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Quan điểm 

 

Mừng Chúa Giáng Sinh - Nhớ Người Hy Sinh vì Công Lý 
 

Ngày 25 tháng 12 sắp đến, người người nhộn nhịp chuẩn bị đón mừng ngày chúa giáng trần,  cửa hàng được 
trang trí thật đẹp đẽ, nhà thờ bắt đầu chuẩn bị làm hang đá, các cây thông được giăng đèn tạo nên một khung 
cảnh thật ấm cúng giữa mùa đông giá lạnh. Hơn 2000 năm trước, chúa Giêsu sinh ra trong một hang lừa tại 
Bethlehem, chúa đã sống, đi rao giảng phúc âm và đã chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Những 
bài học lớn nhất chúa để lại bằng chính cuộc sống của ngài mà mỗi người tín hữu Thiên Chúa Giáo đều ghi 
nhớ là: “Lòng Bác Ái , Sự Hy Sinh và Sự Công Bằng”. 

Trải qua bao thời đại, nhiều người đã sống và thực hiện như ý chúa, dù họ là tín hữu Thiên Chúa Giáo hay 
không thuộc tôn giáo này. Họ đã hy sinh thân mình bảo vệ Công Lý, tranh đấu cho Tự Do và Nhân Phẩm của 
con người. 

Để bảo vệ cho Nhân Phẩm và Quyền Tự Do của con người, Liên Hiệp Quốc cũng đã công bố bản “Tuyên 
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền” vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 và kêu gọi các quốc gia trên thế giới tôn trọng 
bản tuyên ngôn này. 

Trong lúc tại Âu Châu và hầu hết các quốc gia khác trên thế giới đều thực hiện lời cam kết tôn trọng nhân 
quyền, thì tại Việt Nam tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng thêm trầm trọng. Các quyền Tự Do căn bản 
của con người như quyền được đối xử công bằng, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận,…càng 
ngày càng bị nhà cầm quyền cộng sản thô bạo chà đạp.  

Tôn giáo vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, một số vị lãnh đạo tinh thần bị coi là nguy hiểm đối với chế độ vẫn bị cầm 
tù như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Dương Kim Khải,…những tín hữu tranh đấu cho đức tin thuộc mọi 
tôn giáo đều bị đánh đập giam cầm, Những người tranh đấu cho dân oan vẫn bị cầm tù và đối xử tàn bạo trong 
trại giam như bà Trần Thị Thuý, cô Đỗ thị Minh Hạnh.  

Những người bày tỏ lòng yêu nước đòi Tự Do Dân Chủ như TS Nguyễn Quốc Quân, LS Cù Huy Hà Vũ,… đều 
bị tống giam. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại càng hiện rõ bộ mặt tàn ác của họ trong những ngày gần 
đây bằng những bản án khắc nghiệt đối với những người tố cáo việc họ bán nước cho Trung Cộng trong phiên 
toà  ngày 24/9/2012 xử các Blogger  “Điếu Cày” Nguyễn Văn Hải, Blogger “Công Lý và Sự Thật”  Tạ Phong 
Tần, Blogger “Anh Ba Sài Gòn” Phan Thanh Hải và trong phiên toà ngày 30/10/2012 xử các nhạc sĩ Việt Khang 
(Võ Minh Trí), nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông (Trần Vũ Anh Bình). 

Những người yêu chuộng công lý khắp nơi trên thế giới đều phẫn nộ lên án hành động vi phạm nhân quyền 
này. Cơ quan Ân Xá Quốc Tế và một số chính quyền trên thế giới đã yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản trả tự 
do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. 

Ngày 12 tháng 10 vừa qua, đài SBTN tại California đã phối hợp cùng một số tổ chức, cơ quan truyền thông 
phát động chiến dịch 2 tháng vận động nhân quyền cho Việt Nam “Triệu con tim, Một Tiếng Nói”, kêu gọi ký tên 
trong Thỉnh Nguyện Thư gởi đến một số chính phủ qua trang mạng www.democracyforvietnam.net  

Tại Hoà Lan, một phái đoàn đại diện Cộng Đồng cũng sẽ đến Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan vào ngày 10 tháng 12 để 
trình thỉnh nguyện thư và trình bày tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. 

Mừng chúa giáng trần, chúng ta không quên những người hy sinh thân mình đấu tranh cho Công Lý, mỗi người 
một bàn tay chúng ta cùng góp phần tranh đấu cho sự Tự Do của các Tù Nhân Lương Tâm và của đồng bào 
chúng ta tại quê nhà.  

Nguyễn Đắc Trung     

http://www.democracyforvietnam.net/
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Ý Nghĩa Giáng Sinh ! 
Mục sư Huỳnh Văn Công 

Vào những ngày cuối năm mọi người  đều cãm nhận không khí rộn rịp của mùa 
Giáng sinh. Tuy nhiên có bao nhiêu người biết rỏ ý nghĩa của nó ? 

Những hình ảnh đơn sơ, tầm thường như máng cỏ, chuồng chiên,mấy gã chăn 
chiên, mấy nhà thông thái…hoặc theo truyền thuyết nào đó dựng cây thông, chưng 
đèn hoa rực rở và thu dọn nhà cửa, bày bàn tiệc như sẳn sàng chờ đón quý nhân! 

Phố chợ thì rộn rịp người mua, kẻ bán hoặc mọi người nhân cơ hội  đổi trao quà 
cáp, viết thiệp, gởi email chúc mừng,…mùa giáng sinh trở nên vui vẽ dù có là cơ 
đốc nhân hay không ? 

Nếu trong kỷ niệm giáng sinh chúng ta đặt Chúa Cứu thế vào đúng vị trí của Ngài thì lại tuyệt vời hơn. 

Jesus giáng trần để làm gì ? Ngôi hai Thiên Chúa đã giáng thế, mục đích cứu nhân loại ra khỏi sự chết tâm linh 
và chúc phúc cho cuộc sống đời tạm nơi trần thế. Ðây là niềm vui lớn được các thiên sứ chúc tụng và báo tin 
cho mấy gã chăn chiên bên ngoài thành phố nhỏ Bết-lê-hem đến gặp Con trẻ và lý cớ các nhà thông thái 
phương đông không quản ngại đường xa theo ngôi sao tìm đến tôn thờ hài nhi ? 

Ðương nhiên Jesus giáng sinh không phải chuyện lạ vì Kinh thánh Cựu ước ít nhất có 300 lần báo trước rằng 
Ngài sẽ xuất hiện, vì sự xuất hiện của Ngài nhằm mục đích công bố một tin mừng, giải phóng nhân loại: 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 
 Bình an dưới thế cho người thiện tâm “  
                                                ( Lu-ca 2 : 14 ) 
Ðây là một tin mừng, một món quà vô giá mà Ðức  Chúa Trời muốn chúng ta, mọi người nhận biết và đến với 
Ngài để kinh nghiệm sự sống trong ơn cứu rổi. 

Thế nào là sự cứu rổi ? nhiều năm trước đây tôi có đọc một so sánh như sau : 

Triết gia Socrates dạy học trò trong suốt 40 năm, Plato dạy học trò trong 50 năm và Aristotle cũng dạy học trò 
trong 40 năm;các triết gia trên tiếp tục như vậy trong 130 năm ;  nhưng với Chúa Jêsus chỉ dạy cho rất ít học 
trò vỏn vẹn 3 năm; tuy nhiên 3 năm đó ảnh hưởng đến nhân loại nhiều hơn 3  triết gia vĩ đại kể trên nhiều! 

Người ta tự hỏi Ngài không vẽ bức họa nào, không viết bài thơ nào, không sáng tác bản nhạc nào nhưng có 
biết bao nhiêu họa sĩ tài danh như Raphael, Michellangelo, Leonard da Vinci, Rembrand có nhiều họa phẩm 
quý giá; Dante, Milton và nhiều nhà thơ khác có  hằng ngàn bài thơ, tập thơ nổi tiếng ; Haydn, Beethoven, 
Handel, Bach, Mendelsoln và nhiều nhạc sĩ khác sáng tác nhiều bản nhạc đạt đến đỉnh cao nhất của nghệ 
thuật, những âm giai bất hủ, những thánh ca, những họa khúc tuyệt vời… tất cả những tác phẫm nổi danh đều 
xử dụng tài năng để thực hiện vì ảnh hưởng của Jesus, tài nghệ những nghệ nhân được kể chỉ có mục đích 
duy nhất tán tụng danh Jesus mà thôi! 

Jesus đã làm gì mà nhân loại có nhiều người ca ngợi Ngài ? Theo tôi, đóng góp duy nhất của Ngài là giải 
phóng con người khỏi nọc độc của tội ác. Triết học không làm được, họa phẫm, âm nhạc, văn chương, thi phú 
… cũng không làm được nếu như con người chưa đích thực tìm ra chân lý, sự sống và đó là lộ trình duy nhất 
đưa đến bình an và đời sống tâm linh vĩnh cửu. 

Kỷ niệm giáng sinh để nhận biết Chúa Cứu thế đến với nhân loại, Ngài là Ðấng tạo hóa trong thân xác con 
người, chỉ có Ngài và duy Ngài cứu được đời sống tâm linh và buông tha  con người khỏi điều tuyệt vọng. 

Các gã chăn chiên đã tìm được Ðấng Cứu thế, họ được biến đổi để “ trở về làm sáng danh Ðức Chúa Trời “ 
( Lu-ca 2 : 20 ) và các nhà thông thái đông phương đã băng ngàn vượt suối tìm và gặp Ðấng Cứu thế, được 
quyền phép Ðức Chúa Trời biến đổi, không đi đường cũ nhưng “đi đường khác mà về xứ mình“ ( Ma-thi-ơ 2 
: 12 ). 

Thật hiểu và đón nhận chính Ðấng giáng sinh thì phước hạnh quý báu cho đời này  và đời sau ( đời sống thể 
xác và tâm linh ). 

Tôi hiểu và ân hưởng kỷ niệm giáng sinh như vậy, ước mong quý vị cũng được điều sản khoái  trong những 
ngày lễ trọng đại này ! 

http://www.mtgthuduc.net/index/wp-content/uploads/2011/07/jesus2.jpg
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Phong tục Giáng Sinh ở  
các nước 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giáng Sinh đang tới gần! Mỗi quốc gia có một cách 
mừng Giáng Sinh khác nhau song có tất cả đều có 
một điểm chung: mừng ngày Chúa ra đời. 
Giáng Sinh (còn gọi là Noel – Christmas) là thời gian 
vui vẻ, tràn ngập cảm xúc. Những bài thánh ca, các 
bữa tiệc và việc trao nhau quà tặng cùng những lời 
chúc tốt đẹp là những gì sẽ diễn ra trong lễ hội này. 
Mừng Giáng Sinh là điểm chung ở tất cả mọi nơi trên 
thế giới, song cách thức như thế nào lại là điều khác 
nhau hoàn toàn. Người châu Mỹ mừng Giáng Sinh 
một kiểu, người châu Âu, Châu Á, Châu Phi lại có 
những kiểu khác… 
 
Giáng Sinh tại Pháp 
Ngay từ thời trung cổ, nước Pháp đã nổi tiếng là 
chiếc nôi văn hóa của châu Âu, bởi vậy đêm Giáng 
Sinh được tổ chức trọng thể tại nước nầy, đặc biệt tại 
Ba Lê (Paris), đêm  Giáng Sinh còn được gọi là đêm 
“Hoa Đăng”. Thật vậy, trong đêm đó tại kinh đô ánh 
sáng của Pháp rực rỡ muôn màu không khác gì một 
bà hoàng kiêu sa diễm lệ. Mọi nghười đều đổ xô về 
các khu vực công cộng đông nghẹt như đang trẩy hội. 
Khắp chốn từ các khu ăn chơi sang trọng cho tới 
những ngỏ phố tối đìu hiu, ở đâu cũng vang dậy 
những lời chúc tụng Giáng Sinh và mừng năm mới 
“Joyeux Noel”. 
Ở Pháp, trước lễ Giáng Sinh, trẻ em thường đặt giầy 
hoặc những cái còng bằng gỗ gọi là sabots ở lò sưởi 
để ông già Noel có thể cho quà vào đó. Ở một số khu 
vực tại nước Pháp, ông già Noel sẽ đem quà tới cho 
trẻ nhỏ vào đêm Thánh Nicolas – ngày 6/12 và quay 
lại một lần nữa vào Giáng Sinh. Tại các vùng khác, 
Chúa Jesus lại là người đem tới các món quà. Đối với 
người lớn, ngày đầu tiên của năm mới mới là thời 
điểm trao nhau quà tặng. 
 
Giáng Sinh tại Anh 
Nước này tổ chức lễ Giáng Sinh lần đầu vào năm 521 
sau tây lịch, nhân dịp hoàng đế Arthur chiếm lại được 
miền York từ tay người Ái Nhỉ Lan. Sau năm 1066, 
nước Anh thuộc quyền cai trị của dòng họ Oliver 
Cromwell theo Tân Giáo Puritan đã ra lệnh cho quốc 
hội ban hành nhiều đạo luật ngăn cấm việc tổ chức 

các thánh lễ, trong đó có ngày Sinh nhật của Chúa 
Jesus. Đến năm 1660, hoàng đế Charles đệ II lật đổ 
dòng họ Cromwell và triệt hạ giáo phái Puritan, cho 
phép dân chúng Anh tổ chức lễ Giáng Sinh hằng 
năm, cho đến ngày nay không thay đổi. Tại Luân Đôn 
(London) vào dịp lễ Giáng Sinh kéo dài đến tết dương 
lịch, nhà nhà đều trang hoàng cây thông với đèn hoa 
rực rỡ. Sau khi dự thánh lễ nửa đêm tại các giáo 
đường, mọi người đều về nhà tụ tập trước cây Giáng 
Sinh để ăn uống, nhảy múa ca hát với món gà quay 
đặc biệt. Tại các địa điểm công cộng đều có trình diễn 
các chương trình hòa nhạc. Nhiều đoàn kịch cũng tới 
trình diễn cho dân chúng thưởng thức tại các nhà hát 
lớn thủ đô như Salder, Edward… với các vở kịch về 
tôn giáo. Giàn nhạc của hoàng gia Anh cũng góp 
phần trình diễn để giúp vui cho mọi người. 
 
Giáng Sinh tại Ý 
Tại Ý, lễ Giáng Sinh kéo dài tới 3 tuần, từ 6/12 đến 
ngày Giáng Sinh 25/12. Theo phong tục, trong dịp lễ 
này, trẻ em sẽ viết thư cho cha mẹ, bày tỏ mong 
muốn được đón lễ hội tuyệt vời đồng thời hứa hẹn 
chăm ngoan. 
Vào 24/12, ngày sẽ là thời điểm kiêng khem, song 
buổi tối là lúc trả bữa với một mâm tiệc thịnh soạn. Nó 
thường bao gồm một món ăn với cá chình nướng, đĩa 
rau truyền thống gọi là cardoni, bánh pastry với kem 
pho mát. 
 
Vào đêm Giáng Sinh, các ngọn nến sẽ được thắp 
sáng, trẻ em đứng lên kể những câu chuyện về ngày 
lễ và sự ra đời của ”em bé thần thánh”. Các món quà 
thường được trao tặng sau lễ Mixa lúc nửa đêm. 
 
Giáng Sinh tại Đức 
Từ năm 1991, nước Đức thống nhất lảnh thổ và vươn 
lên một siêu cường kinh tế hạng ba sau Hoa kỳ và 
Nhật bản, dẫn đầu khối Liên Âu. Do đó, nên hàng 
năm cứ đến Giáng Sinh và tết dương lịch, dân Đức 
tiêu xài rất lớn vào lễ Giáng Sinh. Bắt đầu tuần lễ cuối 
tháng 11 kéo đến tới đêm 25/12, các đường phố lớn 
tại thủ đô Bá linh (Berlin) bày bán đủ các mặt hàng 
dành cho mùa Giáng Sinh. Trong đêm Giáng Sinh, 
dân Đức tụ tập về các nhà hát lớn như Opera để diễn 
vở kịch  Mathis Der Malor của Paul Hindemita và dự 
các buổi hòa tấu do dàn nhạc của thành phố trình 
diễn suốt đêm ngày. Song song là các cuộc triển lãm 
tranh ảnh, nghệ thuât và văn học. 
 

