
 
Việt Nam Nguyệt San . 281 05.2016_________________________________________________________ 2 
 
  

 
Việt Nam Nguyệt San

Cơ Quan Ngôn Luận CĐVNTNCS/HL 
Vietnam Magazine 

Tijdschrift van Vietnamese 
Vluchtelingen in Nederland 
www.congdonghoalan.com 

ISSN: 0929-5151 
                
               Ban Quản Trị VNNS 

Kroeten 9 - 4871JT- Etten-Leur 

Nederland 

Email:vnns@congdonghoalan.com 

Telefoon: +31 (0)765038426 

 

IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64  

 

Chủ nhiệm & Chủ bút 

Nguyễn Hữu Phước 

 
Thủ Quỹ 

Nguyễn Thị Cẩm Vân 

 
Kỹ thuật & Phát hành 

Nguyễn Quang Kế 
 

& 

 
Với sự cộng tác của 

 
• Bạch Mai  

 • Đinh Ngọc Hiền • Đăng An 
 • Đỗ Văn Bùi • Hoài Tâm Niệm  

                     • Lê Quang Kế • Miên Thụy 
• Nguyễn Đắc Trung  

• Ngô Thuy Chương • Nguyễn Quyết 
Thắng • Ông Năm Chuột • Tuyết Lê  

         • Trúc Hà •Ty Na • Trần Quốc Hiền  
• Tạ Trung Hiếu•Trần hữu Sơn  

• Võ Đức Tiến • Ý Nga 
 
 

 

Lập trường 

Chống bạo quyền độc tài cộng sản Hà Nội • Ủng hộ mọi tổ chức quốc gia tranh đấu cho tự do dân 

chủ của dân tộc 

 

Chủ trương 
Bảo tồn và phát huy văn hoá Việt • Duy trì và phát triển tình cảm tốt đẹp sẵn có giữa cộng đồng 
VNTNCS và nhân dân Hoà Lan • Tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt TNCS tại 
Hoà Lan • Khuyến khích và nâng đỡ người Việt hội nhập vào cuộc sống tại Hoà Lan 
 

 

VNNS • số 281 • tháng 05 năm 2016 
Mục Lục 

 
   
  1 Hình bìa • Nguyễn Quang Kế 
 
  3 Quan điểm • Ánh sáng từ bi 
 
  6 Xã luận • Nghĩ về các cuộc biểu tình 
 
13 Thời sự • Không tội ác nào có thể che giấu  
      • Cưỡi  ngọn sấm • Sài Gòn hòn ngọc bị đập nát 
 
19 Chủ đề  • Từ bốn thánh địa thiêng liêng Phật giáo  
      • Phật Đản sanh • Ý nghĩa ngày Phật Đản  
 
23 Tin Tức • Tin Sinh hoạt Cộng Đồng  • Tin Hòa Lan  
      • Tin Thế Giới • Tin Việt Nam 
      • Văn tế thuyền nhân tử nạn 
 
35 Truyền thông xã hội dân  
      • Lts. Của ông Đặng Xương Hùng 
      • Thư viết cho con 
 
39 Truyện ngắn • Chào đời không cha 
      • Chuyến đi kinh hoàng  
 
     Thơ • Hoài Tâm Niệm  • Trần Trung Đạo • Trangđài 
     • Hữu Anh • Nguyễn Lân Thắng 
 
46  Đố vui Sudoku 

 
47 Truyện dịch • Ngàn ánh dương rực rỡ 
      
49 Trang Giáo Dục 
 
51 Gia Chánh • Gỏi thịt bò • Cháo thập cẩm 
 
52 Vui cười 
 
53 Lá thư tòa soạn 
 
55 Nhạc • Nguyễn Quyết Thắng 
 
 
 
  

http://www.congdonghoalan.com/
mailto:vnns@congdonghoalan.com


 
Việt Nam Nguyệt San . 281 05.2016_________________________________________________________ 3 
 

Quan điểm 

Nhờ những tiến bộ kỹ thuật, những phát minh khoa học, chúng ta đã được hưởng nhiều tiện nghi 

trong cuộc sống. Ngày này, một lá thư, một tin tức nóng bỏng, dù xa xôi đến đâu, cũng trong tích tắc 

là nhận được. Phương tiện giao thông ngày càng tân tiến khiến người ta di chuyển nhanh chóng khắp 

nơi. Ngay cả việc phi thuyền lên thám hiểm mặt trăng hoặc các hành tinh khác cũng không còn ngoài 

tầm tay nữa. Mọi phương tiện vật chất đều có và được cung ứng đầy đủ, nếu có tiền. 

Văn minh, kỹ thuật tiến bộ như vậy, những tưởng sẽ đem lại hạnh phúc cho con người, cho toàn thể 

nhân loại. Nhưng nhìn lại thực tế, chính trong thời đại mà khoa học, kỹ thuật phát triển tột bực này, hố 

cách biệt giữa người giầu và kẻ nghèo ngày càng lớn. Nhiều căn bệnh mới liên tục xuất hiện. Chiến 

tranh tàn khốc hơn. Với vũ khí hiện đại, con người tàn sát nhau nhanh chóng và tàn bạo hơn xưa. 

Người ta nhân danh chủ nghĩa, nhân danh tôn giáo để gây chiến tranh, đưa hàng triệu người vào đau 

khổ và chết chóc. Với lòng tham lam, lòng thù hận, con người đã dựa vào những văn minh kỹ thuật 

mới để làm giầu, để tàn phá lẫn nhau, để gây căm thù chia rẽ hầu hưởng lợi. Nguy hiểm hơn nữa, 

môi trường sống bị đe dọa bởi sự phát triển của kỹ nghệ càng phát triển. Giá trị đạo đức suy đồi vì 

con người ngày càng ích kỷ, chỉ muốn sống và hưởng thụ cho riêng mình.  

Văn minh, khoa học, kỹ thuật tiến bộ mà không dựa vào lương tri, không dựa vào lòng từ bi, bác ái,  

không có tình yêu tha nhân, thì văn minh, kỹ thuật sẽ chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại. 

Và một điều rất rõ ràng, dù văn minh kỹ thuật tiến bộ tới đâu cũng không giải quyết được bể khổ trầm 

luân của con người qua sanh, lão, bệnh, tử. 

Cách đây trên 25 thế kỷ, Ðức Phật Thích Ca đã nhìn thấy sự khổ đau của con người. Ngài đã giải 

thích về nguyên nhân sự khổ đau đó và chỉ dẫn chúng ta con đường đi đến hạnh phúc thực sự. Khoa 

học hiện đại đã chứng minh sự hợp lý của thuyết nhà Phật cùng quan điểm chính xác của Ðức Phật 

khi nhận định về nhân sinh, về vũ trụ.  

Giáo lý Ðức Phật dựa trên từ bi là mục đích, dùng trí tuệ để soi sáng và hướng dẫn hành động. Sự từ 

bi sẽ chỉ xẩy ra nếu mỗi người bắt đầu bằng chính hành động của mình chứ không chờ đợi ở tha 

nhân. Con người, với lòng từ bi và trí tuệ minh mẫn, cộng thêm văn minh và kỹ thuật, sẽ cống hiến 

cho xã hội nhân quần một đời sống lành mạnh, an lạc, bình đẳng và no ấm.    

Ðón mừng Phật Ðản năm nay, toàn thể Phật tử khắp năm châu đón mừng Ðức Bổn Sư ra đời, và 

nhân dịp đó để cùng học và hành lời dạy của Ðức Từ Phụ hầu tạo dựng cho mình và gia đình một đời 

sống an vui, hạnh phúc, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc. Riêng người Phật tử Việt 

Nam tại Hòa Lan được cơ duyên có một ngôi chùa làm nơi để chiêm bái, học và hành giáo lý Ðức 

Phật, lại được sống trong một đất nước thanh bình, biết tôn trọng tín ngưỡng, thì quả là niềm hạnh 

phúc vô song. Ngôi chùa đã trở thành mái ấm gia đình, nơi đó mọi người hội tụ về, gặp gỡ nhau, cùng 

chung vai tu học hoặc chia sẽ vui buồn trong cuộc sống hay nâng đỡ nhau khi hoạn nạn, ốm đau. 

Trong giây phút thiêng liêng đón chào Phật Ðản Sinh, chúng ta cũng không quên nghĩ về Giáo hội và 

đồng bào Phật tử nơi quê nhà không được tự do tu học và hành đạo. Trước sự khổ đau khôn cùng 

của đồng bào trong nước, người Phật tử Việt Nam với lòng từ bi, hãy thắp sáng niềm tin, cùng toàn 

dân đòi hỏi quê hương về cho dân tộc để người người được sống một cuộc sống hạnh phúc, dân chủ, 

ấm no. Và hãy nguyện cầu cho Giáo hội quê nhà sớm qua cơn bĩ cực, Phật giáo thăng hoa. 

Quảng Phú 
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               Kính thưa quý đồng hương, 
Vào ngày 30 tháng 04 năm 2016 cộng đồng chúng ta đã quy tụ về khuôn viên chùa Vạn Hạnh tại 
Almere để vui mừng chào đón lễ khánh thành tượng đài thuyền nhân Việt Nam tại Hòa Lan. 
Đây là ước mơ của đồng hương chúng ta đã ấp ủ trong 40 năm nay đã trở thành hiện thực. 
Khởi đi từ tháng 9 năm 2012 Ban Chấp Hành Cộng đồng VNTNCS/ HL (Ban Chấp Hành Cộng đồng) 
đã ủy thác công trình này cho Ủy Ban Xây Dựng TDTN (Ủy Ban) thực hiện. Sau hơn 3 năm làm việc 
cật lực gặp biết bao khó khăn, trở ngại, nhưng với quyết tâm và nghị lực mạnh mẽ, Ủy Ban đã hoàn 
thành công trình vô vàn ý nghĩa này vào ngày 30 tháng 04 vừa qua. 
Buổi lễ khánh thành đã diễn ra trong bầu không khí trang nhiêm, cảm động dưới sự hiện diện của hầu 
hết các vị đại diện các tôn giáo, đoàn thể, nhóm-hội, chánh quyền, các vị thuyền trường, thủy thủ đoàn 
(NedLloyd và SmitLloyd) và đông đảo đồng hương khắp các nơi về tham dự. Bên cạnh đó còn có sự 
hiện diện của các cơ quan báo chí địa phương vùng Almere và phóng viên đài truyền hình SBTN từ 
Hoa Kỳ. 
 
Thưa quý đồng hương, 
Công trình xây dựng tượng đài thuyền nhân Việt Nam tại Hòa Lan được hoàn thành mỹ mãn là nhờ 
công sức của nhiều đoàn thể, nhóm-hội và đông đảo đồng hương cùng các vị mạnh thường quân đã 
tích cực đóng góp.  
Qua thư này, Ban Chấp Hành Cộng đồng muốn ngỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến các vị ân nhân 
sau đây: 
Ủy Ban Xây Dựng Tượng đài Thuyền Nhân, dưới sự hướng dẫn của chị Nguyễn Thị Như Tuyết và 
anh Trần Quang A’nh. 
các tôn giáo: 
Thầy trụ trì chùa Vạn Hạnh, T.T. Thích Minh Giác và Hội Phật Giáo Việt Nam/ HL 
Linh mục quản nhiệm Trần đức Hưng và Giáo sứ Nữ Vương Các Thánh Tử đạo/ HL 
Mục sư Huỳnh Văn Công và Hội Thánh Tin Lành/ HL 
chánh quyền, Hiệp Hội Hòa Lan:  
Hội đồngThị Xã Almere, Prins Bernad Cuultuurfonds/ Flevoland, Cơ sở điêu khắc Mariaheim: bà Lia 
Krol và ông Jaab Paasman. 
các đoàn thể: 
Gia đình QCC/VNCH, đảng Việt Tân, Việt Nam Quốc Dân đảng, nhóm Vinh Danh Cờ Vàng. 
các hội - nhóm: 
Hội Tình Thương Tình Người vùng Breda, Hội Thuyền Nhân 4/6, Thuyền Tình Thương, Thuyền Nhân 
SmitLloyd, nhóm Thực Tập Chánh Niệm. 
Hội NVTNCS/ Eindhoven & phụ cận, cộng đồng người Việt/ Ede. 
Các ban nhạc:  
ban nhạc Mây Hồng-Gia đình và thân hữu, BN. Trùng Dương và BN. Bình Minh. 
Cơ sở thương mạI Ty-Le Asian delights 
Và toàn thể các vị ân nhân, các vị mạnh thường quân 
Nhân đây, chúng tôi xin thông báo đến quý đồng hương là Ủy Ban Xây Dựng TDTN đã hoàn thành 
xuất sắc công trình tượng đài và nhiệm vụ của Ủy Ban cũng chấm dứt ngay sau khi hoàn thành. Hiện 
Ban Chấp Hành Cộng đồng đang trên đường thành lập một Ủy Ban đặc nhiệm bảo trì tượng đài, sẽ 
có thư thông báo chính thức trong thờI gian tới. 
 
Kính thư, 
Nguyễn Hữu Phước 
 
Chủ tịch cộng đồng   
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU 

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 
CHÙA VẠN HẠNH 

Sumatraweg 350, 1335 JM Almere Buiten, tel. 036-5257067 
Banknummer:NL79INGB0005030958 t.n.v.Stichting VBSN te Almere 

Website: http://www.vanhanhpagode.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

Almere, ngày 25 tháng 4 năm 2016  

 
THƯ MỜI LỄ PHẬT ĐẢN NĂM 2016  
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
Kính thưa quý Đồng hương và quý Phật tử,  
 
Mùa Phật Ðản lại trở về với tất cả người con Phật khắp năm châu. Ðón chào ngày Phật đản sinh, 
chúng ta không chỉ vui mừng chào đón Đức Bổn Sư ra đời mà còn, vì đó là dịp người con Phật cùng 
học và hành lời dạy của Đức Từ Phụ để tạo dựng cho mình và gia đình một đời sống an vui, hạnh 
phúc và góp phần xây dựng một xã hội trong hòa bình và an lạc.  
Ðể kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Bổn Sư, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ cử hành ĐẠI LỄ 
PHẬT ĐẢN PL.2560 vào ngày chủ nhật 29-5-2016 tại Chùa Vạn Hạnh, Sumatraweg 350, 1335 JM 
Almere Buiten. Buổi lễ sẽ được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Như Điển, Ðệ Nhị 
Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu.  
Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử và Đồng hương dành chút thì giờ quý báu về Chùa tham dự 
ngày Đại Lễ quan trọng này để cùng nhau tu học hạnh từ bi trí tuệ của chư Phật. Đây cũng là cơ hội 
tốt, để người con Phật trở về với cội nguồn của niềm tin và sự thực hành giáo lý cao thượng của Đức 
Phật.  
Nguyện cầu hồng ân Chư Phật gia hộ quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc. Cầu chúc cho giáo 
Hội quê nhà sớm thoát cơn Pháp nạn, cho đất nước Việt Nam giữ vững nền độc lập, chủ quyền lãnh 
thổ lãnh hải và cho dân tộc Việt Nam sớm được an cư lạc nghiệp trong tự do dân chủ.  
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát  
 
T/m Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan  
Hội Trưởng,  
 

 
 
Thượng Tọa Thích Minh Giác  
 
 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN NĂM 2016  
Ngày Chủ nhật 29-5-2016 (nhằm ngày 23 tháng 04 âm lịch)  
10 giờ 00: Phật tử tề tựu  
10 giờ 30: Thuyết Pháp do Thượng Tọa Thích Thông Trí đảm trách  
11 giờ 30: Cử hành Lễ Phật Đản  
12 giờ 15: Đạo từ chư Tôn Đức  
12 giờ 30: Cúng chư tiên linh thờ tại Chùa (kính mời thân nhân có mặt)  
13 giờ 00: Cúng dường Trai Tăng  
13 giờ 10: Phật tử và Đồng hương thọ trai  
14 giờ 00: Văn nghệ cúng dường  
16 giờ 00: Chấn tế cô hồn  
17 giờ 00: Hoàn mãn 
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ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN 

Website: www.congdonghoalan.com/tdtn E-mail: vva@live.nl 
Bankrekeningnummer: NL08INGB0006446108 t.n.v. AVVN 

  

 

Thư ngỏ: Khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân 30-04-2016 

  

Kính thưa quý đồng hương, 

Tôi là Nguyễn thị Như Tuyết, trưởng ban xây dựng TDTN, trong ủy ban còn có các chị: Nguyễn thị Thu 

Vân, Nguyễn thị Tuyết Lê và các anh: Trần Quang Ánh, Nguyễn quang Kế, Tạ Trung Hiếu, Nguyễn 

văn Vinh, Bùi đức Hoạt. 

Từ tháng 9 năm 2012 chúng tôi nhận trọng trách, dưới sự ủy nhiệm của Cộng Đồng NVTNCS tại HL 

để lo việc xây dựng TĐTN. Cùng sự hiệp lực của Thầy và Ban trị sự chùa Vạn Hạnh; chính quyền 

Almere, đồng hương khắp mọi nơi, Prins Bernhard Cultuurgfonds, các thân hữu HL.  

Ngày thứ bảy 30 tháng 4 vừa qua chúng tôi hảnh diện ra mắt công trình đã được thực hiện trong thời 

gian qua và hân hoan cùng với các quan khách: Burgermeester Almere, đại diện bộ ngọai giao phân 

vụ Á châu, trưởng ngọai vụ gemeente Almere, đại diện Prins Bernhard Cultuurgfonds Flevoland, 

pastoor Deken Haarlem, thuyền trưởng tàu Smit Lloyd 14 và Smit Lloyd 104, các ký giả báo địa phương 

và ký gỉa đài SBTN, cùng đông đảo đồng hương khắp mọi nơi làm lễ khánh thành. Đồng thời lễ tưởng 

niệm đầu tiên bên cạnh TĐTN tại HL của chúng ta do quý Thầy cùng ban hộ niệm chùa Vạn Hạnh và 

các Cha cùng ca đòan Thiên Chúa giáo hành lễ.  

Buổi lễ diễn tiến tốt đẹp trong không khí trang nghiêm, cảm động, ủy ban chúng tôi vô cùng vui mừng 

đã làm tròn nhiệm vụ. Chúng tôi chân thành cảm ơn qúy đồng hương đã tin tưởng ủng hộ và kiên 

nhẫn theo chúng tôi suốt đọan đường hơn ba năm qua, hôm nay người Việt ở Hòa Lan hảnh diện 

cũng có Tượng Đài Thuyền Nhân. 

Riêng tôi, xin có lời cảm ơn các anh chị trong ủy ban đã thân mật, vui vẻ gánh vác công việc chung, 

đặt biệt anh Trần Quang Ánh nổ lực hết mình từ đầu đến cuối không mệt mõi mang đến kết quả ngày 

hôm nay. 

Qua thư này chúng tôi cũng thông báo đến quý đồng hương là nhiệm vụ của UB sau ngày lễ khánh 

thành là chấm dứt. Cộng Đồng NVTNCS tại HL sẽ lo việc bảo quản tượng đài và tổ chức các buổi sinh 

hoạt và tưởng niệm hàng năm cho đồng hương. 

  

Trân trọng kính chào, 

Nguyễn Thị Như Tuyết 

 

  
Danh ngôn 
 
Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. 

Khuyết danh 
 

Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều 
đã được ghi giá một các kín đáo. 

Khuyết danh 
 

 

 

http://www.congdonghoalan.com/tdtn
mailto:vva@live.nl
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ta-khong-duoc-chon-noi-minh-sinh-ra-nhung-ta-duoc-chon-cach-minh-se.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ta-khong-duoc-chon-noi-minh-sinh-ra-nhung-ta-duoc-chon-cach-minh-se.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cuoc-song-khong-tang-cho-ta-thu-gi-ca-nhung-gi-cuoc-song-dem-lai.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cuoc-song-khong-tang-cho-ta-thu-gi-ca-nhung-gi-cuoc-song-dem-lai.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cuoc-song-khong-tang-cho-ta-thu-gi-ca-nhung-gi-cuoc-song-dem-lai.html
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Xã luận 

 

NGHI ̃VỀ CÁC CUỘC BIỂU TÌNH 

LIÊN QUAN ĐẾN CÁ CHẾT 
 

 

Vào chủ nhật 1 tháng 5 vừa qua, nhiều cuộc biểu 

tình bùng nổ tại nhiều thành phố, từ Sài Gòn đến 

Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Bình và 

Hà Nội, trong đó, riêng tại Sài Gòn và Hà Nội, có 

hàng ngàn người tham gia diễn hành một cách ôn 

hoà. Nội dung chính của các cuộc biểu tình đều 

tập trung vào nạn cá chết trắng bờ ở bốn tỉnh 

miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và 

Thừa Thiên – Huế. Các khẩu hiệu bao gồm từ 

những lời hô hào chung chung như “Chúng tôi 

muốn sống”, “Toàn dân Việt Nam cứu biển”, “Tôi 

yêu môi trường và tôm cá”, “Trả lại biển sạch cho 

dân” đến những yêu sách cụ thể hơn như 

“Formosa hãy rời khỏi Việt Nam”, “Cá cần nước 

sạch, dân cần minh bạch”, “Yêu cầu Bộ trưởng 

Tài Nguyên – Môi Trường từ chức”. Có cả khẩu 

hiệu viết dưới hình thức thơ lục bát: “Miền Trung 

đang rất gian nan / Bốn vị lãnh đạo lang thang chỗ 

nào?” v.v… 

Nhìn chung, có thể nói các cuộc biểu tình rất 

thành công. 

Thành công dễ thấy nhất là ở số người tham dự. 

Không hề có lãnh đạo cũng như không hề có tổ 

chức nào đứng phía sau, chỉ thông qua các diễn 

đàn mạng, chủ yếu là facebook, hàng ngàn người 

đồng loạt đổ xô xuống đường. Trừ các cuộc biểu 

tình chống việc Trung Quốc mang giàn khoan HD- 

981 vào thềm lục địa Việt Nam vào giữa năm 

2014, chưa có cuộc biểu tình nào lớn như lần này. 

Chính thành công ấy dẫn đến thành công thứ hai: 

có lẽ vì quá đông người, chính quyền không dám 

mạnh tay đàn áp. Cũng có vài vụ xô xát, đặc biệt 

tại Sài Gòn, nhưng nhìn chung, các cuộc tuần 

hành diễn ra một cách khá suôn sẻ. 

 

Thành công thứ ba là các cuộc biểu tình đã gây 

một tiếng vang đáng kể. Tin tức được cập nhật 

nhanh chóng trên các diễn đàn mạng để bất cứ 

người nào, dù ở xa đến mấy, cũng đều biết. Hơn 

nữa, chúng cũng thu hút cả sự chú ý của người 

ngoại quốc qua các bản tin đăng trên các tờ báo 

và hãng thông tấn lớn ở khắp nơi. 

 

Với ba thành công ấy, các cuộc biểu tình vào ngày 

1 tháng 5 là một biến cố quan trọng và đầy ý 

nghĩa. Chúng cho thấy người Việt Nam không 

hoàn toàn vô cảm trước những vấn đề nghiêm 

trọng trên đất nước của mình. Đã đành con số vài 

ngàn người ấy so với dân số trên 90 triệu người 

không phải là lớn. Nhưng có cuộc cách mạng nào 

lại không được nhen nhúm từ một thiểu số? Trong 

các youtube quay cảnh biểu tình được tung trên 

facebook, người ta thấy nhiều người đi đường 

bày tỏ thiện cảm và sự ủng hộ của họ đối với 

những người đang biểu tình. Nó khác hẳn với 

những ánh mắt lạnh lùng và hờ hững trong các 

cuộc biểu tình chống Trung Quốc những năm về 

trước. 

 

Các cuộc biểu tình cũng cho thấy người dân 

không khiếp sợ. Người ta biết là có thể sẽ bị chính 

quyền trấn áp nhưng người ta vẫn không sợ. Điều 

đáng chú ý là, qua các hình ảnh trên youtube, 

người ta thấy thành phần tham dự biểu tình khá 

đa dạng: nam có nữ có; người lớn tuổi có, thanh 

niên cũng có. Tất cả đều chấp nhận đối đầu với 

công an để bày tỏ thái độ của mình trước vấn đề 

môi trường Việt Nam. 

 

Lý do khiến người ta hết vô cảm và không khiếp 

sợ có thể dễ dàng được giải thích: Việc công ty 

Formosa thải chất độc xuống biển gây ra nạn ô 

nhiễm làm chết cá hàng loạt trực tiếp ảnh hưởng 

đến cuộc sống của mọi người. Xin lưu ý: mọi 

người. Không phải chỉ có các ngư dân và người 

dân ở mấy tỉnh miền Trung mới bị ảnh hưởng. 

Ngay cả dân chúng ở những vùng khác cũng bị 

ảnh hưởng lây. Vì lòng tham, nhiều thương lái thu 

gom cá chết mang vào miền Nam hay ra miền Bắc 

bán. Cá chết cũng có thể được dùng để chế biến 

thành nước mắm rồi tung ra thị trường. Hơn nữa, 

vì nước biển bị nhiễm độc, muối cũng bị nhiễm 
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độc theo. Mà muối thì cũng có thể được bán ở 

khắp nơi. Đó là chưa kể trường hợp các hoá chất 

độc hại do Formosa tiếp tục thải ra càng ngày 

càng nhiều, theo các dòng hải lưu, có thể lan đến 

tận miền Bắc và miền Nam. Đến lúc nào đó, 

không có vùng biển nào là an toàn cả. 

 

Nhiều người đặt vấn đề: Dường như dân chúng  

chỉ hết vô cảm và khiếp sợ khi quyền lợi của chính 

họ bị vi phạm. Công an đánh chết dân: Không có 

mấy người xuống đường biểu tình. Chính quyền 

 cướp nhà và đất của dân: Chỉ lèo tèo vài chục 

người phản đối. Đảng độc tài và chà đạp lên nhân 

quyền: Mọi người đều nín thinh. Ngay cả việc 

Trung Quốc đe doạ chủ quyền của Việt Nam trên 

biển và đảo cũng như khuynh loát kinh tế và xã 

hội Việt Nam, người ta dường như vẫn dửng 

dưng (trừ vụ giàn khoan HD-981 vào giữa năm 

2014). 

 

Cách đặt vấn đề như vậy dĩ nhiên là đúng. Nhưng 

chỉ đúng một phần nhỏ. Cốt lõi của chính trị bao 

giờ cũng gắn liền với quyền lợi cụ thể của mọi 

người. Ngoài ra, dưới một chế độ độc tài toàn trị 

như Việt Nam, tất cả mọi hành động phản kháng, 

dù chỉ là phản kháng vụ chặt cây xanh ở Hà Nội 

hay điều tra vụ cá chết ở miền Trung, đều có ý 

nghĩa chính trị sâu sắc. Chúng bắt chính quyền 

phải nghe tiếng nói của dân chúng. Và buộc họ 

phải có những hành động thiết thực và cụ thể. 

Tất cả các cuộc xuống đường biểu tình của dân 

chúng, vì bất cứ lý do gì, cũng đều có hai tác dụng 

lớn: Một là nó thể hiện thái độ bất tuân dân sự 

(civil disobedience) và hai là góp phần hình thành 

các loại hình xã hội dân sự (civil society), hai yếu 

tố căn bản để xây dựng một xã hội dân chủ. Với 

hai tác dụng ấy, cuộc biểu tình nào cũng là một 

cuộc diễn tập dân chủ. 

Có thể nói một cách vắn tắt, không thể có dân chủ 

nếu dân chúng không có ý thức về quyền của 

mình và không dám chống lại quyền lực của chính 

phủ để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Trong 

các cuộc tranh đầu như thế, người ta sẽ dần dần 

gặp gỡ nhau, sau đó, tụ hội với nhau thành các 

nhóm, thoạt đầu nhỏ và rời rạc, sau, dần dần lớn 

và có quan hệ chặt chẽ hơn. Đó là điều chúng ta 

có thể chứng kiến tại Việt Nam hiện nay: Đã xuất 

hiện, đây đó, các nhóm xã hội dân sự. Họ còn 

yếu. Nhưng họ có mặt ở mọi nơi. Họ hỗ trợ cho 

nhau không những về tài chính hay tinh thần mà 

còn cả về phương diện pháp lý: Hễ có người nào 

bị công an bắt, họ la toáng lên và đến tận các cơ 

quan công quyền để “đòi” người. Khi có người 

nào đó bị mang ra toà xét xử, họ cũng tập trung 

lại để ủng hộ cho nạn nhân. Khi một tù nhân 

lương tâm nào đó mãn án, họ lũ lượt kéo nhau đi 

đón rước. Tôi cho đó là những dấu hiệu tốt. 

Tương lai chính trị Việt Nam nằm ở những cuộc 

diễn tập dân chủ và những tổ chức mới manh nha 

như thế. 

 

NGUYỄN HƯNG QUỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mừng Phật Đản Sinh 
                                              Nguyên Đỗ 

  
Rừng, biển người đang thành tâm khấn vái  

Phật đản sinh giác ngộ hướng tâm lên  
Đoàn xe hoa rước Phật bước đài sen  

Thắp nén hương cầu dân an quốc thái  
  

Phút quán tưởng về nhiệm mầu hoán cải  
Bánh xe đời xoay trong cõi trầm luân  

Phải tu tâm giác ngộ vượt bể trần  
Sống thanh thản từ bi xa đất dục  

  
Áo cà sa như một rừng hoa cúc  

Sao nhiều ghê những khất sĩ tăng ni  
Những con người đang sống đức từ bi  

Hương trầm ngát, tiếng kinh cầu Phật tử  
  

Đóa sen hồng thơm ngàn năm muôn xứ  
Thả hoa trôi truyền tín điệp thương yêu  

Thù bỏ qua, hận xóa hết muôn điều  
Vượt cõi thế về quê hương huyền diệu 
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SÀI GÒN, HÒN NGỌC BỊ ĐẬP NÁT 
 

Sáng chủ nhật 8 tháng 5… 
 
 

 
 
 
Sài Gòn trung tâm giống như thiết quân luật. Từ 
khu vực quảng trường Quách Thị Trang đã dày 
đặc đồng phục các loại. Góc đường nào cũng có 
một toán người nhà nước đứng cạnh những rào 
cản sắt gắn kẽm gai, sẵn sàng để bao vây, bịt 
kín… Không khi căng thẳng này chứa đựng điều 
gì đó rất không bình thường trong một ngày lẽ ra 
bình thường. 
 
Đoạn Lê Lợi từ chợ Bến Thành đến nhà hát 
Thành Phố khá vắng. Đường Pasteur một chiều 
qua các ngả tư cũng tràn ngập đồng phục. Những 
chiếc gậy trên tay họ chỉ ra một hướng di chuyển 
duy nhứt. Rất đông người ngồi trên xe bốn bánh 
và xe hai bánh nhìn quanh quất, để chỉ thấy hai 
bên đường toàn những bộ đồng phục các màu, 
các kiểu giống nhau… Có một số người không 
mặc đồng phục nhưng rõ ràng họ không phải là 
dân. 
 
Từ ngả tư Pasteur- Nguyễn Du tới ngả tư Nguyễn 
Du- Trương Định vẫn chỉ một chiều di chuyển. 
Sang Nguyễn Thị Minh Khai đã hai chiều nhưng 
không khí vẫn chẳng giống ngày thường. Từ phía 
đường Hai Bà Trưng nhìn vào Đường Sách thấy 
vắng tanh. Tất cả hàng quán trên khu vực bị 
phong tỏa đều không hoạt động. 
 
Sài Gòn trung tâm thiết quân luật vào sáng chủ 
nhật. Thiết quân luật dành cho người biểu tình. 
Công viên 30 tháng tư đã bị cắt khỏi tầm nhìn và 
mọi liên kết với phần còn lại của thành phố. Nghĩa 
là, sẽ không có nhà báo, không có đông người 
dân chứng kiến những gì xảy ra ở công viên 30 
tháng Tư sáng nay. Không ai thấy được cả người 
biểu tình lẫn người nhà nước đối mặt nhau thế 
nào trong buổi sáng 8 tháng 5 nắng nóng nứt cả 
da đầu này… 
 
 

NẾU KHÔNG CÓ FACEBOOK… 
 
Nếu không có facebook thì mọi chuyện có thể sẽ 
xảy ra như vậy. 
Nhưng từ những tường thuật bằng hình ảnh và 
clip tự quay của người biểu tình, sự ngăn cắt của 
nhà nước đã không còn tác dụng. Những người 
Sài Gòn ngoài công viên 30 tháng Tư vẫn nhìn 
thấy những gì xảy ra. Và tất cả người Việt trên 
khắp hành tinh đang nối kết qua mạng internet đế 
ngóng về Việt Nam cũng đã thấy… 
 
Sáng 8 tháng 5, những cảnh đánh/bắt người tàn 
khốc hơn hẳn lần biểu tình ngày 1 tháng 5. Hơn 
200 người biểu tình đã bị bắt/hốt về sân vận động 
Hoa Lư quận I. Nhiều người đã bị đánh với 
thương tích nặng nề. Nhưng chạm vào trái tim 
người xem khiến nó đau đớn nhứt chính là hình 
ảnh hai mẹ con Hoàng Mỹ Uyên: người mẹ trẻ với 
gương mặt bầm dập đang hoảng hốt ôm chặt con 
gái trong đôi tay gầy, với sự che đỡ của những 
người biểu tình khác chung quanh. 
 
Hoàng Mỹ Uyên sau đó đã kể lại sự việc trong một 
clip. Chị cho biết khi việc đàn áp xảy ra, những 
người biểu tình đã ngồi xuống để khẳng định thái 
độ bất bạo động. Thế nhưng nhân viên an ninh 
thường phục đã chen vào giữa đoàn biểu tình, chỉ 
vài người biểu tình đã có một an ninh. Chị đã bị 
xô đẩy về phía trước và bị ngã, bị những người 
mặc đồng phục xanh đạp vào đầu vào mặt, cố dứt 
chị ra khỏi con gái. Nhờ người biểu tình dồn đến 
và lập thành một vòng rào che chở nên mẹ con 
chị đã thoát được. Tuy nhiên, những vết thương 
ở mặt và tay chân cho thấy chị đã bị đánh khá 
đau. Hoàng Mỹ Uyên cũng cho biết con gái chị đã 
tự mình đọc tin tức về vụ Formosa trên điện thoại 
và từng hỏi mẹ, nếu ở trường (bữa ăn) có cá, 
mực… thì nên làm thế nào. Cô con gái nhỏ đã 
muốn được đi cùng với mẹ, và hẳn cả hai mẹ con 
đều nghĩ rằng, việc tuần hành ôn hòa với mong 
muốn bảo vệ môi trường chẳng có lý do gì để bị 
đàn áp, đánh đập thô bạo. 
Một khác biệt nữa trong đàn áp biểu tình ngày 8 
tháng 5: xịt hơi cay vào mắt. Nạn nhân có hình 
ảnh đưa lên FB là một học sinh mười sáu tuổi: 
Đào Nguyên Anh, cháu nội Phó Giáo sư Đào 
Công Tiến (người đã có các bài viết về dân chủ). 
Nguyên Anh đã được những người biểu tình khác 
chăm sóc, rửa mắt bằng những chai nước uống 
mang theo. Sau đó em đã bị công an bắt đi khiến 
gia đình phải đi tìm để bảo lãnh. 
 
Lúc trở về nhà, cậu học trò mười sáu tuổi đã viết 
một statut ngắn gọn nhưng cũng đủ để nói lên tất 
cả những gì cậu đã suy nghĩ và gởi gắm cho mọi 
người: 
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“Chào me,̣ gia đình và baṇ bè gần xa đã lo lắng 
cho con (mình). 
Nghe tiếng me ̣khóc, con thấy mình khốn naṇ quá, 
con cũng trách mình k ở bên me ̣nhiều hơn, k làm 
me ̣vui hơn, trước me ̣con yếu đuối và bé nhỏ. 
 
Giờ con đã hiểu cảm giác đó, cảm giác của A Lầu 
bi ̣ bắt rồi bi ̣ đánh. Con hiểu cảm giác của anh 
Trương Minh Tam, của bác Điếu Cày, và những 
người đã sẵn sàng hy sinh, Chúa ơi, quá nhiều 
thứ vì mong muốn. 
 

 
 
Ngày hôm nay, con thấy ho ̣ lôi đồng bào ra, 10 
người đánh môṭ, con thành người Viêṭ Nam. 
Ngày hôm nay, con thấy nước mắt me ̣ chảy và 
lòng gia đình baṇ bè con lo, cũng thành kẻ có tôị. 
Ngày hôm nay, con thấy những gương măṭ đau 
đớn, và vẻ măṭ hả hê của đầy tớ nhân dân, và 
tiếng xúc phaṃ danh dự nhân phẩm của các anh 
tri ̣an, con thành người Viêṭ Nam. 
 
Con tự hào biết bao, và cũng đớn đau biết bao khi 
biết cái giá con phải trả không chi ̉ là maṇg sống 
và tương lai con, mà còn là trái tim me ̣và gia đình. 
Môṭ bên con bất hiếu không chăm lo cho me ̣được 
hết, môṭ bên con khao khát hòa chung với ước ao 
của dân tôc̣, laỵ Chúa, là chúng con được nhìn 
nhau cười vui, quên đi những cú đánh căm hâṇ 
đó. 
 
Sáng danh Chúa, những lúc bần cùng, là lúc tỏ 
moị sự, con, môṭ thân phâṇ yếu hèn hòa chung 
vào bản hòa ca của đời này, cho những gì đáng 
để tin và đáng để hy sinh, có phải đó là hy sinh?  
Con đang cố gắng đánh đổi, vi môṭ xã hôị yên ấm 
hơn, con cũng nghi ̃ tới moị người gia đình, baṇ 
bè anh chi ̣em, mà cũng như con đang mất tất cả. 
 
Con đã không đổ môṭ gioṭ nước mắt trước những 
cây gâỵ, trước những người vô cảm sẵn sàng làm 
đủ thứ, nhưng con sẽ đau khổ vì những gì con 
phải trả giá”. 

Những người đã xịt hơi cay vào mắt cậu học trò 
chỉ bằng tuổi con em mình, hẳn họ đã nghĩ rằng 
sẽ khiến cậu phải đau đớn và khiếp sợ. Nhưng 
thực tế đã trả lời. Hành động độc ác phi nhân văn 
của họ chỉ tạo ra tác dụng ngược. 
 
SÀI GÒN, HÒN NGỌC BỊ ĐẬP NÁT 
Bí thư Đinh La Thăng từng nói rằng ông mong sẽ 
sống lại một Sài Gòn-Hòn Ngọc Viễn Đông ở 
thành phố mà ông chịu trách nhiệm. Nhưng thật 
ra ông Thăng vẫn chỉ chú trọng đến hoạt động 
kinh tế, về phần trăm đóng góp cho trung ương 
của thành phố Sài Gòn. 
 
Ông quên mất phần quan trọng mà nhờ đó Sài 
Gòn ngày trước đã được mệnh danh là Hòn Ngọc 
Viễn Đông: Văn hóa. 
 
Để có thể là một đại đô thị thứ thiệt, ngoài những 
công trình xây dựng lớn, những hoạt động kinh tế 
quy mô lớn, còn rất cần một thứ tạo nên hồn vía 
thật sự cho một nơi để sống của con người: Văn 
hóa- tinh thần. Sài Gòn ngày xưa được mặc nhiên 
thừa nhận là đại đô thị, bởi trong phần hồn của 
Sài Gòn đã sẵn có một tinh thần dung nạp rộng 
mở. Sài Gòn cho phép những người có tài năng 
sử dụng, phát triển và hưởng thụ thành quả từ tài 
năng của chính mình. Sài Gòn khuyến khích 
những con người sống cạnh nhau biết thể tất, 
dung hòa, biết chấp nhận và tôn trọng sự khác 
biệt của nhau. 
 

 
Tôi từng nghe chủ nhiệm- chủ bút tạp chí Bách 
Khoa, bác Lê Ngộ Châu vui vẻ kề rằng, hai nhà 
văn Võ Phiến và Vũ Hạnh ngược nhau như nước 
với lửa trong thái độ chính trị, nhưng khi bước vào 
tòa soạn Bách Khoa thì hai ông vẫn xử sự hòa 
nhã như với tất cả đồng nghiệp khác.  
 
Khi bị chủ bút buộc phải ngồi tại chỗ viết bài cho  
kịp lịch xếp chữ, hai ông lại mỗi người một ghế 
ngồi cạnh nhau trong cái tòa soạn chật cứng để 
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hí hoáy viết những bài mà có thể nội dung hoàn 
toàn trái ngược nhau. 
 
Sau tháng tư năm 1975, rất nhiều các thầy tôi ở 
Đại học Khoa Học Sài Gòn, những giáo sư- tiến 
sĩ được đào tạo ở Âu Mỹ, đã chọn việc ở lại, với 
hy vọng là làm khoa học tự nhiên, họ sẽ được tiếp 
tục dạy học và cống hiến cho đất nước- dân tộc 
trong hòa bình như họ từng mơ ước suốt mấy 
chục năm chiến tranh. Nhưng sự thật phũ phàng 
sau đó đã cho thấy họ không được tin cậy, không 
được sử dụng chuyên môn đúng như mong 
muốn, và cuối cùng nhiều người đã phải ra đi… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sài Gòn cho đến nay vẫn là lựa chọn ngay cả của 
những người dân Hà Nội đã không còn muốn tiếp 
tục sống ở thủ đô. Còn với dân các tỉnh nhỏ cả 
nước thì, Sài Gòn đúng là miền đất  
hứa. Rất nhiều sinh viên tỉnh nhỏ tốt nghiệp đại 
học đã không về quê mà ở lại Sài Gòn, chấp nhận 
những công việc lương thấp không đúng với 
chuyên môn được học, chỉ bởi hy vọng một ngày 
nào đó, Sài Gòn sẽ cho mình một cơ hội. 
 
Sài Gòn đủ rộng và đủ cả sự độ lượng cho những 
khác biệt về mọi mặt. có đủ chỗ cho cả người giàu 
hưởng thụ lẫn người nghèo nhặt nhạnh. Thành 
phần nghèo đói nhứt, những người buôn gánh 
bán bưng mỗi ngày bỏ ra 20.000 đồng cho một 
chỗ ngả lưng ban đêm vẫn thấy Sài Gòn đã mở 
rộng vòng tay với họ, cho họ một thu nhập dù tối 
thiểu nhưng vẫn có cái để họ gởi về quê nghèo 
nuôi cha mẹ, vợ/chồng con. 
Nhưng Sài Gòn trong các cuộc biểu tình ngày 1 
và ngày 8 tháng 5 đã thật sự bị chà đạp, theo cả 
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 
 
Khi nhìn thấy hình ảnh cô gái trẻ Lê Vi đầu tóc dã 
dượi gương mặt uất ức đang khóc một cách đau 
đớn trong chiếc áo dài trắng lấm lem nhàu nát sau 
khi bị đánh, người xem FB cảm thấy nghẹt thở, 
như chính mình bị đánh. Càng không thể chịu 
đựng khi biết cô đã bị những gã đàn ông đá đạp 

vào bụng, cho đến khi những người biểu tình 
khác phải (nghĩ ra cách để) la lên là cô đang có 
mang thì những kẻ kia mới chịu buông tha cô. 
Cũng như vậy, gương mặt thất thần kinh hoảng 
của Hoàng Mỹ Uyên và những vết thương cho 
thấy những người đàn ông mặc đồng phục đã 
hành hung chị bằng tất cả sự thù hận có thật. Sự 
thù hận đó tới từ đâu? Nếu người đàn ông đạp 
vào đầu vào mặt Mỹ Uyên biết chị là người đầu 
tiên đã cho đặt trước nhà mình thùng bánh mì 
miễn phí dành cho những người nghèo đỡ bữa, 
anh ta có đánh chị như đánh kẻ tử thù? Khi đánh 
một người phụ nữ với sự tàn bạo như vậy, anh ta 
đã nghĩ gì? Thù hận trong đầu anh ta bắt nguồn 
từ cái gì? 
 
Sài Gòn sáng ngày 8 tháng 5 thật sự là một hòn 
ngọc bị đập nát. Sự đàn áp thô bạo dành cho 
người biểu tình là điều mà những con người bình 
thường còn đủ lương tri không bao giờ hiểu nổi, 
không bao giờ chấp nhận. 
Vì sao người dân lại bị đối xử như vậy? Việc bày 
tỏ ý muốn được sống trong một môi trường trong 
lành với thực phẩm sạch có gì sai trái? Đó là một 
cái tội đáng bị trừng phạt thật sao? 
 
BIỂN CHẾT NĂM 2016- BỐ ĐÃ LÀM GÌ? 
 
Tôi yêu những khẩu hiệu rất phong phú mà người 
biểu tình đã cầm nó trên tay, chúng là những phát 
biểu cực kỳ sát sườn và hiểu biết. “Biển chết năm 
2016- Bố đã làm gì?”. Đó là câu cật vấn mà năm, 
mười năm nữa, những đứa con hôm nay còn bé 
bỏng sẽ buộc người cha thờ ơ vô trách nhiệm của 
chúng phải trả lời. Nếu anh ta không có được giải 
đáp hợp lý, anh ta sẽ mất những đứa con. Tôi 
nghĩ đây là một trong những khẩu hiệu hay nhứt 
trong cuộc biểu tình của người Sài Gòn sáng 8 
tháng 5. 
“Minh bạch thông tin- Bảo vệ môi trường- Cứu 
dân miền Trung”. Người dân Sài Gòn đã không 
vô cảm trước hoạn nạn của ngư dân miền trung, 
mà thật ra cũng là của chính mình, của tất cả 
những người Việt Nam có lương tri khác. “Con tôi 
cần nước Sạch- Không khí Sạch- Thực phẩm 
Sạch- Chính quyền Sạch”. Đó là lời giải thích cho 
việc có mặt trong đoàn biểu tình của một trong 
hàng ngàn hàng triệu những người mẹ yêu con 
một cách có trách nhiệm… 
“Stand up for our survival”. “Biển chết thì con 
người cũng chết”. “Stop Formosa- Stop killing 
nature”. “SOS, Our sea has died”. “Việt Nam 
khủng hoảng môi trường sống”. “Polluters are 
Criminals”. “Save Our Seas”.. “Vì môi trường 
trong sạch cho Việt Nam”. “Môi trường là lẽ sống”. 
“Bảo vệ biển và ngư dân”. “Biển sẽ xanh khi 
chúng ta sạch”. “Bảo vệ môi trường- Bảo vệ sự 
sống”… 
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Ai đã cam tâm đui điếc để tung tin người dân đi 
biểu tình là do được thuê tiền? Đó là một sự xúc 
phạm sâu sắc và vô liêm sỉ. 
Ai dám nói là người dân không am hiểu điều họ 
đang làm, không biết vì sao họ phải ra đường để 
đối đầu với các hiểm nguy đang chờ chực. Họ 
thông thái hơn rất nhiều những “nhà khoa học” hư 
danh, những chức danh bằng cấp hợm hĩnh in 
đầy trên carte visit để tự sướng, những chức vị 
dài thượt bắt dân nghe đến nhàm tai những khi 
có các loại lễ lạc dông dài đến vô tận… 
Sao có thể thẳng tay đàn áp những công dân ưu 
tú như vậy? Chính quyền phải tự giáo dục lại nhân 
viên của mình chớ không phải cứ quen miệng đòi 
“giáo dục nhân dân” một cách hết sức vô nghĩa 
và hỗn xược. 
Các nhà chính trị hãy cố thực thi tài kinh bang tế 
thế của mình nhưng hãy để yên nhân dân sống 
bên nhau không bị lừa dối và đầu độc. Hãy bắt 
những kẻ hủy diệt môi trường phải trả giá bằng 
pháp luật, bằng bản án kinh tế để không chỉ một 
Formosa Vũng Áng mà những Formosa dự bị của 
tương lai, trước khi hành động phi nhân vì lòng 
tham, sẽ e ngại sự trừng phạt mà kịp thời ngưng 
lại. 
 
Hãy để Sài Gòn và những thành phố, làng xã khác 
khắp cả nước không tái diễn cảnh đánh đập, xúc 
phạm những trái tim đầy yêu thương người dân 
dành cho nhau… Hãy trả lại cho Sài Gòn sức 
mạnh mà Hòn Ngọc Viễn Đông từng có được. 
Đó là lòng tin vào điều lành, cái tốt, có được nhờ 
những giá trị tâm linh sâu sắc, khiến người dân 
luôn làm việc lành một cách bản năng chớ không 
phải làm việc ác một cách mù quáng như những 
gì đang thấy. 
Đó là, tinh thần dung nạp rộng mở, để những 
người có tài năng được sử dụng, phát triển và 
hưởng thụ thành quả từ tài năng của chính mình, 
khuyến khích những con người sống cạnh nhau 
biết thể tất, dung hòa, biết chấp nhận và tôn trọng 
sự khác biệt của nhau. 
Đó là, để người dân được nói đúng tiếng nói của 
mình, được tôn trọng và tin cậy dù điều họ nghĩ 
và nói khác với những gì nhà cầm quyền mong 
muốn. Hãy biết lắng nghe dân, để tạo nên những 
thay đổi không chỉ tốt cho người dân mà chính là 
tốt hơn cho cho những người đang có trách nhiệm 
cầm quyền. 
 
Chỉ như thế thì Hòn Ngọc Viễn Đông mới có hy 
vọng tái sinh… 
 
Facebook Kim Cúc Ngô Thị 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có Một Người Tôi 
Yêu Hơn Tất Cả 
Hữu Anh 

 

Có một người tôi đã từng rất yêu 

Giờ muốn nhớ thương cũng chẳng nhiều cơ 

hội 

Có một người chẳng tài nào nhớ nổi 

Nhớ cách "quên đi" và nhớ cách"không 

chào" 

. 

Có một người đã từng khiến tôi đau 

Đau ở con tim và trong đầu vì nhớ 

Có một người từng làm tôi ngửng thở 

Mãi miết gọi tên quên" nói với môi trường" 

. 

Có một người từng gọi là người thương 

Cũng quan tâm cũng giận hờn trách móc 

Cũng buồn vui và nhiều lần mệt nhọc 

Cũng gọi tên nhau và ham thích trêu đùa. 

. 

Có một người tôi rất muốn hơn thua 

Từ chuyện nhỏ nhoi rồi nhận mình có lỗi 

Có một người tôi sẵn sàng đánh đổi 

Năm tháng thanh xuân để ôm lấy một lần. 

. 

Có một người chẳng khiến tôi phân vân 

Chỉ nhắc tên thôi trong lòng bao ký ức 

Có một người mà tôi thương yêu nhất 

Nhưng chắc giờ cô ấy hạnh phúc rồi. 

. 

Có một người và chỉ một người thôi  

Đứng không đổi tên và nằm không đổi họ 

Có một người là một người rất nhỏ 

Nhưng đối với tôi lại là cả bầu trời... 

 

 
 

 

http://poem.tkaraoke.com/13529/Huu_Anh/
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Thời sự 

Không tội ác nào có thể che 
giấu, chẳng kẻ nào ngăn nổi 
bước chân của nhân dân tôi 

Sáng 1/5/2016, thông tin từ chiều qua lan truyền 

trên mạng là sự bố ráp công phu của nhà cầm 

quyền VN dùng các lực lượng ăn tiền dân để đi... 

canh giữ nhân dân. Ai cũng biết rằng họ đang lo 

ngại một cuộc bày tỏ ý kiến, sự lo lắng và đồng 

hành của người dân đối với các nạn nhân chịu 

khó khăn vì biển ô nhiễm. 

Thế nhưng, ở hai đầu đất nước đã đồng loạt 

xuống đường, đồng hành với Miền Trung, đồng 

hành với những ngư dân, những trẻ em đang bị 

đe dọa từng ngày ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa 

Thiên Huế. 

"Của dân, do dân, vì dân" 
 - Chính quyền hay thảm họa? 
 

Người dân bình thường, những người lương 

thiện không thể hiểu tại sao trong Thảm họa miền 

Trung đang xảy ra, nhà cầm quyền có những 

cách xử trí, lời nói và hành động gây ngạc nhiên 

đến thế. Thảm họa đã xảy ra cả tháng nay, không 

chỉ có một số  cá biển đã chết mà lần lượt các loài 

sinh vật biển, ngao sò, cây cối cho đến chim chóc 

đã bắt đầu bị tiêu diệt bằng thuốc độc giấu trong 

lòng biển. 

Không chỉ có các loài sinh vật biển,con người VN 

cũng đã bắt đầu bỏ mạng với thảm họa này. 

Không chỉ có một vài nơi thuộc miền Trung bị ảnh 

hưởng, mà nguy cơ này đang ngày càng tăng, 

phạm vi ngày càng lan rộng nhiều nơi, đến cả 

hàng trăm km. 

Không phải chỉ một vài ngày hay một vài năm, 

theo các nhà khoa học thì với lượng độc tố kim 

loại nặng và những chất cực độc đang đầu độc 

biển hiện nay, thảm họa sẽ kéo dài hàng thế kỷ. 

Lẽ ra, với một thảm họa như vậy, một nhà nước 

"của dân, vì dân, do dân" được nuôi bằng tiền 

thuế từ những người dân nuôi cá, làm nghề biển 

và các dịch vụ từ biển đã một nắng hai 

sương  phải làm mọi cách để bảo vệ họ. 

Lẽ ra, nhà nước bao năm nay đã thu mỗi lít xăng 

3.000 đồng tiền thuế môi trường,với lực lượng 

cảnh sát môi trường đang nuôi béo, đã phải ra tay 

hành động với chính kẻ đã đầu độc biển của đất 

nước này, trừng trị những kẻ phá hoại giống nòi 

Việt Nam. 

Thế nhưng, hầu như những hành động của nhà 

nước, chính quyền thời gian qua đang thể hiện 

thái độ ngược lại. Vậy, câu hỏi  đặt ra ở đây, cái 

"của dân, do dân, vì dân" ở đây là gì? Đó là chính 

quyền hay thảm họa? 

Lúng túng bao che. Ai gây nên niềm đau ấy? 

Có thể thấy ngay điều này khi mà thảm họa xảy 

ra, báo chí, người dân đã ngay lập tức chỉ ra 

Formosa là thủ phạm. Hàng trăm tấn độc chất đã 

được đưa về sử dụng súc xả đường ống không 

ai quản lý. Hệ thống nước thải ngầm ra biển đặt 

sâu dưới lòng đất đã phun trào thứ nước chết 

chóc đó một thời gian dài, môi trường bị hủy hoại 

nghiêm trọng, con người đã ngộ độc hàng loạt và 

đã có những người bỏ mạng. Đời sống người dân 

điêu linh, khốn đốn. 

Dư luận bất bình, đòi hỏi sự ra tay ngay lập tức 

của những kẻ tự nhận trách nhiệm "lãnh đạo toàn 

diện và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt 

Nam" trước thảm họa này. 

Thế nhưng, ông Tổng bí thư Đảng vào ngay giữa 

nơi mà người dân cho biết là trung tâm gây thảm 

họa, gặp gỡ, cười phớ lớ với thủ phạm rồi khen 

"đúng hướng" và ra về không cần ghé mắt qua 

những người dân đang ngoắc ngoải vì hậu quả 

đầu độc.Sự im lặng này, được coi là "sự im lặng 

chết chóc". 

Hệ thống quan chức lập tức lên tiếng phủ nhận: 

Không có liên hệ giữa Formosa và đầu độc biển. 

Một thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường được 

phái vào đã lập tức bao biện cho việc xả độc bằng 

đường ngầm: "Được phép". Ít hôm sau, Bộ 

trưởng vào tận nơi phát biểu: Luật không cho 

phép...". Thậm chí, đến khi bị truy vấn về việc 

nhiễm độc kim loại nặng, mối nguy cơ khủng 

khiếp cho đến các thế hệ sau thì Thứ trưởng Bộ 
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TN-MT lùng túng xua tay: "Hỏi như thế là tổn hại 

cho đất nước" 

Tổn hại cho "đất nước" ư? Tổn hại như thế nào 

nếu cứ giấu kín một nguy cơ tiềm ẩn giết hàng 

loạt con người, đầu độc dân tộc này bằng bệnh 

tật, bằng ô nhiễm. Có phải ông muốn để người 

dân cứ thế ăn, cứ thế tắm, cứ thể sử dụng sản 

phẩm biển để rồi cứ chết, cứ bệnh tật. Còn ông ta 

và cả hệ thống cầm quyền của ông ta vẫn bình 

chân như vại và cứ thế tiêu tiền dân. 

Thực ra, cả hệ thống cầm quyền đã không dám 

chỉ ra đích danh thủ phạm của vụ đầu độc biển 

này, thủ phạm đầu độc vùng biển bắt đầu từ Hà 

Tĩnh là ai, khi người dân biết cả. Ngư dân còn 

trưng biển nêu rõ: "Formosa cút khỏi Việt Nam" 

để "Trả lại biển sạch cho tôi". 

Và trên mạng xã hội, câu hát của các ca sĩ, của 

cả đất nước này đang vang lên "Ai? Ai gây nên 

niềm đau ấy? Ai gieo vào lòng biển cái chết 

hôm nay"? 

Bởi, đằng sau thủ phạm Formosa là chính quyền 

hiện tại, kẻ đã dắt tay, mời mọc và tung hứng cho 

đại họa này. 

 

Lẽ ra, việc cần làm của nhà cầm quyền, là ngay 

lập tức mổ xẻ nguyên nhân, kiểm tra kiểm soát 

mức độ ô nhiễm, cảnh báo cho người dân mức 

độ nào có thể  giới hạn và hiện trạng như thế nào, 

để người dân biết mà sử dụng, mà sinh sống, mà 

bớt phần hoang mang, lo lắng.  

Thế nhưng không, hết chuyến thăm này đến cuộc 

họp kín khác nhưng người dân không hề biết 

mình đang đối diện với những nguy cơ gì, mức 

độ nào? Chỉ biết chết, chết, chết... cái chết diễn 

ra trước mắt rất... tự nhiên. 

Thậm chí, tệ hại hơn, là những quan chức nhà 

nước còn tự biến mình thành nhân vật quảng cáo 

cho tử thần. Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi 

người dân cứ ăn cá nhiễm độc và tắm biển. 

Vài hôm nay,từ Bộ trưởng đến quan chức lại thi 

nhau ra biển tắm và ăn cá rồi đưa lên báo chí 

nhằm cổ vũ cho người dân ăn cá, tắm biển... Mặc 

dù người dân chưa có bất cứ một điều gì để đảm 

bảo rằng những con cá ông quan kia đang ăn, 

những nơi ông quan kia tắm, có giống với những 

con cá đang ngâm mình trong nước biển nhiễm 

đầy độc tố kim loại nặng mà nếu họ ăn vào, thì 

đời con, đời cháu họ không gỡ nổi? 

Không có tội ác nào có thể che giấu, không có 

gì ngăn nổi bước chân người dân 

Trở lại cuộc xuống đường sáng 1/5/2016 đồng 

hành cùng nạn nhân của thảm họa đầu độc Biển 

miền Trung, dù nhà cầm quyền khắp nơi đã bỏ ra 

bao tiền của, con người và công sức ngăn chặn 

nhiều người có ý thức dân tộc, biết lo lắng trước 

hiểm họa của đất nước. Dù báo chí đã phải im 

lặng, gỡ bài vở, thông tin... đủ cách để bịt miệng, 

bịt tai người dân nhấn họ vào vùng nước nhiễm 

độc và ăn thức ăn đã ngấm cái chết. 

Thế nhưng, khắp nơi với hàng ngàn người đã bất 

chấp mọi sự khó khăn. Hàng ngàn người vẫn đổ 

về trung tâm Thủ đô, về Sài Gòn cùng lúc đồng 

hành với ngư dân, học sinh ở Miền Trung, ở 

Quảng Bình, Hà Tĩnh... 

Điều đó đang thể hiện một sự thật - một sự thật 

mà nhà cầm quyền không hề mong muốn: Không 

có tội ác nào có thể bao che, không ai ngăn được 

bước chân nhân dân, khi nỗi đau của họ đã đến 

tận cùng. 

Những hành động bắt bớ, trấn áp, bịt miệng... chỉ 

là những thanh củi chất thêm vào cái lò căm hờn 

của người dân với một chế độ ngày càng tỏ ra 

phản động với sự tiến bộ của đất nước, bước đi 

lên của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. 

Những hành động mà đến một mức độ nào đó sẽ 

là mồi lửa cuối cùng bùng lên thiêu đốt chính 

những kẻ phản dân hại nước mà thôi. 

Ngày 1/5/2016, ngày cả nước đồng hành cùng 

nạn nhân Thảm họa môi trường miền Trung. 

J.B Nguyễn Hữu Vinh 

 

 

 

 

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới 
này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang 
sỉ nhục chính bản thân mình. 

Bill Gates 
 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/dung-so-sanh-minh-voi-bat-cu-ai-trong-the-gioi-nay-neu-ban-lam.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/dung-so-sanh-minh-voi-bat-cu-ai-trong-the-gioi-nay-neu-ban-lam.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/dung-so-sanh-minh-voi-bat-cu-ai-trong-the-gioi-nay-neu-ban-lam.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/dung-so-sanh-minh-voi-bat-cu-ai-trong-the-gioi-nay-neu-ban-lam.html
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Cưỡi ngọn sấm 

 
‘Lts. Richard Botkin là môṭ cựu Thiếu Tá Thủy 
Quân Luc̣ Chiến Hoa Kỳ, ông đã bỏ ra hơn năm 
năm để nghiên cứu về Chiến Tranh Việt Nam, 
phỏng vấn hàng trăm nhân vật có liên quan đến 
cuôc̣ chiến, và cũng đã đến tận Việt Nam để 
nghiên cứu thêm và quan sát thực tế tại những 
địa danh như đông Hà, Quảng Trị, Ai Tử, Khe 
Sanh, sông My ̃Chánh, v.v… Từ những dữ kiện 
lịch sử côṇg thêm những kinh nghiệm trong đời 
quân ngũ, ông đã viết nên câu chuyện thật về các 
chiến tích anh dũng của những người lính TQLC 
Hoa Kỳ và Việt Nam trong quyển “Ride The 
Thunder: A Vietnam War Story of Honor and 
Trimph”. Sách gồm 2 tập đã được dịch sang tiếng 
Việt do quý ông: Lý Văn Quý, Nguyễn Hiền, 
Nguyễn Hoàng Diệu và Trịnh Bình An. Qua sự 
giớI thiệu của ông Nguyễn Hiền, VNNS xin giới 
thiệu đến quý đôc̣ giả môṭ trích đoạn của Cưỡi 
Ngọn Sấm, chương 39 “Học Tập Cải Tạo”. Bài 
này vượt sự giới hạn số trang của VNNS, nên 
chúng tôi đăng hai kỳ. Kỳ trước quý độc giả tìm 
đọc trên VNNS280 trang 10. Kỳ này tiếp theo và 
hết: 

Chương 39 

 Học tập cải tạo  

(…tiếp theo kỳ trước) 

 Có lần một tên cán bộ kể lại câu chuyện bằng 

cách nào mà Không quân Cách Mạng đã đánh bại 

được người Mỹ. (Hắn nói là máy bay ta tắt máy 

núp trong các đám mây chờ máy bay đế quốc bay 

qua là nhào ra bắn hạ) (*). Trong câu chuyện 

hoang đường này, rõ ràng là tên cán bộ không 

biết phi cơ bay như thế nào và cả trọng lực là cái 

gì nữa. Thường thì, và đây là trước khi cuộc chiến 

năm 1979 với Trung Cộng xẩy ra, tên cán bộ 

giảng giải là ba quốc gia hùng mạnh nhất thế giới 

là Liên Xô, Việt Nam và Trung Cộng, theo thứ tự 

đó.  

Rất nhiều lần các tù nhân đang ngồi vỗ tay như 

sấm hoan hô tên cán bộ một cách nhiệt thành, 

nhất là sau khi hắn tuyên bố rõ ràng là "bố láo" 

như vậy. Bọn cán bộ thường ngu xuẩn và quê 

mùa để có thể nhận ra sự sỉ nhục và mỉa mai; 

nhận ra là các tù nhân đang chế diễu chúng, thực 

sự là chế nhạo bọn chúng một cách nhiệt tình. Đó 

là những sự chiến thắng nhỏ bé, nhưng dù sao 

cũng là thắng lợi để cho các tù nhân giữ được tinh 

thần vững mạnh và đủ khả năng chịu đựng tất cả 

những sự bất nhân đổ lên đầu họ.  

Một sự lợi ích bất ngờ của tình trạng sống trong 

một trạng thái thường trực chết dở vì đói và sự 

yếu đuối từ đó sinh ra là thỉnh thoảng nó làm tê 

liệt đi các cảm giác của con người. Nếu một người 

nào đó, cho dù nam hay nữ, phải tập trung tất cả, 

hay gần như tất cả năng lực để chỉ mà sống còn 

không thôi thì sẽ không còn hơi sức đâu mà suy 

tư về những điều đã bị mất, hay sự xa cách với 

người thân. Dù chỉ là đôi lúc. Mỗi ngày là một sự 

tranh đấu để sống sót. Mỗi ngày qua đi mà còn 

sống tức là một chiến thắng với bọn cai tù. Tuy 

nhiên vẫn có những giây phút chỉ thuộc riêng về 

Bình mà không ai khác khi anh nghĩ về người vợ 

xinh đẹp và cô con gái bé nhỏ của anh. Mặc dù 

đã mệt mỏi và yếu ớt như chưa bao giờ bị như 

vậy, Bình không hề mất niềm hi vọng là một ngày 

nào đó anh sẽ được đoàn tụ lại với họ. Anh sẽ 

không bao giờ đầu hàng. Bọn Cộng sản chưa bao 

giờ đánh bại được anh ngoài mặt trận bình 

thường. Chúng không thể thắng anh bây giờ 

được. Bình sẽ không bao giờ mất hi vọng. Không 

bao giờ. 