Giáng Sinh tại Nga: 
Khác với những người theo đạo Thiên Chúa giáo 
khắp nơi trên thế giới đón lễ Giáng Sinh vào đêm 
25/12, người Nga từ năm 1918 đón mừng Giáng Sinh 
vào đêm 6 và 7 tháng Giêng theo chính thống giáo. 
Theo truyền thống, kỳ ăn kiêng của người Nga trước 
lễ Giáng Sinh bắt đầu từ 28/11 tới ngày 6/1 dương 
lịch (theo lịch Grigorian) gồm thịt, sữa và cấm tuyệt 
đối uống rượu Vodka và đường. Đêm trước lễ Giáng 
Sinh, tín đồ chỉ uống nước và ăn một thứ bánh dẹp 
làm bằng đậu, lăng chiên bằng dầu thực vật gọi là 

http://www.danchimviet.info/archives/23928/mery
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Sochniki. Cũng trong đêm đó khắp nước Nga, các tín 
đồ theo dõi những ngôi sao nhỏ đầu tiên xuất hiện 
trong đêm cũng là họ bắt đầu hành lễ, độc kinh cầu 
nguyện xin Chúa ban phước lành cho gia đình, sau 
đó mới vào nhà quây quần bên bữa tiệc Giáng Sinh. 
 
Giáng Sinh tại Ba Lan 
Hầu hết người dân Ba Lan theo đạo Thiên Chúa, dù 
nước này trước đây sống dưới ách thống trị của cộng 
sản Nga và phát xít Đức gần 100 năm, nhưng sau khi 
Hồng Y Karol Wojtyla đã được bầu làm Đức Giáo 
Hoàng ngày 16-10-1978 với danh xưng John Paul II. 
Thủ đô Ba Lan là Warsaw là một thành phố của người 
sùng đạo, nhất là từ sau năm 1989 nước này đã 
chính thức trở thành một quốc gia tự do, độc lập 
không còn theo chế độ cộng sản nữa. 
Cũng từ đó người dân Ba Lan tổ chức lễ Giáng Sinh 
và tết dương lịch hàng năm rất long trọng. Học sinh, 
sinh viên thường nghỉ luôn 10 ngày từ trước Giáng 
sinh tới sau Tết Dương lịch. Nhiều gia đình chọn 
những ngày cuối năm làm dịp du lịch, đặc biệt là tới 
các vùng ấm áp trên thế giới, nhưng cũng nhiều 
người lựa chọn du lịch trượt tuyết. 
Người dân Ba Lan thường ăn chay (kiêng các loại 
thịt, trừ cá) cho tới trước giờ Chúa ra đời. Sau khi 
Chúa Giáng sinh mới  bắt đầu bữa tiệc mặn và các đồ 
uống có cồn. 
Cũng sau thời khắc Chúa Giáng sinh, các hoạt động 
vui chơi giải trí mới bắt đầu. Giáng sinh là dịp thăm 
gia đình, cha mẹ, ông bà, là dịp quây quần bên bàn 
ăn với những món ăn dân tộc truyền thống tương tự 
như Tết cổ truyền Việt Nam. 
Người dân Ba Lan cũng tới các nhà Thờ, dự các buổi 
cầu kinh, hát thánh ca trong ngày lễ. 
 
Giáng Sinh tại Canada 
Người dân Canada chuẩn bị lễ Giáng Sinh  rất sớm, 
vào cuối tháng 10 hàng năm, khi mà tuyết bao phủ 
đầy trên mặt đất, củng là lúc mọi người bắt đầu chuẩn 
bị mừng Giáng Sinh và tết dương lịch. Tại Toronto, 
thủ phủ của tiểu bang Ontorio rất rộn rịp với những 
gian hàng bán các sản phẩm Giáng Sinh như thông 
xanh, hình ông già Noel, cho tới đồ chơi dành cho trẻ 
con, nhưng tấp nập nhất vẫn là khu bán sách báo, vì 
ai cũng cần mua thiệp chúc Noel  và tết dương lịch 
cùng với các đặc san nói về truyền thống lễ Sinh nhật 
Chúa Jesus. 
Mùa này hầu hết các trung tâm thương mại tại 
Canada đều đại hạ giá để câu khách hàng … Ngoài 
quang cảnh nhộn nhịp của thiên hạ đi mua sắm, còn 
có lễ rước ông già Noel hằng năm gọi là Santa‟s 
Parada có từ năm 1905 được lưu truyền tới ngày nay. 
 
Giáng Sinh tại Mỹ 
Đêm Giáng Sinh đầu tiên, do chính người di dân Anh 
tổ chức vào năm 1686 tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, 
nhưng phải đợi thêm hai thế kỷ nữa, quốc hội nước 
này mới chịu công nhận Giáng Sinh là một quốc lễ 
vào năm 1856. Có điều trái ngược là dù được tổ chức 
rất muộn màng so với các nước theo đạo Thiên Chúa 

trên thế giới, nhưng hầu hết các huyền thoại liên quan 
đến đêm Thánh đều xuất xứ từ Hoa Kỳ. 
Vì nước Mỹ là nơi có nền văn hoá đa dạng và nhiều 
tập tục, do đó thật khó nói về một lễ Giáng Sinh chỉ 
của riêng người Mỹ. Các hoạt động trong lễ hội này 
sẽ tùy thuộc vào truyền thống văn hoá của mỗi gia 
đình. Lễ mừng Giáng Sinh ở Mỹ có pha trộn hương 
sắc của Ireland, Australia, Ba Lan, Bỉ và một số di dân 
các nước khác đến định cư. 
Mặc dù đa dạng về văn hoá và chủng tộc song một 
Giáng Sinh truyền thống ”lý tưởng” mà tất cả mọi 
người đều chấp nhận là: đây là thời gian dành cho gia 
đình cùng với những chuyến du lịch kỳ thú. Thời tiết ở 
Mỹ cũng ảnh hưởng tới lễ Giáng Sinh. Ở một số khu 
vực, lễ Giáng Sinh sẽ thật tuyệt vời với tấm chăn 
tuyết phủ trắng khắp nơi. Trong khi đó, tại những nơi 
khác, Giáng Sinh sẽ diễn ra tại nơi ấm áp, tràn ánh 
mặt trời như bãi biển… 
Cây thông Giáng Sinh đóng một vai trò quan trọng 
trong lễ Giáng Sinh. Thông thường, người Mỹ thường 
đặt một ngôi sao trên đỉnh cây thông tượng trưng cho 
ngôi sao ở Bethlehem hay một thiên thần nhỏ báo 
hiệu Chúa Giáng Sinh. Cây thông với rất nhiều đồ 
trang trí thường đặt ở vị trí mà nhiều người có thể 
nhìn thấy. 
Thức ăn cũng có vị trí khá cao trong Giáng Sinh của 
người Mỹ. Lễ hội này thường là thời gian các gia đình 
mở rộng cửa đón khách và chúc tụng lẫn nhau một 
mùa Giáng Sinh hạnh phúc. Giáng Sinh là thời điểm 
thích hợp để mời khách đồ ăn và thức uống có cồn, 
do đó, nhiều gia đình đã chuẩn bị từ trước hàng loạt 
các món ăn ngon. Dù mỗi gia đình có một menu khác 
nhau song tựu trung trong đêm Giáng Sinh, những 
món như gà, khoai tây, nước xốt man việt quất, rau, 
xa-lát và đồ tráng miệng là không thể thiếu. 
Sau màn ăn uống là đến nhà thờ. Nhiều gia đình cho 
rằng tới nhà thờ vào dịp Giáng Sinh là rất quan trọng. 
Ở nơi linh thiêng này sẽ có rất nhiều hoạt động, có 
tiệc, ca hát, thánh lễ… 
 
Giáng Sinh tại Châu Phi 
Ở châu Phi, ngày Giáng Sinh thường bắt đầu bởi 
tiếng hát của các nhóm truyền giáo đi xuyên các 
đường phố, làng mạc, nhà cửa. Các bài hát thánh ca 
nổi tiếng thế giới sẽ đánh thức mọi người dậy để tới 
nhà nguyện để sau đó mỗi người lại trở về nhà để có 
những chuẩn bị cuối cùng. 
Phần quan trọng nhất trong lễ cầu nguyện ngày Giáng 
Sinh của người châu Phi là trao tặng tình cảm – 
thường là một 
món quà để tỏ lòng tôn kính Chúa. Vào khoảng 8-9h 
sáng, người dân sẽ tham gia lễ mừng ngày Chúa 
Giáng Sinh. Bất cứ ai tham gia lễ cầu nguyện đều 
đem theo một món quà và đặt chúng ở gần chiếc bàn 
Thánh thể. Không ai tham gia buổi lễ này mà không 
đem theo quà tặng. 
Tại châu Phi, các món ăn trong ngày Giáng Sinh 
thường là gà tây, thịt bò nướng hoặc lợn sữa, gạo 
vàng với nho, rau và mứt mận, bánh cracker… 
Lễ Giáng Sinh ở Nam Phi diễn ra vào mùa hè, không 
có tuyết nhưng hoa rực rỡ khắp mọi nơi. Và, thay vì 
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cây thông Noel người ta lại dùng cây cọ như ở quốc 
gia nằm ở bờ biển phía tây châu Phi – Liberia. 
 

Giáng Sinh ở châu Á 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Khu vực đông Á gồm những nước Trung Quốc, Nhật, 
CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Tân Gia Ba và Việt 
Nam. Người dân ở khu vực thường trang trí, thắp 
sáng nhà cửa bằng đèn lồng. Cây thông thường được 
gọi là ”cây ánh sáng”, nó được trang trí bằng giấy 
trang kim, hoa giấy và hạt châu. 
Tại Nhật, lễ Giáng Sinh không phải là lễ hội chính 
thức vì chỉ có chưa tới 1% dân số nước này là người 
công giáo. Tuy nhiên, việc đón Giáng Sinh vẫn diễn ra 
rất náo nhiệt do ảnh hưởng từ nước Mỹ sau cuộc đệ 
nhị thế chiến. Cây thông Noel ở Nhật thường có các 
món đồ chơi nhỏ, búp bê, đèn, vật trang trí, nến. Một 
trong những đồ trang trí được ưa chuộng nhất là chim 
giấy. 
Ở Hàn Quốc, mỗi nhà thờ đều có một chương trình 
ca nhạc riêng trong ngày Giáng Sinh. Người dân xứ 
sở kim chi rất thích trang hoàng mọi thứ thật đẹp 
trong dịp lễ hội này, mỗi quán cà phê đều được mang 
đậm không khí Giáng Sinh. Ngoài ra, Giáng Sinh cũng 
là thời điểm để đi cửa hàng, hầu hết các gia đình Hàn 
Quốc đều dành cả ngày để đi hết trung tâm thương 
mại này tới trung tâm thương mại khác để lùng đồ 
giảm giá. 
Tại Tân Gia Ba: Tuy chỉ có hơn 3 triệu dân, nhưng 
người Tân Gia Ba theo rất nhiều tín ngưỡng khác 
nhau như: đạo Phật, Lão, Khổng, Hồi Giáo, Thiên 
Chúa Giáo, Tin Lành. Quốc gia này đón tết theo âm 
lịch đồng lúc với lễ Giáng Sinh và tết dương lịch theo 
tây phương. 
Trong đêm Giáng Sinh, khu  vực nằm giữa các đại lộ 
Tudor, quảng trường Mariana, đường Scott … được 
giăng mắc hoa đèn nhiều màu rực rỡ, sáng như ban 
ngày với dòng người qua lại tràn ngập như thác đổ, 
từ lề ra tới đường chỉ là người đi bộ. Luật lệ ở Tân 
Gia Ba rất nghiêm khắc, nghiêm cấm dân chúng làm 
mất thuần phong mỹ tục nơi công cộng, nên đêm 
Giáng Sinh nơi đây không có rượu chè, nhảy nhót 
loạn xạ ngoài phố.Nhưng mọi người vẫn tổ chức tiệc 
tùng, khiêu vũ tại tư gia, quán ăn, vũ trường, khách 
sạn để đón mừng Sinh nhật Chúa Jesus. Tai các khu 

vực công cộng cũng hòa nhạc giúp vui trong đêm lễ 
như các nước khác. 
Tại Việt Nam, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại 
miền Nam VN, mặc dù đất nước lúc đó người dân  
đang sống trong hoàn cảnh chiến tranh, nhưng đêm 
Giáng Sinh hằng năm đều được tổ chức trọng thể. 
Vào đêm lễ Giáng Sinh, đường phố đông nghịt giới 
trẻ ra đường dạo chơi. Từ nhiều ngày trước khi Giáng 
Sinh tới, mọi người đi mua sắm đồ trang trí và các 
món quà nhỏ để trao nhau. 
Vì chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp, các gia 
đình trung lưu VN, sau khi lễ ở nhà thờ về, nhà nào 
cũng mở tiệc Réveillon để cùng bạn bè thân thuôc vui 
vầy. 
Sau tháng 4 năm 1975, một thời gian lễ Giáng Sinh bị 
gián đoạn, chỉ những năm sau này mới được tổ chức 
lại dưới sự canh chừng của lực lượng an ninh, nên 
mất đi ít nhiều ý nghĩa ngày lễ Giáng Sinh như thuở 
trước. 
 
Giáng sinh tại Hòa Lan 
 

 
Giáng sinh là ngày lễ truyền thồng của  Hòa Lan và 
được tổ chức trong hai ngày 25 và 26 tháng 12. Hai 
ngày này mọi người được nghỉ để ăn mừng. 
Không khí Giáng sinh thực sự bắt đầu ở Hòa Lan vào 
đầu tháng 12 khi các cửa hàng và nhà nhà trang trí 
những cây thông với những ánh đèn nhấp nháy và 
các trung tâm thành phố rực rỡ đèn mầu, cửa hàng 
nhộn nhịp đón chào khách vào mua sắm. 
Giáng sinh cũng là thời gian của gia đình, thông 
thường  tối ngày 25 gia đình tụ họp sinh hoạt và ăn tối 
cùng nhau. Ngày 26 thường là ngày thăm viếng bạn 
bè hay người thân. 
Hai ngày này người ta ăn uống thoài mái vui vẻ để 
tiếp theo đó sẽ đón chào năm mới sắp 
 đến. 

 
Người sưu tầm 
 

 

http://www.danchimviet.info/archives/23928/merry-christmas
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Ý nghĩa sâu xa của Hang đá 
Bê-lem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biến cố lịch sử Chúa Giáng Sinh và Hang đá Bê-lem 
là hai sự kiện luôn gắn chặt với nhau bất khả tách rời, 
đến nỗi người ta không thể tưởng tượng được một Lễ 
Giáng Sinh mà lại thiếu sự hiện diện một Hang đá tại 
các Giáo đường cũng như tại đa số các gia đình. 
Nhưng một điều mà nhiều người chưa hiểu rõ được 
về Hang đá Bê-lem, nơi Chúa giáng sinh, đó là ý 
nghĩa đặc trưng của những hình tượng được trình 
bày trong đó. 
 
Trước hết các kiểu cách và hình thức trưng bày Hang 
đá trên thế giới rất đa dạng và phong phú, tuỳ thuộc 
vào quan niệm và truyền thống văn hóa của các dân 
tộc. Nhưng tất cả mọi trưng bày về Hang đá đều 
mang một nội dung đồng nhất: Trình bày quang cảnh 
mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh! 
 