TRỞ LẠI SÀI GÒN 

 Khi Bình đã bị bắt đi xa và ngay cả trước khi Cầm 

bặt tin anh, đời sống đã trở qua một bước ngoặt 

khó khăn hơn nhiều. Giống như hầu hết các bà 

vợ khác của hàng trăm ngàn ông chồng đã bị mất 

tích một cách bí mật, gánh nặng rơi xuống vai các 

phụ nữ để lo cho con cái và gia đình. Và cũng 

đồng cảnh ngộ như các bà vợ sĩ quan VNCH 

khác, Cầm và con gái đã bị bọn lính Bắc Việt 

cướp mất nhà cửa. May mắn là nàng vẫn còn có 

thể trở về sống với mẹ ruột.  

Trước khi phải giao nhà, Cầm đã bắt đầu bán đi 

những của cải trước kia thuộc về họ. Tất cả mọi 

thứ. Mọi đồ vật, ngoại trừ một vài cuốn an-bum 

gia đình rất quan trọng để chứng tỏ là họ đã từng 

sống trước kia, chứng tỏ là Bình đã từng có mặt 

mặc dù bây giờ anh đã ra đi. Cầm bán tất cả, gần 

như là tất cả các của cải mà họ từng có, cho 

khách mua với giá rẻ mạt. Nhiều người trong số 

đó, hầu như tất cả người mua là bọn Bắc kỳ mắt 

trợn tròn ngạc nhiên với những món tiện nghi tầm 

thường nhất. Cầm rất đau khổ phải bán đi quần 

áo, dụng cụ bếp núc, nồi niêu xoong chảo, bàn 

ghế trong nhà, tất cả mọi thứ. Nhưng nàng và con 

gái cần phải có miếng ăn. Hàng xóm Cầm cũng 

vậy. "Bọn Bắc kỳ này mua những thứ này mang 

đi đâu vậy?" Câu trả lời hết sức đơn giản. Chúng 

mang về lại miền Bắc. Mặc dù cơn bàng hoàng 

và sự đau khổ đã làm cho họ ban đầu không nghĩ 

ra nhưng những người miền Nam bị tước đoạt 

của cải cũng sẽ có ngày biết rằng ít nhất bọn Bắc 
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Việt sẽ bị buộc phải công nhận sự dối trá vĩ đại 

của "Cách Mạng." Miền Nam Việt Nam, tương đối 

mà nói, có đầy dẫy vật chất trong khi Bắc Việt thì 

chẳng có thứ gì cả. Cộng sản đã không mang lại 

điều gì trong những năm tháng hi sinh ngoại trừ 

là từ nay họ có thể ăn cắp của những người đã 

vất vả lao động để tạo dựng ra những thứ cho 

chính họ. 

Sau khi đã về lại ở với mẹ, Cầm chăm sóc cho 

con gái và làm việc bẩy ngày một tuần: bán bánh 

chưng mà nàng làm lấy ở nhà, hay buôn đi bán 

lại những mặt hàng mua ở chỗ này bán lại chỗ kia 

để kiếm một số lời nhỏ nhoi. Hàng ngày như vậy, 

sáng trưa chiều tối. Hàng ngàn và hàng ngàn, 

hàng trăm ngàn người phụ nữ khác cũng bị lâm 

vào tình trạng như vậy. Các ông bà nội ngoại phải 

trông nom đám cháu để các bà mẹ có thể làm 

những việc họ cần phải làm. 

Buổi tối khi nào rảnh thì Cầm ôm con trong lòng 

và họ ngồi chung xem lại những cuốn an-bum gia 

đình. Hàng đêm Cầm thích thú kể cho con nghe 

các câu chuyện về cha trong khi họ lật từng trang 

ít ỏi của những kỷ niệm tuyệt vời mà Ngọc, đặc 

biệt trong những năm đầu tiên khi Bình vắng mặt, 

không hề biết hay nhớ điều gì cả. Nhưng Cầm 

cảm thấy rất quan trọng là con nàng phải hiểu 

rằng đã có một người cha luôn luôn thương yêu 

họ, mặc dù Cầm không biết là cha của Ngọc có 

còn sống hay đã chết rồi. 

TOÀN CẢNH VỀ SÀI GÒN VÀ VIỆT NAM 

 Sự cưỡng chiếm miền Nam của Bắc Việt thực sự 

bắt đầu sau khi chiến sự chính thức chấm dứt vào 

ngày 30/4/1975. Bọn Cộng sản chứng tỏ ngay tức 

khắc là chúng đánh nhau giỏi bội phần hơn là 

quản lý chính quyền và xã hội. Công tác tịch thu 

của cải vật chất công cộng và tư nhân thuộc về 

người miền Nam đã được tiến hành liên tục và 

hàng hóa được vội vã tải về miền Bắc cho những 

người lâu nay không ngờ miền Nam lại giàu có 

đến như vậy. Giờ đây những của cải này thuộc về 

bọn chúng. Tin tức về những người đi tù cải tạo 

thì không nghe nói gì đến. Trong khi đó thì các 

chính sách mới do nhà nước ban hành ra chỉ làm 

cho dân thêm khổ sở và đau thương. 

Trong chớp mắt, tất cả tài sản giờ đây thuộc về 

nhà nước. Nếu các nông dân có nông phẩm muốn 

bán được trồng trên những mảnh đất bây giờ 

không còn thuộc về họ nữa thì phải bán cho nhà 

nước. Nếu ngược lại họ muốn mua hàng hóa ‒ 

một cách chính thức ‒ thì phải mua trong những 

cửa hàng quốc doanh. Mọi thứ bán ra đều có giá 

"chính thức" và mọi người đi làm đều được 

hưởng một mức lương "chính thức." Các nhu yếu 

phẩm cần thiết cho đời sống của người dân bị hạn 

chế. Tất cả sự sắp xếp này làm khan hiếm đi mọi 

thứ có giá trị và chợ đen đã nở rộ ra khắp nơi 

nhằm đáp ứng nhu cầu của những người dân đói 

khát và bị mất của. Sự đau khổ tràn lan.  

Điều chứng minh thêm nữa rằng đây là một cuộc 

xâm lăng chứ không phải giải phóng là ngay cả 

bọn Cộng sản miền Nam, thành viên cũ của "Mặt 

Trận Giải Phóng" tức "Việt Cộng" cũ cũng bị đào 

thải đi như loại công dân hạng nhì và không cần 

thiết nữa. Một số lại còn bị bắt đi theo những toán 

học tập cải tạo nữa. Tất cả những người miền 

Nam trước kia thuộc thành phần tích cực đối lập 

với chính phủ Thiệu, cho dù là đảng viên Cộng 

sản hay chỉ thuần túy chống chính phủ; những 

người đã nỗ lực phá hoại và thúc đẩy sự sụp đổ 

của chính đất nước họ cũng đều bị đối xử một 

cách khinh rẻ không kém những người lâu nay 

trung thành với chế độ Sài Gòn hay thuộc thành 

phần thờ ơ. Sự khác biệt lớn nhất giờ đây là 

chẳng có ký giả hay phóng viên nhiếp ảnh nào để 

ghi lại các chuyện vi phạm nhân quyền mới này. 

Nói cho cùng họ nào có nhân quyền gì nữa? Đối 

với những người lâu nay kiên quyết chống cộng 

thì đây chỉ là một chiến thắng giả hình, cay đắng 

và được bào chữa một cách vô cùng ti tiện.  

Nhằm làm cho cuộc xâm lăng trọn vẹn hơn, dưới 

danh nghĩa trừng phạt những người đầu cơ và 

tích trữ hàng hóa, nhà nước ban hành chính sách 

đổi tiền vào tháng 9/1975. Người dân miền Nam 

chỉ được đổi một lượng nhỏ tiền cũ của họ qua 

tiền miền Bắc. Tất cả số lượng trên mức ấn định 

của nhà nước đều không có giá trị. Đối với những 

công dân dành dụm được chút tiền bạc thuộc chế 

độ cũ, nếu vượt ra ngoài số lượng nhỏ nhoi được 

phép đổi thì giờ đây số tiền dư này đều trở thành 

vô giá trị. Nếu ai sở hữu quá nhiều tiền cũ cũng bị 

đánh giá là thuộc thành phần bóc lột, tham lam và 

tư bản xấu xa. Những người bị ảnh hưởng nặng 

nhất trong cuộc đổi tiền lần đầu tiên này là giới 

người Hoa địa phương đã qua bao nhiêu năm trời 

làm chủ ngành thương mại của miền Nam. 

Cùng với việc cải cách tiền tệ, nhà nước mới bắt 

đầu chính sách cưỡng bức di dân ra khỏi thành 

phố Sài Gòn đã quá chật chội, theo lối đặc trưng 

của Cộng sản, đến những nơi gọi là "Vùng Kinh 

Tế Mới." Những người bị gởi đi vùng kinh tế mới 

bao gồm dân thất nghiệp, không có việc làm thích 

hợp và những thành phần bị đánh giá là không 

cần thiết cho các ông chủ mới. Một số vùng kinh 

tế mới là những khu vực đã bị nhiễm nặng chất 

độc màu da cam. Sự tác hại lên sức khỏe của 
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những người đó bắt đầu được thể hiện qua số 

lượng gia tăng dị tật bẩm sinh trong nhóm trẻ em 

sinh ra. 

 Trong những vùng có sự tập trung cao các loại 

bom đạn chưa nổ thì không hiếm trường hợp 

người dân bị buộc phải tháo gỡ mìn và bom bằng 

đôi tay trần của họ. Những vùng kinh tế mới khác 

thì thường là những dải đất mênh mông đã được 

đánh giá từ lâu là vô dụng và không có giá trị kinh 

tế. Vì mọi giá cả, tính thực dụng và các qui luật 

kinh tế tự do không còn được đếm xỉa đến nữa 

trong quá trình quyết định, những người dân khốn 

khổ bị cưỡng chế đi kinh tế mới phải phá rừng 

trồng lúa tại những nơi không thích hợp để trồng 

lúa, biến sỏi đá thành cơm và chuyển nước dơ 

thành rượu ngọt. 

Cùng lúc với bọn Cộng sản đang cố gắng áp đặt 

trật tự mới thì hàng ngàn và hàng ngàn người dân 

bắt đầu cuộc hành trình bỏ nước ra đi. Mặc dù 

cộng đồng hải ngoại thứ hai đã xuất hiện từ trước 

ngày 30 tháng 4 và Hải quân Hoa Kỳ đã cứu vớt 

hơn 30 chục ngàn dân thường trong khoảng thời 

gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, một từ ngữ 

mới sắp sửa được toàn thế giới biết đến, đó là: 

"Thuyền nhân."Hiện tượng "thuyền nhân" gồm 

những người đã bỏ nước ra đi từ trước khi cuộc 

chiến chấm dứt cho đến cuối thập niên 1980 qua 

đầu thập niên 1990 đã tước đi khỏi đất nước một 

tỉ lệ lớn các công dân giỏi nhất và chắc chắn là 

những người dũng cảm nhất. Những người chọn 

lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, sau khi đã mua 

chuộc và hối lộ thành công lộ trình dứt bỏ mảnh 

đất của tổ tiên, đã bị buộc phải đương đầu với 

những sự nguy hiểm khi vượt biển cả, khả năng 

bị cưỡng hiếp, bị giết, bị trấn lột bởi những tên 

cướp biển đông như kiến đang chờ chực ngoài 

ven biển và một loạt các điều bất ngờ khác. Sẽ 

không bao giờ có con số chính xác những người 

đã bỏ mạng trong nỗ lực đi tìm một cuộc sống 

không có Cộng sản, nhưng người ta tin rằng đã 

có hơn hai triệu người tìm được tự do. Tỉ lệ lớn 

nhất của những người ra đi là những người cuối 

cùng được định cư tại Hoa Kỳ. Sự kiện có quá 

nhiều người sẵn sàng và bằng lòng hi sinh tất cả 

để từ bỏ đất đai của tổ tiên là một dấu hiệu báo 

cho biết là mọi chuyện đã trở nên quá tồi tệ rồi. 

Sự mất mát cho xã hội, sự tổn thương về chất 

xám và nhân lực, sự thiệt hại thực tế về những 

giá trị cơ hội bị mất đi sẽ không bao giờ có thể đo 

lường được. 

CHÍNH THỨC THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

Cuộc bầu cử giả dối vào tháng 4/1976 đã chính 

thức hóa việc thống nhất hai miền Việt Nam, mặc 

dù đó là một sự thống nhất được lập nên chỉ bằng 

sử dụng võ lực thường trực. Quốc gia thống nhất 

được đổi tên là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam. Và như để xát thêm muối và mảnh kính vỡ 

vào vết thương của người miền Nam bị ức chế, 

Sài Gòn được đặt tên lại là thành phố "Hồ Chí 

Minh" vào tháng 6 cùng năm. 

Sự bang giao với Liên Xô và Trung Cộng đã mang 

một ý nghĩa và tầm quan trọng mới ngay từ khi 

cuộc chiến chấm dứt về phía người Mỹ. Mặc dù 

cả hai cường quốc Cộng sản đã từng viện trợ vật 

chất quan trọng và cố vấn về kỹ thuật trong suốt 

cuộc chiến, nhưng sự thù hằn cũ với Trung Cộng 

đã làm cho Cộng sản Việt Nam ngả về phía Liên 

Xô nhiều hơn.  

Tại Hoa Kỳ, nhu cầu phải vượt lên trên bao gồm 

việc tẩy sạch tất cả những gì có liên quan đến 

Nixon. Một sự cởi mở mới mà người Mỹ bây giờ 

có vẻ đang tìm kiếm đã được biểu lộ bởi nhân vật 

sau này sẽ đánh bại Tổng thống Ford trong kỳ bầu 

cử năm 1976. Trong số báo Playboy của tháng 

11/1976 được bày bán vào đầu tháng 10, Jimmy 

Carter, Thống đốc tiểu bang Georgia đã công khai 

thú nhận là trong thâm tâm, ông vẫn thèm khát 

các phụ nữ khác ngoài vợ mình. Trong khi đó thì 

Tổng thống Ford, người đã ra sắc lệnh miễn tố 

cho Nixon giờ đây bị thất sủng và bị mọi người 

nguyền rủa đã không hề tuyên bố một điều gì 

giống như vậy. Cử tri Hoa Kỳ có vẻ ưng một sự 

cởi mở đó và đã bầu Carter thành vị Tổng thống 

thứ 39 của quốc gia. 

Trong khi người Mỹ đang cân nhắc các sự nhận 

xét và lời thú nhận kỳ lạ của nhân vật sau này trở 

thành thủ lãnh mới của họ thì Bình và hàng trăm 

ngàn tù nhân khác còn mắc kẹt trong những trại 

giam tập trung theo kiểu "Gulag" của Liên Xô cũng 

thèm khát một thứ là thực phẩm, bất cứ loại thức 

ăn nào có thể giúp họ vượt qua các cơn đói kinh 

niên đầy sự đau đớn, đồ ăn để trám vào những 

khoảng trống triền miên trong bao tử, nói chi tới 

chuyện đàn bà. 

CHIẾN TRANH VỚI CAM-PU-CHIA,  
CHIẾN TRANH VỚI TRUNG CỘNG 
Có người đã nhận định rất sâu sắc rằng: cố gắng 

tìm hiểu những lợi ích của Hoa Kỳ tại Đông Nam 

Á trước ngày 30/4/1975 giống như thử bóc một 

củ hành; từng lớp một, với hoài bão đi đến một 

lớp sâu nào đó sẽ tìm ra cái lõi của sự giác ngộ 

và thông suốt. Vấn đề là, dĩ nhiên, khi bóc đi từng 

lớp cho đến lớp cuối cùng thì chẳng thấy cái gì cả 

và toàn bộ sự việc chỉ là một điều vô ích cực độ. 

Nếu chuyện đạt được một cái nhìn sâu sắc và 
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thấu hiểu được các vấn đề về Việt Nam là một củ 

hành duy nhất thì chuyện cố gắng hiểu nổi những 

gì đang xẩy ra tại nước láng giềng là Cam-pu-chia 

trong thời kỳ Hậu Hoa Kỳ có thể được ví như là 

cả một rổ hành. 

Cái loại ác quỷ mà người ta từ từ nhận ra tại Cam-

pu-chia quá sức quái đản, quá vô lý và kinh hoàng 

cho nên đã làmViệt Nam cùng những người dân 

xấu số đang thường xuyên bị vi phạm nhân quyền 

một cách trắng trợn mất đi sự theo dõi của dư 

luận quốc tế đáng lẽ có thể xẩy ra nếu mọi chuyện 

không trở nên quá tồi tệ ở nơi cách biên giới vài 

dặm về hướng Tây. Lãnh tụ điên loạn Pôn Pốt 

của Khmer đỏ đã làm mờ nhạt Hitler, Stalin và 

Mao Trạch Đông nếu đem so sánh với hắn. Ngay 

cả bọn Cộng sản Việt Nam rõ ràng là chỉ nghĩ đến 

chuyện xử tử hàng ngàn và hàng ngàn người 

ngay sau khi nắm quyền lực mà không xét xử gì 

cả, và sau đó cho hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH 

và các cựu công chức chế độ cũ đi học tập cải tạo 

cuối cùng thành hàng năm trời vô hạn nhằm trả 

thù và trừng phạt; nhưng qui mô của sự thanh 

trừng và phương cách của Khmer đỏ tiến hành sự 

tàn sát ‒ đối với chính người dân của họ, trong số 

đó có nhiều người thân cộng – đã làm sửng sốt 

mọi người. Chỉ có những tên lạnh lùng nhất trong 

đám cán bộ Cộng sản Việt Nam mới có thể hiểu 

nổi cái câu mà bọn lính Khmer đỏ thường nói với 

nạn nhân mà chúng muốn hăm dọa: "Nếu chúng 

tôi giết anh, chúng tôi không mất gì. Nếu chúng 

tôi tha cho anh sống, chúng tôi cũng chẳng được 

lợi cái gì cả." 

Các biến cố xẩy ra tại Cam-pu-chia cũng liên 

quan đến Việt Nam vì nhiều lý do. Có một bộ phận 

đáng kể người Việt thiểu số đang sinh sống trong 

nước Cam-pu-chia. Bọn Khmer đỏ thường áp 

dụng sự tàn bạo một cách tràn lan nhưng lại đặc 

biệt hung tợn với những nhóm người thiểu số mà 

chúng cho là trái với lợi ích của Angkar (Khmer 

đỏ) mới. Bọn Khmer đỏ siêu hoang tưởng nghi 

ngờ tất cả mọi người có học thức, nhưng lại đặc 

biệt thù ghét các cư dân Việt Nam mà họ không 

thích, cùng với hàng thế kỷ dài gần như là văn 

hóa di truyền hận thù đối với nước láng giềng phía 

Đông của họ. 

Thể hiện thêm sự hoang tưởng và thái độ hoàn 

toàn thiếu suy nghĩ và vô lý mà thế giới biết đến 

họ, chính cái nhóm Khmer đỏ nhỏ và thua kém 

hơn về vật chất đã liên tiếp và cố ý có những hành 

động gây hấn trong nhiều tháng trời làm thúc đẩy 

cuộc chiến tranh chính thức mà thế giới công 

nhận là một cuộc chiến giữa hai quốc gia Cộng 

sản với nhau (cuộc xâm lăng của Liên Xô nhằm 

đàn áp sự nổi dậy của dân Hung-ga-ry năm 1956 

và Tiệp Khắc năm 1968 không được tính đến). 

Sự so sánh giữa hai nhân vật trong sách Cựu ước 

David và Goliath cũng chưa đủ để diễn tả sự khác 

biệt giữa hai quốc gia về khả năng quân sự trên 

phương diện lượng và phẩm. Trừ phi mỗi một tên 

lính Khmer đỏ có thể giết được 30 lính Cộng sản 

Việt Nam còn nếu không thì họ không thể nào đạt 

được thắng lợi, nếu xét về mặt vật chất. Và nếu 

thực sự đây là một cuộc tranh chấp giữa David và 

Goliath thì đức Chúa Trời, mà cả hai bên Khmer 

đỏ lẫn Cộng sản Việt Nam đều không tin, phải can 

thiệp giúp bọn Khmer đỏ hung ác hơn. Đức Chúa 

Trời đã không làm điều đó. 

 Đã có vài sự xung đột giữa lực lượng Việt Nam 

và Khmer đỏ trong một thời gian trước khi Cam-

pu-chia cắt đứt ngoại giao với nước láng giềng 

vào cuối năm 1977. Ban lãnh đạo chính trị Việt 

Nam quyết định vào mùa Xuân 1978 sẽ tung ra 

một cuộc công kích vào cuối năm đó trong nỗ lực 

loại bỏ Pôn Pốt. Cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 

22 tháng 12/1978 và không đầy ba tuần sau quân 

đội Việt Nam thực sự giải phóng được Nam Vang. 

Việt Nam không bắt sống hay giết ban lãnh đạo 

Khmer đỏ mà chỉ tước quyền lực của họ và đặt 

lên một chính quyền thân Việt Nam. Các lực 

lượng Việt Nam ở lại Cam-pu-chia cho đến năm 

1989 và đặt thêm một gánh nặng lớn hơn nữa vào 

các tài nguyên, vốn đã hạn chế, cần thiết để xây 

dựng lại đấ tnước._ 

_______________________________ 

 (*) Chi tiết viết thêm bởi hai người trong nhóm 

dịch thuật đã từng đi tù cải tạo và xác nhận đã có 

nghe cán bộ quản giáo kể lại câu chuyện hoang 

đường này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng 
chết đi như một bản sao 

Khuyết danh 

 

 

 

 

 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ban-sinh-ra-la-mot-nguyen-ban-dung-chet-di-nhu-mot-ban-sao.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ban-sinh-ra-la-mot-nguyen-ban-dung-chet-di-nhu-mot-ban-sao.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ban-sinh-ra-la-mot-nguyen-ban-dung-chet-di-nhu-mot-ban-sao.html
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Từ Bốn Thánh Ðịa Thiêng Liêng Phật Giáo 

Ðến Vườn Tứ Ðộng Tâm Chùa Vạn Hạnh 

 
Bốn thánh địa đó là: 
1. Lumbini (Vườn Lâm Tỳ Ni), nơi Đức Phật đản 
sanh 
2. Bodhgaya (Bồ Ðề Ðạo Tràng), nơi Đức Phật 
thành đạo 
3. Sarnath (Vườn Lộc Uyển), nơi Đức Phật khai 
giảng giáo pháp 
4. Kushinara (Câu Thi Na), nơi Đức Phật nhập 
niết-bàn 
 

 Vườn Lâm Tỳ Ni 
Vườn Lâm Tỳ Ni nằm dưới chân núi Himalaya 
thuộc nước Nepal, phía đông kinh thành Ca Tỳ 
La Vệ xưa; khu vực này nằm sát thị trấn biên 
giới Sonauli, Ẩn Ðộ. Tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng 
hậu Mada, vợ của vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La 
Vệ, đã hạ sinh hoàng tử Tất Ðạt Ða vào sáng 
ngày Rằm tháng tư Âm lịch (trước Tây lịch 624 
năm). Hoàng tử Tất Ðạt Ða sau này trở thành 
Ðức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật 
và đem ánh sáng từ bi rọi sáng muôn loài 
 

 
 

Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Ðức Phật đản sanh 

 
Bồ Ðề Ðạo Tràng 

Bồ Ðề Ðạo Tràng là nơi hoàng tử Tất Ðạt Ða giác 

ngộ dưới gốc cây Bồ Ðề và trở thành Ðức Phật, 

2560 năm trưóc.Bồ Ðề Ðạo Tràng là một thành phố 

ở quận Gaya, Bihar, Ấn Ðộ. Những ai có diễm phúc 

thăm viếng nơi đây sẽ được thăm một di tích nổi 

tiếng, đó là chùa Ðại Bồ Ðề (Mahabodhi Temple).  

 

Trong chánh điện, một tượng Phật uy nghi được 

tạc vào thế kỷ thứ 10. Chùa Ðại Bồ Ðề nổi tiếng 

thiêng liêng vì nơi đây, trong sân chùa, nơi khu 

vườn đẹp có trồng một cây Bồ Ðề oai nghi to lớn. 

Ðức Phật đã ngồi thiền dưới bóng cây Bồ Ðề và thề 

rằng: “Nếu ta không thành đạo, thì dù thịt nát xương 

tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này”.  

Với ý chí hùng dũng, cương quyết ấy, sau 49 ngày 

tư duy, Ngài thấu rõ chân tướng của vũ trụ, của 

nhân sanh và đắc đạo. Cây Bồ Ðề, với những tàng 

cây bay cao và tỏa rộng ra xa như đem chân lý giải 

thoát đến cho nhân loại. Rễ cây to lớn cuộn chặt 

xuống đất như giữ giáo pháp của Ðức Thích Ca 

muôn đời bất diệt. Ngày nay, chung quanh khu vực 

Bồ Ðề Ðạo Tràng, cộng đồng Phật giáo nhiều quốc 

gia như  Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Miến Ðiện, 

Tây Tạng, Bhutan v.v…đã xây cất các chùa hay tu 

viện theo cấu trúc của quốc gia mình, do vậy khu 

vực này đã trở thành một thị trấn Phật giáo đa dạng 

và rạng rỡ. 

 

      Bồ đề Đạo Tràng                     Cây Bồ Đề 

Vườn Lộc  Uyển 

Sau khi tu thành chánh quả, Ðức Phật Thích Ca 
nghĩ ngay đến sứ mạng chuyển mê khai ngộ cho 
tất cả mọi người. Ðầu tiên, Ngài đến vườn Lộc 
Uyển, tìm mấy người bạn đồng tu trước kia để 
thuyết pháp. 
 
Bài giảng đầu tiên là Tứ Diệu Ðế và năm người 
bạn được nghe bài Pháp này là Kiều Trần Như, 
Ác Bệ, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Ðề. Năm vị 
này đều được khai ngộ và trở thành năm đệ tử 
đầu tiên của Ngài. Nơi vườn Lộc Uyển này, Tăng 
Ðoàn Phật Giáo ra đời xuyên qua sự giác ngộ của 
Kiều Trần Như, vị đệ tử cao niên nhất trong năm 
đệ tử đầu tiên của Phật Thích Ca. 
 
Hầu hết những toà nhà cổ và những công trình 
kiến trúc tại Vườn Lộc Uyển bị hư hại theo thời 
gian hoặc bị tàn phá bởi giặc Hung Nô vào thế kỷ 
thứ 5 và sự xâm lấn của đạo quân Hồi giáo từ 
Trung Á vào giữa thế kỷ thứ 10 và 15. Tuy nhiên, 
trong khung cảnh đổ nát, người đi chiêm bái có 
thể nhận ra được các thắng tích sau đây: 
- Tháp Dhamek uy nghi cao 40 mét, rộng 28 mét; 
- Tháp Dharmarajika được xây dựng do vua A 
Dục. A Dục Vương là hoàng đế Ấn Ðộ từ năm 273 
đến năm 232 trước Tây lịch; 
- Tháp Chaukhandi là nơi kỷ niệm Đức Phật gặp 
gỡ các đệ tử của mình lần đầu; 
- Tàn tích của tịnh xá Mulagandhakuti đánh dấu 
nơi Đức Phật an cư trong mùa mưa; 
- Trụ đá của vua A Dục;  
- Ngoài ra còn có một cây Bồ Đề được chiết 
nhánh từ cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng. 
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Vườn Lộc Uyển 

Câu Thi Na 
Ròng rã 49 năm, hạt giống từ bi được reo khắp 
xứ ở Ấn Ðộ. Từ Bắc chí Nam, từ Ðông sang Tây, 
từ rừng núi đến đồng bằng, không nơi nào Ðức 
Phật không đặt chân đến, hay truyền đệ tử Ngài 
đến để hóa độ chúng sinh. 
Khi Ngài 80 tuổi, theo định luật vô thường, thân 
sắc Ngài yếu đi.  
Ngài gọi ông A Nan, người đệ tử luôn luôn ở bên 
cạnh Ngài, và nói: 
“Ðạo ta nay đã viên mãn. Như lời nguyện xưa, ta 
nay đã có đủ 4 hạng đệ tử: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, 
Ưu bà tắc, Ưu bà di. Nhiều đệ tử có thể thay ta 
truyền bá Ðạo Pháp khắp nơi. Bây giờ ta có thể 
rời các ngươi mà đi. Thân hình ta theo luật vô 
thường, bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã. Trong 
ba tháng nữa ta sẽ nhập Niết bàn nơi rừng cây 
Ta-la, thành Câu thi na”. 
Trong thời gian ba tháng cuối cùng của Ngài, đức 
Phật vẫn không nghỉ ngơi, mà vẫn tiếp tục đi 
truyền đạo. 
Sau đây là lời phú chúc của Ngài để lại trong giờ 
phút cuối cùng: 
“Này! Các người phải tự thắp đuốc lên mà đi! Các 
người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo 
Pháp của ta mà tự giải thoát! Đừng tìm sự giải 
thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở 
một nơi nào khác, ngoài các người !” 
 
Sau khi đã dặn dò cặn kẽ xong, Ngài nhập định 
rồi vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ nhằm ngày Rằm 
tháng Hai âm lịch. 

 
  

Câu Thi Na 

 
Vườn Tứ Ðộng Tâm – Chùa Vạn Hạnh 
Trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh, Hội Phật Giáo 
Việt Nam tại Hòa Lan (HPGVN/HL) đang kiến tạo 
một vườn Tứ Ðộng Tâm như một biểu tượng của 

bốn thánh địa thiêng liêng mà người Phật tử mong 
ước đến chiêm bái. 
Qua khu vườn này, HPGVN/HL sẽ tạo dựng bốn 
khu đồi nhỏ, mỗi đồi cao 1 mét, trên đỉnh đồi sẽ 
đặt một trong các hình tượng theo thứ tự như sau: 
Ðức Phật Ðản Sanh, Ðức Phật Thành Ðạo, Ðức 
Phật Chuyển Pháp Luân và Ðức Phật Nhập Niết 
Bàn. Tượng bằng đá và cao 1m50. Giữa khu đồi 
là một khoảng đất được đặt tượng Ðức Phật Di 
Lạc.   
Mỗi cuối tuần, nhiều Phật tử phát tâm về chùa làm 
công quả, cùng nhau xây dựng khu vườn này. 
Người nhổ cỏ, trồng cây, người ban đất, lát gạch. 
Tất cả làm việc trong tình đồng đạo, hài hòa, vui 
vẻ, với một ước vọng kiến tạo ngôi chùa Vạn 
Hạnh ngày càng khang trang, tốt đẹp. 
  

 
Phối cảnh vườn Tứ Ðộng Tâm chùa Vạn Hạnh 

 
 

 
Với những nỗ lực góp công sức như trên, cộng 
thêm sự đóng góp tịnh tài và yểm trợ tinh thần của 
Phật tử khắp nơi, một ngày không xa, Vườn Tứ 
Ðộng Tâm sẽ hình thành và sẽ là nơi tĩnh tâm, an 
lạc cho hàng Phật tử, cũng như tạo nên vẻ thanh 
cao cho ngôi chùa Vạn Hạnh mới. 
 
(Tài liệu tham khảo: Phật Học Phổ Thông chùa 
Khánh Anh; Trang nhà Thư Viện Hoa Sen) 
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PHẬT ĐẢN SANH 

Thiện Phúc 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vào năm 563 trước Tây lịch, một cậu bé được 

sanh ra trong một hoàng tộc tại miền Bắc Ấn Độ. 

Hoàng tử này trưởng thành trong giàu sang xa xỉ, 

nhưng sớm nhận ra tiện nghi vật chất và sự an 

toàn trên thế gian không đem lại hạnh phúc thật 

sự. Ngài động lòng trắc ẩn sâu xa trước hoàn 

cảnh khổ đau quanh Ngài, chính vì vậy mà Ngài 

nhất định tìm cho ra chìa khóa đưa đến hạnh phúc 

cho nhân loại. Vào năm 29 tuổi Ngài rời bỏ vợ đẹp 

con ngoan và cung vàng điện ngọc để cất bước 

lên đường học đạo với những bậc thầy nổi tiếng 

đương thời. Những vị thầy này dạy Ngài rất nhiều 

nhưng không vị nào thật sự hiểu biết nguồn cội 

của khổ đau phiền não của nhân loại và làm cách 

nào để vượt thoát khỏi những thứ đó. Cuối cùng 

sau sáu năm tu học và hành thiền, Ngài liễu ngộ 

và kinh qua kinh nghiệm tận diệt vô minh và thành 

đạt giác ngộ. Từ ngày đó người ta gọi Ngài là 

Phật, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Trong 45 

năm sau đó Ngài chu du khắp miền Bắc Ấn để 

dạy người những gì mà Ngài đã chứng ngộ. Lòng 

từ bi và hạnh nhẫn nhục của Ngài quả thật kỳ diệu 

và hàng vạn người đã theo Ngài, trở thành tín đồ 

Phật giáo.  

 

Đến năm Ngài 80 tuổi, dù xác thân già yếu bệnh 

hoạn, nhưng lúc nào Ngài cũng hạnh phúc và an 

vui, cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn vào năm 80 

tuổi. Lìa bỏ gia đình không phải là chuyện dễ dàng 

cho Đức Phật. Sau một thời gian dài đắn đo suy 

nghĩ Ngài đã quyết định lìa bỏ gia đình. Có hai sự 

lựa chọn, một là hiến thân Ngài cho gia đình, hai 

là cho toàn thể thế gian. Sau cùng, lòng từ bi vô 

lượng của Ngài đã khiến Ngài tự cống hiến đời 

mình cho thế gian. Và mãi cho đến nay cả thế giới 

vẫn còn thọ hưởng những lợi ích từ sự hy sinh 

của Ngài. Đây có lẽ là sự hy sinh có nhiều ý nghĩa 

hơn bao giờ hết. 

Hiện nay vẫn còn nhiều bàn cãi về năm sanh 

chính xác của Đức Phật; tuy nhiên ý kiến của 

phần đông chọn năm 623 trước Tây Lịch. Ngày 

Phật đản sanh là ngày trăng tròn tháng 4. đó là 

một ngày tuyệt đẹp. Tiết trời trong sạch, gió mát 

thoang thoảng. Trong vườn trăm hoa đua nở, tỏa 

hương ngào ngạt, chim hót líu lo… tạo thành một 

cảnh tượng thần tiên ở thế gian để đón chào sự 

đản sanh của Thái Tử. Theo truyền thuyết Ấn Độ 

thì lúc đó đất trời rung động, từ trên trời cao tuôn 

đổ hai dòng nước bạc, một ấm một mát, tắm gội 

cho thân thể của Thái Tử. Ngày nay các quốc gia 

theo truyền thống Phật giáo, tổ chức ngày Đại lễ 

Phật Đản vào khoảng giữa tháng tư âm lịch. Cũng 

theo truyền thuyết Ấn Độ, ngày Phật Đản sanh 

đáng tin cậy, có lẽ vào ngày mồng 4 tháng 8; tuy 

nhiên, tất cả các nước theo Phật giáo lấy ngày 

trăng tròn tháng tư làm lễ kỷ niệm. Đối với cộng 

đồng Phật giáo, ngày lễ quan trọng nhất nhất là 

ngày lễ Phật Đản. Đó là ngày trăng tròn tháng tư. 

Hằng triệu người trên thế giới cử hành lễ Phật 

Đản. Ngày này được gọi là ngày Vesak tại xứ Tích 

Lan, ngày Visakha Puja tại Thái Lan. Vào ngày 

này, Phật tử tại vài xứ như Trung Hoa, Đại Hàn 

tham dự vào lễ “Tắm Phật.” Họ rưới nước thơm 

vào tượng Phật Đản Sanh. Việc này tượng trưng 

cho thanh tịnh nơi tâm ý và hành động. Chùa viện 

được trang hoàng bông hoa cờ phướn; trên bàn 

thờ đầy lễ vật cúng dường. Những bữa cơm chay 

được dọn ra cho mọi người. Người ta làm lễ 

phóng sanh. Đây được xem như là ngày thật vui 

cho mọi người. Theo truyền thống Nguyên Thủy, 

ngày Phật Đản sanh, có lẽ vào ngày mồng 8 tháng 

4; tuy nhiên, tất cả các nước theo Phật giáo lấy 

ngày trăng tròn tháng tư làm lễ kỷ niệm. Đây là 

một trong những ngày lễ quan trọng nhất của 

Phật giáo, vì ngày đó vừa là ngày Đức Phật đản 

sanh, thành đạo và đạt niết bàn. Theo truyền 

thống Đại Thừa, ngày rằm tháng tư là ngày mà 

các nước theo truyền thống Phật giáo tổ chức 

ngày lễ kỷ niệm Phật Đản sanh, xuất gia, thành 

đạo và nhập Niết bàn. Lễ Vesak gồm có một thời 

giảng pháp, một buổi quán niệm về cuộc đời Đức 

Phật, các cuộc rước xung quanh nơi thờ. Ngoài 

ra ngày Vesak còn là dịp nhắc nhở chúng ta cố 

gắng đạt tới Đại giác. 

Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm 

sau những giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế độ rất 

nhiều người, gương hạnh của Ngài vẫn còn là 
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nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy 

dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tục biến đổi nhiều cuộc 

sống. Chỉ có Đức Phật mới có được oai lực hùng 

mạnh tồn tại sau nhiều thế kỷ như thế ấy. Đức 

Phật không bao giờ tự xưng rằng Ngài là một thần 

linh, là con của thần linh, hay là sứ giả của thần 

linh. Ngài chỉ là một con người đã tự cải thiện để 

trở nên toàn hảo, và Ngài dạy rằng nếu chúng ta 

noi theo gương lành ấy chính ta cũng có thể trở 

nên toàn hảo như Ngài. Ngài không bao giờ bảo 

đệ tử của Ngài thờ phượng Ngài như một thần 

linh. Kỳ thật Ngài cấm chỉ đệ tử Ngài làm như vậy. 

Ngài bảo đệ tử là Ngài không ban phước cho 

những ai thờ phượng Ngài hay giáng họa cho ai 

không thờ phượng Ngài. Ngài bảo Phật tử nên 

kính trọng Ngài như một vị Thầy.Ngài còn nhắc 

nhở đệ tử về sau này khi thờ phượng lễ bái tượng 

Phật là tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng tu 

tập để phát triển lòng yêu thương và sự an lạc với 

chính mình. Hương của nhang nhắc nhở chúng ta 

vượt thắng những thói hư tật xấu để đạt đến trí 

huệ, đèn đốt lên khi lễ bái nhằm nhắc nhở chúng 

ta đuốc tuệ để thấy rõ rằng thân này rồi sẽ hoại 

diệt theo luật vô thường. 

 

Khi chúng ta lễ lạy Đức Phật là chúng ta lễ lạy 

những giáo pháp cao thượng mà Ngài đã ban bố 

cho chúng ta. Đó là cốt tủy của sự thờ phượng lễ 

bái trong Phật giáo. Nhiều người đã lầm hiểu về 

sự thờ phượng lễ bái trong Phật giáo, ngay cả 

những Phật tử thuần thành. Người Phật tử không 

bao giờ tin rằng Đức Phật là một vị thần linh, thì 

không có cách chi mà họ có thể tin rằng khối gỗ 

hay khối kim loại kia là thần linh. Trong Phật giáo, 

tượng Phật được dùng để tượng trưng cho sự 

toàn thiện toàn mỹ của nhân loại. Tượng Phật 

cũng nhắc nhở chúng ta về tầm mức cao cả của 

con người trong giáo lý nhà Phật, rằng Phật giáo 

lấy con người làm nòng cốt, chứ không phải là 

thần linh, rằng chúng ta phải tự phản quang tự kỷ, 

phải quay cái nhìn vào bên trong để tìm trạng thái 

toàn hảo trí tuệ, chứ không phải chạy đông chạy 

tây bên ngoài. Như vậy, không cách chi mà người 

ta có thể nói rằng Phật tử thờ phượng ngẫu tượng 

cho được. Kỳ thật, từ xa xưa lắm, con người 

nguyên thủy tự thấy mình sống trong một thế giới 

đầy thù nghịch và hiểm họa. Họ lo sợ thú dữ, lo 

sợ không đủ thức ăn, lo sợ bệnh hoạn và những 

tai ương hay hiện tượng thiên nhiên như giông 

gió, bão tố, núi lửa, sấm sét, vân vân. Họ không 

cảm thấy an toàn với hoàn cảnh xung quanh và 

họ không có khả năng giải thích được những hiện 

tượng ấy, nên họ tạo ra ý tưởng thần linh, nhằm 

giúp họ cảm thấy thoải mái tiện nghi hơn khi sự 

việc trôi chảy thuận lợi, cũng như có đủ can đảm 

vượt qua những lúc lâm nguy, hoặc an ủi khi lâm 

vào cảnh bất hạnh, lại cho rằng thượng đế đã sắp 

đặt an bài như vậy. Từ thế hệ này qua thế hệ 

khác, người ta tiếp tục niềm tin nơi “thượng đế” 

từ cha anh mình mà không cần phải đắn đo suy 

nghĩ. Có người cho rằng họ tin nơi thượng đế vì 

thượng đế đáp ứng những thỉnh nguyện của họ 

mỗi khi họ lo âu sợ hãi. Có người cho rằng họ tin 

nơi thượng đế vì cha mẹ ông bà họ tin nơi thượng 

đế. Lại có người cho rằng họ thích đi nhà thờ hơn 

đi chùa vì những người đi nhà thờ có vẻ sang 

trọng hơn những người đi chùa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chùm thơ Thiền 
 
Trangđài Glassey-Trầnguyễn 
 
 thiền trang 
lòng anh, zendo 
tình anh, vũ trụ 
hơi anh, tọa cụ 
đời anh, chuông đồng 
yêu em, anh thở 
thương em, anh trầm 
cột sống thật thẳng 
gội đời em trong 
 
khoảng giao 
 trong tiếng mõ 
thiền kinh 
nghe điệu đàn vọng cổ 
trong bước chân 
tịnh cô 
nghe chúng sinh 
trăn trở 
 
trong ngoài 
 chén có đắng 
ta đứng ngoài vẫn đắng 
cốc có cay 
lòng minh lặng, nào cay 
 
 mưa  
 em là Quan Âm 
trái tim nhân hậu 
anh là vũ lộ 
mát bóng từ bi 
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Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền 

Nhân tại Hoà-Lan (30-4-2016) 

 

Tượng Ðài Thuyền Nhân Việt Nam tại Hoà-

Lan khánh thành ngày 30-4-2016 tại Almere 

 

 

 
Almere 30/4/2016 (VNNS). Vào trưa ngày 30-4-
2016 hàng trăm đồng hương và thân hữu ngoại 
quốc đã đến đến thành phố Almere tham dự lễ 
khánh thành tượng đài thuyền nhân Việt Nam. 
Tượng Ðài được đặt tại cạnh chùa Vạn Hạnh trên 
một khu đất do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại 
Hoà-Lan tặng. Mặc dầu thời tiết tại Hoà-Lan thật 
xấu và mưa nhiều trong các ngày hôm trước, 
nhưng thật may mắn, trong ngày lễ khánh thành 
thời tiết tương đối tốt và không mưa.Buổi lễ khai 
mạc lúc 12g00 dưới sự điều khiển của xướng 
ngôn viên Trần Ðức Thành.  

 
Thay mặt Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền 
Nhân, Ông Trần Quang Ánh đã gởi lời chào mừng 
quan khách và đồng hương, giới thiệu các phái 
đoàn tham dự. 
Quan khách Hoà-Lan có sự tham dự của ông 
Franc Weerwind thị trưởng thành phố Almere, bà 
Kuipers đại diện Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan, ông 
Mesu đại diện cho Cultuurfonds Prins Bernard, 
Linh mục Cassee, ông Jaap Paasman và bà Lia 
Krol (các nghệ nhân thực hiện mẫu tượng đài), 
một số thuyền trưởng và thuỷ thủ của các tàu Smit 
Lloyd và Nedlloyd đã cứu vớt thuyền nhân Việt 
Nam. 
 
Các phái đoàn Việt Nam đại diện Phật Giáo 
(Thượng Toạ Thích Minh Giác, Thượng Toạ 
Thích Thông Trí), đại diện Công Giáo (Linh Mục 
Nguyễn Ðức Minh, Linh Mục Nguyễn Văn Thông) 
và một số đoàn thể đại diện Cộng Ðồng và tổ 
chức tại Hoà-Lan. 
Tiếp theo đó, mọi nguời cùng nghiêm trang 
hướng về lá quốc kỳ Hoà-Lan và Việt Nam Tự Do 
phất phới bay trong gió và cùng hát quốc ca. 
Trong tiếng chiêng trống khua vang, ba vị bô lão 
tiến lên bàn thờ tổ quốc đặt trước tượng đài thắp 
hương tưởng niệm các thuyền nhân đã bỏ mình 
trên đường tìm Tự Do. Dưới khói hương nghi 
ngút, bài văn tế thuyền nhân do ông Ngô Thuỵ 
Chương đọc đã gây nhiều xúc cảm cho người 
tham dự. 
 
Sau đó, một số vị quan khách Hoà-Lan và đại diện 
hội đoàn Việt Nam đã cắt giây và mở tấm vải che 
phủ tượng đài. Mọi người hiện diện cùng vỗ tay 
khi nhìn thấy tượng đài thuyền nhân được thực 
hiện thật đẹp đặt trên một tảng đá thiên nhiên. Bà 
Lisa Krol, người nghệ nhân thực hiện mẫu tượng 
đài đã nói về ý nghĩa khi bà thực hiện mẫu tượng. 
Dựa theo những mẫu chuyện bà nghe được về 
thuyền nhân Việt Nam, bà đã thực hiện một con 
thuyền chỉ còn phân nửa, vì một nửa đã bị chìm 
dưới nước, nói lên sự mất mát của những thuyền 
nhân đi tìm tự do. Trong thuyền có đầy đủ nam 
phụ lão ấu và hình ảnh một em bé được nâng trên 
thang giây khi được tàu cứu vớt, nói lên niềm hy 
vọng về tương lai cho những người may mắn 
sống trên đường vượt biển tìm Tự Do. Bà cho biết 
đã tìm được một tảng đá thiên nhiên thật phù hợp 
để làm nền cho con thuyền, với những đường 
cong như những gợn sóng đang nâng con 
thuyền. 
 
Anh Ðặng Thế Phan đã đọc nội dung tấm bia 
tượng đài được ghi bằng 2 ngôn ngữ Hoà - Việt 
với hàng chữ  “Tượng Ðài Thuyền Nhân Việt Nam 
- Tưởng niệm đồng bào Việt Nam đã tử nạn trên 
đường tìm Tự Do và tri ân lòng nhân đạo của 
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quốc gia Hoà-Lan”. Trên bia có hình 2 lá cờ Hoà-
Lan - Việt Nam Tự Do và hàng chữ “Cộng Ðồng 
Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan” và ngày 
khánh thành 30-4-2016. 
Buổi lễ được tiếp diễn với nghi thức phật giáo và 
công giáo cầu nguyện cho các người đã mất khi 
vượt biên, vượt biển đi tìm tự do. 
 
Một số vị đã được mời phát biểu cảm tưởng gồm 
Linh Mục Cassee, ông Nguyễn Hữu Phước Chủ 
tịch Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại 
Hoà Lan, ông Franc Weerwind thị trưởng thành 
phố Almere, ông Jan de Boer đại diện cho các 
thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn cứu vớt thuyền 
nhân Việt Nam, cô Nguyễn Phi Yến đại diện cho 
giới trẻ thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên tại Hoà-
Lan. Nội dung các bài phát biểu nêu lên giá trị của 
Tự Do, người Việt Nam đã không thể sống dưới 
sự cai trị hà khắc của chế độ cộng sản và rời quê 
hương để đi tìm Tự Do, nhiều người đã bỏ mình, 
những người may mắn được sống tại các quốc 
gia nơi nhân quyền được tôn trọng. 
 
Bà Nguyễn Thị Như Tuyết, Trưởng Ban Xây 
Dựng Tượng Ðài thuyền Nhân thay mặt Uỷ Ban 
cảm ơn tất cả những đóng góp của các đoàn thể 
và cá nhân cho việc xây dựng tượng đài. 
 
Ðược biết Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền 
Nhân được thành lập vào ngày 23-9-2012 tại 
thành phố  Nieuwegein do sự uỷ nhiệm của Cộng 
Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan để 
thực hiện việc xây dựng tượng đài. Kể từ ngày 
thành lập, các anh chị trong Ủy Ban đã nỗ lực 
thực hiện công tác vận động tài chánh, tìm đất, 
thực hiện mẫu tượng,... và nhận được nhiều sự 
hổ trợ của các đoàn thể và đồng hương. Sau khi 
việc khánh thành tượng đài hoàn tất, Uỷ Ban 
tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ và việc bảo trì tượng 
đài sẽ do Cộng Ðồng đảm nhận. 
Sau khi buổi lễ chấm dứt, mọi người cùng tham 
dự bữa ăn do Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài 
Thuyền Nhân chuẩn bị cho vài trăm người với sự 
đóng góp phần lớn do phật tử cúng dường. 
 
Buổi lễ khánh thành Tượng Ðài Thuyền Nhân 
thành công mỹ mãn. Tượng Ðài Thuyền Nhân  
không chỉ là biểu tượng ghi nhớ những người đã 
mất trên đường tìm Tự Do và tri ân quốc gia Hoà-
Lan, mà còn là đánh dấu lịch sử về sự hiện diện 
đầu tiên của người Việt Nam tại Hoà-Lan (hầu hết 
những người Việt sinh sống tại Hoà-Lan có gốc là 
thuyền nhân tỵ nạn cộng sản, nhóm thuyền nhân 
tỵ nạn đầu tiên gồm 64 người đặt chân đến Hoà-
Lan vào ngày 23-9-1976) 
 

Thế Truyền tường thuật 
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Monument voor Vietnamese 

bootvluchtelingen 
 

Almere 30 april 2016 

 

 

Samen met enkele leden van de Vietnamese 
gemeenschap in Almere heeft burgemeester 
Franc Weerwind zaterdagmiddag in Almere 
Buiten een monument onthuld voor voormalige 
Vietnamese bootvluchtelingen.Dat gebeurde aan 
de Sumatra-weg bij de Van Hanh Pagode, de 
Boeddhistische tempel in Almere. 
Met dit monument willen de Vietnamezen het 
verhaal over hoop, ellende en verlangen naar 
vrijheid levend houden. Vanaf 1975 vluchtten 
miljoenen bootvluchtelingen weg uit Vietnam, dat 
communistisch was geworden. Velen haalden het 
niet en verdronken in zee. 
 Veel mensen die het wel haalden, kregen hulp 
vanuit Nederland. Het monument is mede 
opgericht uit dankbaarheid daarvoor. 
 
(www.omroepflevoland.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa làng 
Hoàng Anh Tuấn 

Chùa làng soi bóng hồ sen 

Tháng Ba đom đóm rước  đèn hoa đăng 

Rủ nhau đi cấy sáng  trăng 

Thoảng mơ tiếng mõ đêm rằm nhặt khoan... 

Giọt chuông thánh thót tam quan 

Nhành mai gọi chú bướm vàng vờn hoa 

Sân chùa tiểu quét lá đa 

Khói nhang trầm mặc, la đà câu kinh... 

Sương vương hồng đóa môi xinh 

Gót tiên đội nắng bình minh lên chùa 

Thềm nào rụng quả táo chua? 

Thị Màu rình rập bỏ bùa áo nâu... 

Về làng hồn tựa vào đâu? 

Mái chùa cong vút xanh màu rêu phong 

Lại đi cấy giữa sáng trăng 

Lại nghe tiếng mõ đêm rằm... nhặt... khoan... 
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Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 Biểu 

Tình Phản Ðối Việt Cộng tại Hoà-Lan 
 

 
 

Den Haag 1/5/2016 (VNNS). Vào trưa ngày 

1/5/2016 đồng hương từ khắp nơi trên vương 

quốc Hoà-Lan đã đến trước toà đại sứ Việt Cộng 

tại thành phố Den Haag để biểu tình phản đối sự 

đàn áp dân chúng và tinh thần vô trách nhiệm của 

nhà cầm quyền cộng sản trước biến cố gần đây 

nhất trong vụ công ty Formosa thả chất độc bừa 

bãi gây ô nhiễm môi trường tại các vùng biển ở 

miền Trung Việt Nam. Trong dịp này, đồng hương 

cũng tưởng niệm ngày quốc hận 30/4, ngày đau 

thương của dân tộc khi cộng sản xâm chiếm miền 

Nam và biến cả nước ta thành một nhà tù khổng 

lồ dưới sự cai trị của chúng. 

 

 
 

Chương trình bắt đầu lúc 14g00, lá cờ vàng ba 

sọc đỏ lớn biểu tượng cho Việt Nam Tự Do đã 

được rước đến bàn thờ tổ quốc. Mọi người cùng 

nghiêm trang hát quốc ca và tưởng niệm những 

chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước và đồng bào bỏ 

mình trên đường tìm Tự Do. 

 

Tiếp theo đó, ông Nguyễn Quang Kế, xướng ngôn 

viên đã mời mọi người cùng đến thắp  

hương trước bàn thờ tổ quốc. 

Ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch Cộng Ðồng 

Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã đọc 

diễn văn khai mạc và chào đón đồng hương. Ông 

kêu gọi mọi nguời cùng siết chặt tay nhau để hổ 

trợ cho đồng bào tại quê nhà tranh đấu cho một 

nước Việt Nam thực sự Tự Do Dân Chủ. 

 

Sau đó, bà Nguyễn Tuyết Lê, phó chủ tịch ngoại 

vụ Cộng Ðồng đã đọc danh sách một số quân cán 

chính tuẫn tiết sau khi miền Nam Việt Nam thất 

thủ. Lịch sử dân tộc sẽ không bao giờ quên những 

anh hùng đã bảo vệ non sông và giữ gìn khí tiết. 

 

Những tiếng hô vang dội “Ðả đảo cộng sản” và 

đòi Nhân Quyền Tự Do cho Việt Nam hướng về 

toà đại sứ Việt Cộng nói lên sự căm phẫn và ước 

vọng của người dân. 

Xen lẫn chương trình, mọi người cùng hát vang 

những bài ca đấu tranh tạo nên một không khí thật 

sôi động. 

 

Ông Ðinh Ngọc Hiển, đại diện cơ sở đảng Việt 

Tân tại Hoà-Lan đã trình bày về sự vô trách nhiệm 

của hãng Formosa và nhà cầm quyền cộng sản 

tại Việt Nam khi để hãng này thải những chất độc 

tại khu công nghiệp Vũng Áng, gây ra cá chết và 

ô nhiễm môi trường tại các tỉnh miền Trung. Ông 

cho biết đồng bào trong nước đang biểu tình phản 

đối hãng Formosa và nhà cầm quyền cộng sản, 

do đó đồng bao chúng ta tại hải ngoại cùng tích 

cực yểm trợ cuộc tranh đấu này. 

 

Ông Trần Hữu Sơn, đại diện nhóm Vinh Danh Cờ 

Vàng tại Hoà-Lan và Luật Gia Trần Quốc Hiền 

cũng chia sẻ những cảm nghĩ trong việc hổ trợ 

đồng bào quê nhà đang tranh đấu cho quyền 

sống và quyền làm người, đòi hỏi nhà cầm quyền 

cộng sản phải chịu trách nhiệm và bồi thường các 

thiệt hại cho ngư dân trong vụ Formosa. 

 

Một thân hữu Hoà-Lan, ông Hans cũng chia xẻ sự 

cảm thông của ông đối với sự tranh đấu chính 

đáng của người Việt chống lại chế độ độc tài cộng 

sản để giành lấy Tự Do. 

 

Trong cuộc biểu tình, chị Thu Vân đã dùng 2 ngôn 

ngữ Anh và Hoà-Lan phát biểu, giúp cho người 

ngoại quốc hiểu được nội dung cuộc tranh đấu vì 

chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. 

Lễ tưởng niệm ngày quốc hận 30/4 và cuộc biểu 

tình chấm dứt lúc 16g00. 

 

Thế Truyền tường thuật 
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Văn Tế  

Thuyền Nhân Tử Nạn 

Quảng Phúc 

 

Thủa trời đất nổi cơn gió bụi,* 

Bao gia đình gặp cảnh tang thương 

Trời kia cao tận từng trên 

Hỏi sao giặc cộng gây nên nỗi này  

 

Nhớ linh xưa 

 

Bên gia đình bao năm êm ấm 

Hạnh phúc cùng cha mẹ anh em 

Thuận hoà cuộc sống êm đềm  

Nông thôn thành thị, vui chào ánh dương  

Trẻ thơ cất bước đến trường 

Trau dồi kinh sử, bước đường công danh 

Người người chí thú quanh năm 

Tạo nên cuộc sống yên lành, ấm no 

 

Nhưng than ôi 

30 tháng Tư bẩy lăm đổ tới 

Ðám mây mù che phủ khắp quê hương 

Tổ quốc thân yêu, thành bãi chiến trường 

Giặc tiến đến đâu, tan hoang đổ nát 

Chúng ngông cuồng, bức hại dân ta 

Chúng cướp của, cướp nhà, cướp đất, 

Cướp cả giang san, cướp cả giống nòi 

Tiếng thét vang trời, nhân tâm ly tán 

Ai thấu chăng, nỗi uất hận nghìn thu 

 

Mẹ già sức tàn, hai vai gánh vác 

Nuôi đàn con, đàn cháu sống đơn côi 

Vợ xa chồng, nơi rừng sâu tù tội 

Con bơ vơ, không thấy mái trưòng xưa 

Ôi cuộc đời khổ nhục, kiếp sống thừa 

Chúa Phật trên trời, niềm đau có thấu 

 

Không thể được, không sống trong tủi nhục 

Không cúi đầu, trước lũ giặc cuồng ngông 

Ánh bình minh, rọi sáng trên không 

Ðường rong ruổi, liều thân vượt biển 

Vượt thoát ra khơi, kình ngư rẽ sóng 

Bờ bến tự do mở rộng vòng tay 

 

Cơn sóng dữ, Biển ơi! Cơn sóng dữ 

Sức đã cùng, ôi thân phận nhỏ nhoi 

Thuyền con lạc lõng chơi vơi 

Tan thành từng mảnh, bên trời biển đông   

Mộng tự do, đổi bằng thân xác 

Biển mênh mông, thành chốn mồ sâu 

Thương ôi, bỏ lại tình nồng 

Bỏ lại gia đình, cha mẹ, anh em 

Bỏ lại quê hương, mây mù giăng phủ  

Bỏ lại bạn bè, của tuổi lớn khôn 

 

Chí lớn chưa thành, đường trần đứt đoạn 

Nợ tang bồng chưa trả đã xong  

Thương thay thân phận bể dâu 

Nghìn sau tiếc nuối, nghìn thu không nhoà. 

 

Hôm nay 30 tháng tư hai ngàn mười sáu 

Ngưòi Việt tự do toàn nước Hòa Lan 

Cùng về đây tưởng nhớ hồn thiêng 

Mong thân xác có nơi an nghỉ 

  

Hỡi linh oan hiển 

Vùi thân đáy biển hay núi rừng trùng điệp 

Dù vất vưởng hay phảng phất nơi đâu  

Hãy theo gió, theo mây về tụ hội   

Nơi Tượng Ðài uy dũng, dưới bóng cờ bay  

Trầm hương thơm ngát toả quanh đây 

Câu kinh, nhịp mõ, tình người, non nước  

Hồn thiêng sông núi, một dạ sắc son 

Một tấm lòng thành của con dân Việt  

 

Công danh phú quý như sương khói 

Yên nghỉ ngàn thu với núi sông 

Chúa Ba Ngôi trên cao nhìn xuống 

Phật Từ Bi rộng mở vòng tay 

Tượng Ðài lưu dấu hôm nay 

Mong người bạc mệnh ngàn sau an lành 

Thân có mất, nhưng tâm không mất 

Ðất nước ngàn đời, lịch sử khắc ghi. 

------------------ 

* Bốn câu đầu lấy ý bài thơ Chinh Phụ Ngâm của 

Đặng Trần Côn: 

“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,  

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.  

Xanh kia thăm thẳm tầng trên,  

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một độc giả VNNS nhờ Ban Biên Tập 

bổ túc danh sách tàu Hòa Lan vớt 

người tỵ nạn trên VNNS280 – trang 

22: 3-7-1981 Nedlloyd Dejima 207 

người 



 
Việt Nam Nguyệt San . 281 05.2016_________________________________________________________ 30 
 

TIN HÒA LAN 
 

 

 

Dư Chấn của Cuộc Trưng Cầu Dân 

Ý về Vấn Đề Oekraïne 

Như mọi người bây giờ đã biết, cuộc trưng cầu 
dân ý về hiệp ước giữa Liên Minh Âu Châu và 
Oekraïne được tiến hành tại Hòa Lan vào ngày 6 
tháng 4 vừa qua, với kết quả là khối cử tri chống 
hiệp ước này đã thắng những người ủng hộ nó 
với 61% của tổng số phiếu. Sự kiện nói trên, như 
có thể dự đoán được, đã đặt Nội Các do Thủ 
Tướng Mark Rutte cầm đầu trước một tình thế 
khó xử. Trong 28 quốc gia thành viên của Liên 
Minh Âu Châu, đã có đến 27 quốc gia thông qua 
hiệp ước đó. Hòa Lan trong lúc này là quốc gia 
độc nhất phải “xét lại” vấn đề vì đa số cử tri tham 
gia vào một cuộc trưng cầu dân ý mang tính chất 
tư vấn (raadgevend referendum) quyết định 
không chấp nhận nó. Bộ Trưởng Ngoại Giao Bert 
Koenders cho biết là chính phủ Hòa Lan sẽ công 
bố sự đánh giá của họ về kết quả này vào tháng 
9 tới đây. 
 

Trong khi đó thì trên báo chí Hòa Lan đã có người 

lên tiếng kêu gọi thay đổi cách tổ chức và tiến 

hành các cuộc trưng cầu dân ý vì hiện giờ nó có 

khuynh hướng đưa đến những kế quả phi hay 

phản dân chủ. 

 

Dưới luật trưng cầu dân ý hiện hành, một cuộc 

trưng cầu dân ý được tổ chức để “sửa lại” hay 

“chỉnh lý” một quyết định do các cơ quan lập pháp 

ban hành (correctief referendum). Kinh nghiệm 

cho thấy những người chống lại một quyết định 

nào đó thường đi bỏ phiếu đông hơn những 

người ủng hộ hay có thái độ bàng quang đối với 

quyết định này rất nhiều. Kinh nghiệm còn cho 

thấy là số cử tri tham gia vào các cuộc trưng cầu 

dân ý thường thấp hơn số người đi bầu trong các 

cuộc tổng tuyển cử cũng rất nhiều. Một ví dụ tiêu 

biểu: Chỉ có 32,28% của tổng số cử tri tham gia 

vào cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, trong khi có 

đến 74,6 % tham gia vào cuộc bầu cử Hạ Viện 

vào năm 2012. Điều này có nghĩa là những người 

thắng cuộc trưng cầu dân ý nói trên chỉ là một 

thiểu số tương đối nhỏ trong tổng số cử tri Hòa 

Lan. Như vậy một cuộc trưng cầu dân ý với mục 

đích “chỉnh lý” một quyết định của đa số tại các cơ 

quan lập pháp dân cử rất có thể là một phương 

tiện giúp những phần tử cuồng tín, ồn ào nhưng 

thuộc thiểu số áp đặt chính kiến của mình lên trên 

đa số. 

Trước khi cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề 
Oekraïne được tiến hành thì đã có người ý thức 
được nguy cơ này và quyết định tẩy chay cuộc 
trưng cầu dân ý. Theo như luật hiện hành ấn định, 
số người tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý phải 
đạt mức tối thiểu là 30 % của tổng số cử tri, nếu 
không kết quả của nó sẽ không có giá trị. Bởi thế 
nên đã có người không đi bầu để tránh giúp đối 
phương đạt được mức tối thiểu nói trên.  
 
Những người kêu gọi thay đổi đã lưu ý rằng 
khuynh hướng tẩy chay có thể sẽ trở nên mạnh 
hơn nhiều trong tương lai. Như đã trình bày ở 
trên, thông thường thì những người muốn có một 
cuộc trưng cầu dân ý là những người muốn đảo 
ngược một quyết định do đa số tại các cơ quan 
lập pháp thông qua. Họ là những người thường 
có động lực mạnh để đi bầu đông đảo, trong khi 
phần đông của cử tri lại không có một sự thúc đẩy 
tương tự. Để tránh thảm bại như đã thảm bại 
trong cuộc trưng cầu dân ý về Oekraïne, đối thủ 
của họ rất có thể sẽ tẩy chay thay vì  tham gia. Vì 
nếu đi bỏ phiếu thì sẽ vừa bị thua vừa góp phần 
hợp thức hóa chiến thắng của đối phương. Trong 
khi tẩy chay thì cho dù đối phương có thắng với 
tỷ số 100 %, nhưng nếu số người đi bầu thấp hơn 
30 % của tổng số cử tri thì chiến thắng của họ 
cũng vô giá trị. 
 
Tóm lại, theo những người kêu gọi thay đổi chế 
độ luật pháp về các cuộc trưng cầu dân ý, thì dưới 
những điều kiện hiện hành, tiếng nói của người 
dân hay ít ra là tiếng nói của đa số cử tri sẽ không 
phải là tiếng nói được nghe trong một cuộc trưng 
cầu “dân ý.” 
 
09/05/2016 
(Ông Năm Chuột tổng hợp các sự kiện và ý kiến 
lấy từ báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và 
mạng lưới thông tin toàn cầu.) 
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         TIN THẾ GIỚI  

 

 
BBC: Trung Quốc cảnh báo Nhật về 
 Biển Đông 
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, 
nói tại cuộc họp báo hàng ngày hôm ngày 4/5 
rằng Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản không tiếp 
tục tăng cường sự hiện diện của họ tại Nam Hải 
(Biển Đông). 
 