Về nguồn gốc sự trưng bày Hang đá Bê-lem người ta 
có thể nói được rằng, đó là một khám phá của thánh 
Phanxicô Assisi. Vào năm 1223 trước khi thuyết giảng 
ở Greccio về mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa giáng 
sinh làm người trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn 
nghèo hèn, thánh nhân đã cho dàn dựng lần đầu tiên 
trong lịch sử Giáo Hội một Hang đá bằng gỗ, bên 
cạnh có các con bò lừa. Từ thế kỷ XV, các hình tượng 
bằng nhựa được tưng bày đầy đủ để mọi người có 
thể chiêm ngắm. Nhưng một điều mà nhiều người 
chưa biết rõ được là những hình tượng được trưng 
bày trong Hang đá Giángh Sinh còn mang những ý 
nghĩa rất sâu xa, chứ không chỉ dừng lại nơi hình 
thức trình diễn nghệ thuật mà thôi. Mỗi hình tượng có 
một ý nghĩa tượng trưng riêng biệt. 
 
1) Chúa Hài Đồng 
Hình tượng nhỏ nhất trong Hang đá phải kể là tượng 
Chúa Hài Đồng, và tuy nhỏ nhất nhưng lại là trọng 
tâm của Hang đá, được đặt nằm trong một chiếc 
máng ăn của loài vật lót đầy cỏ khô và được bọc một 
chiếc khăn trắng. Chiếc máng ăn của chiên bò và 
nắm cỏ khô lót trên đó là tượng trưng cho sự nghèo 
hèn tột độ, đến trở thành vô sản đúng nghĩa. Còn 

chiếc khăn trắng bọc lấy Hài Nhi Giêsu là dấu hiệu 
báo trước chiếc khăn trắng lượm xác Người sau cái 
chết thảm thương trên núi sọ vì tội lỗi nhân loại. 
 
2) Mẹ Maria 
Từ năm 1400 trở đi, tượng Mẹ Maria được trưng bày 
trong Háng đá như một người Mẹ đang chìm sâu vào 
trong sự thờ lạy và suy ngắm mầu Giáng sinh của 
Chúa Cứu Thế mà Mẹ đã từng được diễm phúc cưu 
mang và sinh hạ. Nhưng lòng Mẹ Maria cũng không 
tránh được những băn khoăn lo âu như bao người 
mẹ khác khi sinh con đầu lòng, với như tư tưởng 
buồn vui lẫn lộn, chẳng hạn như: rồi đây Con Mẹ sẽ 
lớn lên thế nào trong một gia đình vô sản như gia 
đình Mẹ và Thánh Giuse, trăm bề thiếu thốn nghèo 
nàn? Hay: Con Mẹ sẽ sống ra sao trong một thế giới 
thiếu tình người và chỉ biết ích kỷ, hận thù và ghen 
ghét? Đó là tất cả những điều được trình bày trên nét 
mặt đầy suy tư của tượng Mẹ Maria. Dĩ nhiên, tuy Mẹ 
băn khoăn suy nghĩ, nhưng Mẹ không buồn phiền thất 
vọng, vì Mẹ tín thác tất cả cho sự quan phòng của 
Thiên Chúa tình thương. 
 
3) Thánh Giuse 
Thánh Giuse mang một chiếc áo choàng rộng, tượng 
trưng cho sứ mệnh cao cả nhưng đầy khó khăn mà 
Thiên Chúa Cha đã giao phó cho thánh nhân. Đó là 
bảo vệ Con Một của Người, Ấu Chúa Giêsu, Đấng 
Cứu Thế của cả nhân loại cũng Đức Trinh Nữ Maria, 
Mẹ Thánh của Người. Chiếc đèn thắp sáng mà thánh 
nhân cầm trong tay muốn nói lên sứ mệnh săn sóc 
gìn giữ Chúa Hài Đồng Giêsu, ánh sáng vĩnh cửu 
«chiếu soi mọi người đang nồi trong bóng tối sự 
chết». Tượng Thánh nhân được đặt đứng ở phía 
phải, bên cạnh các con bò và đang chiêm ngắn Chúa  
Hài Đồng với vẻ mặt vui sướng và tin tưởng. 
 
4) Các Thiên thần 
Trong đêm Thiên Chúa giáng sinh trong hang chiên 
lừa xa xôi hẽo lánh, thiếu bóng người qua lại thăm 
viếng, nhưng ca đoàn các Thiên Thần từ trời cao hiện 
đến thờ lạy và ca hát mừng Chúa Hài Đồng với 
những điệu nhạc thiên đàng du dương huyền diệu: 
«Gloria in excelsis Deo»: Vinh Thiên Chúa trên chốn 
trời cao thẳm! Chính các Thiên thần là những vị đã 
báo tin cho các chú mục đồng đang ngủ vùi trong đêm 
đông về tin vui hồng ơn cứu độ của nhân loại. 
 
5) Các Mục đồng 
Các chú mục đồng với nét mặt vô cùng vui mừng và 
ngạc nhiên chiêm ngắm Ấu Chúa Giêsu mới giáng 
sinh, họ là biểu tượng cho từng lớp nhân loại nghèo 
hèn mà Thiên Chúa đặc biệt quan tâm ưu ái. Chính 
họ là đối tượng được Chúa Cứu Thế sau này yêu 
thương, bảo vệ và đề cao, vì «họ sẽ chiếm hữu được 
Nước Thiên Chúa làm của mình». Chính Người đã 
muốn trở nên một người trong họ và hoàn toàn đứng 
vào hàng ngũ của họ qua sự sinh hạ trong cảnh cực 
kỳ thiếu thốn nghèo hèn. Hơn thế nữa, Người đã tự 
đồng hóa với họ khi tuyên bố: «Những gì các ngươi 
làm hay không làm cho một kẻ nghèo hèn bé mọn 
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nhất, là các ngươi đã làm hay không làm cho chính 
Ta vậy.» 
 
6) Các con bò và lừa 
Các con loài vật thực sự là «các bầy tôi» dễ thương 
phục dịch cho Ấu Chúa Giêsu, Vua của các vua, ngay 
từ giờ phút đầu tiên khi Người cất tiếng chào đời. 
Những con bò tượng trưng cho Do-thái giáo đang 
phải gồng mình dưới sức nặng của Luật pháp, nhưng 
đồng thời cũng tượng trưng cho sức mạnh và quyền 
lực. Còn những con lừa tượng trưng cho dân ngoại 
đang phải mang kiếp con vật chuyên chở trên mình 
bao gánh nặng tội lỗi, trong đó có gánh nặng nề nhất 
là tội không nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Tối Cao 
duy nhất và Tạo Hoá muôn loài. Nhưng những con 
lừa cũng tượng trưng cho sự lao công và sự thờ tự. 
Sự hiện diện của những con bò và lừa trong Hang đá 
Bê-lem muốn nói lên rằng Đức Kitô gánh vác mọi tội 
lỗi nhân loại và sau cùng sẽ hiến tế thân mình làm lễ 
đền tội cho họ. 
 
7) Ba Vua 
• Melchior quì gối dâng lên Ấu Chúa Giêsu vàng, 
tượng trưng cho quyền lực và sự giàu sang. Ông là 
một 
 người Âu Châu. 
  
• Balthasar đứng ôm trên tay bình đựng nhũ hương, 
tượng trưng của lễ hiến tế và sự cầu nguyện. Ông là 
người Á Châu. 
 
• Caspar là vị đạo sĩ trẻ nhất, đứng sau hai vị kia và 
ôm trên tay bình đựng mộc dược, tượng trưng cho sự 
đau khổ và sự chết. Ông là người gốc Phi Châu với 
nước da đen sậm. 
 
• Một vị vua thứ bốn tên là Artaban, ít khi được được 
nhắc đến và được trưng bày trong Hang đá, tượng 
trưng bằng viên đá quý. 
 
Ở Đức quốc, hằng năm vào dịp Lễ Chúa Hiển Linh 
hay cũng được gọi là Lễ Ba Vua, tất cả các thiếu niên 
Công Giáo trong các Giáo Xứ và Giáo Họ trên toàn 
quốc tổ chức thành các nhóm nhỏ - gồm có ba em 
đóng vai ba vị vua, một em cầm ngôi sao lạ đi đầu và 
một em cầm bị đựng tiền - để đi thăm viếng tất cả mọi 
gia đình trong Giáo xứ, mang đến cho họ sứ điệp 
Giáng Sinh và đồng thời lạc quyên tiền bạc cho các 
trẻ em ở các nước nghèo, mỗi năm số tiền lên tới từ 
40 đến 50 triệu Euro. Khi đến thăm các gia đình như 
thế, các em đã viết lên cửa nhà các gia đình dấu hiệu: 
20+C+M+B +08. Đó là tên Ba Vua như đã nói trên. 
Nhưng ý nghĩa thực sự của ba chữ viết tắt đó là câu 
chúc lành bằng tiếng La-tinh: «Christus mansionem 
benedictat»-2008: xin Chúa Kitô chúc lành cho nhà 
này trong năm 2008. 
  
8) Các hình tượng khác 
Tuỳ theo quan niệm văn hóa và sở thích của mỗi nơi, 
mỗi miền, người ta còn trưng bày trong Hang đá 
những hình tượng khác nữa, mặc dù trên thực tế 

những tượng đó không có chỗ đứng chính thức và 
quen thuộc trong số các hình tượng của Hang đá, 
nhưng mỗi hình tượng cũng mang một ý nghĩa tượng 
trưng rất sâu sắc. Ví dụ: tượng bác nông phu đang 
cầm cày, tượng trưng cảnh thiên nhiên chốn thiên 
đàng trong Đêm Giáng Sinh. Bác tiều phu, tượng 
trưng cho người quản trị những mầu nhiệm nguyên 
thuỷ của nhân loại, mà ngày nay trong thời đại kỹ 
thuật đã bị đào thải. Bác ngư phủ tượng trưng cho sự 
cứu thoát đã được thực hiện. Và sau cùng là các 
nhạc công tượng trưng cho sứ mệnh đi loan báo Tin 
Mừng cho mọi người. 
 
Lm Nguyễn Hữu Thy  
VietCatholic News  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Thơ 

NỖI NHỚ 

Trần Hoan Trinh 

 

Bỗng gặp em về trong giấc mộng 

Áo vàng bay tha thướt phố chiều 

Anh gọi khẻ nghe tim mình rung động 

Tên em dài như cả một trời yêu 

 

Bỗng nhớ hết những tháng ngày thơ dại 

Chiều tan trường bước chân nhỏ mau mau 

Thành phố đó em một thời con gái 

Mới nhìn nhau đã vội vã cúi đầu 

 

Bỗng thấy lại bờ sông xưa hoa mộng 

Chiều đong đưa theo sóng vỗ chân cầu 

Em đi về thả tóc bay lồng lộng 

Mãi mơ màng theo nước chảy sông sâu 

 

Tay năm ngón xoa hoài vùng tóc rối 

Anh ngu ngơ chẳng biết nói năng gì 

Em trong trắng như thiên thần vô tội 

Anh bàng hoàng hóa đá bước chân đi 

 

Em tinh khiết mà anh thì bụi bặm 

Em đài trang anh là kẻ phong sương 

Sợ lời nói làm tình em vấy bẩn 

Nên lặng câm đi theo hết con đường 

 

Và cứ thế rồi xa rời mãi mãi 

Như hào quang em bay vút trời cao 

Anh âm thầm với mối tình vụng dại 

Ôm nỗi buồn và  nỗi nhớ xanh xao. 
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Thư Mời 

Hoà-Lan, ngày 16 tháng 11 năm 2012 

 

 Kính gởi: - Quý vị Lãnh Ðạo Tôn Giáo 

- Quý vị Ðại Diện Ðoàn Thể, Ðảng Phái 

- Quý Ðồng Hương 

 Kính thưa quý vị, 

 Trong thời gian qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngày càng thẳng tay đàn áp những người người tranh 
đấu đòi quyền sống, đòi lại đất đai bị chiếm đoạt, những người tranh đấu bảo vệ tín ngưỡng, những người đòi 
Tự Do Dân Chủ và tố cáo hành vi bán nước của họ. 

Các bản án nặng nề gần đây nhất dành cho các Blogger “Ðiếu Cày” Nguyễn Văn Hải , “Công Lý và Sự Thật” 
Tạ Phong Tần, “Anh Ba SàiGòn” Phan Thanh Hải, các nhạc sĩ Việt Khang (Võ Minh Trí), nhạc sĩ Hoàng Nhật 
Thông (Trần Vũ Anh Bình) đã bị những người yêu chuộng công lý cực lực lên án. 

 Cùng hoà nhịp với làn sóng đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền của đồng bào trong nước và khắp 
nơi trên thế giới,  cũng như cùng chia xẻ niềm đau chung của dân tộc Việt Nam, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng 
với sự trợ giúp của các đoàn thể tại Hoà-Lan sẽ tổ chức: 

“Cầu Nguyện cho Ðất Nước Việt Nam và thảo luận về  sự vi phạm Nhân Quyền, Tự Do tại Việt Nam ” 

Ðịa điểm: Zalencentrum ‟t Veerhuis  

Nijemonde 4 

3434 AZ Nieuwegein 

Thời gian: Từ lúc 13g30 đến 17g00 ngày chủ nhật 9 tháng 12 năm 2012 

 Trong phần thảo luận, đặc biệt có sự tham dự qua hệ thống viễn liên của một nhà đấu tranh dân chủ  trong 
nước được nhiều người biết đến. 

 Chúng tôi kính mời quý vị cùng đến tham dự buổi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam và thảo luận. 

 Kính chào quý vị, 

TM BCH/CĐVNTNCS tại Hoà-Lan 
Nguyễn đắc Trung 
Chủ Tịch Cộng Đồng 
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Thư ngỏ của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân 

Arnhem, 25-10-2012 

Dự án: Tượng đài thuyền nhân 

Kính thưa quý đồng hương, 

Người Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoà Lan cũng như các nước khác trên thế giới mong mõi có một tượng đài được 
thành lập trên đất nước thứ hai của họ để ghi lại trong lịch sử xứ này về sự hiện diện của người Việt trên đất 
họ. Sự mất mát, đau khổ đi cùng với hy vọng tìm được tự do, cơ hội xây dựng lại tương lai ở trên đất này. Có 
được ngày hôm nay chúng ta không quyên ơn người đã cho ta cơ hội đó. Ban thực hiện TĐTN được thành lập 
không ngoài ý nghiã trên.   

Để chúng tôi có ý niệm tổng quát về sự mong muốn và ý kiến thực hiện tượng đài thuyền nhân tại Hoà Lan, 
đồng thời để dự án này được xúc tiến nhanh chóng và hoàn hảo hơn,  thay mặt ban thực hiện dự án xin kêu 
gọi sự góp ý cụ thể cũng như sự tiếp tay của quý vị về những việc sau: 

- Mẫu tượng đài (kích thước, vật liệu, chi tiết, v.v.) 

- Nơi đặt tượng, mua/mướn đất, giấy phép v.v. 

- Giá thành: tượng đài, đất, chuyên chở, điều hành 

- Tài chánh thực hiện dự án 

- Các việc khác liên quan tới dự án 
Các ý kiến thi hành xin gởi trước ngày 01-03-2013 để chúng tôi kịp cập nhật hoá chương trình làm việc. Quý vị 
có thể theo dõi diễn tiến thực hiện qua website: www.congdonghoalan.com/tdtn  

Mọi liên lạc liên quan tới dự án này xin gởi về địa chỉ e-mail sau đây: vva@live.nl  
Chân thành cảm ơn, 
Nguyễn thị Như Tuyết 
(Trưởng ban thực hiện TĐTN) 
 

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

 

Project: Herdenkingsmonument voor de Vietnamese Vluchtelingen in Nederland 

Al geruime tijd leeft er, binnen de Vietnamse gemeenschap, het verlangen een herdenkingsmonument op te 
richten. Een monument dat een verhaal verteld over onze historie, ons verlies, onze hoop en dankbaarheid. 

Symboolwaarden:  

- Te herdenken: De doden die op weg naar de vrijheid, na de val van de Republiek Vietnam, het niet hebben 
gered. 

- Te bedanken: Nederland, die ons, Vietnamese vluchtelingen, warm heeft ontvangen en een nieuw thuis 
heeft gegeven. 

- Te herinneren: De massale vluchten, op verschillende manieren, van Vietnamezen in de periode van 1976 
 2007. Het meest bekend zijn de bootvluchtelingen. 