 
 

Ông Hồng Lỗi đã phát biểu như vậy trong lúc Thủ 

tướng Nhật Bản Shinzo Abe công du châu Âu và 

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đang thăm các 

nước tại khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt 

Nam. 

Ông Hồng Lỗi nói: "Nhật Bản là bên đứng ngoài 

đối với vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, Nhật Bản 

gần đây kể như là hoang tưởng về "vài trò hiện 

diện" của mình ở Biển Đông. 

"Họ đã đạt được điều gì khi làm như vậy? Làm 

thế chỉ có nghĩa là Nhật tiết lộ quá khứ xấu xa của 

mình từng chiếm đóng bất hợp pháp các đảo và 

rạn san hô tại Biển Đông trong Thế chiến II; Làm 

vậy là Nhật chỉ tiết lộ động cơ thầm kín của mình 

đối với chủ đề Biển Đông hiện tại. 

“Tôi có lời khuyên cho Nhật Bản thế này: Đừng có 

tiếp tục tăng cường sự hiện diện đó nữa.” 

 

VOA: Ông Kissinger nói gì việc 

Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc? 
 

AUSTIN, TEXAS - Cựu Ngoại trưởng Mỹ tuyên 

bố “không có thỏa thuận nào” với Trung Quốc về 

Hoàng Sa hơn 40 năm trước, giữa cáo buộc Mỹ 

làm ngơ để Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay 

Việt Nam Cộng hòa. Ông Henry Kissinger nhấn 

mạnh như vậy hôm 26/4 tại Hội nghị Thượng đỉnh 

về Chiến tranh Việt Nam ở Thư viện Tổng thống 

Lyndon Baines Johnson ở Austin, Texas. 

“Mỹ từ trước tới nay không đưa ra quan điểm ủng 

hộ chủ quyền của bất kỳ nước nào đối với quần 

đảo  

Hoàng Sa. Năm 1974, giữa lúc xảy ra vụ 

Watergate và cuộc chiến ở Trung Đông, tôi có thể 

dám chắc với quý vị rằng Hoàng Sa không trong 

tâm trí của chúng tôi". Ông nói tiếp: "Nhưng không 

hề có thỏa thuận nào trao cho Trung Quốc quyền 

chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trung Quốc chưa 

từng đưa ra tuyên bố nào như vậy. Không có cuộc 

đàm phán cụ thể nào [về vấn đề này]”. 

 

 
 

Sau khi một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa 

kể lại câu chuyện phải ngồi tù nhiều năm sau Hiệp 

định Paris, và hỏi rằng nước Mỹ học được gì từ 

việc “phản bội” và “bỏ rơi” đồng minh Việt Nam 

Cộng hòa, ông Kissinger nói: “Tôi thực sự cảm 

thông với những người Việt Nam. Ngày phải di 

tản Sài Gòn là một trong những ngày đau buồn 

nhất cuộc đời tôi cũng như của tất cả những 

người đã chứng kiến sự cống hiến của người Việt 

Nam [Cộng hòa] cũng như các binh sĩ Mỹ chiến 

đấu tại Việt Nam. Tôi thực sự cảm thông".  

 

Ông nói thêm: "Tôi hy vọng không một nhà lãnh 

đạo Mỹ nào trong thời đại này sẽ lại nhận được 

câu hỏi như vậy nữa. Thất bại lớn nhất, đó chính 

là sự chia rẽ tại đất nước chúng ta”. Trong một 

cuộc hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức năm 2010 

về chủ đề “Kinh nghiệm của Mỹ tại Đông Nam Á 

trong thời kỳ 1946 – 1975”, ông Kissinger nói rằng 

thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam là do chính người 

Mỹ tự gây ra, và trước hết là đã đánh giá thấp sự 

kiên trì của giới lãnh đạo Bắc Việt. 

 

RFI: Anh : Lần đầu tiên một người 

Hồi Giáo trở thành đô trưởng Luân 

Đôn 
 

Theo kết quả cuối cùng được chính thức công bố 

trong đêm 06/05 rạng sáng ngày 07/05/2016, nghị 

sĩ Sadiq Khan của Công Đảng Anh đã được bầu 
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làm đô trưởng Luân Đôn, với 1.310.143 phiếu, so 

với đối thủ Zac Goldsmith, chỉ được 994.614 

phiếu. Điểm đáng chú ý là ông Sadiq Khan là một 

người theo Hồi Giáo.  

Ông Khan nói : « Cảm ơn Luân Đôn. Tôi hết sức 

cảm động trước niềm hy vọng và niềm tin mà các 

bạn đã dành cho tôi. Ngày hôm nay, tôi vô cùng 

tự hào về việc Luân Đôn đã chọn niềm hy vọng 

thay vì nỗi sợ hãi, chọn sự thống nhất thay vì sự 

chia rẽ. 

 
 

Tôi xin hứa sẽ mãi là một vị đô trưởng mẫu mực 

cho tất cả người dân Luân Đôn, sẽ làm việc miệt 

mài để khiến cuộc sống của mỗi người dân nơi 

đây tốt hơn, cho dù họ đến từ đâu đi chăng nữa, 

sẽ làm tất cả những gì mà quyền hạn của mình 

cho phép để mang đến cho các bạn các cơ hội 

thuận lợi, giống như những gì mà thành phố này 

đã mang lại cho tôi ». Tân đô trưởng Sadiq Khan 

đề ra một đường lối chính trị riêng cho thủ đô với 

một nhiệm kì sẽ giúp ông trở thành một trong 

những chính trị gia quyền lực nhất của Vương 

Quốc Anh. 

 

RFI: Bắc Triều Tiên tổ chức Đại hội 

Đảng nhưng không mời Trung Quốc 

 
Lần đầu tiên từ 36 năm nay, Đảng Lao Động Triều 

Tiên, tức là đảng Cộng Sản Bắc Triều Tiên đã 

khai mạc Đại Hội lần thứ 7 hôm 06/05/2016. Đây 

là dịp để lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định vị thế 

tối cao của mình. 

Báo chí quốc tế cũng đã được mời tới để đưa tin 

về sự kiện nhưng không có một nhà lãnh đạo 

nước ngoài nào được mời tham dự. Ngay cả 

Trung Quốc, một trong số các đồng mình thân cận 

nhất của Bắc Triều Tiên, cũng không nhận được 

thư mời. 

Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Angélique 

Forget giải thích : 

« Theo báo chí chính thức của Trung Quốc, Bắc 

Kinh vắng mặt trong Đại Hội lần thứ 7 của Đảng 

Lao Động Bắc Triều Tiên, đơn giản là vì nước này 

đã không được mời. Bắc Kinh cũng cho rằng điều 

đó hết sức bình thường bởi lẽ trong hội nghị này 

người ta bàn về các vấn đề nội bộ của đất nước. 

Nhưng « sự lãng quên » này của Bình Nhưỡng 

cũng phản ánh một điều, đó là quan hệ giữa 

Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đang dần thay đổi. 

 

 
 

Nhân Đại Hội Đảng Lao Động Triều Tiên gần đây 

nhất vào năm 1980, một phái đoàn rất đông đại 

biểu Trung Quốc đã được Bình Nhưỡng đón tiếp 

trọng thể. Mới đây, vào tháng 10 năm ngoái, nhân 

kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao Động Triều 

Tiên, một quan chức cao cấp của Trung Quốc vẫn 

còn sát cánh bên cạnh vị chủ tịch Kim Jong Un. 

 

Nhưng những vụ thử nguyên tử và bắn thử tên 

lửa mới đây của Bình Nhưỡng đã khiến Bắc Kinh 

bực tức. Mặc dù hai nước vẫn duy trì hiệp ước 

hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau được kí kết vào năm 

1961, bản thân Trung Quốc đã áp dụng chính 

sách trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc kêu gọi áp 

dụng đối với Bắc Triều Tiên. Bởi vậy, khi không 

mời Bắc Kinh đến tham dự Đại Hội Đảng, rất có 

thể là Bình Nhưỡng muốn bày tỏ thái độ không 

hài lòng của mình. Dù gì đi chăng nữa, trên báo 

chí chính thức, người ta vẫn đọc thấy dòng chữ : 

Không bao giờ Trung Quốc lại trở thành một lực 

lượng đối đầu với Bắc Triều Tiên ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm Thân Nhân 

Tìm bạn thân Phùng Nhật Sáng, tên thường 
gọi là Cu Hè. Trước ở xóm Nhà đèn (VN). 
Nghe nói đang cư ngụ tại Hòa Lan, nay ở 
đâu? Xin liên lạc về: 
Lâm Quốc Bảo 
27 Rue de la Bancasse 
84000 Avignon France 
Tel. 0033.770108452 
Đồng hương nào biết xin nhắn tin dùm. Chân 
thành đa tạ. 
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TIN VIỆT NAM 

 

 

 

 

RFA: Tù nhân chính trị Trần Huỳnh 

Duy Thức bị chuyển trại giam 
 

Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức bị chuyển 

từ trại Xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra 

Nghệ An vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Trong khi 

đó những bạn tù khác phản đối việc chuyển trại 

đối với ông này đã bị kỷ luật. 

Anh Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của tù nhân 

Trần Huỳnh Duy Thức xác nhận thông tin vừa nêu 

vào chiều ngày 7 tháng 5: 

“Trước đây anh Thức cũng có những đơn tố cáo 

trại giam ngược đãi và đàn áp anh em  ở trong đó 

vừa rồi có đơn tố cáo và nhờ ba tôi chuyển những 

đơn tố cáo đến cho cơ quan. Chính vì chuyện anh 

Thức và 4 người trong đó tố cáo những chuyện 

ngược đãi như vậy thì tôi nghĩ chuyện này cũng 

là việc trả thù. Gia đình trước đây gia đình có gửi 

đơn cho giám thị trại giam Xuyên Mộc và họ hẹn 

gặp khi đi thăm; nhưng hôm nay gia đình cập nhật 

thông tin đầu tiên là từ gia đình anh Trần Vũ Anh 

Bình đi thăm anh ta nhưng không được gặp do 

anh Bình và một số anh em trong đó bị kỷ luật vì 

phản đối việc anh Thức bị chuyển đi Nghệ An”.  

 

 
 

Gia đình của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy 

Thức cho biết đây là lần chuyển trại thứ hai đối 

với ông này. Đầu tiên ông bị giam tại trại Xuân 

Lộc, Đồng Nai. Sau vụ tù nhân nổi dậy vào cuối 

tháng 6 năm 2013, ông bị chuyển ra Xuyên Mộc, 

Bà Rịa - Vũng Tàu. Nay là ra Trại 6, Nghệ An. Xin 

được nhắc lại, tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy 

Thức, 50 tuổi. Ông bị bắt và bị đưa ra tòa cùng 

với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Công nghệ 

Thông tin Nguyễn Tiến Trung và doanh nhân Lê 

Thăng Long. Bốn người bị kết án với tội danh 

‘hoạt động lật đổ chính quyền’. 

 

Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị án nặng nhất là 16 

năm tù giam. Ba người kia đã ra khỏi tù. 

Tại trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tù 

nhân Trần Huỳnh Duy Thức bị giam chung với 

một số tù chính trị khác như Trần Vũ Anh Bình, 

Đinh Nguyên Kha, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn 

Hoàng Quốc Hùng... 

 

 
 

RFA: Cá chết ở miền Trung nhiễm 

 kim loại nặng 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 

Vũ Văn Tám hôm 5/5 nói với báo chí Hà Nội là, 

các mẫu cá chết ở Bắc Trung bộ mà Bộ phân tích 

cho thấy cá bị nhiễm kim loại nặng. 

Tuy vậy Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết ông 

không được phép công bố chi tiết, về chủng loại, 

thành phần cũng như số lượng kim loại nặng mà 

cá bị nhiễm từ nước biển. 

Báo điện tử Tiền Phong trích lời Thứ trưởng Vũ 

Văn Tám giải thích là, Thủ tướng chỉ đạo tất cả 

kết quả phải được chuyển cho Bộ Tài nguyên Môi 

trường và chỉ có Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ 

quan được phép công bố nguyên nhân cá chết 

hàng loạt ở miền Trung. 

Được biết giới khoa học trong nước, cũng như 

Hội nghề cá Việt Nam thiên về giả thiết Khu Công 

nghiệp Vũng Áng, trong đó có nhà máy thép 

Formosa đã xả thải hóa chất độc hại qua đường 

ống ngầm chôn dưới đáy biển và làm cá chết 

hàng loạt. Theo thống kê tổng hợp, khoảng 100 

tấn cá chết đã trôi dạt vào 4 tỉnh ven biển là Hà 

Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Ngoài 

ra Đà Nẵng cũng phát hiện cá lớn bị chết trôi vào 

bờ nhưng số lượng không nhiều. Riêng số cá chết 

xếp lớp dưới đáy biển không thống kê được. 



 
Việt Nam Nguyệt San . 281 05.2016_________________________________________________________ 34 
 

VOA: Tiếp tục xuống đường tuần 

hành vì môi trường 
Các cuộc tuần hành đồng loạt diễn ra từ Bắc vô 

Nam hôm mùng 1 tháng 5 và ngày 8 tháng 5 được 

ghi nhận là những cuộc xuống đường tự phát 

đông đảo nhất trong 41 năm qua, kể từ sau ngày 

30/4/1975, với sự góp mặt của hàng ngàn thanh 

niên nam nữ 

 

 
 

Hàng trăm người dân ở Sài Gòn, Hà Nội và Nha 

Trang, Khánh Hòa, hôm ngày 8/5, tiếp tục xuống 

đường để phản đối sự thiếu minh bạch của chính 

quyền trong thảm họa cá chết ở nhiều tỉnh miền 

Trung và công ty Formosa của Đài Loan. 

 

Các hình ảnh và video xuất hiện trên mạng xã hội 

cho thấy những người biểu tình cầm các biểu ngữ 

như “Yêu cầu minh bạch thông tin Formosa”, 

“Biển sạch, chính quyền sạch!”, "Vì cá, vì nước, 

cả nước xuống đường" hay "Trả cho tôi cá và biển 

sạch".  

 

Có tin nói rằng một số nhà hoạt động xã hội ở 

trong nước đã bị ngăn cản, không được phép rời 

khỏi nhà, và một số người đã bị bắt. Một số bức 

ảnh được cho là chụp trong đồn công an quận 

Long Biên ở Hà Nội cho thấy khoảng hơn 30 

người biểu tình đã được đưa về đây. Trong khi đó 

ở Sài Gòn, có một số chiếc xe buýt lớn cũng đã 

được đưa tới gần nơi người phản đối tập hợp, và 

một số người đã bị giải lên đó rồi bị đưa đi. Qua 

một số bức ảnh, có thể thấy lực lượng công an và 

an ninh mặc thường phục xuất hiện dày đặc trên 

một số con đường gần Nhà Hát Lớn ở Hà Nội, 

một trong các địa điểm tập hợp của người biểu 

tình, cũng như ở trung tâm TP HCM. Hai ngày 

trước, hôm 6/5, tờ Quân đội Nhân dân, tiếng nói 

của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã đăng tải một bài 

xã luận với tựa đề “không được lợi dụng sự cố 

môi trường để xuyên tạc, kích động, gây rối”.  

Trong khi đó, hôm 7/5, tại California, Mỹ, và 

Sydney, Australia, nhiều người gốc Việt cũng đã 

xuống đường tuần hành để “đồng hành với người 

biểu tình ở trong nước vì Một môi trường xanh”. 

 

Soha: Một tàu cá với 34 ngư dân bị 

đâm chìm trên biển Hoàng Sa 

 

 
 

Chiều 4-5, ông Bùi Tấn Nguyên, Giám đốc Trung 

tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 

2 (Da Nang MRCC), biết đơn vị này vừa đưa tàu 

SAR 412 khẩn cấp ra vùng biển Hoàng Sa cứu 

nạn khẩn cấp tàu cá QNa 95959TS do ông Phạm 

Phú Thành (trú tại xã Bình Minh, Thăng Bình, 

Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Theo đó, tàu cá 

của ông Thành cùng với 34 lao động đang hành 

nghề câu mực ở vùng biển Hoàng Sa thì bị một 

tàu lạ đâm chìm vào đêm 3-5. Vùng biển tàu QNa 

95959TS bị nạn là vùng Đông Bắc Hoàng Sa, 

cách Đà Nẵng trên 370 hải lý. Ông Nguyễn Anh 

Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm Việt Nam MRCC, 

cho biết việc cứu nạn các ngư dân diễn ra rất 

nhanh chóng, kịp thời.  

 

Tất cả 34 ngư dân đều an toàn về bờ. Một số 

người sức khỏe vẫn còn khá yếu nhưng không 

ảnh hưởng đến tính mạng. Vẫn chưa hết sợ hãi 

sau vụ tai nạn kinh hoàng kèm nỗi bức xúc tột độ, 

thuyền trưởng Thành khẳng định vẫn sẽ vay 

mượn tiền bạc để đóng tàu mới ra biển. 

QHT (tổng hợp) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danh ngôn cuộc sống 
Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh 
luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi 
không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả 
là chỉ muốn bình yên. 
 

Khuyết danh 
 

 

 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
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Truyền Thông Xã Hội Dân Sự  

Lts. Ông Đặng Xương Hùng, cựu lãnh sự Việt 
Nam ở Geneva từ 2008 đến 2012, vừa loan tải 
trên trang xã hội lời tự sự của ông nhân ngày 
Quốc Hận. VNNS xin mời quý độc giả theo 
dõi sau đây: 

 

Lời cảm tạ 
Tôi dự định chọn dịp 30/4/2016 để viết lời cảm tạ 

này, nhưng không ngờ lại đúng vào thời điểm « 

thảm họa Formosa », thời điểm mà bản chất chế 

độ đã bộc lộ rõ nét và cũng là thời điểm mà mỗi 

người dân Việt Nam nên chọn cho mình một thái 

độ dứt khoát. 

 

 

Sau hơn hai năm xem xét kỹ lưỡng và tỉ mỉ, chính 

phủ Thụy sĩ đã công nhận quy chế tị nạn cho tôi 

và gia đình. Tôi nhìn nhận, đây không những là 

thành công của riêng bản thân tôi, mà còn là 

thắng lợi của các lực lượng cả trong và ngoài 

nước đang đấu tranh ngày càng mạnh mẽ để truất 

bỏ chế độ độc tài của đảng cộng sản, thiết lập một 

nền dân chủ, mang lại nhân quyền đích thực cho 

nhân dân Việt Nam. 

Đầu tiên, tôi xin gửi lòng biết ơn vô hạn đến tất cả 

người thân trong đại gia đình ở tại Việt Nam, đã 

gách vác hộ tôi trách nhiệm với  gia đình. Xin chia 

sẻ với họ về tất cả những phiền toái và cả những 

lo sợ mà họ đã phải âm thầm chịu đựng trước 

quyết định đầy nguy hiểm của tôi.  

Tiếp đến, và hơn tất cả, tôi cảm ơn chính phủ 

Thụy sĩ, một đất nước với hệ thống luật pháp vô 

cùng chặt chẽ, nhưng đầy lòng nhân ái, hết sức 

trách nhiệm với toàn thể nhân loại, đã chấp nhận 

quy chế tị nạn cho gia đình tôi. Bằng việc chấp 

nhận cho một gia đình Việt Nam, trốn chạy cộng 

sản ở cả những năm của thế kỷ thứ 21 này, họ đã 

thừa nhận tình trạng vi phạm nhân quyền hiện 

thời tại Việt Nam là hết sức trầm trọng. 

 

 

 

 

Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các ông 

Nguyễn Tăng Lũy, Nguyễn Đăng Khải, Rolin 

Wavre, Jean-Marc Comte của Ủy ban Thụy sĩ - 

Việt Nam (COSUNAM), những người đã chào 

đón tôi thân thiện và đầy tin tưởng từ những ngày 

đầu tiên, giúp tôi vững vàng đi qua nhiều gian nan, 

thử thách. Tôi đã chọn Cosunam, vì đây là tổ chức 

mà các thành viên gồm cả người Thụy sĩ lẫn 

người Việt Nam, đang hoạt động với mong muốn 

giúp thế giới bên ngoài biết hơn về tình hình thực 

sự tại Việt Nam, cổ vũ mọi hành động đấu tranh 

trong hòa bình đưa Việt Nam hướng tới một nền 

dân chủ và tham gia vào công cuộc xây dựng lại 

Việt Nam.   

Tôi gửi lời cảm ơn kính trọng đến ông Nguyễn Gia 

Kiểng và Tập hợp dân chủ đa nguyên. Ông đã 

sang tận Genève để ủng hộ và hướng dẫn tinh 

thần cho tôi. Ông là một trí thức uyên thâm, luôn 

trăn trở trước hiện trạng đất nước. Cuốn cẩm 

nang « Khai sáng kỷ nguyên thứ hai » của ông sẽ 

là tài liệu mà lãnh đạo Việt Nam trong tương lai 

cần nên đọc. 

Tôi thật sự cảm kích trước tình cảm chân thành 

và độ lượng của các tất cả những người bạn lớn 

tuổi và trẻ tuổi ở trong nước, cũng như khắp nơi 

trên thế giới đã luôn theo dõi, cổ vũ làm cho tôi 

can đảm hơn lên rất nhiều trong cuộc dấn thân 

cùng các bạn. Chỉ tiếc trong khuôn khổ lời cảm tạ 

này, không thể nêu hết tên các bạn được.  

Tôi khâm phục và tự hào quen biết những người 

bạn mới, nhất là những người bạn trẻ, rất trẻ trung 

nhưng rất năng động và thông minh của Việt Nam 

Canh tân Cách mạng Đảng. Các bạn đang là 

những lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi 

mới môi trường đất nước và con người Việt Nam. 

Một cuộc lội ngược dòng trường chinh đầy gian 

nan, thử thách và hy sinh, nhưng rất đáng tự hào, 

để hàn vá những tàn phá mà đảng cộng sản đã 

gây ra cho dân tộc Việt Nam. 

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn thân thiết nhất tới các 

anh chị trong Câu lạc bộ Làng Việt, các bậc lão 

thành trong Hội cựu quân nhân Quân lực Việt 

Nam Cộng hòa, quý cô bác anh chị em trong Hội 

người Việt Quốc gia Lausanne, đặc biệt là bà Mục 

sư Nguyễn Công Huấn và các anh chị em tín hữu 

trong Giáo Hội Cơ đốc Việt Nam tại Lausanne, hai 

năm qua đã chia sẻ khó khăn, tận tình nâng đỡ 
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gia đình chúng tôi như những người trong gia 

đình. Chúng tôi xin khắc sâu công ơn này. 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các hội 

đoàn khác của cộng đồng người Việt tại Thụy sĩ, 

đã cho tôi nhiều cơ hội để tham gia, cùng chia sẻ 

với các bạn về những nỗi niềm, đau thương, mất 

mát mà các bạn đã chôn sâu trong tâm trí qua 

những năm dài tị nạn tại đất khách quê người, 

song các bạn không  bao giờ quên  quê hương 

Việt Nam yêu dấu. 

Tôi chân thành cảm ơn bà Lê Văn Hồng Vân, đã 

hỗ trợ tôi tận tình, chính xác và tinh tế trong việc 

dịch hồ sơ tị nạn của gia đình tôi. 

Tôi luôn dành một tình cảm kính trọng đặc biệt 

cho bà Josette Larderaz, người sáng lập tổ chức 

nhân đạo Parrainage du Vietnam. Bà giầu lòng 

nhân ái, thương cảm đặc biệt với Việt Nam. Bà 

đã chỉ dẫn tôi rất nhiều điều về việc hòa nhập vào 

đời sống Thụy sĩ. Bà đã mời tôi đi xem phim « Les 

faiseurs de Suisses », để cho tôi thấy được óc 

khôi hài của chính người Thụy sĩ trước những 

khắt khe mà người Thụy sĩ mong muốn người 

nước ngoài hòa nhập vào đời sống của họ.  

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả 

những người đã dành cho tôi và gia đình một sự 

giúp đỡ tận tình và quý giá, nhưng vì những lý do 

riêng không muốn được nhắc tên trong lời cảm tạ 

này.  

Cuối cùng, tôi mong muốn gửi lời thăm hỏi chân 

tình đến toàn thể bạn bè cũ của tôi ở trong nước. 

Tôi biết các bạn vẫn theo dõi từng bước đi của tôi. 

Tôi ghi nhớ và vinh dự về điều đó. Chỉ cần như 

vậy, tôi đã phải cảm ơn các bạn thật nhiều. Hy 

vọng, một ngày không còn xa, chúng ta sẽ hội ngộ 

khi đất nước đã thay da, đổi thịt. Chúng ta lại sẽ 

có cơ hội ôn lại những gì chúng ta đang suy nghĩ 

ngày hôm nay. Lựa chọn của tôi hôm nay rất có 

thể sẽ là lựa chọn của bạn ngày mai. Chúng ta 

luôn là những người bạn tốt. 

Gia đình chúng tôi hứa sẽ là những công dân toàn 

cầu trung thực và tử tế. 

Riêng tôi hứa cố gắng hữu ích với mọi người.  

Đặng Xương Hùng 

Genève, 30/4/2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất nước mình ngộ quá phải 
không anh ? 
Đất nước mình ngộ quá phải không anh 
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn 
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm 
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi… 
 
Đất nước mình lạ quá phải không anh 
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ 
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ 
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay… 
 
Đất nước mình buồn quá phải không anh 
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc 
Rừng đã hết và biển thì đang chết 
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa… 
 
Đất nước mình thương quá phải không anh 
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để 
lại 
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang 
trải 
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu… 
 
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh 
Anh không biết em làm sao biết được 
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người 
trước 
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu… 
 
TRẦN THỊ LAM 
 
Đất Nước Mình Có Gì Ngộ Đâu Em 
( Trần Kim Thành - gửi cô Trần Thị Lam) 
Đất nước mình có gì ngộ đâu em! 
Đến quyền con người giờ cũng không còn nữa, 
Bốn ngàn năm để đời sau nguyền rủa 
Những bất công thành rất đỗi bình thường! 
Đất nước mình có gì lạ đâu em 
Những dự án và tượng đài nghìn tỷ 
Được dựng lên đâu phải để kì vĩ 
Sự xa hoa xây trên triệu mảnh đời! 
Đất nước mình chẳng buồn được nữa đâu em 
Khi nỗi đau đã trở thành chai sạn. 
Tài nguyên giờ chỉ còn rừng trơ và biển cạn, 
Những cánh đồng hoang hóa xác xơ... 
Đất nước mình thương lắm em ơi! 
Em thấy không? ngoài kia bao mảnh đời bất 
hạnh 
Cứ miệt mài mưu sinh trong ngổn ngang nghịch 
cảnh 
Chẳng bao giờ đòi hỏi tổ quốc ghi. 
Em đừng hỏi anh đất nước sẽ về đâu  
Đừng hỏi trời xanh, hỏi người sau, người trước 
Hãy hỏi thế hệ mình - đang làm chủ đất nước 
Đã làm gì mà đất nước phải quặn đau...! 
 

Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai chữ 
Từ bi, giải vạn sầu. 

Khuyết danh 
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Thư viết cho con nhân ngày 

Khánh thành TĐTNVN 
 

tại Hòa Lan 30-04-2016 

 

Con thương mến. 

Ngày 30-04-2016 ba đi Chùa Việt Nam mới xây ở 

Hòa Lan tại Sumatraweg 350,1335 JM Almeren 

Buiten. Để dự lễ khánh thành Tượng đài Thuyền 

Nhân ở tại xứ này mà con cũng là một thuyền 

nhân ngày đó. Mãi đến nay, 41 năm sau ở tại đất 

nước Hòa Lan mới có được ghi đấu để lại, cho 

các thế hệ về sau hiểu rõ nguồn cơn, ông bà, cha 

mẹ con có mặt ở đây. 

 

Buổi lễ diễn ra thực trang nghiêm với nội dung ghi 

nhận được. Khai mạc vào đúng 12 giờ. Buổi lễ 

được bắt đầu bằng diễn văn chào mừng của Ban 

Tổ Chức anh Trần Quang Ánh, tiếp theo là: 

Chào Cờ Hòa Lan và Việt Nam, sau đó là phút 

mặc niệm. 

Văn tế Thuyền Nhân Tử nạn. 

Khánh thành tượng đài Thuyền Nhân Việt Nam. 

Chia sẻ của Điều Khắc Gia bà Lia Krol. 

Nghi lễ tụng niệm của Phật Giáo. 

Nghi lễ tưởng niệm của Công Giáo. 

Phát biểu của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng 

Sản tại Hòa Lan. 

Phát biểu của quan khách gồm: 

Ông thị trưởng của Almere 

 L.m. Casse nguyên trước đây là cha sở Hòa Lan. 

Đại diện Thuyền Trưởng Simt Iloyd ông Jan de 

Boer. 

Phát biểu của thế hệ thứ hai người trẻ Nguyễn Thị 

Phi Yến. 

Lời cảm tạ của Chủ tịch Ủy Ban XDTĐTN tại Hòa 

Lan bà Nguễn Thị Như Tuyết. 

Cuối cùng là tiếp tân do Chùa Viên Giác  và các 

vị hảo tâm khoản đãi. 

Buổi lễ được diễn ra thật trang nghiêm và cảm 

động, có nhiều người Việt ở tuổi từ 70, 80, đến 

các thế hệ con, cháu trẻ hơn, dĩ nhiên có những 

thế hệ trên 80, 90 đã đi rồi, họ chờ mong có buổi 

lễ như hôm nay, nhưng cơ hội chưa đến. Có nhiều 

người Hòa Lan, họ là những Thuyền Trưởng, 

những thủy thủ đoàn đi trên những con tàu thủa 

ấy đã cứu vớt người tỵ nạn Viện Nam, họ là những 

ân nhân cách này hay cách khác, là những người 

tình nguyện, là cha sở của những xứ đạo Hòa 

Lan. 

 

Khi tấm màn Tượng đài Thuyền Nhân được kéo 

xuống, nhìn khung cảnh đã nói lên tất cả thảm 

cảnh ở trên biển, vì có thật nhiều người cũng ra đi 

mà không đến được bến bờ tự do. Chấp nhận ra 

đi là chấp nhận, bị cướp bóc, chấp nhận hải tạc, 

chấp nhận cái chết, hơn là sống với Cộng Sản độc 

tài. Biểu tượng con thuyền vượt biên chỉ còn có 

phân nửa đã nói lên thảm cảnh của người đi vượt 

biển. Biểu tượng tìm sự sống trong cái chết, biểu 

tượng của tự do và được cứu trên biển sau khi xẩy 

ra những thảm nạn, có những người, những em 

bé được cứu thoát đã leo lên được những tàu cứu 

vớt mình giữ biển khơi. Đây là niềm hy vọng cho 

người tỵ nạn chúng ta. 

Thấm thoát đã 41 năm rồi. Người Việt Nam đầu 

tiên đặt chân đến đất nước này là ngày 23-09-

1976. Mãi đến năm 1983 cha con mình mới đi 

được, và may mắn đến nước Hòa Lan, một đất 

nước mà xưa kia còn ở Việt Nam ba chưa từng 

biết đến, một đất nước quá nhỏ ở vùng Âu Châu. 

Nhưng khi đặt chân đến rồi mới biết về họ, và mãi 

đến mấy chục năm sau mới hiểu được sinh hoạt 

xã hội của họ và tại sao họ hơn chúng ta về cần 

kiệm, liêm chính mà đến bây giờ theo ba tiến được 

theo họ, chắc Việt Nam ta còn khoảng cả 100 năm 

nữa ta mới như Hòa Lan bây giờ, có điều họ 

chẳng chờ ta, có điều họ vẫn đi mà ta thì cứ lùi. 

Thư viết cho con nhân ngày Khánh Thành Tượng 

Đài Thuyền Nhân ở tại Hòa Lan, 41 năm sau, 

người Việt Nam có mặt tại đây. Phải nói đến cái 

hay mà nhân dịp này gặp được, đó là sự hội nhập 

về thời gian. Hồi mới đến, người Việt Nam hay 

đến, hoạc hẹn trễ giờ, cái thói quen đi đến trễ giờ 

nó như đã ăn sâu vào dòng máu của chúng ta. 

Nhưng đến đất nước này, cũng nhờ có truyền 

thống tốt, đúng giờ, đúng hẹn mà người Việt Nam 

ở tại đây đã học được, sau 41 năm. Dự trù 12 giờ 

chính thức khai mạc, trước 12 giờ người Việt Nam 

đã tề tựu đông đủ. Đây là một nét son đẹp với 

người bản xứ. 