Om dit verlangen te verwezenlijken is er een werkgroep gevormd die voor het realiseren van het  
bovengenoemde monument zorg zal gaan dragen. 
Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 23-09-2012 in Nieuwegein is de volgende werkgroep samengesteld: 
- Werkgroepleider: Mw. Nguyen, Nhu Tuyet  
- Plaatsvervanger werkgroepleider en planner: Mw. Nguyen, Thu Van 
- Techniekverantwoording: Dhr. Nguyen, Quang Ke 
- Financieringsverantwoording: Dhr. Tran, van Vinh 
- Secretaris/penningmeester: Dhr. Ta, Trung Hieu 
- Algemene ondersteuningen: Dhr. Tran, Quang Anh; dhr. Bui, Duc Hoat; mw. Nguyen, Tuyet Le; mw. Nguyen, 
Thanh Hang; dhr. Nguyen, Huu Phuoc. 
 

mailto:vva@live.nl
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Om het project voorspoedig te laten verlopen hebben wij uw hulp hard nodig, graag ontvangen wij van u 
ideeën, adviezen, tips, enz.  

Denk hierbij o.a. aan de volgende zaken: 

- De vormgeving van het monument (ook materialen en kosten) 

- De locatie van het monument (ideale plek, mogelijke locatie, ..) 

- De financiering (werkwijze ..) 

- Andere zaken met betrekking tot dit project. 
Alle informatie is van harte welkom en graag voor 01-03-2013  
U kunt ons volgen via: www.congdonghoalan.com/tdtn 
Wij zijn bereikbaar via: vva@live.nl 
 

Met vriendelijke groeten namens de werkgroep, 
Tuyet Nguyen 
(Werkgroepleider) 
  

 

       Chờ Giáng Sinh 
 Cv  

 

mấy bận dọn lòng cho đêm thánh 
mênh mang chưa đủ đến vô cùng 
tuyết phủ cả mấy mùa đông - lạnh 
hồn trần vẫn đợi một giáng sinh 
 
bao đêm, anh thức chờ chuông đổ 
kinh coong - lời trẻ lạc - gọi nhau 
bên kia em có nghe đồng vọng 
từ anh, gióng gỉa - một điệu sầu 
 
trăm năm, em thắp bao nhiêu nến 
ngọn khóc, ngọn cười, ngọn đơn côi 
sáp chảy - bấc tàn - anh chưa đến 
nến tắt rồi. tình vẫn xa khơi 
 
đêm nay như một ngàn đêm cũ 
mộng du anh đến cửa giáo đường 
trước nhan thánh chúa anh quỳ xuống 
hôn nỗi vô cùng - của nhớ nhau 

 
 

 

Danh ngôn 

 Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm  

                                                                                                                                    Joubert  

 Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim 

Piêt 

 

 

mailto:vva@live.nl
http://www.google.nl/imgres?q=hinh+giang+sinh&hl=nl&sa=X&biw=1008&bih=526&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=giZdynrkoz4HNM:&imgrefurl=http://thanhcavietnam.org/forum/showthread.php?t=40669&docid=BpYh5hqZH_YjHM&imgurl=http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/HinhGiangSinh03.jpg&w=750&h=741&ei=ntKoULXWCrDJ0AW_04HwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=579&vpy=11&dur=150&hovh=223&hovw=226&tx=120&ty=88&sig=110929073212682255090&page=5&tbnh=149&tbnw=162&start=60&ndsp=12&ved=1t:429,r:70,s:0,i:283
http://poem.tkaraoke.com/11187/Cv/
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Nederhorst den Berg, ngày 22 tháng 11 năm 2012 

THƯ MỜI THAM DỰ 

Lễ Khởi Công Xây Cất Chùa Vạn Hạnh  

 

Kính Bạch chư Tôn đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý Phật tử và quý Đồng hương, 

Chúng tôi xin báo tin vui đến với chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đồng hương dự án xây cất chùa Vạn 
Hạnh của Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan đã được sự đồng thuận của Hội đồng Thị xã Almere cho phép 
và Hội đã ký giấy mua đất vào ngày 01-11-2012.  

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức Lễ đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây cất chùa Vạn Hạnh 
mới vào: 

Ngày Thứ Tư 12-12-2012 (nhằm 29/10 Nhâm Thìn) 

địa điểm: Sumatraweg 350 - 1335 JM  Almere 

với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Âu Châu). 

Chúng tôi trân trọng kính mời chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đồng hương dành thời gian quý báu, tham 
dự Lễ đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây cất ngôi Chùa Việt Nam đầu tiên tại Hòa Lan. Sự hiện diện và gia 
trì của chư Tôn đức Tăng Ni, sự tham dự của quý Quan khách và quý Phật tử, Đồng hương sẽ góp phần 
nguyện cầu cho công trình xây cất sớm hoàn thành viên mãn. 

Chúng tôi xin thành tâm kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Nguyện cầu quý Phật tử 
và Đồng hương thân tâm an lạc, sở cầu như ý.  

Nam Mô Công Đức Lâm 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 Đặt Viên Đá Ðầu Tiên: 

11 giờ 00: Phật tử tề tựu 
11 giờ 15: Đón tiếp chư Tôn đức Tăng Ni và Quan khách  
11 giờ 30: Chính thức cử hành Lễ 
12 giờ 12: Đặt đá và khởi công xây cất 
12 giờ 40: Lời cảm tạ của Ban tổ chức 
13 giờ 00: Phật tử và Đồng hương thọ trai 
15 giờ 00: Hoàn mãn 
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Gãi đúng chỗ ngứa 

Tiểu Yến Tử 

Một trong các thú đau thương của con người là gãi. Thường là phải ngứa thì mới cần gãi. Ngứa mà không gãi, 

thì khó chịu lắm. Thành ra, khi ai mà „gãi đúng chỗ ngứa‟ thì thiên hạ thích lắm. Đó cũng là một cách nói bóng 

nói gió thôi, thí dụ như ông bà nào thích đi xem bói chẳng hạn, nếu không có chuyện lo lắng về tình duyên gia 

đạo, về đường công danh học vấn, thì mấy ai vác mặt đến hỏi thày bói. Mà các ông các bà thày bói thật ra 

cũng là một nhà tâm lý giỏi, thấy cô nào lật đật đến viếng, là biết ngay cô này đang có nhu cầu xả bầu tâm sự, 

có được người thông cảm và lại còn tìm ra một giải pháp cho vần đề nan giải của mình thì nếu không phải là 

„gãi đúng chỗ ngứa‟ thì là gì. 

 

Gãi thật sự là một hành động tối cần, nhưng khi gãi „sồn sột‟ hay gãi „sột soạt‟ thì cũng nên tránh chỗ đông 

người, vì âm thanh và hình ảnh này hơi mất thẩm mỹ. Còn thì gãi cằm, gãi trán hay gãi cái cần cổ thì có thể 

thực hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng gãi những chỗ khác hay gãi chấy và gãi ghẻ thì tốt nhất cũng nên 

tìm đến chỗ kín đáo.         

Còn khi nào bạn „gãi đầu gãi tai‟ thì chẳng cần nói ra, thiên hạ vẫn biết ngay là bạn đang lúng túng, ngại ngùng 
hoặc đang „rối như tương bần‟ vì không biết phải ăn nói làm sao. Thái độ „gãi đầu gãi tai‟ như thế thật tội 
nghiệp, nhưng đã là người thì ai cũng có lúc phải ra nông nỗi này, dù mình là đấng anh hùng hảo hớn hay đã 
từng vang bóng một thời. 

Nói về gãi, mà không nhắc đến phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là cụ Trần Văn Hương thì quả là thiếu sót. 

Vì cụ đã có câu thơ bất hủ như sau: 

 

„Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn‟ 

 

Nghe có vẻ mộc mạc, nhưng vần thơ này nằm trong tập thơ “Lao trung lãnh vận” (tức là "Những vần thơ lạnh 

lẽo ở trong tù") của cụ. Cụ viết tập thơ này khi bị chính quyền cụ Ngô Đình Diệm bắt giam cùng 17 chính khách 

đối lập trong nhóm Caravelle ngày nào. Lỡ vận đó, nhưng chẳng bao lâu sau cụ lại trở thành phó tổng thống. 

 

Quay trở lại chuyện gãi, thật tình thì không phải ngứa chỗ nào cũng có thể tự gãi được. Còn đi nhờ người khác 

gãi giùm thì cũng gian nan không kém. Thành ra, sau này thiên hạ phát mình ra cây gãi lưng thật dài để tự gãi. 

Khi không nhờ được ai gãi trúng chỗ ngứa cho mình, thì mình vẫn có thể nghêng ngang lấy „cây cóc cần‟ ra sử 

dụng. Thú đau thương là thế ấy!   

  

  

 

 

 

 

 

Phiếm Luận 

Danh ngôn 

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm 
bằng thời gian. 

Franklin        

  

http://www.google.nl/imgres?q=phi%E1%BA%BFm+lu%E1%BA%ADn&um=1&hl=nl&rlz=1W1ADFA_enNL413&biw=1152&bih=507&tbm=isch&tbnid=1zP1QPVrP4vpkM:&imgrefurl=http://lyhuong-rachgia.blogspot.com/2011/01/phiem-luan-ve-ngon-ngu-vu-inh-nam.html&docid=f1N1sIReG5GULM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_qpc_uIJ8u1k/TTRr05y6TMI/AAAAAAAAAXU/AaYB0DqzwVs/s1600/hand_holding_pen.jpg&w=375&h=375&ei=Ws67TvzRM4yWOvKzreoH&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=109949183871379165935&page=12&tbnh=130&tbnw=129&start=138&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:138&tx=86&ty=72
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Họp chuẩn bị tổ chức ngày sinh hoạt 
nhân quyền và tết nguyên đán 

Nieuwegein 28/10/2012 (VNNS).- Vào lúc 13g00 
ngày 28/10/2012 tại thành phố Nieuwegein, Ban 
Thường Vụ Cộng Ðồng và một số đại diện đoàn thể, 
thân hào nhân sĩ đã cùng họp bàn về việc tổ chức 
ngày nhân quyền và tết nguyên đán năm 2013. Sau 
khi thảo luận, mọi người đã cùng quyết định chọn 
ngày chủ nhật 9/12/2012 tổ chức cầu nguyện cho đất 
nước Việt Nam và thảo luận về tình trạng vi phạm 
nhân quyền, sự xâm phạm các quyền tự do tín 
ngưỡng, tự do ngôn luận,…tại Việt Nam. Ðịa điểm tổ 
chức vẫn tại hội trường Zalencentrum „t Veerhuis 
thuộc thành phố Nieuwegein, một địa điểm quen 
thuộc đối với những người sinh hoạt thường xuyên tại 
Hoà-Lan. Ngoài ra một phái đoàn gồm đại diện Cộng 
Ðồng và đoàn thể sẽ đến Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan vào 
ngày thứ hai 10/12/2012 để trình thỉnh nguyện thư và 
trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền, sự xâm 
phạm các quyền tự do tại Việt Nam. Trong phần thảo 
luận về tết nguyên đán, mọi người cũng đã bàn về 
thời gian, địa điểm và nội dung cho chương trình tết. 
Theo đề nghị thì chương trình năm nay sẽ gồm các 
tiết mục như  tế tổ, lì xì, múa lân, tranh giải cờ tướng, 
Karaoke, vũ hoặc trình diễn áo dài, nhạc khiêu vũ và 
disco,…và thời gian tổ chức sẽ kéo dài thêm so với 
năm qua. Ngoài ra cũng có các gian hàng bán thức 
ăn thuần tuý Việt Nam, nước uống và các quầy thông 
tin của các hội đoàn như hàng năm. Sau khi liên lạc 
địa điểm và tránh tổ chức trùng ngày với các điạ 
phương khác, Ban Thường Vụ Cộng Ðồng đã quyết 
định chọn ngày tổ chức mừng xuân Quý Tỵ vào ngày 
thứ bảy 26/1/2013 tại Hội trường Olympus College 
Olympus 11 6832 EL Arnhem. Nội dung chương trình 
ngày nhân quyền và tết sẽ được đăng trong các thông 
báo của BTV Cộng Ðồng trên Việt Nam Nguyệt San 
và website của Cộng Ðồng  

 http://www.congdonghoalan.com 

 

 

 
 

VNNS – Etten-Leur: Actie: "Làm Một 
Việc Nhỏ Bằng Con Tim Lớn" 
 
Chiến dịch "Million Hearts, One Voice" (Triệu Con 
Tim, Một Tiếng Nói) do nhạc sĩ Trúc Hồ phát động đã 
vang vọng khắp nơi trên thế giới, làm nức lòng mọi 
con tim đang thao thức cho một nước Việt Nam hòa 
bình, thịnh vượng, nhân ái. Hàng triệu con tim Việt 
Nam và cộng đồng thế giới đang xót xa hướng về 
những người yêu chuộng tự do dân chủ đang bị nhà 
cầm quyền CSVN sách nhiễu, tù đày. Trước những 
bản án ác nghiệt phi nhân bản, chúng ta hãy cùng 
nhau hành động đòi công lý cho họ. 
 
Tại Hòa Lan, một số vị gốm các nhân sĩ, đoàn thể và 
các thành viên Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã sốt 
sắng vận động chữ ký của đồng hương tại các địa 
phương trong thời gian qua. 
 
- Nieuwegein: Chủ nhật, 4-11-2012 tại giáo đường 
Emmaus Kerk, Merelplein 2 – Nieuwegein, đã trang 
trọng diễn ra buổi thánh lễ "Cầu Các Linh Hồn" do linh 
mục Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ lễ. Được sự hoan 
hỉ chấp thuận của cha Tuấn và anh Lê Mạnh Tiến, đại 
diện giáo khu Nieuwegein, nhân dịp này các anh chị 
trong nhóm "actie" đã đến vận động chữ ký của các 
giáo dân tại đây. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình ảnh xin chữ ký "Million Hearts, One Voice" (Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói) 

http://www.congdonghoalan.com/
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Ede: Cũng cùng trong ngày này tại giáo khu Ede, 
nhóm "actie" qua sự hoan hỉ chấp thuận của linh mục 
Nguyễn Văn Thông và anh Quang, đại diện giáo khu 
Ede, đã vận động chữ ký của các giáo dân tại thánh 
đường Antonius – Ede trong tiết trời giá lạnh. - 
Helmond: Chủ nhật, 18-11-2012 tại giáo đường Edith 
Stein, Groningenhof 2 – Helmond, với sự chủ tế của 
linh mục Lê Văn Thắng đã diễn ra buổi cầu nguyện 
cho các linh hồn tại thị trấn Helmond và những vùng 
phụ cận. Trong dịp này, nhóm “actie” đã đến vận động 
chữ ký của quý đồng hương. được sự hoan hỉ chấp 
thuận của linh mục Thắng và anh Vũ Lý, đại diện giáo 
khu Helmond, đã mời anh Nguyễn Hữu Phước, đại 
diện nhóm “actie” trình bày ý nghĩa của việc vận động 
chữ ký. Nhờ đó, quý đồng hương đã sốt sắng ký vào 
thỉnh nguyện thư thật đông đảo trong niềm hy vọng 
cho một Việt Nam tươi sáng, giá trị nhân phẩm con 
người được đề cao và tôn trọng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa 
Qua 

Như chúng ta biết, sự hình thành của Nội Các Rutte II 
là diễn biến nỗi bật và quan trọng nhất trong thời gian 
qua. Sau một giai đoạn thương lượng không đầy hai 
tháng, một giai đoạn tương đối ngắn trong lịch sử 
chính trị Hòa Lan, hai đảng VVD và PvdA đã đạt được 
thỏa thuận về những chính sách mà họ muốn thi hành 
trong bốn năm tới. Để đi đến thỏa thuận, hai đảng này 
đã phải hy sinh một số quan điểm mà trước ngày bầu 
cử họ còn cho là bất khả thương lượng. Đối với đảng 
VVD, sự hy sinh thứ nhất là chế độ ưu đải thuế má 
đối với người đang có nhà mua hoặc định mua nhà, 
tiếng Hòa Lan gọi là hypotheekrenteaftrek. Trong lúc 
vận động bầu cử, thủ lảnh đảng VVD là Mark Rutte đã 
tuyên bố rằng bằng bất cứ giá nào, đảng của ông 

cũng sẽ tiếp tục duy trì sự ưu đải nói trên để trấn anvà 
khuyến khích người có ý định mua nhà, giúp cho trị 
trường bất động sản hiện đang nằm trong tình trạng 
trì trệ đến mức nghiêm trọng được sinh hoạt trở 
lại.Đảng PvdA lại cho rằng nếu sự ưu đải nói trên 
được giữ ở nguyên trạng thì chính phủ sẽ thất thu 
một số lớn tiền thuế, trong khi chỉ có những người có 
thnhập cao được hưởng lợi. Ngoài ra, chính sự ưu 
đải này lại còn có tác động làm tăng giá nhà cao hơn 
giá trị thật của chúng trên thị trường. Sự hy sinh quan 
trọng thứ hai của đảng VVD là chấp nhận chính sách 
giảm sự bất bình đẳng trong thu nhập, tiếng Hòa Lan 
gọi là nivelleren, do đảng PvdA đòi hỏi. Cụ thể thì điều 
này có nghĩa là người có thu nhập cao sẽ phải trả tiền 
bảo hiểm sức khoẻ nhiều hơn là người có thu nhập 
thấp, tuy cả hai nhóm đều cùng “tiêu thụ” một dịch vụ 
y tế. 

Đổi lại, đảng PvdA tất nhiên cũng phải hy sinh một số 
nguyện vọng của mình đối với đảng VVD. Thứ nhất, 
PvdA đã phải chấp nhận việc cải cách chương trình 
trợ cấp thất nghiệp, cắt giảm thời gian người mất việc 
làm được hưởng tiền WW để thôi thúc họ đi tìm và 
chấp nhận việc làm mới. Bên cạnh đó, đảng PvdA 
còn phải chấp nhận số tiền viện trợ cho các quốc gia 
thuộc thế giới thứ 3 bị cắt giảm 1 tỷ Euro, trong khi sự 
viện trợ này thường được xem như là một tín điều 
của họ. 
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Sau khi sự thỏa thuận giữa VVD và PvdA được công 
bố, nó đã gây ra một sự phẩn nộ sâu rộng trong hàng 
ngũ của đảng VVD. Đảng viên cũng như cử tri của 
đảng này nhất định không chấp nhận biện pháp bắt 
người có thu nhập cao trả nhiều tiền bảo hiểm sức 
khoẻ hơn người có thu nhập thấp, một biện pháp 
được người Hòa Lan mệnh danh là 

 

Hans Wiegel 

inkomensafhankelijke zorgpremies. Kẽ cầm đầu cuộc 
“nổi dậy” này là Hans Wiegel, một đảng viên lão thành 
của đảng VVD và một yếu nhân của cánh hữu trong 
đảng này. Đứng trước làn sóng phản đối trong nội bộ, 
đảng VVD đã đành phải yêu cầu đảng PvdA tái 
thương lượng sự thỏa thuận vừa mới đạt được, một 
yêu cầu PvdA đã sẵn sàn chấp nhận, vì đảng này dư 
biết rằng họ cần có một đảng VVD ổn định để có thể 
cầm quyền cho đến hết nhiệm kỳ. Sau vài ngày 
thương lượng, VVD và PvdA đã quyết định hủy bỏ 
biện pháp mà họ định tiến hành trong lãnh vực bảo 
hiểm sức khoẻ. Thay vào đó, họ tìm cách giảm sự bất 
bình đẳng trong thu nhập bằng những biện pháp thuế 
má, một phương thức cổ điển thường được dùng để 
đạt mục tiêu nói trên. Điều này khiến cho nhiều người 
đặt câu hỏi tại sao VVD và PvdA đã không chọn con 
đường mòn quen thuộc đó ngay từ đầu… 

 

Cuộc “nổi dậy” trong đảng VVD đã làm cho Thủ 
Tướng Mark Rutte, vị lãnh tụ đảng này, mất nhiều uy 
tín và đã khiến cho VVD mất nhiều hậu thuẩn trong 
các cuộc thăm dò dân ý. Đảng CDA, một đảng hửu 
khuynh cạnh tranh với VVD, tất nhiên đã xem những 
khó khăn mà VVD gặp phải như là một cơ hội đễ hồi 
sinh sau cơn thảm bại trong cuộc bầu cử Hạ Viện 
(Tweede Kamer) vừa qua. Hiện giờ hai đảng VVD và 
PvdA đã có sự ủng hộ của đa số quá bán tại Hạ Viện, 
nhưng ở Thượng Viện (Eerste Kamer) thì hai đảng 
này chỉ còn là một thiểu số. Vậy nếu muốn biến chính 
sách thành luật pháp, họ sẽ cần sự hợp tác của các 
đảng đối lập như CDA, D66, GroenLinks hay SP tại 
Thượng Viện. Lãnh tụ đảng CDA, ông Sybrand van 
Haersma Buma, đã tuyên bố rằng tại Thượng Viện 
đảng này sẽ không giúp liên minh VVD-PvdA thông 
qua những biện pháp thuế má có mục đích giảm sự 
bất bình đẳng trong thu nhập. Lý do chính thức được 
ông Van Haersma Buma đưa ra là tác dụng tiêu cực 
của những biện pháp này đối với việc tạo ra công ăn 
việc làm mới. Thế nhưng nhiều người cũng đã hiểu 
rằng thái độ bất hợp tác nói trên chỉ là một nỗ lực để 
lôi cuống một số cử tri hữu khuynh không nhỏ đang 
thất vọng hay phẩn uất về sự hợp tác của đảng VVD 
với đảng thiên tả PvdA, tuy chính những người này 
cũng dư biết rằng VVD hiện giờ không có chọn lựa 
nào khác. 

Ông Năm Chuột tổng hợp các nguồn tin lấy từ báo 
chí, đài phát thanh, đài truyền hình và hệ thống thông 
tin toàn cầu. 
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Tin Việt Nam 

 
Phản ứng trước bản án 26 năm tù của 
blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, 
AnhbaSG 

 
Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và AnhbaSG Phan Thanh Hải 

 

Ba blogger được nhiều người biết đến tại Việt Nam bị 

tuyên án tổng cộng 26 năm tù về tội „tuyên truyền 

chống nhà nước‟. Ba thành viên chủ chốt trong Câu 

lạc bộ Nhà báo Tự do này bị bắt sau khi đăng tải các 

bài viết phê phán nhà nước Cộng sản Việt Nam 

(CSVN) bao gồm chính sách bảo vệ chủ quyền biển 

đảo của chính phủ Hà Nội trước sự xâm lấn ngang 

ngược của Trung Quốc ở Biển Đông.  

  Sau phiên tòa chớp nhoáng sáng ngày 24/9, blogger 

Điếu Cày bị tuyên án 12 năm tù, 5 năm quản chế. 

Blogger Tạ Phong Tần bị 10 năm tù, 5 năm quản chế. 

Blogger AnhbaSG bị kêu án 4 năm tù, 3 năm quản 

chế. 

 

Dù nhà nước CSVN tuyên bố đây là phiên xét xử 

công khai, nhưng chính gia đình của các bị can cũng 

không được phép tham dự. Thân nhân bị can và 

những người ủng hộ tìm cách dự phiên tòa đã bị lực 

lượng công quyền dùng võ lực ngăn cản và đã xảy ra 

các vụ bắt bớ. 

Blogger Bùi Minh Hằng, một trong số những người 

tìm cách đến cổng tòa sáng 24/9 để theo dõi phiên 

xử, cho VOA Việt ngữ biết: 

“Ngay từ đêm hôm qua, lực lượng an ninh của nhà 

cầm quyền đã có sự bố ráp rất kinh khủng đối với gia 

đình của những blogger và những người bạn có khả 

năng tham dự phiên tòa. Sáng sớm 24/9 khu vực 

Dòng Chúa Cứu thế ở 38 Kỳ Đồng bị lực lượng an 

ninh dày đặc bao quanh. Khi Hằng cùng mọi người 

bước ra, không thể tưởng tượng được, công an chìm 

nổi và lực lượng bảo vệ đứng dọc hai bên đường kéo 

dài từ Dòng Chúa Cứu Thế cho tới tòa án, trên đoạn 

đường khoảng 2-3 cây số. Tới cách cổng tòa chừng 

2,3 trăm mét, họ chặn lại ngay khách sạn Victory. Họ 

dàn quân ra. Họ ra lệnh bắt tất cả ngay ngã tư đó. 

Cho tới giờ này, hai cô em gái của Tạ Phong Tần và 

theo như gia đình thông báo, cả cậu em trai của cô 

Tần nữa hiện vẫn bị bắt giữ, không biết ở đâu.” 

Vụ án của blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và 
AnhbaSG đã khiến giới bảo vệ nhân quyền quốc tế 
một lần nữa mạnh mẽ chỉ trích thành tích nhân quyền 
xuống dốc của Việt Nam. Chính blogger Điếu Cày đã 
từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc tới 
nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới năm nay như một 
trong những ngòi bút bênh vực dân chủ-nhân quyền 
bị đàn áp trên thế giới.   

Phản ứng mạnh mẽ trước bản án nặng nề dành cho 
ba thành viên trong Câu lạc Bộ Nhà báo Tự do ở Việt 
Nam, Phó giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân 
quyền Human Rights Watch phụ trách khu vực Châu 
Á, ông Phil Robertson, khẳng định: 

“Các bản án nặng nề dành cho những blogger này hết 
sức vô nhân đạo, cho thấy chính phủ Hà Nội không 
dung chấp các quan điểm đối lập và sự đàn áp của họ 
đối với các quyền căn bản của con người tới mức 
nào. Bằng hành động hôm nay, nhà nước Việt Nam 
đang chứng tỏ cho thế giới thấy họ coi thường các 
nhân quyền được quốc tế công nhận và thách thức 
cộng đồng thế giới. Cộng đồng quốc tế nên cho Hà 
Nội biết rằng các hành động kiểu này cũng đồng 
nghĩa là Việt Nam ít có cơ may có được chiếc ghế mà 
họ đang nhắm tới tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp 
quốc vào năm 2014.” 

Tổ chức bảo vệ ký giả quốc tế Phóng viên Không biên 
giới RSF cũng ra thông cáo lên án chính phủ Việt 
Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng khi tuyên án 3 
ngòi bút đấu tranh cho tự do-dân chủ tại Việt Nam 
này. 

Tổ chức Phóng viên Không biên giới liệt kê Việt Nam 
vào danh sách các nước „Kẻ thù của Internet‟ trên thế 
giới. Sau Trung Quốc và Iran, Việt Nam là nước bỏ tù 
blogger và các ngòi bút bất đồng chính kiến trên 
mạng nhiều nhất trên thế giới. 

Cộng sản Việt Nam xét xử nhạc sĩ Việt 
Khang và Trần Vũ Anh Bình 

Sau nửa ngày xét xử, hôm 30.10 2012, cái gọi là Tòa 
án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh được lực lượng công 
an bảo vệ chặt chẽ, đã kết án ông Võ Minh Trí (nghệ 
danh Việt Khang), ca sĩ và nhạc sĩ, 34 tuổi, và ông 
Trần Vũ Anh Bình (nghệ danh Hoàng Nhật Thông) 
nhạc sĩ, 37 tuổi, mỗi người lãnh án 4 năm và 6 năm tù 

http://gdb.voanews.eu/8C335907-1368-49A2-B0D5-489295DD51B9_mw1024_s.jpg
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giam, và 2 năm quản chế khi mãn hạn. Anh Bình và 
Việt Khang đã bị giam giữ từ tháng 9 và 12 năm 2011. 

  

Anh Bình viết những bài hát tố cáo sự đàn áp những 
ai phê bình chính quyền, như bài “Ngục tối hiên 
ngang” viết tặng blogger ly khai Nguyễn Văn Hải (tức 
Điếu Cày) bị kết án 12 năm tù một tháng trước đây, 
cũng hai bloggers Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần 
với những án tù nặng nề. Việt Khang viết những bài 
hát phê phán hố sâu khủng khiếp giữa giàu nghèo, và 
việc chính quyền đàn áp những người biểu tình ôn 
hòa phản đối xâm lược Trung quốc trên Biển Đông. 
Tòa án khép tội Việt Khang đưa các bài hát lên Trang 
nhà Tuổi Trẻ Yêu nước của nhóm người Việt đối lập 
ở hải ngoại. 

Phản ứng về bản án đối với 2 nhạc sỉ trên,BàSouhayr 
Belhassen, Chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, 
tuyên bố: 

“Là thành viên quốc gia tham gia ký kết Công ước 
quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị của LHQ, 
Việt Nam có nghĩa vụ thi hành điều 19 của Công ước 
bảo vệ quyền tự do ngôn luận và chính kiến, không 
phân biệt ranh giới hay hình thức nghệ thuật”.  

Những năm vừa qua, Việt Nam bắt giam hàng chục 
nhà bất đồng chính kiến khi họ hành xử ôn hòa quyền 
tự do ngôn luận của họ, nại các điều luật hà khắc 
trong chương “an ninh quốc gia” của bộ Luật Hình sự. 
Là thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN), Việt Nam tích cực tham gia soạn thảo 
Tuyên ngôn Nhân quyền của ASEAN, mà các điều 
thoái bộ phản ảnh những điều luật hà khắc trong pháp 
luật Việt Nam. Các điều luật gian ác này trong bản 
Tuyên ngôn ASEAN cho phép các quốc gia quyền tùy 
ý quyết định để hạn chế nhân quyền được thế giới 
công nhận thông qua điều luật mơ hồ của “an ninh 
quốc gia”. Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN được 
thông qua tại Thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Nam 
Vang tháng 11 vừa qua. 

“Án lệnh dành cho Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình 
phải được hủy bỏ và nhà cầm quyền Việt Nam phải 
trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho hai Nhạc sĩ 
cũng như tất cả những ai bị cầm tù vì hành xử ôn hòa 
quyền tự do ngôn luận của họ”, ông Võ Văn Ái, Chủ 
tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm người Việt Nam tuyện 
bố như vậy. 

Những ngọn nến của tình liên đới  

 

Nghệ An: Hợp cùng toàn thể Giáo Hội trong ngày kính 
trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như cầu 
nguyện cho những người trong giáo họ đã qua đời. 
Đặc biệt, cầu nguyện cách riêng cho các Thanh Niên 
Công Giáo và Tin Lành đã bị nhà cầm quyền bắt bớ 
và giam cầm một cách mờ ám hơn 1 năm qua nay lại 
sắp bị đem ra xét xử. 

Lúc 20h ngày 17/11/2012, hơn 200 người đã qui tụ tại 
tư gia ông Chu Văn Nghiêm, thuộc giáo họ Diệu Ốc, 
xứ Đức Lân, Gp Vinh (xã Phúc Thành, huyện Yên 
Thành, Nghệ An) để cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ 
và hiệp thông cùng những đau khổ mà những người 
con ưu tú của quê hương đang phải gánh chịu cảnh 
tù đày chỉ vì yêu đất nước, yêu giáo hội. 

 Hòa quyện trong ánh nến lung linh là những lời 
nguyện tha thiết được những người dân chân lấm tay 
bùn cất lên làm tan biến cảnh tĩnh mịch vốn có của 
những vùng quê xứ Nghệ mỗi lúc tiết thời chớm lạnh. 
Họ cầu nguyện cho những người lãnh đạo quốc gia 
biết hướng đến lợi ích chung của đất nước, biết tôn 
trọng công lý và sự thật…và cầu nguyện cho những 
người đang dấn thân để làm chứng cho công lý, sự 
thật biết noi gương các Thánh Tử Đạo để dù có phải 
trả giá bằng mạng sống thì cũng không thỏa hiệp với 
ma quỉ. 