Con ơi ! Sống ở đất nước có tự do, dân chủ và 

nhân quyền. Con đi học ở trường được đào tạo 

theo nhu cầu cần thiết của quốc gia, sau khi học 

xong, con có việc làm thích hợp với con, không bị 

nợ nần chồng chất do người lãnh đạo quốc gia 

kém khả năng, và bầu cử không có dân chủ, 

không có lựa chọn như bên nhà. Dân trí của nước 

bản xứ rất cao, bầu cử ra những người dân lựa 

chọn. Người ứng cử cũng có sẵn trình độ hiểu 

biết, nên khi họ được bầu làm dân biểu, vào Quốc 

Hội, họ đóng góp được nhiều công sức cho quốc 
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gia của họ. Không như những nghị ngật ở bên 

nhà, chỉ biết hồng với Đảng. Chính bởi vậy, hiện 

nay người trẻ ở trong nước vừa sinh ta đã gánh 

nợ nần hàng ngàn đô la trở lên, vì cái lối làm việc 

vụng về thiếu hiểu biết của những người lãnh đạo. 

Chưa kể, con học hỏi ở đây, khi ra trường bằng 

cấp của con được thừa nhận trên thương trường, 

không làm việc ở nước Hòa Lan, con có thể làm 

việc ở các nước khác, không như những người tốt 

nghiệp ở Việt Nam, khi ra trường, không có việc 

để làm, mà có ra nước ngoài cũng phải học lại. 

Thời gian của tuổi trẻ cũng có hạn. Con có cái 

may mắn hơn các bạn trẻ ở trong nước hiện giờ. 

41 năm người Việt Nam có mặt ở nhiều nước trên 

thế giới, vì một lý do dễ hiểu là không chịu nổi sự 

cai trị độc tài hà khắc của Cộng Sản Việt Nam sau 

ngày 30-04-1975. Chính vì vậy con đã hiểu tại sao 

cha con mình sống chết phải tìm đường trốn đi tỵ 

nạn. Nhờ những đức tính cần cù chịu đựng chăm 

làm và chăm học, cho nên sau khi ở nước ngoài 

41 năm, rất nhiều người trẻ Việt Nam đã thành 

công trên nhiều phương diện: học tập, kinh 

doanh, phần đông họ thành công ở con đường 

học vấn. Vì ở các nước tự do và dân chủ, các 

chính quyền luôn khuyến khích người trẻ học 

hành đến nơi đến chốn. Đây là một vùng đất tốt 

cho các bạn trẻ Việt Nam như con. Nhờ vậy, ngay 

tại Hòa Lan này, có những gia đình họ có sáu 

người con, và sáu người con của họ có tới sáu 

bằng đại học. Một sự kiện xẩy ra ngay như với 

người bản xứ cũng thật hiếm hoi. Nhờ vậy, con 

vào đến các cơ quan công quyền, nhất là bệnh 

viện thì khi nhắc tới giới trẻ Việt Nam, hầu như 

những chuyên viên cao cấp họ biết về những đức 

tính siêng học chăm làm của người Việt. Đây là 

một điểm son không phải ở đất nước này, mà còn 

là một điểm son ở những quốc gia khác có mặt 

của người Việt sau 30-04-1975. 

 

Viết về những điểm này, không phải để chúng ta 

tự cao tự đại, nhưng để khiêm tốn nhận ra rằng, 

chúng ta hội nhập mau hơn, chăm chỉ cần cù làm 

việc và học tập, nhờ đó, người Việt Nam có mặt 

từ sau ngày 30-04-1975 ở nhiều quốc gia, đã 

thành công ở nhiều lãnh vực, nhất là học tập. Nhờ 

những phương tiện truyền thông hiện giờ mà ba 

đọc được bao nhiêu gương thành công của người 

Việt trên khắp thế giới. Đây là niềm vui và hãnh 

diện chung của người Việt ở nước ngoài./- 

 Bùi Văn Đỗ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tức cảnh thành thơ 

Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Lân Thắng sau 
khi nhận tin cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh, 
ông đã đến ngay hiện trường vào ngày 28-
04-2016. Trong niềm cảm xúc mạnh mẽ ông 
đã gởi bài thơ của một cô gái tại Hà Tĩnh gởi 
người yêu: 

 

 

 

ANH ĐỪNG VỀ HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY 
NI*  
(Mượn lời của cô gái Hà Tĩnh nhắn gửi người yêu) 

Anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni*. 
Biển buồn lắm, sóng khóc than vật vã. 
Nơi ta hẹn hò, giờ trương đầy xác cá. 
Gió tanh nồng, phờ phạc cả miền quê... 
Biển bây chừ* cá mú đã vắng hoe.  
Cả miền Trung, thuyền ngủ vùi trên cát. 
Xóm chài xưa, những nụ cười vụt tắt. 
Không còn xôn xao trên bến dưới thuyền... 
Chẳng còn nghe điệu Ví giặm tình duyên. 
Đợi thuyền anh, mỗi chiều em ngồi ngóng ... 
Biển đã chết ư ? em hỏi thầm con sóng. 
Chỉ gầm lên, rồi sóng vỗ bạc đầu... 
Miền Trung chừ*, đang gánh trọn nỗi đau. 

Từ Hà Tĩnh ni*, trải dài vô trong nớ*. 

Quảng Trị, Quảng Bình, đến Thừa Thiên 

Huế... 

Không biết mai tê* có vô tận Cà Mau?Viết 

cho anh lòng em cũng u sầu. 

Biết khi mô* biển trong xanh trở lại. 

Để nghe sóng ru nhạc tình êm ái... 

Như ngày xưa, của hai đứa chúng mình... 

Mần răng* mà, biển vẫn cứ lặng thinh ? 

Mặc con sóng vật vờ trong nuối tiếc. 

Cánh buồm xưa đã bỏ đi biền biệt... 

Tôm cá bây chừ* còn mô* nữa anh ơi? 

Mấy bữa ni*, lòng em cũng rối bời. 
Biển đã chết, thì mần răng* em sống... 
Những vần thơ chết dần trong tuyệt vọng... 
Xin anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni*... 
 
BRD. 13h.45.ph. 27.04.2016 
Ngọc Ly Kim 
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CHÀO ĐỜI KHÔNG CHA 
 
Trangđài Glasssey-Trầnguyễn 
 Viết cho những thế hệ mồ côi hậu 30-4-1975  
 

 PHẦN 2(2) (TIẾP THEO VÀ HẾT) 

 Ông Bà Ngoaị kêu Me ̣ở laị chơi thêm môṭ lát để 

anh chi ̣tôi chaỵ ra vườn trái cây chơi, nhưng Me ̣

sợ ông khóm trưởng làm khó dễ và đòi tiền phaṭ 

nếu chúng tôi về trễ. Me ̣xin phép Ông Bà Ngoaị 

để đưa chúng tôi về. Dì Thơ nói để Dì chở Me ̣và 

tôi, còn Dì Hiền thì chở Anh Hai và Chi ̣ Ba. Bà 

Ngoaị xuống bếp và gói tất cả đồ ăn mà Ngoaị đã 

nấu sáng đó cho chúng tôi. Ngoaị quay qua cái 

cũi gỗ đựng đồ ăn rồi lấy ra rổ cá khô mà hai Dì 

đã phơi tuần trước. Ngoaị choṇ mấy xâu cá ngon 

nhất rồi gói trong lá chuối khô được giữ trong bếp 

để xài cho nhiều chuyêṇ khác nhau. Dì Thơ chaỵ 

ra vườn hái môṭ giỏ trái cây thiêṭ lớn cho chúng 

tôi. Dì Hiền ra đìa hái môṭ rổ rau muống nước, 

thân màu tím. Ông Ngoaị bắt ba con cá đang rôṇg 

trong khap̣ đất mà Ông Bà Ngoại để dành ăn từ 

từ, bỏ vô túi đêṃ, rồi lấy dây lac̣ côṭ chăṭ miêṇg 

giỏ laị. Ông Ngoaị còn lấy thêm cho chúng tôi môṭ 

bao gaọ nhỏ. Đây là gaọ ngon nhất tin̉h, vì Ông 

Bà Ngoaị luôn chiụ mất tiền mua giống tốt nhất. 

Chi ̉ trong ít phút, chúng tôi nhâṇ được thức ăn 

ngon bổ cho suốt mấy tuần lễ, và tình thương đủ 

cho mấy đời người. 

Bà Ngoaị lần lưng quần, lấy ra cái khăn vải đã xếp 

làm đôi và cuôṇ tròn. Bà Ngoaị từ từ mở ra, ở giữa 

là môṭ xấp tiền giấy xếp ngay ngắn. Bà Ngoaị lấy 

phân nửa số tiền đưa cho Me.̣ Me ̣ khe khẽ đẩy 

tay Bà Ngoaị ra rồi nói, "Con không lấy đâu, Má. 

Má giữ đó để còn lo trong nhà." Bà Ngoaị không 

vui, "Đừng có daị. Con phải có tiền để lo mắm lo 

muối khi tới nơi. Còn lo cho con nhỏ nữa." Bà 

Ngoaị không nói thêm tiếng nào, mà nhét tiền vô 

túi áo Me ̣với sự dứt khoát đầy yêu thương. Ngoaị 

ẵm tôi lần cuối, rồi dăṇ tôi phải mau lớn và được 

bình an. Người ta thường dăṇ trẻ con phải ăn 

nhiều để mau lớn, nhưng hình như cái phần ăn-

nhiều bi ̣bỏ rớt đâu mất, vì ở thời buổi đó, nói như 

vâỵ nghe giống như đang miả mai. 

Me ̣cám ơn Ông Bà Ngoaị đã chăm chút thương 

yêu chúng tôi, và dăṇ Ngoaị giữ gìn sức khỏe. Me ̣

xin lỗi đã không lên thăm Ngoaị trong mấy tháng 

qua, vì Me ̣có xin phép nhiều lần mà không được 

phép đi. Trong những lần Me ̣xin phép đi qua xã 

bên để thăm Ngoaị, ông khóm trưởng đã có lần 

nói với Me,̣ "Chừng nào ổng bả chết, tui chắc 

chắn cho chi ̣hay." Những lời nói đó làm Me ̣đau 

lòng, nhưng Me ̣vẫn tiếp tuc̣ xin, dù không có kết 

quả. Me ̣nói không biết lúc nào Me ̣mới về được, 

và xin Ông Bà Ngoaị dòm ngó hai anh chi ̣tôi dùm. 

Ông Ngoaị có thể xin phép đi xuống thăm Dì Thơ 

và anh chi ̣tôi vì hồi trước, Ngoaị có đi kháng chiến 

chống Pháp, và chính quyền điạ phương cũng có 

lúc châm chước cho Ngoaị những trói buôc̣ gắt 

gao mà người trong làng phải chiụ. Thin̉h thoảng 

thôi. 

Dì Hiền đi vô buồng lấy ra ba cái áo bà ba đep̣ 

nhất của Dì. "Chi ̣ơi, Chi ̣đem theo măc̣ đi daỵ. 

Chắc Chi ̣không còn mấy cái," Dì nói. Me ̣không 

lấy, nhưng Dì không chiụ. Dì đã bắt đầu hoc̣ may 

áo quần mấy tháng nay, và đã may quần áo cho 

trong nhà. Dì Thơ xếp năm bô ̣quần áo của Dì còn 

sót laị sau mấy lần tic̣h thu, rồi bỏ hết vô trong cái 

giỏ làm bằng soc̣ nylông nhiều màu. Dì dắt xe của 

Ông Ngoaị ra rồi treo cái giỏ quần áo của Dì lên 

tay cầm. Xong Dì treo tiếp mấy túi đồ ăn lên xe 

đap̣, rồi kêu Me ̣ngồi lên yên sau. Sau khi khoanh 

tay cúi đầu thưa Ông Bà Ngoại, anh chi ̣tôi được 

đỡ lên ngồi trên băng sau của xe chúng tôi. Chúng 

tôi đap̣ về khi măṭ trời bắt đầu rời chính ngo ̣ và 

ngả về hướng Tây. 

Vừa về tới nhà, Dì Hiền phu ̣môṭ tay đem đồ đac̣ 

xuống, rồi lâṭ đâṭ trở về nhà Ông Bà Ngoaị vì sợ 

ông khóm trưởng thấy, sẽ hỏi giấy phép đi đường 

mà Dì không có. Me ̣bắt đầu soaṇ hành lý để lên 

đường. Daọ đó, Me ̣ làm gì cũng lâu hơn bình 

thường, nhất là soaṇ hành lý đi xa như vầy. Me ̣

cứ ngừng tay rồi ngồi đó thở dài, lắc đầu nhè nhe ̣

như đang nói chuyêṇ với ai trong đầu. Me ̣chi ̉còn 

ở nhà được ít bữa nữa thôi. Dì Thơ hỏi Me ̣ có 

được tin gì của Ba chưa, vì hồi nãy ở nhà Ngoaị 

ai cũng rối trí với chuyêṇ Me ̣phải đi xa bất ngờ 

nên Dì chưa kip̣ hỏi. "Chưa," Me ̣ nói mà không 

nhìn lên. Me ̣đang giấu nước mắt. 

Sáng bữa sau, Dì Thơ đi với Me ̣ lên găp̣ ông 

khóm trưởng để báo cáo là Dì sẽ sống ở nhà 

chúng tôi để chăm sóc cho anh chi ̣ tôi. Me ̣ đã 

chuẩn bi ̣quà lễ ẩm thực mà Me ̣đau lòng rút từ 

phần thức ăn Ông Bà Ngoaị chia sớt cho chúng 

tôi. Cuôc̣ sống của tất cả chúng tôi đều tùy thuôc̣ 

vào viêc̣ ông khóm trưởng sẵn lòng cho Dì Thơ ở 

nhà chúng tôi hay không. Me ̣phải hy sinh thức ăn 

quý báu của chúng tôi với hy voṇg tìm được sự 

yên ổn. Ông khóm trưởng mở giỏ, nhìn soi mói 

bên trong, thò tay kéo chùm cá khô lên để ngắm 

nghía, rồi môṭ sự thỏa mãn háo hức tràn ra trên 

măṭ ổng. Ổng răn đe Dì Thơ phải ở yên môṭ chỗ 

và không được đi lung tung. Khi Me ̣xin ổng rôṇg 

lòng viết dùm ít chữ bảo chứng là Dì được phép 

ở laị, phòng trường hợp ha ̣cấp của ổng đến hac̣h 

hỏi giấy tờ, thì ổng nói để ổng coi. Ổng chi ̉quan 
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tâm đến chuyêṇ tận hưởng cái giỏ thức ăn Me ̣tôi 

vừa dâng nôp̣ chứ không màng đến chuyêṇ giấy 

tờ. Me ̣và Dì Thơ hiểu ý nên mau mắn chào rồi ra 

về. 

Anh Hai và Chi ̣Ba bắt đầu hoảng hốt về ngày ra 

đi đã gần kề của Me.̣ Cả hai đều hứa sẽ nghe lời 

Dì Thơ, nhưng cứ hỏi không biết bao nhiêu câu 

hỏi về chuyến đi bí hiểm của Me ̣và tôi. Anh chi ̣tôi 

ghen ty ̣với tôi vì tôi được đi theo Me.̣ Chi ̣Ba cứ 

lâp̣ đi lâp̣ laị, "Có xa hôn Me?̣" Chi ̣hỏi hoài đến 

nỗi làm cho câu hỏi nghe như môṭ điêp̣ khúc trong 

môṭ bài hát chi ̉có điêp̣ khúc. Chi ̣Ba hỏi riết mà 

cứ đứng đó chờ Me ̣trả lời. Nhưng Me ̣đã caṇ kiên 

nhẫn. Me ̣không chiụ trả lời nữa và kêu Anh Hai 

dẫn Chi ̣Ba đi ra ngoài trước chơi. Trước khi đi, 

Anh Hai còn ráng hỏi thêm, "Rồi Me ̣có nhắn về 

cho tuị con biết Me ̣ở đâu hôn Me?̣ Chắc lần này 

không giống như hồi Ba đi đâu há Me.̣" Me ̣không 

trả lời Anh Hai. Vì Me ̣cũng không có câu trả lời 

cho chính mình. Anh Hai chờ môṭ chút với đôi mắt 

thành khẩn buồn thiu, rồi như cảm nhâṇ được sự 

im lăṇg của Me,̣ Anh nắm tay Chi ̣Ba rồi dắt Chi ̣

ra phía trước. Hai anh em chơi với mấy vỏ sò tìm 

được trong nhà, từ chuyến đi biển của Ba Me ̣

trong những ngày gia đình còn bình yên haṇh 

phúc. 

Hai ngày sau khi Dì Thơ xuống ở nhà chúng tôi, 

ông xã trưởng khám nhà Ông Bà Ngoaị và hac̣h 

hỏi về sự vắng măṭ của Dì. "Nó sẽ bi ̣trừng phaṭ 

đích đáng," ông xã trưởng nói hết sức kiên quyết. 

Ông Ngoaị điềm đaṃ giải thích về lệnh thuyên 

chuyển Mẹ về chỗ dạy mới chỉ ít ngày trước, và 

vì vậy cần có người coi sóc anh chị tôi. Ông xã 

trưởng, dù nhỏ tuổi hơn Ông Ngoại tôi rất nhiều, 

lớn tiếng, “Tại sao ông không đến xin phép tôi? 

Nó không được phép chạy rong như gà ra ràng. 

Ông không tôn trọng chính quyền hả?” Bà Ngoại 

biết ý ông xã trưởng. Ngoại xuống bếp và gom 

một bịch gạo thơm và hai con cá lớn vô một cái 

nả thiệt lớn. Ngoại trở lên nhà trên rồi nhẹ nhàng 

nói, “Ông xã trưởng thông cảm dùm, cho vợ 

chồng tui xin lỗi nghen. Con gái tui phải đi xa gấp 

quá. Ông làm ơn bỏ qua sơ xuất của tụi tui một 

lần này thôi.” Ông xã trưởng liếc qua những vật 

hối lộ, rồi đứng bật dậy. “Chỉ lần này thôi. Mấy 

người cần phải học cách vâng lệnh chính quyền,” 

hắn ta nhấn mạnh từng chữ cách hằn học, quơ 

túi gạo và cá, rồi lĩnh. 

Đã tới ngày Mẹ và tôi lên đường. Sau khi nhắc Dì 

Thơ cách chăm sóc trẻ em, Mẹ ôm anh chị tôi vào 

lòng một cách trìu mến. Mẹ dặn anh chị phải 

ngoan khi Mẹ không có nhà, và nói Mẹ thương cả 

hai rất nhiều. Chị Ba bật khóc, và níu lấy Mẹ. Anh 

Hai đứng kế, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng 

không khóc ra tiếng. Chị Ba lắp bắp đứt quãng 

giữa những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, “Mẹ… 

Mẹ… Mẹ… ở nhà thêm bữa nữa, nghe Mẹ?” Mẹ 

không muốn trễ chuyến xe buýt duy nhất trong 

ngày. Mẹ xiết chặt anh chị tôi một lần nữa, đặt tôi 

vô trong túi vải, cột túi vô ngực như lần Mẹ chở 

tụi tôi về thăm Ông Bà Ngoại. Mẹ đeo cái túi đồ 

của tôi trên vai trái. Trong túi có mấy cái tã vải, đồ 

em bé tôi thừa hưởng của anh chị, và một cái 

khăn lông. Mẹ đưa tay trái đỡ lấy túi vải để ôm tôi 

vô ngực. Bên tay phải, Mẹ xách cái giỏ đựng quần 

áo của Mẹ, một cái nồi, hai cái chén, ít gạo và cá 

khô của Ông Bà Ngoại cho. Mẹ bước từ từ nhưng 

cương quyết ra phía trước nhà. Dì Thơ ôm anh 

chị tôi trong tay. Cả ba ngồi ở cửa trước, nhìn 

theo Mẹ và tôi. Tiếng Chị Ba khóc thút thít xen lẫn 

với tiếng nấc cục buồn tủi. Mẹ đi tiếp. Nhọc nhằn. 

Trái tim Mẹ chắc nặng ngàn cân. Mặt trời như đã 

héo hắt dù mới giữa ngày. 

Mẹ con tôi phải mất gấp đôi thời gian mới ra tới 

trạm xe buýt vì Mẹ vẫn còn yếu sau khi sanh và 

vì những biến động mới nhất. Chúng tôi tới nơi 

cũng vừa kịp lên xe. Mẹ lấy một trong mấy tờ giấy 

bạc Bà Ngoại cho để trả tiền xe buýt. Anh lơ xe 

chụp lấy cánh tay Mẹ rồi đẩy lên bậc thang cuối 

cùng bên trong xe buýt, chộp lấy tiền trong tay Mẹ, 

rồi đóng sầm cửa lại. Anh ta leo lên mui xe và ở 

trên đó. Xe buýt lúc nào cũng quá tải, vì thời đó 

không có phương tiện di chuyển nào khác. Tất cả 

các xe con và xe gắn máy đều đã bị tịch thu. Chỉ 

có xe đạp cà tàng mới bị bỏ lại cho dân trong 

những lần tịch thu.  

Tuy có nhiều người có ghe và có thể dùng đó làm 

phương tiện di chuyển, họ vẫn phải tuân theo 

những luật gắt gao cũng giống như khi đi lại trên 

cạn. Xin giấy phép đi đường thuỷ còn khó hơn vì 

Nhà Nước đã chú trọng vô an ninh trên cạn, và 

chưa thiết lập những trạm gác đường thuỷ. 

Nhưng ngay năm sau đó, Nhà Nước đã kiểm soát 

gắt gao di chuyển đường thuỷ vì nhiều người bắt 

đầu vượt biên từ các hải khẩu. 

Xe buýt chật đến nỗi không có chỗ để đứng. Mọi 

người chen chút nhau để thở. Mới lên xe ít phút 

là Mẹ con tôi đã nếm đủ mồ hôi của những người 

đang đứng, quỳ, ngồi xung quanh. Tài xế xe buýt 

hay thắng gấp, và mỗi lần thắng, thì hành khách 

lại dạt tới dạt lui một lượt, như một dề cá trong cái 

tàu đang lắc lư. Mẹ xoay mặt ra cửa và đứng trụ 

một khoảng cách để cho tôi có chỗ mà thở. Biết 

có người cứ nhìn mình, Mẹ quay lại và bắt gặp 

ánh mắt sỗ sàng của một thằng dê sồm. Mẹ trừng 

mắt liếc hắn, và hắn quay đi. 
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Xe buýt ngừng nhiều lần để cho người ta lên hoặc 

xuống. Mỗi lần ngừng, anh lơ xe lại la lớn tên chỗ 

ngừng. Hành khách đứng ở cửa trước và sau 

phải xuống xe mỗi lần xe ngừng dù đó không phải 

trạm xuống của họ. Anh lơ xe thường hỏi những 

người xuống xe coi họ có xe đạp ở trên mui 

không. Những người bạn hàng bán lẻ cũng để 

hàng hoá trên mui. Có nhiều người muốn đem súc 

vật sống lên xe, như gà vịt, nhưng mấy con vật 

này xông mùi hôi nồng nặc nên hành khách ai nấy 

đều phản đối. Gà vịt sống cũng phóng uế bừa bãi, 

vừa khó chịu cho hành khách, vừa thêm việc cho 

anh lơ xe. Nhưng anh lơ cũng tảng lờ ngó lơ nếu 

bạn hàng đó là khách thường xuyên, và vì vậy, là 

một thân chủ quan trọng. Chỉ trừ khi người bán 

gà vịt lên xe trước tiên, thường họ bị hành khách 

trên xe áp lực để đưa gà vịt lên mui. Dù vậy, 

nhưng cũng có những bạn hàng hung dữ và 

ngang nhiên đưa gà vịt sống lên xe dù họ đón xe 

giữa chừng. Nhiều người la ó và phàn nàn nhưng 

vô hiệu. Sau một hồi, xe buýt tiếp tục lăn bánh, 

tiếng phàn nàn cũng tan đi. 

Sau khi hành khách cần xuống xe đã đi rồi, những 

người đứng ở bậc thang chỗ cửa xe buýt lại trở 

lên xe. Mẹ cứ phải leo lên leo xuống như vậy cho 

tới khi chúng tôi tới trạm xe của tỉnh, vốn chỉ là 

một bãi đất trống với một cái cổng ghi địa danh 

của nơi đó. Nhà Nước vẫn chưa thiết lập mọi thứ 

đâu ra đó, và trạm xe buýt là một trong những thứ 

còn đang dở dang. Năm sau, các trạm và tuyến 

xe buýt được ấn định, nhưng nhiều thứ khác vẫn 

mãi còn dở dang hàng thập niên sau, như nhân 

phẩm và quyền tự do. Bởi vì thiếu phương tiện 

giao thông, ai cũng đón xe buýt khi cần đi lại. Xe 

buýt cứ ngừng bất cứ nơi nào có một hành khách 

tương lai đang đứng chờ ở lề đường và đã vẫy 

tay rối rít ngay từ khi xe vừa mập mờ ló dạng từ 

xa để kêu xe ngừng. 

Chuyến xe buýt nửa ngày làm Mẹ và tôi nhừ tử. 

Cả chuyến đi chỉ mất bốn tiếng, nhưng Mẹ phải 

lên xe xuống xe cả chục lần. Tôi không khóc nhiều 

lúc đi xe, nhưng bị người ta thúc cùi chỏ cũng mệt, 

dù Mẹ hết mực che chắn cho tôi. Khi chúng tôi 

đến nơi, trời đã chạng vạng tối. Mẹ phải kiếm một 

hồi mới ra địa chỉ trường. Nó cũng không thật sự 

là một cái trường, mà là một căn nhà tranh vách 

đất với nhiều vách ngăn để cho việc dạy tạm. Lúc 

đó Mẹ mới biết là Mẹ phải mướn một cái chái phía 

sau cái nhà kế bên trường. Ông bà chủ nhà là một 

cặp vợ chồng già, bà con ruột thịt của ông hiệu 

trưởng nên được sống ngay tại trường. Họ ở đó 

coi trường. Nhà Nước đã chỉ định cho Mẹ tôi ở 

đó, để ông bà gác trường có thể theo dõi mọi 

hành tung của Mẹ và báo cáo lên ông hiệu 

trưởng, để ổng lại báo cáo lên cấp trên của ổng. 

Sự sắp xếp này mang lại một thu nhập lớn cho 

đôi vợ chồng già, bên cạnh tiền lương giữ trường 

và tiền lời họ thu được từ việc bán bánh kẹo cho 

học trò trong giờ chơi. Chỉ nhờ quan hệ máu mủ 

mà ông bà gác trường mới được chỗ tốt như vậy, 

nên họ cũng phải biết hậu lễ cho tương xứng nếu 

không thì mất. Mẹ cám ơn ông bà gác trường đã 

cho mướn nhà, và hứa sẽ trả tiền nhà liền khi lãnh 

lương tháng đầu. Đồng thời, Mẹ cũng biếu họ ít 

cá khô và gạo thơm để ăn lấy thảo. Thức ăn ngon 

có lẽ là quà tặng ưa thích nhất của mọi người lúc 

đó. “Cao lễ dễ thưa,” quà tặng càng quý thì nói 

năng càng dễ. Mẹ đã học cách sống bằng câu tục 

ngữ này suốt mấy tháng nay. Mẹ hỏi xin một ca 

nước nếu ông bà không phiền. Bà lão vui vì Mẹ 

đã biếu thức ăn, và thông cảm đàn bà con mọn 

đang cho bú mà phải đi đường xa. Bà về nhà và 

quay lại với một cái lon đã rỉ sét. Người dân ở đây 

uống nước múc về từ một cái ao trong vùng. Mẹ 

uống một hơi không chớp mắt. 

Nhà mới của chúng tôi là một căn phòng nhỏ tạm 

bợ được dựng thêm ở vách sau của nhà vợ 

chồng người gác trường. Chúng tôi sống trong 

thời đại của tạm-bợ-mọi-thứ. Mẹ để giỏ xuống 

trên sàn đất, nhìn quanh phòng. Mẹ quyết định tối 

nay, hai mẹ con sẽ ngủ ở kế cái vách sau. Cả cái 

phòng và cánh cửa duy nhất được làm bằng 

khung tre và những tàu lá chuối khô bện thành 

những mảng dầy. Cánh cửa được cột vô vách 

sau của nhà ông bà quản trường bằng một hàng 

dài những dây chuối khô. Không có khoá. Mẹ 

kiếm trong giỏ ra một sợi dây vải rồi cột cái thanh 

tre trên mép cửa với thanh tre trên vách kế bên. 

Ba bức tường và mái nhà đều làm bằng nẹp tre 

và lá chuối khô bện lại. 

Vừa cột dây đóng cửa xong, Mẹ ngồi xếp bằng 

như toạ thiền trên nền đất rồi mở nút áo cho tôi 

bú. Tôi nút ngon lành. Đó là lần thứ hai tôi được 

bú trong ngày. Mẹ tìm nhiều cách để cho tôi bú 

trong lúc đứng trên xe buýt bị người ta dồn đẩy 

vào cái cửa xe kêu rưng rức, nhưng vô hiệu. Tôi 

nút hết sữa thì ngủ liền. Mẹ quấn tôi lại trong cái 

khăn lông mà Mẹ đem theo cho tôi để cho tôi ấm. 

Sàn nhà không dơ, nhưng cũng chưa được quét. 

Mẹ thấy có mấy tàu chuối khô nằm ngổn ngang ở 

góc phòng, chắc còn sót lại khi họ cấp tốc dựng 

cái phòng này để làm nhà mới cho mẹ con tôi. Mẹ 

ôm tôi một tay, tay kia cầm một tàu lá chuối khô 

để quơ cho sạch khoảng đất gần vách tường phía 

trong. Mẹ giũ mấy tàu lá chuối cho sạch bụi, rồi 

xếp chúng thành cái nệm tạm bợ. Mẹ ôm tôi trên 

ngực rồi nằm xuống. Mấy tay chuối khô cứng thọc 

vô lưng Mẹ, nhưng Mẹ đã ngủ mất rồi. 
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 (tiếp theo và hết) 

Chuyến Đi Kinh Hoàng 

Những Món Nợ Ân Tình Không Bao Giờ Trả  
Được 
  

Phạm Thị Duyên 

 

Đứng trên sàn tàu kiên cố này, tôi thấy rõ rằng. 

Đây là đất sống. Chiếc ghe mong manh kia là 

miền đất chết. Tất cả sẽ đi vào cõi chết nếu như 

không được lên tàu Panama này. Giờ phút này 

gặp giàn khoang mà không được cứu, thì đúng là 

số tôi phải chết dưới lòng biển rồi. Tôi lặng người 

khẩn cầu Trời, Phật : “Gia đình con thật sự đã đến 

lúc tận cùng mạt vận, nên con đã thoát khỏi tay 

hải tặc, nhưng phải chịu chết dưới lòng đại dương 

như đã khấn nguyện chăng? Tại sao Trời, Phật 

đã ra tay cứu con thoát khỏi bao nguy hiểm từ lúc 

ban đầu, mà nay phải bắt con chết tức tửi, giữa 

lúc tưởng rằng thật sự thoát mọi hiểm nguy? Tại 

sao? Tại sao? Nguời cha già, cả một đời là công 

chức hiền lương cuối cùng phải lâm nạn; các em 

thơ dại đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong bao 

nhiêu năm, nay sẽ càng đau thương hơn?” 

Con phải sống. Con chỉ có ước nguyện giúp cha 

già, các em dại ra khỏi đường hầm, đen tối của 

đau khổ, và con cầu xin được gặp lại một “thiên 

thần” đang tha thiết chờ đợi con. Nhưng giờ phút 

này, tôi thấy thật sự hoàn toàn tuyệt vọng rồi, nên 

nước mắt đầm đìa, ngước nhìn Thuyền Trưởng 

khẩn khoản trong nghẹn ngào : "Nếu ông cương 

quyết từ chối, tôi xin thay mặt hơn 100 người xin 

kính chào Vĩnh Biệt. Vì tôi tin chắc rằng giờ phút 

tôi rời khỏi nơi đây, trở về chiếc ghe bất hạnh, tất 

cả chúng tôi sẽ chết dưới lòng biển. Chiếc ghe đã 

bị đục thủng và đang bị vô nước trầm trọng thì 

làm sao chúng tôi có thể có cơ hội gặp được tàu 

của Cao Ủy LHQ cứu như lời Thuyền Trưởng nói. 

Xin Vĩnh Biệt Thuyền Trưởng!” 

Sau lời chào vĩnh biệt đầy nước mắt trong nỗi 

tuyệt vọng của tôi, Thuyền Trưởng xúc động thật 

sự.  

Ông hỏi tôi : “Có tất cả bao nhiêu trẻ con và phụ 

nữ trên ghe?”  

Tôi trả lời : “Tôi không biết, nhưng có lẽ ít hơn đàn 

ông và thanh niên".  

Ông nói tiếp : “Trong điều kiện của chúng tôi hiện 

tại, chúng tôi chỉ cố gắng cứu trẻ em, phụ nữ. Đây 

là những người dễ dàng bị chết trong cơn nguy 

hiểm. Riêng các đàn ông, thanh niên xin tiếp tục 

lên đường, sẽ được tàu của Cao Ủy LHQ hay các 

tàu khác đi ngang qua gặp sẽ cứu". 

Ôi ! Thuyền Trưởng đã đổi ý ! Đã bằng lòng cứu 

trẻ con và phụ nữ. Vậy là tôi thật sự thoát chết, và 

chắc chắn sẽ được đến bến bờ “Tự Do” như hằng 

ước nguyện. Ôi ! Vô vàn cảm tạ Thuyền Trưởng 

! Ôi ! Phải chăng Thượng Đế, Trời, Phật, những 

người khuất mặt đã làm Thuyền Trưởng đổi ý?  

Tôi quay qua nói với hai thanh niên khiêng tôi lên 

đây, và vẫn đang đứng đó, nóng lòng chờ kết quả 

: “Thuyền Trưởng chỉ có thể cứu trẻ con, phụ nữ 

mà thôi!" 

Hai anh thét to lên : “Thuyền Trưởng đã đồng ý 

cứu trẻ con và phụ nữ.” 

Sau đó ông ra lệnh cho các Thủy Thủ xuống ghe, 

bồng bế các trẻ con, phụ giúp các phụ nữ bước 

lên thang dây của tàu Panama. Tổng cộng đếm 

được tất cả là 50 người. Mọi người khóc nức nở, 

đưa tay vẫy chào những người thân: chồng, cha, 

chú, bác, cậu, anh em…phải ở lại chiếc ghe 

không lành lặn, trải qua bao biến cố hiểm nguy, 

đau buồn, biết đến bao giờ có cơ hội đoàn tụ hay 

sẽ vĩnh viễn chia lìa? Mặc dù tôi không có bất cứ 

người thân nào trên chiếc ghe này, nhưng trước 

cảnh chia ly não nề với những người đã chịu cùng 

chung số phận với mình từ ngày 23 tháng 09. Nay 

cá nhân tôi sẽ được bình yên, đến được bến bờ 

Tự Do mà ai cũng mơ ước; còn họ sẽ đi về đâu, 

khi tiếp tục lênh đênh trên biển cả, dù được cung 

cấp đầy dủ phương tiện đi biển? Nhưng chiếc ghe 

đang bị vô nước và không ai có kinh nghiệm đi 

biển thì làm sao đi đúng hướng và biết đến khi 

nào gặp được tàu của Cao Ủy LHQ hay bất cứ 

tàu nào khác tiếp cứu. Theo tôi tất cả là vô vọng. 

Tôi vẫn cảm thấy “Chiếc ghe ấy là cõi chết”, nên 

tôi rất đau lòng và suy nghĩ. Hay mình thử cố gắng 

năn nỉ Thuyền Trưởng cứu họ. Ông đã can đảm 

không xin lệnh cấp trên để tự quyết định cứu trẻ 

con, phụ nữ. Bây gìờ mình yêu sách thêm. Không 

biết ông sẽ phản ứng ra sao? Mình có quá đáng 
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và không biết sự quảng đại của ông không? Nhìn 

thấy 50 người đứng chiếm một diện tích bé nhỏ 

khoảng vài phần trăm trên con tàu khổng lồ, kiên 

cố chẳng đáng là bao. Dù lo sợ, tôi tiếp tục cố 

gắng nói với ông: “Thưa Thuyền Trưởng, xin ông 

tha thứ cho tôi. Tôi rất đội ơn ông đã cứu mạng 

tôi và những người khác. Nay xin ông hãy cứu tất 

cả mọi người còn lại. Với chiếc ghe như vậy, tôi 

không tin họ sẽ có cơ hội gặp được tàu của Cao 

Ủy LHQ. Chúng tôi không cần thức ăn, quần áo, 

chúng tôi chỉ cần một nơi an toàn có hy vọng 

được sống. Chiếc tàu của ông là đất sống, chiếc 

ghe kia là cõi chết. Nếu ông nhận thêm những 

người kia mà tôi nghĩ chỉ chiếm thêm diện tích 

không đáng là bao của chiếc tàu khổng lồ này, và 

tất cả cùng chờ đợi gặp tàu của Cao Ủy LHQ đến 

giúp đưa đi tới trại tị nạn.“ Có lẽ Thuyền Trưởng 

đã xúc động giữa tiếng khóc nghẹn ngào, những 

tiếng chào biệt ly, dù bằng tiếng Việt, một ngôn 

ngữ mà ông hoàn toàn xa lạ và không hiểu:“ Ba 

ráng bảo trọng, tạm biệt anh; tạm biệt con, tạm 

biệt cậu, chú vvv…” nên ông lặng yên, trầm ngâm 

suy nghĩ với ánh mắt đầy xúc động. Sau một, hai 

phút, ông nhìn tôi nhè nhẹ gật đầu và ra dấu bằng 

lòng cứu tất cả mọi người còn lại trên ghe. Nhiều 

tiếng hét to:“ Thuyền Trưởng bằng lòng cứu tất cả 

mọi người.“ Ôi ! Không còn gì may mắn và hạnh 

phúc hơn ! Cảnh tượng đau lòng như một đám 

tang tập thể trước đó, lập tức trở thành hân hoan, 

vui sướng với mọi người. Thế là, từng người vội 

vã cuống quýt leo lên thang dây với sự giúp đỡ 

của các Thủy Thủ để bước lên sàn tàu. Những 

khuôn mặt rạng rỡ lẫn ngỡ ngàng, dù nét lo âu, 

khủng hoảng vẫn còn in trên nét mặt. 

Khi không còn ai lên nữa, vài thủy thủ hỏi to bằng 

tiếng Anh:“Còn ai ở dưới ghe không?” Không có 

tiếng trả lời. Họ hỏi thêm vài lần nữa! và nói chúng 

tôi xem lại có người nào bị kiệt sức, ngất xỉu chưa 

lên được chăng? Tất cả gia đình cùng xem lại 

thân nhân của mình. Thật là một cử chỉ nhân từ 

và chu đáo! Sau đó các thủy thủ dùng búa chặt 

đứt sợi dây thừng to dùng để cột chiếc ghe vào 

tàu Panama trước đó, chiếc ghe tròng trành, lơ 

lửng trôi bềnh bồng, trên đó có chiếc túi xách mà 

lúc hai người khiêng tôi lên tàu Panama tôi làm 

rớt lại. Biểu tượng thần thoại, cánh chim Đại Bàng 

mà tôi thường mang theo trong những lần vượt 

biên từ nay sẽ trôi theo giòng nước, không bao 

giờ cùng tôi đi tiếp bất cứ nơi đâu! 

Tất cả mọi người được yêu cầu đứng xếp hàng 

để đếm số người. Tất cả 137 người gồm: trẻ em, 

phụ nữ, thanh niên và đàn ông. Vừa mới đếm 

xong thì vài phút sau bỗng nhiên giông tố ầm ầm 

từ đâu kéo tới, kèm theo những đợt sóng khổng 

lồ đánh tràn vào cả sàn tàu. Các thủy thủ vội vã 

dùng những sợi dây thừng thật to, cột mọi người 

lại với nhau, và sau đó buộc chặt vào các cột tàu 

để không bị sóng đánh cuốn trôi đi. Một sự kinh 

hoàng diễn ra trước mắt mọi người đang bị ướt 

đẫm:  

Chiếc ghe mà truớc đó chứa cả trăm người chỉ 

trong nháy mắt đã bị nhận chìm theo những đợt 

sóng khổng lồ, rồi mất hút ngay dưới cơn mưa 

tầm tã đổ xuống như thác, sấm chớp nổ vang 

khắp trời. 

137 người trong đó có tôi đã chết đi và sống lại 
trong sự nhiệm mầu của Thượng Đế ,Trời, 
Phật??? 
 
Nếu không may mắn gặp vị Thuyền Trưởng đầy 
lòng bác ái và nhân từ này thì chúng tôi đã cùng 
theo chiếc ghe chìm sâu vào lòng đại dương lúc 
đó. Tôi đi từ bàng hoàng này sang đến bàng 
hoàng khác. Chỉ trong năm ngày lênh đênh trên 
biển, tôi đã chứng nghiệm được quá nhiều phép 
nhiệm mầu của Thượng Đế, Trời, Phật đã cứu 
vớt tôi thoát khỏi Tử Thần, và kể từ giờ phút này 
đã cùng 136 người được trở về từ cõi chết. 
Thuyền Trưởng và các Thủy Thủ cảm thấy vui 

mừng đã cứu đuợc 137 người một cách bất ngờ. 

Chỉ trong vòng vài phút đã có những tấm bạt 

khổng lồ được căng lên che chở cho đoàn người 

chúng tôi đang bị ướt sũng, và lạnh run cầm cập 

bởi những luồng gió mạnh như vũ bão quất thẳng 

vào người. 

Sau đó mọi người được các Thủy Thủ đưa vào 

các phòng cho ấm. Rồi họ phân phát những cục 

xà bông thơm phức và một số quần áo, yêu cầu 

mọi người lần lượt, từng nhóm bốn, năm người, 

chia ra nam theo nam, nữ theo nữ đi tắm, vì không 

có đủ phòng tắm cho từng người tắm riêng. Lúc 

bấy giờ, tôi đã hoàn hồn, và không còn lạnh run 

nữa, không khỏi bật cười khi nhìn thấy vài cô mặt 

mũi, mình mẫy vẫn còn dính đầy nhớt, lem luốc 

trông thật gớm ghiếc (giống như tôi). 

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, ấm áp, mọi người được 
mời vào phòng ăn. Bao nhiêu thức ăn được khui ra từ 
các hộp thịt, hộp súp đã được bày sẵn trên các bàn 
trong căn phòng sáng rực những ánh đèn Néon. Chỉ 
mới sau mấy ngày đói khát, luôn luôn bị khủng hoảng, 
lo sợ, và lúc nào cũng kề cận với Tử Thần, chúng tôi 
cảm thấy như được thưởng thức một bửa yến tiệc linh 
đình, thịnh soạn do chiếc Đèn Thần của Aladin biến 
hoá. Tôi nhờ vài thanh niên đi vòng quanh càc bàn 
nhắc nhở mọi người dùng súp truớc, cố gắng ăn từ từ 
và ít thôi để bao tử không bị ảnh hưởng, có thể gây 

nguy hiểm đến tính mạng khi chuyển từ tình trạng 
quá đói sang quá no. 
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Mọi người lại được phân phát mền, dù không đủ 
cho mọi người, nhưng chúng tôi vui vẻ, chia theo 
nhóm đắp chung cho càng ấm, và nằm tạm trên 
sàn tàu dưới những tấm bạt che mưa vẫn đang 
còn rỉ rả. Riêng tôi thì may mắn được ngủ trong 
một phòng riêng nho nhỏ, có lẽ của một Thủy Thủ 
nhường chỗ cho dùng tạm trong thời gian chờ đợi 
này? Cơn giông bão đã ngưng gầm thét để cho 
mọi người được ngủ yên trong niềm vui sướng và 
diễm phúc lớn lao nhất: Đã sống lại từ cõi chết và 
sẽ đến bến bờ Tự Do như ước nguyện. Chưa bao 
giờ tôi có một giấc ngủ thật say trong tâm trạng 
bình an, và tinh thần phơi phới như đêm hôm đó! 
Chúng tôi chỉ van xin Thuyền Trưởng cho chúng 
tôi một chỗ ngồi trên sàn tàu Panama kiên cố, để 
được sống sót, và chờ đợi được tàu của Cao Ủy 
Tị Nan Liên Hiệp Quốc đến cứu. 
 
Chúng tôi không dám mong được ăn uống, phân 
phát chăn mền, quần áo như thế này. Chắc là 
đoàn người chúng tôi đã tiêu thụ hết thực phẩm, 
quần áo dự trữ của tất cả Thủy Thủ đoàn? Có thể 
vì thế mà Thuyền Trưởng đã cương quyết từ chối 
lúc ban đầu. Ơn cứu mạng này của Thuyền 
Trưởng chắc chắn không bao giờ có thể đền trả 
được. 
 
Mọi người sung sướng, yên tâm chờ đợi trên tàu 
Panama thêm một ngày và một đêm. Lần thứ hai 
được nằm trên chiếc giường bé nhỏ có chăn nệm 
trắng phau giữa tiếng sóng biển rì rào và thỉnh 
thoảng có tiếng ầm ầm của những cơn sóng từ xa 
vọng lại, không khí mát dịu, trong lành mà chưa 
bao giờ tôi có trong đời đã đưa tôi chìm vào giấc 
ngủ thật dễ dàng và êm ái. 
Tiếng gõ cửa của một Thủy Thủ đánh thức tôi dậy 
giữa lúc tôi còn đắm chìm trong giấc ngủ êm đềm. 
Anh ta nói khi tôi vừa mở cửa"Tôi xin lỗi đã đánh 
thức cô. Cô đã có một giấc ngủ ngon không? 
Thuyền Trưởng muốn gặp cô". 
 
Tôi vội theo anh ta bước lên cầu thang dẫn tới 
boong tàu trên cao. Dưới ánh bình minh giữa đại 
dương, mặt trời thật rạng rỡ trên mặt nước bao la 
xanh biếc, cảnh sắc còn đẹp hơn cả bức tranh 
thủy mạc. Vị Thuyền Trưởng cứu tinh của chúng 
tôi đang đứng chờ và đưa tay ra bắt trong lúc tôi 
chào ông ta. Sau đó, với khuôn mặt thật nghiêm 
trang quay về phía mặt Trời đang tiếp tục lên cao 
trên mặt nước, vị Thuyền Trưởng quỳ xuống, lâm 
râm vài lời và làm dấu lạy Thượng Đế theo kiểu 
Thiên Chúa Giáo, tôi cũng vội vã quỳ xuống theo. 
 
Rồi Thuyền Trưởng đứng đậy, nói:" Cảm ơn 
Thượng Đế đã nhờ Cô cho tôi cơ hội cứu được 
137 người. Đúng như lời cô, nếu tôi không thay 
đổi quyết định kịp thời, 137 người đã thật sự bị 
chôn vùi dưới lòng đại dương lúc đó. Và suốt hai 
ngày nay, tôi không liên lạc được với bất kỳ tàu 

nào của Cao Ủy, vì ảnh hưởng của cơn bão, điện 
thoại cũng hoàn toàn bị tê liệt. Hôm nay, không 
thể chờ thêm nữa, chúng tôi phải nhổ neo để đưa 
quý vị đến một trại tị nạn gần đây nhất."Tôi rưng 
rưng nước mắt, chỉ biết tận đáy lòng, vô cùng cảm 
ơn cứu mạng của Thuyền Trưởng. Tôi xin ông 
cho tôi cơ hội được liên lạc với ông trong tương 
lai khi được định cư. Thuyền Trưởng về phòng, 
vài phút sau trở ra trao cho mảnh giấy có ghi tên, 
địa chỉ ở đất liền bằng chữ viết tay: 
Captain Brian O' Connell 
17 Arundel Close 
Bexley 
Kent 
England 
U.K 
Các Thủy Thủ được lệnh nhổ neo tiếp tục lên 
đường, tàu từ từ xa giàn khoan đứng sừng sững 
như toà lâu đài giữa đại dương vào buổi sáng 
ngày 30 tháng 09, năm 1984. Buổi chiều cùng 
ngày thì đến Đảo Pulau Bidong, một trại tị nạn 
dành cho các thuyền nhân Việt Nam trên quốc gia 
Mã Lai Á. 
 
Mọi người coi như đã đạt ước nguyện nhờ ơn cứu 
mang của vị Thuyền Trưởng có tấm lòng bác ái 
bao la, "Thuyền Trưởng O'Connell”. Lần lượt 
từng người chào từ biệt Thuyền Trưởng và các 
Thủy Thủ với tất cả sự biết ơn không có lời nào 
có thể diễn tả được. Tất cả Thủy Thủ đoàn và 
Thuyền Trưởng hân hoan chúc chúng tôi may 
mắn, sớm được định cư ở một nước thứ ba. 
 
Vì tàu được cặp vào đất liền, chúng tôi không phài 
dùng thang dây để leo xuống như lúc ở giữa biển. 
Mọi người ung dung bước ra khỏi tàu như bước 
ra khỏi phi cơ, có lối đi thẳng lên chiếc cầu giữa 
mặt nước, rồi cao lên dần cho đến khi giáp với đất 
liền. Sau này tôi được biết tên cây cầu là Jetty. 
Thuyền trưởng O’Connell bắt tay từ biệt tôi lần 
cuối, sau khi giới thiệu tôi với các Cao Ủy Tị Nạn 
Liên Hiệp Quốc đang đứng chờ đón đoàn người 
tị nạn được tàu Panama bàn giao. 
 
Một trang sách mới đã được lật qua trong dòng 
đời của 137 thuyền nhân sống sót nhờ một phép 
mầu vào ngày 28 tháng 09, năm 1984 vì đã may 
mắn gặp được vị Thuyền Trưởng giàu lòng nhân 
ái. Và bắt đầu đoạn đời tị nạn từ đây với mã số 
do Văn Phòng Cao Ủy Tị Nạn đăt tên theo thứ tự 
khi có đoàn người tới đảo:  MB 224 Pulau Bidong. 
Vẫy tay chào tàu Panama đang xa dần trên mặt 
nước mênh mông, tôi vẫn còn ngẩn ngơ như 
đang mê ngủ. Đứng trên nền cát trắng, dưới 
những hàng dừa xanh cao vút dọc theo bãi biển, 
tôi hướng về phía mặt trời rực rỡ đang dần dần đi 
xuống gần mặt nước xanh trong vắt, thành tâm 
khấn nguyện lời cảm tạ Thượng Đế,Trời, Phật, 
những hương linh đã cứu vớt tôi thoát khỏi Tử 
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Thần đầy nhiệm mầu qua bao biến cố kinh hoàng 
suốt mấy ngày qua. 
 
Từ đây, bắt đầu một khúc rẽ cuộc đời như một 
hành khất đi chân đất, với hai bàn tay không; cái 
túi xách nhỏ có vài kỷ niệm và đôi dép đã bị rớt lại 
trên chiếc ghe trong lúc được khiêng lên tàu 
Panama. Tôi đã không dám xin đôi giầy hoặc dép 
trong thời gian chờ đợi, vì đã nói với Thuyền 
Trưởng: Chỉ xin một chỗ đứng trên “vùng đất 
sống”. 
 
Hành trang tôi mang đến Pulau Bidong chỉ có một 
trái tim tràn ngập lòng biết ơn Thượng Đế, Trời, 
Phật và những ân nhân đã cứu giúp tôi trên từng 
bước đường  đời, sự thương nhớ những người 
thân yêu còn lại đang vất vả nơi quê nhà, và đang 
ấp ủ những ước mơ cho ngày mai tươi sáng. Bên 
cạnh đó là một linh hồn nặng trĩu với những hình 
ảnh hãi hùng, tuyệt vọng trong cuộc hành trình đi 
tìm "Tự Do",với bao ký ức đau buồn của những 
năm tháng" đại bác đêm đêm vọng về thành phố" 
trên quê hương. Một linh hồn quằn quại vì sự tan 
nát của gia đình khi chiến tranh chấm dứt trong 
cảnh nước mất, nhà tan, đau thương, thống khổ 
chất chồng. 
 
Thấm thoát đã hơn ba mươi mốt năm trôi qua. Tôi 
đã bước qua bao nhiêu ngã rẽ cuộc đời như chiếc 
thuyền trôi theo giòng nước. Có những lúc rẽ qua 
giòng suối nên thơ, có đôi khi rẽ vào giòng sông 
êm ả và cũng có lúc di vào lòng biển khơi đang 
trong cơn giông tố. Ở bất kỳ ngã rẽ nào, không có 
một khoảnh khắc nào trong đời, tôi có thể quên 
được những phép lạ đã cứu vớt tôi trong chuyến 
đi nhiệm màu ấy. 
 
Những lời cuối cho dòng hồi ức về những phép lạ 
tôi đang kể lại, xin thay mặt 137 người cùng thoát 
chết dưới lòng đại dương trong cơn giông bão 
vào buổi chiều ngày 28 tháng 09, năm 1984, và 
bây giờ không biết đang tản mạn ở các phương 
trời nào, ai còn, ai mất, thành tâm gửi đến Thuyền 
Trưởng Brian O' Connell (cũng không biết ông 
đang phiêu du ở chân trời, góc bể nào), lòng biết 
ơn vô bờ bến và không bao giờ đền trả được ơn 
cứu mạng ngày ấy. 
 
Ước nguyện tha thiết nhất của tôi trong những 
năm tháng cuối cuộc đời là được Ơn Trên ban 
phép lạ cho tôi tìm được tin tức vị Thuyền Trưởng 
có tấm lòng bác ái bao la đã cứu 137 người tưởng 
chừng như chắc chắn là chết được trở về đất 
sống 
Sự liên lạc của tôi với Thuyền Trưởng đã bị cắt 
đứt, sau bức thư gửi đến ông năm 1988 đã bị trả 
về với hàng chữ: "Moved to unknown address". 
Nhiều năm nay, các con tôi đã cố truy tìm trên 

nhiều trang mạng từ Internet, nhưng tất cả đều vô 
vọng. 
Cũng xin thay mặt 137 thuyền nhân, gửi đến tảt 
cả Thủy Thủ đoàn của tàu Panama ngày ấy sự 
biết ơn sâu xa trước sự giúp đỡ nhiệt tình đầy 
lòng bác ái của quý vị. 
 
Từ  đáy lòng , xin gửi đến cô Minh, mẹ của Tuyết 
Nhiên, và anh tài công sự biết ơn vô bờ đã giúp 
tôi thoát khỏi bọn hải tặc một cách nhiệm mầu, khi 
giao cháu bé và liệng cục nhớt cho tôi kịp thời 
trong tích tắc. 
 
Và cũng tận đáy lòng, xin chân thành đặc biệt gửi 
đến ân nhân Nguyễn Vĩnh Tôn sự  biết ơn vô bờ 
đã giúp tôi bước lên chiếc thuyền định mạng ngày 
23 tháng 09, năm 1984. NVT mãi mãi là một Thiên 
Thần của sự trong sáng và cao quý trong hồn tôi. 
Giờ đây, tôi xin thắp một nén hương dâng lên 
hương linh của anh Nguyễn Quốc Trụ với tất cả 
sự biết ơn chân thành nhất của một người hân 
hạnh và may mắn đã được anh giúp trong chuyến 
vượt biên này. 
 
Và cùng hàng triệu Quân, Dân, Cán, Chính 
VNCH, xin tưởng nhớ, ghi ơn những anh hùng đã 
hy sinh bảo vệ VNCH, trong đó có người anh 
hùng Mũ Đỏ Nguyễn Quốc Trụ, SVSQ/ Khoá 20 
Võ Bị Đà Lạt, Đại Úy thuộc Binh Chủng Nhảy Dù, 
người đã tham dự trận chiến khốc liệt nhất trong 
quân sử VNCH, trận Đồi 31, Lam Sơn 719, Hạ 
Lào 1971, nơi anh hùng Mũ Đỏ Nguyễn Văn 
Đương đã nằm xuống, và đi vào huyền thoại qua 
nhạc phẩm bất hủ "Anh không Chết Đâu Anh" của 
Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh, còn anh Nguyễn Quốc 
Trụ và nhiều Sĩ Quan, binh sĩ đã bị bắt làm tù binh 
trong những trại tù nghiệt ngã ở Bắc Việt cho đến 
năm 1979. 
 
Xin thắp một nén hương dâng lên người Cô (Dì) 
yêu dấu Hồng Hoàng Lan, với tất cả sự biết ơn 
của người cháu được Cô thay Mẹ, an ủi, đùm bọc 
trong giai đoạn gia đình tan nát, đau thương sau 
biến cố lịch sử 30 tháng 04, năm 1975. Cô là 
người duy nhất trong gia đình Mẹ tôi còn ở lại Hà 
Nội sau năm 1954 vì đã không thể bỏ lại những 
cây đàn yêu quý để ra đi. Là một nhạc sĩ xử dụng 
đàn Violoncelle trong Dàn Nhạc Giao Hưởng Hà 
Nội, cô đã kịp thời vào Sàigòn để đưa tiễn Mẹ tôi 
về cõi vĩnh hằng ngay sau 30-4-1975. Cô cũng là 
người đã khuyến khích, giúp tôi tìm đường vượt 
biên, và bắt nhịp cầu cho tôi được bước vào 
chuyến đi hãi hùng, nhưng mầu nhiệm này. 
 
Và xin thắp một nén hương nguyện cầu cho 
hương linh em Tuyết Nhiên cùng tất cả những 
thuyền nhân đã nằm xuống lòng đại dương trong 
những cuộc hành trình đi tìm Tự Do đưọc an nghỉ  
nơi vùng trời miên viễn. 
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Nếu không có những phép lạ nhiệm mầu cứu vớt, 
137 người trong đó có tôi cũng đã chung số phận  
âm thầm nằm trong lòng biển cả ngày 28 tháng 
09, năm 1984. Và những biến cố dồn dập xảy ra 
trong suốt cuộc hành trình không bao giờ thân 
nhân được biết. 
 
Cuối cùng, xin chân thành gửi đến anh Trần Đình 
Phước, cựu Trung Úy Không Quân VNCH, sự 
biết ơn sâu xa đã khuyến khích, nhiệt tình, bỏ ra 
nhiều thời gian và công sức giúp tôi hoàn tất viết 
lại những dòng hồi ký đúng vào ngày Giáng Sinh 
2015 về chuyến đi nhiều phép lạ mầu nhiệm này. 
 
Toronto, Giáng Sinh 2015 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Giải trí có giải thưởng 
 SUDOKU 

Luật chơi: Có tất cả 9 hàng, 9 cột và 9 khung. Số 

từ 1 đến 9 chỉ được xuất hiện một lần ở mỗi hàng, 

mỗi cột và mỗi khung. 

Giải thưởng: giải đáp đúng sẽ được tặng một 

năm báo VNNS. Giải trúng quý độc giả cũng có 

thể gởi tặng người thân.  Đáp số xin gởi về địa chỉ 

tòa soạn trước ngày 29-05-2016. 
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Mẫu giới thiệu VNNS đến gia đình bè bạn 
- tên người giớI thiệu:------------- 
- số độc giả:----------------------- 
- địa chỉ--------------------------- 
- giới thiệu độc giả mới tên:----------- 
- địa chỉ -------------------------------- 
Giới thiệu 1 độc giả mới sẽ nhận được giải 

thưởng 6 tháng báo VNNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gratis examentraining: 

 
Wiskunde & Natuurkunde 

Voor: VWO-6 , HAVO-5 en VMBO-4 –
leerlingen. 

Neem contact op (Luyện thi miễn phí Toán 
– Vật Lý Cho thí sinh Tú Tài II, Tú Tài I và 

Trung Học Đệ Nhất Cấp Liên lạc): 
 

Trần Hữu Sơn 
0306063967 – 0659800724 
Katumtran975@gmail.com 

 

                                               ĐỌC VÀ ỦNG HỘ BÁO VIỆT NAM NGUYỆT 
SAN 

€ 30 MỘT NĂM 
 

Địa chỉ liên lạc  
Ban Quản Trị VNNS 

Kroeten 9 – 4871 JT  Etten-Leur 
Nederland 

 
Email: hpnguyen@congdonghoalan.com 

Telefoon: +31(0)765038426 
 

IBAN:NL16 INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN 
 
 
 
 
 

 

mailto:hpnguyen@congdonghoalan.com
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Ngàn  

ánh dương 

rực rỡ 
 

 

 

Khaled Hosseini 

Trúc Hà dịch 

 

Chương 22  

 

THÁNG GIÊNG 1989 

 

Một ngày lạnh lẽo tháng giêng năm 1989, ba 
tháng trước khi nó 11 tuổi, Laila cùng với ba má 
và nhỏ Hasina đi xem một trong những đoàn xe 
Liên Xô cuối cùng đang rời thành phố. Khán giả 
đứng cả hai bên con đường chính bên ngoài câu 
lạc bộ quân sự gần Wazir Akbar Khan. Họ đứng 
trong bùn tuyết và theo dõi hàng dài những xe 
tăng, xe hàng bọc thép và xe jeep, trong khi tuyết 
đang nhẹ rơi trước ánh đèn pha của đoàn xe đang 
qua. Có nhiều tiếng la phản đối và nhiều lời nhạo 
báng. Lính A Phú Hãn không cho đám người tràn 
ra đường. Lâu lâu họ phải bắn cảnh cáo. 
 
Má Laila giơ cao khỏi đầu một bức hình của anh 
Ahmad và anh Noor. Ðó là hình hai anh ngồi đâu 
lưng nhau dưới gốc cây lê. Có những người khác 
cũng giống bà, những người đàn bà giơ cao hình 
chồng, con, anh em của họ đã chết. 
 
Có người gõ nhẹ lên vai Laila và Hasina. Chính là 
Tariq.  
“Mày lấy đâu ra cái đó vậy?” Hasina kêu lên. 
“Tao nghĩ phải ăn mặc cho thích hợp chứ.” Tariq 
nói. Nó đội một cái nón Liên Xô khổng lồ bằng 
lông thú với đầy đủ hai miếng che tai nó kéo rủ 
xuống. “Thấy được hông?” 
“Dị hợm quá,” Laila cười to. 
“Cố ý mà.” 
“Mày ăn mặc như vầy mà ba má mày ra đây với 
mày hả?” 
“Ba má tao ở nhà.” Tariq nói. 
 
Mùa thu năm ngoái, người chú của Tariq ở 
Ghazni qua đời vì một cơn đau tim, và sau đó mấy 
tuần  chính cha của Tariq cũng đã bị một cơn đau 
tim khiến ông trở nên yếu và mệt, bị những cơn 
suy tinh thần và trầm cảm ập đến, mỗi lần như thế 
cả mấy tuần liền. Laila mừng khi thấy Tariq như 

thế này, khi thấy Tariaq đã trở lại vui như xưa. Cả 
nhiều tuần sau khi ba nó ngã bệnh, Laila chỉ thấy 
Tariq rầu rĩ đi quanh, mặt mày nặng nề, ủ rũ. 
 
Ba đứa lẻn ra xa trong lúc ba má của Laila đứng 
coi đoàn xe Liên Xô. Tariq mua của một người 
bán dạo cho mỗi đứa một dĩa đậu luộc trên có 
tương chua ngọt với ngò. Tụi nó đứng ăn dưới 
miếng bạt của một tiệm thảm đóng cửa, rồi sau 
đó Hasina đi tìm gia đình nó. 
 
Trên chuyến xe buýt về nhà, Tariq và Laila ngồi 
phiá sau ba má Laila. Má Laila ngồi sát cửa sổ, 
mắt nhìn trừng ra ngoài, tay ôm chặt tấm hình vô 
ngực. Bên cạnh, ba nó bình thản lắng nghe một 
người đàn ông đang lập luận rằng quân Liên Xô 
kéo đi nhưng chúng sẽ gởi vũ khí cho Najibullah 
ờ Kabul. 
 
“Ông ta là con rối của chúng. Chúng sẽ tiếp tục 
cuộc chiến tranh qua ông ta, tôi dám cá đó.” 
Có người nào ngồi hàng ghế bên kia lên tiếng 
đồng ý. 
 
Má lầm bầm những kinh cầu nguyện dài thòng 
mãi cho tới má đứt hơi, phải cố lắm mới phát ra 
hết những chữ cuối trong tiếng rít nhỏ chát tai. 
 
Cuối ngày hôm đó, hai đứa nó, Laila và Tariq đi 
đến rạp hát và xem một phim Liên Xô với tên tiếng 
Ba Tư thật buồn cười. Có chiếc tàu buôn và người 
thuyền phó yêu con gái của vị thuyền trưởng. Cô 
ta tên Alyona. Rồi một cơn bão dữ dội kéo tới, sét, 
mưa, biển động tung con tàu lên xuống. Một 
người trong đám thủy thủ điên cuồng sợ hãi gào 
lên điều gì đó. Một giọng nói bình tĩnh đến phi lý 
dịch ra tiếng A Phú Hãn: “Thưa ông, ông có thể 
vui lòng chuyền sợi dây thừng cho tôi?” 
 
Nghe tới đây, Tariq bật ra tiếng cười nhẹ. Rồi 
ngay sau đó, cả hai đứa không ngăn được một 
trận cười to. Cứ mỗi lần đứa này mệt sắp nín 
được, thì đứa kia lại phì hơi, và thế là hai đứa lại 
cười tiếp. Một người đàn ông cách hai hàng ghế 
phía trên quay lại, xịt tụi nó.   
 
Gần cuối phim, có một cảnh đám cưới. Vị thuyền 
trưởng đã mủi lòng và đồng ý cho con gái lấy 
chàng thuyền phó. Cặp vợ chồng mới cưới đang 
nhìn nhau mỉm cười. Mọi người đang uống rượu 
vodka. 
 