 Cũng xin được nhắc lại, đây là quê hương của sinh 
viên, người tù lương tâm Chu Mạnh Sơn, người đã bị 
nhà cầm quyền kết án 30 tháng tù giam và 1 năm 
quản chế tại phiên tòa bỏ túi ngày 26/9 vừa qua. 

 21h30 buổi cầu nguyện kết thúc trong bài hát Kinh 
Hòa Bình vang vọng đến mọi tâm can của mọi người. 
Mặc dầu trong số những Thanh Niên sắp bị đưa ra 
xét xử, không có ai thuộc giáo họ Diệu Ốc, nhưng mọi 
người đã trao đổi, chia sẻ và hiểu rất rõ về những 
Thanh Niên này. Vì thế, họ cùng hẹn nhau sẽ có mặt 
để động viên, sẻ chia và hiệp thông với các Thanh 
Niên này trong ngày ra tòa sắp tới. 

  

http://2.bp.blogspot.com/-tqgHPVKAN0Y/UKqye-OYZAI/AAAAAAAACyY/Qz0bTvPl6aM/s1600/1-199.jpg
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Giao tranh Gaza tiếp tục, Ai Cập vận 
động ngưng bắn 

GAZA/JERUSALEM (Reuters) -Israel mở ra các cuộc 
không tập cũng như bắn phá của các chiến hạm từ 
phía biển vào khu vực dải Gaza liên tục sang đến 
ngày thứ năm hôm Chủ Nhật, có thể chuẩn bị cho 
việc mở cuộc tấn công trên bộ, trong khi nêu ra các 
điều kiện để chấp nhận ngưng bắn. 

 

Binh sĩ và xe tăng Israel triển khai gần biên giới dải Gaza. 
(Hình: Jack Guez/AFP/Getty Images) 

Phía Palestine bắn hàng chục quả hỏa tiễn vào Israel 
và nhắm vào Tel Aviv, thủ đô thương mại của Israel, 
liên tiếp sang đến ngày thứ tư. Hệ thống phòng thủ 
chống hỏa tiễn “Iron Dome” của Israel bắn rớt thêm 
hai hỏa tiễn bay về phía Tel Aviv, các mảnh vụn hỏa 
tiễn rơi vào một chiếc xe làm bốc cháy, nhưng người 
lái xe thoát hiểm và không bị thương tích gì. 

Trong các nỗ lực như từng thấy trong cuộc tấn công 
mùa Ðông 2008-2009 vào dải Gaza, các đơn vị chiến 
xa, pháo binh và bộ binh Israel đóng dày đặc dọc theo 
biên giới trong khi các đoàn xe quân sự liên tục đổ 
quân vào nơi này. 

Thủ Tướng Benjamin Netanyahu cho hay Israel sẵn 
sàng mở rộng cuộc tấn công hiện nay. 

“Chúng ta đang buộc Hamas cũng như các tổ chức 
khủng bố phải trả giá đắt và quân đội Israel đang sẵn 
sàng mở rộng cuộc hành quân,” ông Netanyahu cho 
hay trong cuộc họp nội các nhưng không cho biết 
thêm chi tiết. 

Phía Palestine cho hay có 56 người, đa số là thường 
dân, kể cả 16 trẻ nhỏ, thiệt mạng trong khu vực Gaza 
nhỏ hẹp, đông dân, kể từ khi cuộc chiến khởi sự và 
có hàng trăm người khác bị thương. Có hơn 500 hỏa 
tiễn bắn từ Gaza rơi vào lãnh thổ Israel, làm ba 
thường dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị 
thương. 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, sẽ 
đến Ai Cập hôm Thứ Hai để thảo luận với Tổng 
Thống Mohamed Mursi, theo tin từ Cairo. 

Cho đến nay, các quốc gia Tây Phương và Mỹ bày tỏ 
sự ủng hộ dành cho Israel về các “hành động tự vệ.” 
Tuy nhiên, ngoại trưởng Anh, ông William Hague, 
hôm Chủ Nhật nói rằng ông và Thủ Tướng David 
Cameron “nhấn mạnh với phía Israel rằng một cuộc 
tấn công bằng bộ binh vào Gaza sẽ làm Israel mất đi 
nhiều hỗ trợ quốc tế.” 

Trong khi đó, hàng ngàn sinh viên Palestine tại các 
đại học ở Israel đổ ra đường biểu tình chống sự tấn 
công của Israel vào dải Gaza. (V.Giang) 

Hội Nghị Thượng Ðỉnh ASEAN căng 
thẳng vì biển Ðông 

PHNOM PENH (Reuters) - Nhật hôm Thứ Hai lên 
tiếng cảnh cáo rằng cuộc tranh chấp ở biển Ðông có 
thể gây nguy hại cho “hòa bình và ổn định” tại Á Châu 
trong lúc Trung Quốc tìm cách tránh né lời kêu gọi 
nhằm đạt thỏa thuận giảm sự đối đầu ở biển Ðông, 
một điều cũng gây bất đồng ý kiến giữa Philippines và 
Cambodia. 

Sự bất hòa này góp phần tạo bối cảnh khó khăn cho 
chuyến viếng thăm của Tổng Thống Barack Obama, 
vốn dự trù sẽ kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia 
ASEAN tìm cách giải quyết tranh chấp biển Ðông, một 
trong những vấn đề an ninh quan trọng nhất ở Á 
Châu. 

Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda bày tỏ sự không 
đồng ý về nỗ lực của quốc gia chủ nhà Cambodia, 
một đồng minh của Trung Quốc, nhằm giới hạn cuộc 
thảo luận về vấn đề biển Ðông. 

“Thủ Tướng Noda đưa lên vấn đề biển Ðông, nói rằng 
đây là sự quan tâm chung của cộng đồng thế giới, 
vốn có ảnh hưởng trực tiếp tới hòa bình và ổn định 
trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương,” một bản thông 
cáo của chính phủ Nhật cho hay sau khi ông Noda 
gặp các nhà lãnh đạo từ 10 quốc gia thành viên khối 
ASEAN. 

Phát biểu này được đưa ra tiếp theo một phát biểu 
hôm Chủ Nhật của một viên chức ngoại giao 
Cambodia, Kao Kim Hourn, nói rằng các nhà lãnh đạo 
Ðông Nam Á “quyết định là từ nay sẽ không quốc tế 
hóa vấn đề biển Ðông”. 

Trong một chỉ dấu cho thấy có sự căng thẳng trầm 
trọng, Tổng Thống Benigno Aquino của Philippines 
thẳng thừng cho hay không hề có thỏa thuận nào như 
vậy, bằng cách đưa tay yêu cầu được phát biểu ngay 
trước khi ông Hun Sen tuyên bố bế mạc cuộc họp với 
ông Noda. (V.Giang) 
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Ðức, Hòa Lan đợi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu 
gửi hỏa tiễn phòng không 

BRUSSELS (Reuters) - Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Hai dự 
trù sẽ chính thức yêu cầu khối NATO đưa hỏa tiễn 
phòng không tới biên giới với Syria để ngăn chặn việc 
chế độ Assad có thể tấn công quốc gia này, theo bộ 
trưởng quốc phòng Ðức cho hay. 
 
Hiện nay chỉ có Mỹ, Hòa Lan và Ðức là có hệ thống 
hỏa tiễn phòng không Patriot sẵn sàng để đưa sang 
Thổ Nhĩ Kỳ. Ðức sẽ cứu xét yêu cầu này “trong tinh 
thần đoàn kết” theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Ðức 
Thomas de Maiziere. 
 
“Tôi chờ đợi có yêu cầu từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 
nay để NATO bố trí hệ thống hỏa tiễn Patriot ở biên 
giới,” ông cho báo chí hay tại Brussels, bên lề một 
cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng khối NATO. 
Ông De Maiziere nói rằng sự đáp ứng của Ðức còn 
tùy thuộc vào chi tiết của lời yêu cầu từ phía Thổ Nhĩ 
Kỳ. “Tuy nhiên nếu chúng tôi bố trí hỏa tiễn Patriots ở 
biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thì lính Ðức sẽ phải đi cùng.” 
Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận với các đồng minh NATO 
về việc tăng cường an ninh dọc theo biên giới dài 
900km với Syria sau khi quân đội chế độ Assad bắn 
súng cối vào lãnh thổ quốc gia này. 
 
Bộ trưởng quốc phòng Hòa Lan cũng cho hay họ 
đang chờ đợi lời yêu cầu từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời 
Jeanine Hennis-Plasschaert cho hay tại Brussels. 
(V.Giang) 

 
Trung Quốc tiếp tục cản trở „Bộ Quy 
Tắc Ứng Xử‟ Biển Ðông 
 
PHNOM PENH (NV) - Trung Quốc đã đạt được mục 
đích khi đã cản trở thành công những thúc hối của 
nhiều nước ASEAN muốn có sớm cuộc đàm phán để 
có một Bộ Quy Tắc Ứng Xử hầu tránh xung đột liên 
quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển 
Ðông. 
 

 
 
Với sự hậu thuẫn lộ liễu của nước chủ nhà Cambodia 
hiện đang là chủ tịch luân phiên ASEAN, nhiều lắm 
cũng chỉ có những lời đòi hỏi hay tố cáo những cản 
trở cho một lịch trình bàn luận ở cấp cao nhất. Tin tức 

cho hay nhiều phần sẽ không có một nghị trình chính 
thức cho các tranh chấp biển Ðông khi tổng thống Mỹ 
từ Thái Lan đến Phnom Penh dự cuộc họp với các đối 
tác. 
 
Ðiều này làm nhớ lại cuộc họp cấp ngoại trưởng 
ASEAN hồi tháng 7 vừa qua cũng tại Phnom Penh, tổ 
chức đã không ra nổi một bản thông cáo chung kết 
thúc chỉ vì Cambodia nhận chỉ thị từ Bắc Kinh, bác bỏ 
lời kêu gọi của Việt Nam và Philippines về biển Ðông. 
Theo AFP, hôm Thứ Hai, 19 tháng 11 năm 12012, 
các lãnh tụ 10 nước ASEAN tưởng đã hy vọng đứng 
chung một lập trường về giải quyết tranh chấp biển 
Ðông khi chuẩn bị gặp Thủ Tướng Trung Quốc Ôn 
Gia Bảo. Nhưng nỗ lực đã bị tắc lại trước sự đối 
nghịch giữa Philippines với Cambodia, đồng minh của 
Trung Quốc. 
 
Hôm Chủ Nhật 18 tháng 11 năm 2012, Cambodia 
loan báo các lãnh tụ ASEAN đã đồng ý “không quốc 
tế hóa” cuộc tranh chấp và chỉ giữ các cuộc đàm phán 
giữa các nước liên quan. Ðiều này phản ảnh rõ rệt lập 
trường và chủ đích của Bắc Kinh. 
 
Tuy nhiên, hôm Thứ Hai, Tổng Thống Philippines 
Benigno Aquino công khai phản bác lời nói của Thủ 
Tướng Cambodia Hun Sen là hoàn toàn không có 
một sự “đồng thuận” nào như vậy. Ông còn cho hay 
Philippines sẽ tiếp tục nêu vấn đề ở trên các diễn đàn 
thế giới. 
 
Hãng tin Philippines GMA tường thuật lại chi tiết hơn. 
“Tại cuộc họp mặt ASEAN ngày hôm qua (Chủ Nhật) 
(buổi nghỉ dưỡng), đã có nhiều quan điểm khác nhau 
được trình bày về vấn đề hợp nhất (hành động) của 
ASEAN, được chủ tịch (ASEAN) diễn dịch là đồng 
thuận.” Ngoại Trưởng Philippines Albert del Rosario 
gửi tin nhắn tới GMA viết. “Cái đó không phải là sự 
hiểu biết của cả Philippines và ít nhất một nước 
khác”. 
 
Nước khác được hiểu ngầm là Việt Nam, một quốc 
gia có “lịch sử tranh chấp đẫm máu” với Trung Quốc 
về chủ quyền biển đảo. 
Sự hợp nhất hành động được hiểu là kêu gọi Trung 
Quốc cùng với ASEAN tiến hành nhanh chóng các 
cuộc bàn luận chi tiết một Bản Quy Tắc Ứng Xử 
(COC) ở cấp cao nhất. 
 
Không những Philippines chống đối, Thủ Tướng Nhật 
Yoshihiko Noda chống lại chủ trương của nước chủ 
nhà Cambodia muốn giới hạn các cuộc thảo luận về 
biển Ðông. Một bản tuyên bố của chính phủ Nhật phổ 
biến nói ông Noda đã gặp các lãnh tụ ASEAN về các 
vấn đề khu vực mà các bên đều quan tâm vì có tác 
động trực tiếp đến hòa bình và ổn định cả khu vực Á 
Châu Thái Bình Dương. 
 
Theo Reuters, khi Thủ Tướng Cambodia Hun Sen bắt 
đầu kết thúc cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng Nhật và các 
lãnh tụ ASEAN, tổng thống Philippines “đột ngột giơ 
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tay và phát biểu chen vào nói ngắn gọn” là không có 
sự “đồng thuận” nào cả. 
 
“Xin ghi vào biên bản là điều đó (đồng thuận) không 
có như tôi hiểu”. Ông Aquino nói. “Lộ trình ASEAN 
không phải chỉ là một lộ trình duy nhất của chúng tôi. 
Là một nước có chủ quyền, chúng tôi có quyền bảo 
vệ lợi ích quốc gia”. 
Philippines từng cân nhắc đưa vấn đề tranh chấp chủ 
quyền biển đảo với Trung Quốc ra các cơ quan tài 
phán của Liên Hiệp Quốc. 
 
“Trong khi Philippines muốn hậu thuẫn cho một tổ 
chức ASEAN thống nhất lập trường, chúng tôi có 
quyền đương nhiên phải bảo vệ lợi ích quốc gia khi 
cần”. Ngoại Trưởng Rosario nói. 
 
GMA nói Bộ Ngoại Giao Philippines đã gửi một văn 
bản chính thức trình bày lập trường của họ đến 
Cambodia và tất cả các ngoại trưởng ASEAN. 
Theo lời ông Rosario, tuy Việt Nam cùng lập trường 
với Philippines chống lại những lời tuyên bố của Hun 
Sen nhưng tin tức báo chí quốc tế hoàn toàn thấy cả 
Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và Ngoại 
Trưởng Phạm Bình Minh đều nín lặng. 
 
Về phía Trung Quốc, chỉ thấy thông tấn AFP thuật lại 
lời Ôn Gia Bảo lập lại với các lãnh tụ ASEAN là Bắc 
Kinh chỉ muốn đàm phán với các nước liên quan 
tranh chấp chứ không muốn các nước bên ngoài xía 
vào, quốc tế hóa vấn đề. Lập trường này vẫn không 
đổi lâu nay. 
 
Bắc Kinh coi gần hết biển Ðông là “ao nhà” của mình, 
dựa vào thế mạnh nước lớn. Những va chạm, căng 
thẳng trên biển Ðông những năm qua giữa Bắc Kinh 
với Việt Nam và Philippines đều phát xuất từ thái độ 
bá quyền của Trung Quốc. 
 
Nhiều nhà bình luận thời sự quốc tế từng dự đoán 
khó lòng có một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of 
Conduct) trên biển Ðông như các nước ASEAN mong 
muốn trừ phi Bắc Kinh đạt được những điều họ muốn. 
Theo tin tức quốc tế, có thể Tổng Thống Obama cũng 
nêu quan điểm của Hoa Kỳ đối với tranh chấp biển 
Ðông vì có quyền lợi quốc gia ở khu vực. Tuy nhiên, 
trước sự mua chuộc và áp lực của Bắc Kinh với nước 
chủ nhà, các cuộc họp năm nay của ASEAN về biển 
Ðông không dẫn tới một kết quả cụ thể nào. (T.N.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thơ 

 

Bên Em 
Lê Ngọc Trùng Dương   

 

Dù cho anh ở nơi nào 

Em luôn kề cận gót đào bên anh 

Em  là gió thoảng miên man 

Như loài hoa tuyết  trên đàng anh đi 

 

Nhìn em như đóa hoa xinh  

Tiếng  em réo rắt nhạc tình sơn ca 

Em là  hơi thở trong ta 

Cầu vồng mưa ấm, em là hiện thân 

 

Tình em như sóng đại dương 

 Vỗ bờ  dào dạt yêu thương dâng trào 

 Biết rằng ta đã xa nhau 

 Vẫn mong kề cận má đào bên em 

 

Em xinh như buổi bình minh 

Ban mai nắng sớm dịu tình bên anh 

Dáng kiều thơm ngát mùi hương  

Cho anh ngây ngất đêm trường hoài mong 

 

Em trao kỷ niệm đẹp xinh 

Nhớ lời em nói, biết tình em trao 

Nghĩ  rằng ta ở bên nhau 

Cho dù anh sống trước sau một mình 

 

Chân tình sống mãi thiên thâu 

Không bao giờ chết, phai mầu lãng quên 

Em yêu dáng đẹp thiên thần  

Vai anh em ngự, soi đường anh đi  

 

BÃO LÒNG  
Nguyên Bông 

 

Trận bão năm xưa rớt bất ngờ. 

Bây giờ nghĩ lại tưởng như mơ. 

Chinh nhân buông súng lòng nhung nhớ, 

Cha mẹ đeo sầu dạ ngẩn ngơ. 

 

Tình khúc chia tay người vợ trẻ, 

Đường đời lạc lối đứa con thơ. 

Hận xưa phong kín còn chưa dứt, 

 Thời khắc qua mau lại chẳng chờ... 
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Giáng Sinh Có Gì Khác 

Nguyễn Lê Hồng Hưng 

 

 

 

 

 

 

Tàu anh ghé cảng Gdynia, Phần Lan vào giữa trưa 
tháng mười hai dương lịch. Chiều hôm ấy cha 
Edward lái xe xuống tận bến rước anh lên bờ, trên 
đường đi anh nhờ cha ghé vào phố để anh mua ít 
món cần dùng cho bữa tiệc Giáng Sinh. Mua sắm 
xong cha đưa anh về hội quán. Vừa về tới nơi thì có 
vài thủy thủ nhờ cha chỉ cách gọi điện thoại về gia 
đình hoặc chỉ dẫn cách xài vi tính...  

Nhìn cha bận rộn, khiến anh nghĩ tới một người cha 
hiền lo cho đàn con tứ xứ vừa mới tụ tập về đây. Tới 
đây anh thấy cũng không có gì để làm phiền cha nữa, 
bèn tháo laptop nối mạng. Vừa mở e mail lên thì đã 
thấy thư và thiệp Giáng Sinh của em gởi tới. Em hỏi 
anh năm nay Giáng Sinh có gì khác lạ không? 
Chuyện không lạ là hiện giờ anh ngồi trong căn phòng 
rộng, cạnh anh cây thông tươi, trên cành treo lủng 
lẳng đồ chơi lóng lánh ánh kim tuyến và mùi nhựa 
thông thoang thoảng làm lòng anh ấm áp và lâng lâng 
một niềm thương nỗi nhớ...  

Chuyện khác với những năm trước thì có khá nhiều, 
cuộc sống luôn luôn thay đổi là lẽ thường. Trước kia 
anh làm việc chung với người In Đô và Hoà Lan, anh 
nghĩ Á, Âu không hòa hợp với nhau cũng là chuyện 
thường tình. Tuy nhiên từ ngày dân lao động bên 
Đông Âu sang Tây Âu làm việc thì những va chạm tập 
tục văn hoá và chuyện kỳ thị chủng tộc càng lộ liễu 
hơn…  

Viên thợ máy tàu người Ukrainia năm nay đã trên 
năm mươi tuổi, ông sống rất bình dị. Có lẽ trong cuộc 
đời ông chưa bao giờ trải qua cuộc sống cao sang, 
cho nên khi sang đây, ngồi trước một bàn bày biện 
đầy thức ăn ông lúng túng không biết ăn món nào bỏ 
món nào hay ăn món nào trước món nào sau. Hôm 
nào dọn món bít tết, cốc lết thì ông đứng dậy đi vào 
bếp hỏi xin cá hộp hoặc thịt hộp ra khui ăn, gà thì ông 
chỉ ăn được đùi và cánh. Cái món ông thích nhứt là 
món thịt xay nhuyễn, trộn cơm, vo tròn, chiên vàng rồi 
đem hầm.  

Tuy nhiên trước khi tiếp câu chuyện, có lẽ anh phải kể 
em nghe về món thịt xay trộn cơm của Ukraina. Trong 
những năm đầu người Ukrainia sang làm việc, có một 
thủy thủ người Ukrainia đưa anh recept, ông nói đây 
là món đặc biệt của nước ông. Trong recept thành 

phần gia vị cũng giống như món thịt bầm vò viên theo 
cách Tây phương, chỉ khác nhau là có thêm một phần 
ba cơm trắng. Anh nghĩ trong thời buổi nhiều người 
sợ mập, món nầy ít ra cũng bớt được một phần ba 
chất mỡ, rất thích hợp cho những người ăn kiêng, 
thấy hay hay, anh liền thực hiện món thịt bò xay 
nhuyễn trộn cơm trắng của Ukrainia vào ngày hôm 
sau.  

Thường thì đầu bếp khám phá được thực đơn mới, 
trên tàu ai cũng háo hức muốn thử trước. Vậy mà 
hôm ấy, khi mọi người ngồi hết vào bàn, anh dọn thức 
ăn ra và vui vẻ giới thiệu món thịt xay trộn cơm của 
Ukrainia, tức thì thuyền trưởng ụ mặt, im lặng làm cho 
những người ngồi cùng bàn ngỡ ngàng, mất hứng và 
yên lặng theo... Anh cảm thấy bầu không khí bữa ăn 
có gì đó không ổn, bèn trở vô bếp nếm thử lại các 
món ăn. Đối với một đầu bếp kinh nghiệm lâu năm 
như anh, nếu món thịt xay nầy trộn cơm bằng gạo lúa 
dẻo, thơm thì hương vị sẽ tăng thêm, rất tiếc trên tàu 
chỉ ăn loại gạo rẻ tiền, tuy nhiên món thịt vò viên trộn 
cơm hôm ấy không đến nỗi tệ, phải nói là ngon tuyệt 
và nhứt là lạ miệng mới đúng. 

Sau bữa ăn, súp, khoai tây, rau cải đều hết sạch..., 
chỉ có dĩa thịt vò viên thì ngoài viên thịt của ông già 
người Ukrainia ra và viên thịt của anh, phần còn lại 
không ma nào rớ tới. Thường thì phần đông thuyền 
viên, hễ nghe thuyền trưởng chê cái nào thì cả đám 
chê theo cái đó và không ăn món nào thì cả đám 
không ăn theo, mới hay cái thói a dua của loài người 
muôn đời vẫn thế. Anh mang máng đoán được phần 
nào cái nguyên nhân. Nhưng cái nguyên nhân được 
xác định ngay chiều hôm đó. Trong lúc anh sửa soạn 
cho buổi ăn chiều, thuyền trưởng vào phòng bếp nói 
nhỏ với anh:  

– Ông có thể nấu món của Việt Nam, Tàu, In Đô... 
hay bất cứ món nào nhưng không được nấu món 
Nga.  
Có hơi khó chịu nhưng anh cũng cười, nói: 
 – Món nầy đâu phải của Nga.  
– Nga hay Ukrainia cũng giống nhau.  
Đúng ra thuyền trưởng vô kỷ luật, sai nguyên tắc! 
Nhưng trên tàu chỉ có ông ta là... thuyền trưởng, mà 
thuyền trưởng là cha me mà, cãi vã với ông có ích lợi 
gì, hơn nữa những chuyện bất công dường có mặt 
khắp nơi trên trái đất nầy, chớ chẳng riêng gì trên tàu. 
Anh chỉ tiếc bỏ cả buổi thực hiện được một món ăn 
ngon, chỉ vì lòng dạ hẹp hòi của con người, làm anh 
phải đành đem công sức của mình trút hết vô thùng 
rác.  

Tuy nhiên anh không bỏ cuộc, anh chờ thời gian sau 
không ai nhớ tới chuyện xảy ra hôm đó nữa, anh thực 
hiện lại món bò xay trộn cơm và im lặng dọn bàn... 
Bắt đầu từ đó trở đi món thịt xay trộn cơm trắng của 
Ukrainia lần nào anh dọn ra cũng hết sạch. Anh có 
tánh hay tò mò, mỗi khi biết được món ăn lạ, anh hay 
tìm hiểu nguồn gốc, nhờ vậy anh biết được món thịt 
bầm trộn cơm vò viên có từ thời nước Nga còn hợp 
tác xã. Nghe nói lúc đó một lần phân phối thực phẩm, 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=817&Itemid=47
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mỗi gia đình chỉ được vài ba trăm gram thịt. Thịt ít 
quá, xào nấu bình thường thì ăn không đủ, người ta 
mới nghĩ ra cách đem xay nhuyễn ướp gia vị trộn với 
cơm, vo cục tròn chiên vàng rồi đem hầm cho cục thịt 
nở to ra, như vậy mới đủ cho nhiều người ăn. Anh 
sực nhớ tới câu chuyện của ông chú kể lại hồi ông đi 
cải tạo, chỉ có khoai sắn, thỉnh thoảng được bữa cơm 
trắng, và lâu lâu mới được cục thịt bằng lóng tay, cho 
nên ông và mấy người bạn lấy mì ăn liền đâm nhỏ 
trộn với muối đường giả làm muối mè ăn tạm, vậy mà 
khi được thả cho về nhà thỉnh thoảng vẫn còn nhớ 
món nầy. 

Hoà Lan cũng có một cũng có câu chuyện tương tợ 
về món hachee. Nghe đâu món nầy được sáng chế 
hồi sau đệ nhị thế chiến, lúc đó thịt bò mắc như vàng, 
còn củ hành thì rẻ như cám, nhiều gia đình nghèo, 
đông con, mới nghĩ ra cách mua nửa ký lô thịt bò và 
năm sáu củ hành tây đem về. Đoạn một, thịt xắt cục 
nhỏ bằng đầu ngón tay cái, ướp gia vị để đó, năm sáu 
củ hành tây lớn cắt nho nhỏ ra. Đoạn hai, bắt chảo 
lên lò, cho một hai muỗng mỡ vào và vặn lửa cao, khi 
mỡ nóng thiệt nóng, bỏ thịt vô chiên cho vàng rồi vớt 
ra, sau đó bắt chảo mới cũng cho dầu và lửa cao cho 
củ hành vô xào tới khi vàng rồi, trút thịt bò trở vô 
chảo, trộn đều với củ hành, cuối cùng đổ nước vô 
hầm tới khi thịt mềm và củ hành rục ra nước sền sệt 
là vừa, món nầy được gọi là hachee. Hachee chan 
lên khoai tây luộc hoặc cơm trắng kèm với cải đỏ luộc 
ăn rất bắt. Ngày nay món hachee đã trở thành món 
ăn truyền thống của dân Hoà Lan. Như vậy món thịt 
xay trộn cơm cũng đáng được ghi vào món ăn truyền 
thống của dân Ukrainia lắm chớ. Chuyện rất hay và 
có sáng tạo, ấy vậy mà những người trẻ sau nầy biến 
câu chuyện thành khôi hài, mỗi lần tán chuyện họ kể 
nhau nghe để mà cười chơi. 

Viên thợ máy hay phàn nàn ở nước ông hiện nay giàu 
nghèo chênh lệch nhau nhiều quá, hối lộ, đĩ điếm, ma 
cô đầy dẫy..., ông chê đám trẻ thời nay chỉ biết tôn 
trọng đồng tiền, coi rẻ đời sống tinh thần. Cũng vì hay 
nói nhiều về quá khứ và chê bai hiện tại, cho nên bị 
đám trẻ trêu chọc, nói ông là món đồ cổ, cho vô bảo 
tàng viện là vừa. Mới hay dù cho một xã hội bị đánh 
giá tồi tệ cỡ nào đi nữa, khi nó qua rồi thì cũng có 
những cái tốt đẹp in đậm trong lòng người. Riêng anh 
thì rất tôn trọng sự trung thành với quá khứ của ông, 
ít ra ông cũng có một thời sống trong yên bình, hạnh 
phúc, ngay trên quê hương mình. Anh nói về viên thợ 
máy có hơi nhiều là vì mấy năm qua anh chung sống 
với dân Nga và Ukrainia, anh thấy nhiều người cùng 
lứa tuổi như ông đều có suy nghĩ giống y chang nhau, 
họ mơ ước trở lại thời trước, cái thời ai cũng có ăn có 
mặc, tuy không có nhiều tiền nhưng mọi người đều 
bình đẳng như nhau. 

Về tiệc mừng chúa Giáng Sinh, để cho thức ăn bớt 
thừa mứa và mọi người vui vẻ trong mùa Giáng Sinh, 
trước khi ra menu, anh có hỏi mấy người Nga và 
Ukrainia về món ăn truyền thống Giáng Sinh của 

nước họ. Mấy đứa trẻ thì nhao nhao nói ăn thịt thà 
nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Anh cười nói:  

– Chuyện ăn nhiều thịt đâu cần tới Giáng Sinh, tao nói 
thiệt cho tụi mầy biết, trước kia thịt ăn không hết tao 
thường dành lại cho những người khuân vác trên 
bến. Từ ngày dân mầy sang đây làm việc, thịt thà nấu 
ra bao nhiêu hết sạch bấy nhiêu. Tao chỉ hỏi món ăn 
thuyền thống Giáng Sinh thôi.  

Mấy đứa lắc đầu ngơ ngác... Một hồi viên thợ máy già 
từ tốn nói với anh: 

– Sau thời nước Nga mở cửa, dân chúng Nga và 
Ukrainia mới được ăn mừng ngày Chúa ra đời, nhưng 
Giáng Sinh nước tui bắt đầu từ bảy tây tháng Giêng. 
Thường thì gia đình tui làm một dĩa salade Nga ăn với 
bánh mì và uống vodka.  

– Món salade Nga đã nổi tiếng thế giới lâu lắm rồi, 
nhưng nó có phải món truyền thống Giáng Sinh 
không? 

Ông lắc lắc đầu cười vui vẻ:  

– Trước kia ở nước Ukrainia không được ăn mừng 
Giáng Sinh thì làm gì có truyền thống, tạm thời bây 
giờ mạnh ai nấy chế món ăn sao cho ngon là được, 
còn chuyện truyền thống có lẽ phải chờ thế kỷ sau. 

Thế giới đổi thay nhiều tập tục cũng theo đó mà thay 
đổi. Không biết từ năm nào, cái món gà tây đút lò và 
thỏ hầm rượu chát truyền thống của Giáng Sinh 
không còn xuất hiện trên bàn tiệc Giáng Sinh trên tàu 
và anh cũng đã quên luôn cách làm hai món ấy.  

Năm nay thực đơn Giáng Sinh có phần phong phú 
hơn mọi năm. Khai vị rượu champagne với nhiều món 
nhắm khác nhau. Đặc biệt có món thịt bò xay trộn 
cơm vò viên, chiên vàng, vì là món nhậu anh vò viên 
nho nhỏ cho dễ ăn; bữa ăn chánh anh dùng thịt ức gà 
tây xốt yoghurt, đùi và cánh ướp ngũ vị nướng oven, 
thỏ chiên vàng xốt nước trái cây và món Russische 
salade thay cho món xúp. 

*** 

Cha Edward thông báo sắp tới giờ seamen‟ mission 
đóng cửa. Anh đành lưu thư lại trong hộp hồ sơ và tắt 
laptop, cùng với các thủy thủ sửa soạn ra xe để cha 
chở xuống tàu.  