“Tao sẽ không bao giờ lấy ai,” Tariq thì thầm. 
“Tao cũng vậy,” Laila nói, sau một lúc bồn chồn 
do dự. Nó lo ngại giọng nói của mình đã để lộ sự 
thất vọng trước lời Tariq nói. Tim đập thình thịch, 
nó tiếp lời, lần này mạnh dạn hơn, “Không bao 
giờ.” 
“Ðám cưới là ngu ngốc.” 
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“Toàn là phiền toái” 
“Toàn là tốn kém.”  
“Cho cái gì?” 
“Cho quần áo mình sẽ không bao giờ mặc lại.” 
“Ừ!” 
“Nếu tao phải làm đám cưới,” Tariq nói, “thì phải 
có chỗ trên sân khấu cho ba người. Tao, cô dâu, 
và một tên cầm súng chĩa vô đầu tao.” 
Người đàn ông ngồi hang ghế đầu lại cho hai đứa 
một cái nhìn khiển trách. 
Trên màn ảnh, Alyona và người chồng mới cưới 
gắn chặt môi nhau. Nhìn họ hôn nhau, bất chợt 
Laila cảm thấy một sự thật lạ lùng. Nó cảm thấy 
thật rõ trái tim nó đang đập thình thịch, tai nó lùng 
bùng, Tariq ngồi bên cạnh nó cũng cứng người lại 
và trở nên im lặng. Nụ hôn kéo dài. Bỗng nhiên 
nó thấy nó cần phải ngồi thật im và không được 
động đậy. Nó có cảm giác Tariq đang quan sát nó 
- một mắt nhìn người ta hôn nhau, còn mắt kia 
nhìn nó - cũng như nó đang quan sát anh ta vậy. 
Có phải anh chàng đang lắng nghe tiếng thở dồn 
dập của nó hay không, nó tự hỏi, hay đang chờ 
đợi một chút do dự, một sự bất thường sẽ tố cáo 
những ý tưởng của nó. 
Và cảm giác sẽ như thế nào nếu nó hôn Tariq, 
nếu những sợi râu mờ mờ trên vành môi trên của 
anh chàng sẽ làm nhột môi nó?  
Rồi Tariq nhúc nhích một cách không thoải mái 
trên ghế. Bằng một giọng căng thẳng, Tariq nói, 
“Mày có biết nếu mày hỉ mũi ở Si-bê-ri thì sẽ đong 
lại thành nước đá xanh lè trước khi chạm tới đất 
không?” 
 
Cả hai đứa đều cười to, nhưng lần này tiếng cười 
ngắn và căng thẳng. 
Và khi phim chấm dứt hai đứa ra khỏi rạp hát, 
Laila nhẹ nhõm người khi thấy màn đêm đã buông 
xuống, nó sẽ không bắt gặp đôi mắt của Tariq 
nhìn nó trong ánh sáng chói chang ban ngày. 
  
(còn tiếp) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trang Quảng cáo Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm 8 số báo 

Trang ngoài bìa sau Hình màu €.150 €.800 

Trang trong bìa sau Hình màu €.100 €.600 

A 4 Trang trong  Trắng đen   €.80 €.500 

1/2 trang trong Trắng đen   €.50 €.300 

1/4 trang trong Trắng đen   €.25 €.150 

1/8 trang trong Trắng đen   €.15 €.100 

GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO 
VIỆT NAM NGUYỆT SAN 2016 

 

 
 

Đi Chùa 
Trang nghiêm kính cẩn bên thềm tự 

Hoa trái đèn nhang gởi tâm tư 

Ba gian chánh điêṇ trông hoành tráng 

Phâṭ Ngài cao lớn sáng đài sen 

Mái chùa gìn giữ nền đaọ lý 

Hình tượng duy trì nhớ bổn sư 

Công đức cao dày trùm khắp cả 

Trí tuê ̣siêu nhiên vũ tru ̣đầy 

Vaṇ nghiã thiên kinh sao tầm hoc̣ 

Nhứt tự chân ngôn ý nhiêṃ mầu 

Môṭ câu danh hiêụ về với phâṭ 

Phâṭ ở nơi lòng ngự trong tâm 

Tâm là cõi giới vô hình tướng 

Tư tưởng trau dồi để thấy tâm  

              

2016 HTN 
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Trang Giáo Dục 

 

 

 

 

 

Phụ trách: Trần Hữu Sơn 

Nhằm tìm hiểu thêm về nền giáo dục của Hòa 
Lan, Trang Giáo Dục của báo Việt Nam Nguyệt 
San sẽ cố gắng, phổ biến,  giới thiệu đến quý độc 
giã một số tin tức, số liệu và dữ kiện liên quan đến 
việc học của con em.  
 
Để cho Trang Giáo Dục được hữu ích hơn, chúng 
tôi kính mong được đón nhận đóng góp thường 
xuyên và thiết thực của quý độc giã.  
Các câu hỏi liên quan đến giáo dục, đến việc học 
hành thi cử của con cháu , hoặc thành quả của 
các con em đạt được ở nhà trường, sau các kỳ 
thi,…là những đóng góp vô cùng quý giá. 
 
Số báo tháng này, vì tin tức nòng bỏng và vô cùng 
quan trọng về thảm họa cá chết hàng loạt ở Việt 
Nam, nên Trang Giáo Dục tạm dừng phần tìm 
hiểu về hệ thống giáo dục ở Hòa Lan, để tìm cách 
trình bày một số kiến thức căn bản về nguyên 
nhân gây nên hiện tượng ‘’ cá chết ’’. 
 
Theo tin tức cập nhật hằng ngày trên hệ thống 
truyền thông quốc tế cũng như quốc nội, người ta 
tin tưởng rằng cá chết vì nhiễm chất độc do các 
nhà máy trong khu Vũng Áng của tập đoàn kỹ 
nghệ Formosa thải vào biển. Một trong số chất 
độc đó được các nhà nghiên cứu khoa học cho 
biết đó là CHẤT ĐỘC KIM LOẠI NẶNG. 
 
Thử tìm hiểu Kim Loại Nặng là gì? 
Ngày xưa, chương trình giáo dục bậc trung học 
dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, học sinh lớp Đệ 
Lục ( Lớp 6 ) đã bắt đầu học môn hóa học. Tại 
Hòa Lan, hầu hết tại các trường trung học, chỉ 
được dạy Hóa Học từ lớp 3 – Derde Klas. 
 
Nhưng ở cả hai nền giáo dục,  vào lớp tuổi này, 
học sinh chỉ học sơ qua các hóa chất mà thôi. Mãi 
đến lớp Đệ Tam ( lớp 10 ) mới chính thức học 
toàn bộ các hóa chất nằm trong Bảng Phân Loại 
Tuần Hoàn Các Nguyên tố của Mendeljev. 
 
Mendeljev ( 1834 – 1907 ) là một nhà hóa học nỗi 
tiếng của Nga. Ông nghiên cứu và sắp xếp  các 
nguyên tố một cách có hệ thống, và rất khoa học 
lập thành một danh sách. Giới khoa học thế giới 
đã vinh danh công trạng của ông, và dùng tên ông 

đặt cho danh sách các nguyên tố này. Đó là Bảng 
Phân Loại Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Mendeljev. 
Trong bảng này, có tên của các kim loại nặng. 
Theo các nhà khoa học,  các nguyên tố nào có 
khối lượng riêng – khối lượng của một đơn vị thể 
tích – lớn hơn 5 g/cm3 thì được xếp vào kim loại 
nặng. 
Có rất nhiều nguyên tố thuộc kim loại nặng. Ở đây 
chúng tôi chỉ đề cập đến 2 kim loại nặng, thường 
được biết hằng ngày trong đời sống, đó là: 
Chì,  ký hiệu hóa học  Pb 
Thủy Ngân, ký hiệu hóa học Hg 
 Với một lượng rất nhỏ độ chừng 1g các chất độc 
kim loại nặng này hòa tan trong 1.000.000 lít 
nước, khi vào  trong cơ thể cũng đủ làm nguy 
hiểm đến tính mệnh của sinh vật .( Theo tiêu 
chuẩn của cơ quan Y tế Quốc Tế WHO  và Cơ 
Quan Bảo Vệ Môi Ttrường Hoa Kỳ - 
Environmental Protection Agency EPA). 
Ở Hòa Lan,  số lượng Thủy Ngân không được 
quá 0,01 g trong 1 kg đất; và Chì  ở mức nguy 
hiểm nếu như trong 1kg đất có chứa 0,5 g Chì. 
(Nguồn: Concentraties en Normtoetsing van 
stoffen in het oppervlakte sediment van het 
Nederlandse Continentale Plat (1981 – 2003) 
Wim J.M. Hegeman* en Remi W.P.M. Laane** 
RIKZ werkdocument 2004.138 ). 
 
Chì (Pb): là nguyên tố có độc tính cao đối với sức 
khoẻ con người. Chì gây độc cho hệ thần kinh 
trung ương, hệ thần kinh ngoại biên, Người bị 
nhiễm độc chì sẽ bị rối loạn cơ quan tạo hồng 
huyết cầu (tuỷ xương). Tuỳ theo mức độ nhiễm 
độc có thể bị đau bụng, đau khớp, …, nhiễm độc 
nặng có thể gây tử vong. Đặc tính nổi bật là sau 
khi xâm nhập vào cơ thể, chì ít bị đào thải mà tích 
tụ theo thời gian rồi mới gây độc. 
- Chì đi vào cơ thể con người qua nước uống, 
không khí và thức ăn bị nhiễm chì. 
- Chì tích tụ ở xương, kìm hãm quá trình chuyển 
hoá canxi bằng cách kìm hãm sự chuyển hoá 
vitamin D. 
 
Thuỷ ngân (Hg): tính độc phụ thuộc vào dạng 
hoá học của nó. Thuỷ ngân nguyên tố tương đối 
trơ, không độc. Nếu nuốt phải thuỷ ngân kim loại 
thì sau đó sẽ được thải ra mà không gây hậu quả 
nghiêm trọng. Nhưng thuỷ ngân dễ bay hơi ở 
nhiệt độ thường nên nếu hít phải sẽ rất độc. Thuỷ 
ngân có thể phản ứng với axit amin chứa lưu 
huỳnh, các hemoglobin; Trong nước, metyl thủy 
ngân là dạng độc nhất, nó làm phân liệt nhiễm sắc 
thể và ngăn cản quá trình phân chia tế bào. 
- Thuỷ ngân đưa vào môi trường từ các chất thải, 
bụi khói của các nhà máy luyện kim, nhiệt kế,  
thuốc bảo vệ thực vật, bột giấy… 
 
( Nguyễn Thị Kiều Phương)  

 

http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
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Nguồn Hoá học & Ứng dụng 

(Hoahocngaynay.com ) 

Các kim loại này thường được dùng trong khi biến 

chế trong Nông Nghiệp, Công Nghiệp và Y 

tế…,Các nguyên tố này nguyên thủy nằm trong 

các quặng, trong đá cứng. Người ta khai thác hầm 

mỏ, nghiền nát,… để lấy chúng ra mà dùng. Trong 

tiến trình khai thác các quặng mỏ, một số nhỏ bị 

thất thoát. Nếu ở thể rắn rời hay hòa tan trong 

chất lỏng, ở thể lỏng, các chất độc này trộn lẫn 

vào lòng đất , hoặc theo các dòng nước ngầm 

chảy ra sông ra biển. Nếu là chất khí, chúng hòa 

lẫn trong không khi. 

 

Cá bị diệt chủng vì bị nhiễm chất độc kim loại nặng 

Ngoài ra, tại các công xưởng, người ta còn dùng 

các hợp chất hóa học có kim loại nặng để chế 

biến ra các sản phẩm cung cấp cho thị trường. 

Trong tiến trình hoạt động,  các nhà máy chế biến 

tạo ra chất cặn bã, chất thải. Nếu các chất dư 

thừa này không được chọn lọc kiểm soát cẩn thận 

trước khi tống ra ra ngoài, sẽ là các nguồn chất 

độc làm hủy hoại môi trường. Vì giai đoạn lọc và 

kiểm soát các chất cặn bã chi phí quá cao, vì lợi 

nhuận, nhiều nhà máy hoạt động ở các nước 

không có luật lệ phân minh, hay tại các quốc gia 

có nạn tham nhũng trầm trong như ở Việt Nam, 

các ông chủ nhà máy bỏ qua giai đoạn này. Cứ 

tống nó xuống biển qua đường ống dẫn ngầm, 

chẳng ai biết,..là xong ngay. Không ngờ,…cá, 

cua, sò, ốc, hến…. ăn phải chất độc, uống phải 

chất độc, thở phải chất độc,…do các nhà máy thải 

ra,…đã bị diệt chủng. 

Có 3 con đường dẫn chất độc kim loại nặng vào 
cơ thể của con người. 
Khi chất độc kim loại ở dưới dạng chất khí, hòa 
lẫn trong không khi, chất độc sẽ theo đường hô 
hấp - Hít vào và thở ra . 
   Nếu là chất lỏng, hay chất rắn hòa tan trong chất 
lỏng,..ngầm vào lòng đất,…sẽ được các thực vật 
và động vật hấp thu…cuối cùng con người ăn rau, 
trái hay ăn thịt động vật bị nhiễm các kim loại 
nặng, cũng sẽ bị nhiễm độc. Xuyên qua lớp da 

nếu như chúng ta trực tiếp hằng ngày tiếp xúc với 
các kim loại này mà không có mang y phục an 
toàn để ngăn chận.Các kim loại nặng có tính rất 
bền, tích lũy trong cơ thể của sinh vật từ năm này 
qua năm nọ. Đến một lúc nào đó nồng độ cao lên,  
sẽ tiêu diệt các tế bào của sinh vật. 
 

 

Rồi đây cây trái cũng sẽ bị nhiễm độc, cho dù 

chưa chết liền nhưng các nhưng chất độc vẫn còn 

hiện diện trong các trái cây, rau lá.  

Một ngày nào đó,..nếu không lưu ý, hay ham rẻ 

tiền hay vì nhớ,…món ăn quê hương,…chúng ta 

ăn các loại cá, mực,…các loại nước mắm nhập 

cảng từ Việt Nam, ăn trái cây, rau cải từ của Việt 

Nam,…  thì cũng sẽ có cùng chung số phận như 

các đàn cá nằm phơi trắng trên biển, trên sông hồ 

ở Việt Nam hiện nay.  

Tổng hợp từ Internet ( Trân hữu Sơn ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cảm niệm ngày Phật Đản sanh 

  
 Quảng Chơn 
 

Con kính lạy đấng cha lành Từ Phụ  

Gieo nhân từ rưới khắp cả trời xanh 

Chốn u minh Ưu Đàm kia chớm nở 

Bảy bước chân rực rỡ  khắp đất trời 

Bậc Đại Giác từ đây đã thị hiện 

Đem phép mầu cứu khổ độ quần sanh 

Phá si mê ngục tối đã hành hình 

Thuyền Bát Nhã vươn cao buồm trí tuệ 

Rồi từ đó trải qua bao thế hệ 

Kiếp phù sinh trôi nổi biết bao lần 

Nương thuyền từ giữa gió mát trăng thanh 

Bờ giác ngộ nay cúi đầu gặp gỡ 

Trước Phật đài cúi nguyền xin Phật Tổ 

Duỗi cánh tay xoa dịu tấm lòng con 

Phật Ðản về trong lòng con mừng rỡ 

Đem an bình phúc lợi đến trần gian 
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Gia chánh 

 

Gỏi thịt bò 

Nguyên liệu: 

 Thịt bò mua loại thịt nấu phở, có chút gân cho 

được giòn ,hành tây, ớt ngọt (nên chọn quả màu 

đỏ cho đẹp mắt), chanh tươi , sả, gừng, mè, đậu 

phộng, nước mắm ngon, đường, dấm, gia vị, dầu 

mè, rau ngò hoặc rau răm, hay húng quế. 

 

Cách làm: 

– Thịt bò rửa sạch, cho vào nồi luộc cùng chút 
muối và chút gừng đập dập. Luộc bắp bò vừa chín 
tới, gắp ra đĩa. Dùng khăn mỏng thấm cho ráo 
nước. Bắp bò để nguội, thái mỏng ( Nước luộc bò 
đừng bỏ, để lại để nấu canh hay làm dùng nước 
dùng)  
– Hành tây thái mỏng. Thái xong, rửa lại hành 
khoảng 3-4 lần bằng nước lã. Sau đó, ngâm hành 
vào một tô đầy nước lạnh có pha chút dấm (hoặc 
chanh). Làm như vậy giúp hành giòn và hết mùi 
hăng. Ngâm khoảng 10 phút, vớt ra để ráo. Dùng 
đũa trộn đều hành với gia vị + chanh (dấm) + 
đường.  
– Ớt đỏ thái chỉ. Rửa qua nước lạnh, để ráo. Trộn 
đều với gia vị + chanh (dấm) + đường. Mè, đậu 
phộng rang cho thơm, bỏ vỏ, giã dập. Sả thái nhỏ, 
gừng đập dập. Nếu có chanh vàng, có thể lấy vỏ 
chanh vàng thái nhỏ để trộn cùng cho thơm.  
– Pha nước mắm bóp gỏi: Nước mắm ngon + 
đường + gia vị + chanh + dấm + sả + gừng + vỏ 
chanh vàng. 
– Trộn đều bắp bò đã thái với hỗn hợp nước mắm 
đã pha. Cho thêm chút dầu mè vào, trộn đều cho 
thơm.  
– Đổ hành, ớt đã ngâm từ trước vào, dùng đũa 
trộn đều. Gắp ra đĩa, rắc đậu phộng , mè lên trên, 
trang trí rau ngò hay rau răm hoặc húng quế cho 
đẹp. 

 Cháo thập cẩm 

 

Nguyên liệu:  

– 2 chén gạo 

– ½ kg đùi gà hay ức gà (có xương)  

– 250 gr tôm  

– 2 hay 3 củ cà rốt  

– 2 trứng gà  

– 4 trứng hột vịt bắc thảo  

– Hành ngò  

– Hành phi  

– Gia vị  

 

Cách làm:  

Gà luộc chín vớt ra xé miếng vừa ăn.Chảo nóng 

khử tỏi thật nhiều, tỏi vừa thơm thì cho gạo vào 

rang vàng. Cho gạo vào nước luộc gà và nấu.  

Tôm lột vỏ, bỏ chỉ đen, đập dập. Ướp vào tôm 

chút nước mắm, bộ ngọt, tiêu.Cà rốt xắt hạt 

lựu.Gạo nở đều, cho cà rốt vào, sau đó đến tôm. 

Nêm nếm vừa ăn.  

Hột gà đánh cho tan ra, cho vào nồi cháo, quậy 

đều tay. Cho hành phi vào.  

Hột vịt bắc thảo xắt hạt lựu cho vào tô lúc ăn.  

Cháo ăn nóng, rắc hành ngò, tiêu.  

http://www.bing.com/images/search?q=koken&view=detail&id=E4D9794A60AFBF7A365E23DF8C417F170DF8EDBE&first=301&FORM=IDFRIR
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  Cười chút chơi 

 

Khoe khoang 
Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn. 
Anh: Tôi có thể ăn một lúc hai quả trứng gà. 
Bình: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được ba 
quả trứng gà. 
Chương: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể 
ăn hàng trăm quả trứng. 
Anh & Bình: Thật không? Trứng gì vậy? 
Chuơng: Trứng cá! 
Anh & Bình: Trời!!! 

 
Bánh mì 
Thông thường trong ngày viên Thống đốc có 
một buổi để lắng nghe các lời cầu khẩn từ người 
thân của các tù nhân. Một hôm, một người phụ 
nữ tới để xin cho chồng của cô ta được ra tù. 
- Anh ta bị kết án vì tội gì? - viên Thống đốc hỏi. 
- Ăn cắp bánh mì. 
- Và anh ta có là một người chồng tốt đối với chị 
không? 
- Không hẳn, - người phụ nữ đáp - anh ta đánh 
đập tôi mỗi khi anh ta say, bắt nạt bọn trẻ con, đi 
với những người đàn bà khác, và đối với các 
việc khác thì anh ta chả có tích sự gì. 
- Thế tại sao chị lại muốn anh ta được thả? - 
viên Thống đốc ngạc nhiên hỏi. 
- Chúng tôi lại hết bánh mì rồi. 

 
An nghỉ 
Một hôm người thợ khắc bia mộ nằm mộng thấy 
một người đàn ông nói với mình: 
- Xin anh hãy chữa lại dòng chữ: "An nghỉ ngàn 
thu" trên mộ tôi thành "An nghỉ 26 thu". 
- Tại sao vậy? 
- Vì hôm qua, vừa đúng 26 năm ngày tôi chết, vợ 
tôi qua đời và quyết định xuống đó cùng tôi. 
 

Thi tài 
Sở cảnh sát Los Angeles LAPD, Cục Điều tra Liên 
Bang Mỹ FBI và Cục tình báo CIA cùng thi tài xem 
ai là giỏi nhất. 
Tổng thống quyết định cho họ một bài thi. Ông thả 
một con thỏ vào rừng và ra lệnh họ phải tìm cách 
bắt lại nó. 
CIA vào cuộc. Họ cài thú vật vào rừng để lấy 
thông tin, tra hỏi các cây rừng và các sinh vật làm 
nhân chứng. Sau ba tháng lục xét, họ tuyên bố 
con thỏ không hề tồn tại. 
FBI vào cuộc. Sau hai tuần truy quét không tìm 
được, họ dốt cháy khu rừng, giết hết mọi sinh vật, 
kể cả thỏ mà họ không thèm lên tiếng xin lỗi gì cả. 
LAPD vào cuộc. Hai tiếng sau, họ ra khỏi khu 
rừng, theo sau một con gấu bị đánh bầm dập tả 
tơi. Con gấu gào lên: "Tôi là thỏ, tôi là thỏ!" 

 

Nước ở đâu? 
Một du khách bị lac trong sa mạc, số nước ngọt ít 
ỏi mang theo cũng gần cạn. Trong lúc tuyệt vọng 
ông ta than: "Ôi, Thượng đế ơi! Người nỡ để con 
chết thế này sao?" 
Bỗng từ trên cao có tiếng vọng xuống: "Ta không 
thể mang nước uống đến cho con được nhưng ta 
có thể trả lời các câu hỏi của con". Ngưòi du 
khách mừng rỡ hỏi: 
- Vậy xin Người hãy cho con biết, nơi có nước ở 
gần đây nhất? 
- Gần lắm, nó chỉ cách chỗ con đứng chưa tới nửa 
cây số. 
- Ở hướng nào ạ? Đông, Tây, Nam hay Bắc? 
- Hướng đi xuống con ạ! 
 

Phụ nữ hiện đại 
Tại cuộc họp của Hội nghị phụ nữ quốc tế. Trong 
giờ giải lao, một phụ nữ Đức nói: 
- Từ khi kết hôn với Hans, tôi nói thẳng với anh 
ấy: “Từ nay anh sẽ nấu ăn”. Ngày đầu không thấy 
gì, ngày thứ hai cũng vậy, nhưng sang ngày thứ 
ba thì đã thấy bàn ăn bày biện đàng hoàng. 
Một phụ nữ Ý nói: 
- Còn tôi, sau ngày cưới tôi nói: “Paolo, từ nay anh 
sẽ lau dọn nhà cửa”. Ngày đầu không thấy gì, 
ngày hôm sau cũng vậy. Nhưng từ ngày thứ ba 
thì nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ. 
Một phụ nữ Somalia nói: 
- Còn tôi, tôi nói với Hasan chồng tôi sau khi kết 
hôn là từ nay anh sẽ nấu ăn và dọn nhà. Ngày 
đầu không thấy gì, ngày thứ hai cũng vậy. Sang 
ngày thứ ba thì mắt tôi bầm tím... 
 

Những điều bí ẩn 
Một người hỏi bạn: 
 - Tại sao cả thế giới chuộng cà phê Brasil nhỉ?  
- Vì ở đó đàn ông chỉ nghĩ tới bóng đá, phụ nữ chỉ 
nghĩ tới carnaval và nhảy nhót. Không ai lo chăm 
sóc cà phê, nên chúng được mọc tự nhiên, không 
có phân bón hóa chất.  
o O o 
 
Bà Mary hỏi bà bạn Jesica giàu sụ: 
 - Làm sao mà bà cưới được chàng trai đầy phong 
độ thế? 
 - Rất đơn giản. Tuy mới 50 tuổi, nhưng tôi nói với 
anh ta rằng tôi đã 75... 
 

Nghễnh ngãng 
Hai ông già nghễnh ngãng là hàng xóm của nhau. 
Buổi sáng, một ông vác cần câu ra đường, ông 
kia đứng ở hiên nhà hỏi: 
- Ông đi câu cá đấy ư? 
- Không, tôi đi câu cá đây! 
- Thế mà tôi tưởng ông đi câu cá. 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 6-4- 2016 đến 5-5-201 

 
*Ủng hộ tết Bính Thân 2016 
 
** độc giả Hr. M.T. Vo e/o Mw. T.P. Vo-Tran, V.T. Ta  xin liên lạc về tòa soạn để xác nhận, cảm ơn 
 
*** cảm ơn độc giả đã xác nhận, đã trả dưới tên T.V. Ho ( VNNS 278 ) 
 
 

stt 
ngày trả 
tiền Tên vùng 

S.độc 
giả  số tiền  ghi chú 

       

1 07/04/2016 Vo T. Zwijndrecht 192  €  30,00   

2 07/04/2016 Huynh S.N. Zwolle 432  €  30,00   

3 11/04/2016 Le T.K.C. Tilburg 831  €  30,00   

4 11/04/2016 Nguyen V.V. Maastricht 347  €  30,00   

5 12/04/2016 Truong T.N. Drachten 473  €  30,00   

6 14/04/2016 Ly T.G. Zwolle 433  €  30,00   

7 19/04/2016 Tran T.X.T. Houten 622  €  30,00   

8 20/04/2016 Dinh M.T. Ede 873  €  30,00   

9 20/04/2016 Tran Ngoc Thanh Bergen op Zoom   €  50,00  * 

10 20/04/2016 Nguyen T.V. Hoofddorp 705  €  30,00   

11 20/04/2016 Dinh Ngoc Hien Nieuw-Vennep 101  €  30,00   

12 21/04/2016 Dinh V.T. Purmerend 750  €  30,00   

13 21/04/2016 Ms. Huynh Van Cong Hoensbroek 598  €  30,00   

14 21/04/2016 Familie Vo Rotterdam 792  €  30,00   

15 21/04/2016 Nguyen V.U. Venlo 330  €  30,00   

16 22/04/2016 Hr. M.T. Vo ? ?  €  30,00  ** 

17 25/04/2016 Vertaalburo Vietnam Leiden 1  €  60,00   

18 25/04/2016 Truong T.N. Leiden 118  €  30,00   

19 25/04/2016 Huynh T.A. Leeuwarden 455  €  30,00   

20 26/04/2016 Nguyen T. Kieu Nuong Oss 795  €  30,00  *** 

21 27/04/2016 Nguyen T. A. Khang Heiloo 694  €  60,00   

22 28/04/2016 Nguyen Khai Tri Venray 322  €  30,00   

23 29/04/2016 Phan T.T.U. Nijmegen 381  €  30,00   

24 29/04/2016 Le T.N.A. Oss 803  €  30,00   

25 30/04/2016 Ly Khanh Hong Amersfoort 869  €  30,00   

26 30/04/2016 Nguyen Van Liem Uden 502  €  30,00   

27 30/04/2016 Huynh Thi Bay Sittard 687  €  30,00   

28 30/04/2016 Dang Quoc Minh Monchengladbach 818  €  40,00  Đức Quốc 

29 02/05/2016 Vu V.D. Spijkenisse 606  €  30,00   

30 02/05/2016 Vu D.T. Eindhoven 305  €  30,00   

31 02/05/2016 Phan T.S. Hoorn 60  €  30,00   

32 02/05/2016 Nguyen Thi V. Hoorn 145  €  30,00   

33     04/05/2016 V.T.Ta                                      ?                            ?  €  30,00  ** 

34 05/05/2016 Le Vu Dan Thuy Eindhoven 773  €  30,00   

35 05/05/2016 Nguyen C. Ridderkerk 160  €  30,00   
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Lá  thư tòa soạn 

Vừa qua, ngày 30-04-2016 cộng đồng chúng ta đã vui mừng hội tụ trong ngày lễ khánh thành 

tượng đài thuyền nhân tại Almere. Với sự hiện diện của đại diện hầu hết các tôn giáo, đoàn thể, chánh 

quyền và đông đảo đồng hương. Trong dịp này chúng ta đã cùng nhau bồi hồi nhớ lại những giây phút 

hãi hùng trên biển cả mênh mông trên con thuyền nhỏ bé mong manh và chính trong lúc tuyệt vọng 

ấy chúng ta đã được giải cứu bỡi những vị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của các thương thuyền 

như Ned Lloyd, Smit Lloyd, … 

Qua cử chỉ, qua ánh mắt người ta có thể cảm nhận được nỗi xúc động tràn đầy của những đồng 

hương tham dự mà ngay cả một số vị thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn cũng bày tỏ niềm cảm xúc 

ấy.  

Một trong những bài phát biểu làm nhiều người xúc động và đọng lại nhiều nhất là phần phát biểu của 

ông Jan De Boer, thuyền trưởng của Smit Lloyd 14. Ông thuật lại một số chi tiết mà vào lúc bấy giờ 

ông cùng thủy thủ đoàn đã phải trải qua để lấy quyết định quan trọng: cứu người vượt biển. Một chi 

tiết quan trọng mà ít người trong chúng ta biết đến đó là mỗi khi lấy quyết định vớt người vượt biển là 

mỗi lần thuyền của ông phải thay đổi thuyền trưởng. Với phương cách này thuyền của ông sẽ tránh 

được những rắc rối, gây khó dễ từ phía nhà cầm quyền Hà Nội vào lúc bấy giờ. 

Chuyện cách đây đã 40 năm nay được chính người trong cuộc nhắc lại trong niềm cảm xúc bồi hồi. 

Mọi người thầm bảo nhau: Chúng ta đã thọ ơn cứu mạng của những người hùng năm xưa, nay các 

ông tuôi đã cao, đi đứng chậm chạp, nhưng vẫn thu xếp đến tham dự ngày lễ khánh thành tượng đài 

mang nhiều ý nghĩa này. Thật đáng trân quý làm sao. 

Nhà cầm quyền CSVN họ đã đối xử ác độc với người dân, đã bôi nhọ lên danh dự của dân tộc như 

lời bộc bạch của ông De Boer vừa thuật cho nhiều người biết, nhưng dân tộc Việt Nam luôn luôn thể 

hiện sự hiếu hòa và lòng vị tha, không để tâm thù hận. Vào lúc này đây, trong mùa Phật đản 2016, 

chúng ta càng nên thể hiện lòng từ tâm của nhà Phật để tha thứ mọi tội lỗi mà người cộng sản đã gây 

ra cho dân tộc chúng ta. Và cầu mong sao họ sớm biết ăn năn hối cãi quay về nẽo chánh mà lo cho 

dân cho nước. 

Trong tinh thần đó, VNNS xin kính chúc quý độc giả thân tâm an lạc, luôn luôn đạt thành sở nguyện 

trong cuộc sống. Và sắp tới đây theo sự tuần hoàn của vũ trụ chúng ta sẽ chào đón mùa hè trong nắng 

ấm, trong niềm nô nức của mọi gia đình vì sắp được nghỉ ngơi sau bao ngày làm việc mệt nhọc. Trong 

tâm tình đó, kính mong quý văn-, thi-, nhạc sĩ, quý vị cộng tác viên thu xếp gởi bài về tòa soạn trước 

ngày thứ hai, 20-06-2016. Báo VNNS282 sẽ phát hành vào hạ thượng tuần tháng 7 với chủ đề: Hè. 

Kính, 
VNNS 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Danh sách ân nhân ủng hộ TDTN (tính đến ngày 30-4-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197/ Trần đức Thành (15-2-16) – Houten € 100.- 
198/ Gđ. Lý Khánh Hồng (30-4-16) – Amersfoort € 
50.- 
199/ V.B. Tran (30-4-16) – Amersfoort € 50.- 
200/ Vietnamese Vereniging Purmerend (30-4-16) € 
100.- 
201/ Thập T. Nhàn (30-4-16) € 10.- 
202/ Phạm Thị Tiệp (30-4-16) € 20.- 
203/ Chị Xứng (30-4-16) € 200.- 
204/ Hong Nguyen (30-4-16) € 10.- 
205/ Quyen Nguyen (30-4-16) € 10.- 

 

206/ Thanh Pham (30-4-16) € 10.- 
207/ Nguyễn Thị A’nh (30-4-16) € 25.- 
208/ Phạm Ngọc Long (30-4-16) € 10.- 
209/ Phạm T. Ngọc Mai (30-4-16) € 20.- 
210/ Bùi Vĩnh Dũng (30-4-16) € 50.- 
211/ Huy Dang & Vo Thi Nga (30-4-16) € 50.- 
212/ Thuy Yen (30-4-16) € 100.- 
213/ Anh & Uyen (30-4-16) € 50.- 
214/ Hoàng Lý (30-4-16) € * 
215/ Meneer Klaver (30-4-16) € 20.- 
 

 
* Chị Hoàng Lý có ghi tên đóng góp, ban tổ chức nhờ chị ghi số tiền vào danh sách, nhưng khi đúc 
kết sổ sách thì số tiền ủng hộ không thấy, thành thật cáo lỗi cùng chị Hoàng Lý. 
Trong buổi lễ khánh thành TDTN vào ngày 30-4-2016 có nhiều vị ân nhân ẩn danh đã đóng góp, tổng 
số tiền ban tổ chức nhận được là € 1756,15 . 
Ban tổ chức xin chân thành đa tạ. 
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