Trên đường xuống cảng, cha cho xe chạy một vòng 
trong phố. Đường phố Gdynia hôm nay người ta treo 
đèn kết hoa đủ màu sặc sỡ. Không khí Giáng Sinh đã 
tràn ngập khắp phố phường. Tàu anh sẽ khởi hành 
vào giữa khuya, vậy là năm nay tụi anh bày tiệc Giáng 
Sinh trên biển. Anh ngán ngẩm khi nghĩ tới cái cảnh 
mọi người vui vẻ, ăn uống no nê, say xỉn rồi ói mửa... 
Để rồi sáng hôm sau nhìn những giương mặt vui vẻ 
của đêm chúa Giáng Sinh nó bầy nhầy bạn nhạn 
giống y như tấm mền rách... 
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Cha Tui là tài xế lái xe bồn, thứ bự chảng dài 9, 10 
thước lận. Ổng làm cho hãng R.M.K. của Mỹ ở Nha 
Trang. Chở xăng, chở dầu, chở nước đi có khi cả 
tuần lễ mới dìa. Mỗi lần ba tui dìa hay đem theo táo 
Mỹ, với CoLa cho tui. Hớp nước đen đen thơm hết 
biết luôn, lần nào cũng như lần nào hớp đầu tiên là 
hơi nó bay lên mũi, mũi phình ra, cay cay chảy nước 
mắt luôn, mà đã thiệt nghen. Tui uống từ từ, nữa ngày 
mới hết lon. Được đâu mấy năm. Lúc đó có lệnh tổng 
động viên cha tui cũng trong hạn tuổi phải trình diện. 
Đâu còn chừng một hai tháng gì đó thì cha tui đi. Má 
tui mới làm tiệc, bữa đó ăn đã luôn. Vịt, gà, heo đủ 
thứ. Bên nội bên ngọai đủ mặt. Hàng xóm cũng nhiều. 
Dô Dô xuốt luôn buổi chiều, mặt ai cũng đỏ như gà đá 
độ. Cha tui hăng lắm, dô dô hòai. Mấy gì của tui ai 
cũng càm ràm cha tui hết trơn. Dui lắm sao mà dô dô 
quài. Má tui buồn lắm. Đi ra đi dô lăng xăng tiếp đồ ăn 
thức uống, nhưng mặt héo queo. Còn tui hồi đó nghe 
cha tui đi lính thì tui khoái lắm.  

- Cha, bữa nào cha đi lính gì vậy cha? 

Cha tui mặt đỏ rừ, cười khì khì dô cái tót sạch ly rụ. 
- Cha sẽ đi lính nhảy dù. Mai mốt cha sẽ đi xâm trên 
tay nguyên hàng chữ: Xa quê hương nhớ.  
Cha tui nói chưa hết câu, tô càry gà trên tay má tui rới 
xuống cái bụp ngày trước mặt ổng, má tui quày quả 
bỏ đi dô nhà. Vừa đi vừa khóc thành tiếng. Gì hai 
bước tới chỗ cha tui ngồi, đưa tay dí đầu ổng muốn 
đụng sàn nhà.  
- Dượng, dượng, dượng….. Rụ nói hay là dượng nói. 
Đồ cà chớn. 
 Gì hai chửi tiếp:  
- Tướng thì như con khô chạch, khiêng bao gạo hổng 
xong, dượng mà nhảy gió thổi ba ngày sau chưa tới 
đất, bày đặt làm thiên thần mũ đỏ như cha nội Hùng 
Cường hả. Hùng Cường nhảy ” tít” không hà. 
Cha tui ngồi lau nước càry dính đầy quần áo. Chiếu 
đàn ông im re. Gì Hai tui mà chưởi là cha tui hổng 
dám cãi. Dượng Hai cũng nín khe.Ông nội tui nghiêng 
qua hỏi cha tui:  
- Năm mày nói chơi hay nói thiệt dậy Năm? Mụ nội 
mày, thằng anh Ba mày lên bàn thờ ngồi, chồng con 

sáu cũng chưa mãn tang bộ chưa đủ sao mà mày còn 
tính chiện anh hùng.  
Dứt câu ông nội tui đứng dậy phủi đít lãng đi chỗ 
khác. Bà nội tui bước tới mắt ướt nhẹp, ngồi xề 
xuống:  
- Năm ơi! Năm ơi.  
Rồi bà nội tui khóc hu hu. Cha tui đưa ly rụ cạn lên 
liếm liếm. Ông ngọai tui đứng dậy đưa tay vẫy vẫy.  
- Anh xui chị xui, dô, dô nhà tui tui nói chiện này. Rồi 
ông ngọai, bà ngọai, ông nội bà nội, kéo nhau dô nhà 
ngồi nói chiện.  
Ông ngọai nói: 
- Tui tính dầy anh chị xui nghe được không? Anh Hai 
tui làm trên tỉnh  Pleiku Plaidái gì đó mấy năm nay rồi, 
chỗ đó yên lắm, hay mình gởi thằng Năm lên trển. Gì 
thì gì chớ có gốc, mà dù gốc nhỏ có còn hơn không. 
Phải không anh chị. Chớ để nó đăng nhảy dù thì gay 
à nha. Mà thằng Năm nó ưa chơi nổi lắm.  
- Ba ơi ba, ba nói với bác Hai đi ba. Ảnh thích đồ gằn 
gi lắm. Mũ đỏ mũ xanh lắm. 
Má tui vừa nói vừa thút thít khóc. Gì hai tui đuổi má tui 
:  
- Gì ra ngoài coi nó sao rồi? Đổ nguyên tô cary lỡ 
phỏng hết…… đái luôn.  
Má tui đứng dậy đi ra tìm cha tui. Ổng ngồi buồn hiu 
hút thuốc. Má tui qùy xuống nắm tay cha tui: 
- Anh dô nhà thay đồ đi, có bị…..bị… nóng hông?  
- Nóng hả ? Cha tui hỏi gằn.  
- Sao không đổ nguyên cái nồi lên đầu tui cho dừa 
bụng.  
Cha tui nói lẫy, quơ tay tìm gói thuốc, gói thuốc hết 
trơn, đứng dậy bỏ đi. Mẹ tui lủi thủi đi theo. Ngoái cổ 
biểu tui: 
- Cu vô nhà lấy gói thuốc mới cho cha.  
Tui chạy đi lấy gói thuốc, rồi hai cha con leo lên chõng 
nằm . Cha tui thúi quắc. Nhưng nhứt định không đi 
tắm, đi thay quần áo. Mẹ tui phải đem nước đem 
quần áo vô tận dường thay cho cha tui. 
Đâu chừng tuần lễ sau cha tui với ông ngọai đi đâu 
tuốt luốt cả tháng. Chừng về thì chỉ có mình ên ông 
ngọai tui. Ông ngọai khoe cha tui đăng lính trên Chèo 
Reo. Chèo réo gì đó. Cũng lái xe nhưng là xe lính. 
Ngọai dặn hai mẹ con bay chờ chừng nào nó lo xong 
nhà cửa thì lên thăm. Má tui đòi đi liền. Mấy ngày sau 
má dẫn tui đi thăm cha. Đêm đầu tiên nhà tui ngủ ỏ 
phòng ngủ Định Thành. Tui với má nằm giường, cha 
tui nằm dưới đất, gần sáng chỉ còn mình ên tui nằm 
trên giường. Tui nhảy tọt xuống đất chen vô nằm 
giữa. 
Rồi ở luôn. Cha tui mướn nhà gần bệnh viện. Má tui 
mở tiệm may ngoài chợ, còn tui đi học trường tiểu 
học bên bờ sông Ba. Mấy đứa bạn mới của tui là mấy 
thằng thượng da đen đen nói chiện ngọng ngọng, 
nhưng vui. Học xong là tụi tui ra sông Ba chơi. Sông 
Ba mùa nắng nước cạn queo trưa trưa ra ngâm mình 
đã điếu. Đâu chừng hơn tháng tui đen hơn tụi bạn 
mới. Tắm xong lên gốc soài ngồi chơi.  
Ngày ngày, sáng tui theo má ra chợ, má mua cho tui 
ổ bánh mì, bánh mì Thái Hòa, mua chả của bác Hợp 
có cái sạp bánh mì giò, bên cạnh là mấy chị con bác 
Độ bán hàng xén. Hai chị sanh đôi da trắng bóc. Hết 
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năm học cả chợ ai cũng kêu tui là Cu đen, vì ngày 
nào má cũng sai tui đi chợ. Có lần má tui biểu Cu, con 
tới sạp chị Hồng mua cho má hộp kim. Tôi chạy cái 
rẹt là tới.  
- Chị một hôp kim. 
- Chờ chị chút nhá. Ờ này Cu đen chạy mua dùn chị 
hai bịch chè bên hàng cô Lan nhá. Cu Đen ăn chè gì 
thì mua luôn.  
Khi về má tui la: 
- Đi mua dùm má có hộp kim mà con đi đâu mất tăm 
mất dạng hả Cu.  
- Con đi ăn chè.  
- Ăn chè, tiền đâu con ăn chè.  
- Chị Cu trắng cho.  
- Chị…Cu….trắng? 
- Chị bán kim. Chỉ kêu con Cu đen, nên con kêu chỉ 
Cu trắng. 
Má tui tính nói gì nhưng rồi thôi, má chỉ cười cười. Ma 
tui cười có cái răng lòi xỉ, ba tui nói có diên. Mấy chú 
lính tới sửa đồ ở tiệm má cũng nói y chang. 
Tui quen thêm nhiều bạn. Tui hay theo anh Tiến lùn 
coi ảnh đánh trống, anh Tỷ đánh đờn, anh Thinh vừa 
đờn vừa hát với mấy chị: Chị Lê Thu, chị Lệ Dung. 
Chị Mỹ Xinh, chị Kim Cúc. Chị Ngọc Đầm, em gái anh 
Mỹ, chị Hồng chị Lan con bác Hoa Sen.  
Cái tỉnh lỵ nhỏ xíu xiu nên quen nhau hết trơn. Thành 
ra khi học tới đệ tứ, trường hết lớp, má cho tui về 
ngọai học tiếp. Tui buồn hết biết. Trường mới bự, cao 
hai từng, học sinh năm sáu trăm. Nhưng tui cứ nằm 
mơ tới ngôi trường bốn phòng học không có cầu tiêu, 
con trai thì dễ chạy xa xa đứng tưới, con gai thì nín 
cho tới về nhà. Nhớ thằng Nay Gai tóc quăn đẹp trai 
như Ấn Độ. Thằng Ksor Gat ngày nào cũng tới trước 
tiệm má tui đứng chờ rồi hai đứa cùng chạy tới 
trường. Trường không khóa cửa, vì không có cửa, lâu 
lâu tụi tui phải đi dọn phân bò. Tui nhớ những lần cắm 
trại ở sân đá banh, tối đốt lửa trại hát suốt đêm. Nhớ 
gốc soài bờ sông, gốc sung bên kia bờ, bóng mát to 
như sân đá banh của tụi tui. Cha má tui hay ngồi ôm 
nhau. 
 Ngày tháng trôi qua, xa dần xa dần, bạn bè tuổi tắm 
truồng ở sông Ba, sông Bờ đều lớn có đứa lấy chồng. 
Có đứa chết trận. Tôi đi lính ra trường chọn tiểu khu 
Phú Bổn. Ngày tui đeo ba lô về, má tui mừng, khóc, 
cười, ôm tui mà hít. Má tui cũng cứ thơm mùi dầu 
xanh. Cha tui cười chào kiểu lính:  
- Mời Chuẩn úy Cu đi nhậu. 
Mẹ tui trách cha:  
- Anh. Con lớn rồi mà anh còn kêu Cu nghe kỳ quá. 
Con em là sĩ quan chớ bộ. Má hãnh diện thấy rõ. 
Cha tui gây chiến liền: 
- Con em, không phải con anh hả? Vậy con thằng 
nào?  
Mẹ tui đưa tay phủi lên mặt cha tui. 
- Dô diên. 
Ngồi nhà chưa nóng đít tui đi tìm bạn cũ. Rủ nhau hát 
hò. Nhỏ bạn cùng lớp cũ hát bài : Năm năm rồi không 
gặp…từ khi…  
Và cũng từ khi đó những nẻo đường mới nở ra, bạn 
bé tứ tán. Tôi đóng ở Thuần Mẫn, có dịp là chạy về 

thăm má, cha tui lái xe tiếp vận có dịp lên Thuần Mẫn 
là thế nào cũng có đem thức ăn má nấu cho tui.  
Lần cha tui tải quân ra Phú Thiện xe cán mìn cha tui 
chết cùng mấy người lính. Má tui không khóc không 
than, nhưng héo hon. Tội lắm. Một tuần hai ba lần đi 
thăm mã. Lần nào cũng rót cho cha tui ly rượu. Ông 
bà ngoại khuyên má tôi nên dọn về Nha Trang cho có 
người này  người nọ.  
- Không! Xác chồng con nằm đây, còn con của con 
đóng lính ở đây, có chết con cũng muốn chết ở đây.  
Biết có nói gì cũng bằng thừa, má tui nói nhỏ, nói nhẹ 
nhưng cứng như bêtông, ngọai tui chỉ lắc đầu. Và mẹ 
tôi đã chết khoảng từ sông Bờ đến Phú Túc trong lần 
di tản. Có người nói thấy chỗ này có người nói thấy 
chỗ kia.  
Tôi bị thương sau khi Thuần Mẫn thất thủ. Mất một 
chân. Hư hai mắt. Nhưng cả một tuổi thơ đẹp ở thành 
phố nhỏ, nhỏ như một cái làng, nhưng tình người 
thênh thang như núi như rừng, tui đi chợ, tui đi ăn 
hàng, không cần đem theo một đồng, chỉ nói tên má 
tui là được hết. Không có nơi nào, chắc chắn không 
có nơi nào đẹp hơn nơi này đâu.  

Ước gì tui được một lần ngồi lại bên gốc soài. Một lần 
thôi. Để hướng lòng qua bên kia sông chỗ gốc sung, 
nơi cha má tui hay ngồi ôm nhau.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Ai nhắn mùa đông về rất vội 

Vũ Thanh Hoa 

Ai nhắn mùa đông về rất vội 
mưa li ti trên ô cửa kính mờ 
 lũ chim lạc bầy gọi nhau trốn rét 
chuông Nhà Thờ nhắc mùa Giáng sinh 

Nỗi nhớ tha phương trên từng dấu cỏ 
ký ức lang thang trong tiếng còi tàu 
đèn đường lim dim hoài niệm 
thì thầm tên anh mây bay 

Mười ngón ngủ buồn khăn ấm 
đêm dài qua sợi tóc em 
ai nhắn mùa đông về rất vội 
em cùng bóng mình sóng đôi 
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Món quà đêm Giáng Sinh 
 
Thanh Vân 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bầu trời trong vắt, không một cụm tuyết nào bay trong 
đêm. Thời tiết không lạnh lắm 18 độ trên 0. Những 
cây non xanh lá chen lẫn giữa những hàng dừa cao 
vút ẩn hiện trong những khu vườn. Vậy mà đêm nay 
lại là Đêm Giáng sinh. Trên hầu hết các cửa ra vào 
những chùm hoa đèn được thắp sáng, các khung cửa 
sổ đều được giăng đèn lấp lánh, rực rỡ trong bóng 
đêm. Qua những cửa kính trong suốt, ta có thể nhìn 
được những cây thông giăng đèn kết hoa tỏa ra muôn 
nghìn tia sáng lung linh. Từ một vài căn nhà vọng ra 
những bài hát xưa cổ: Đêm Thánh vô cùng, Ave 
Maria….. 
Những giây phút này lẽ ra phải tuyệt vời, vì đêm 
Giáng Sinh nào cũng đẹp, cũng cảm động dù rằng ta 
đang ở trong một thành phố nhỏ đi nữa. Đêm Giáng 
Sinh vẫn đem đến cảm giác rộn ràng, tim vẫn bồi hồi 
xúc cảm mặc dù bạn đang bận công vụ trong khi lẽ ra 
bạn đang ở cạnh gia đình trong một đêm thiêng liêng 
như đêm nay. 
Nhưng rồi, hình như bạn không còn có được cảm 
giác đó nữa khi bạn cùng năm cảnh sát viên khác có 
phận sự phải bắt lại cho được một tên vượt ngục, hay 
đúng ra, phải bắn hạ nó vì nó mang án tù chung thân 
và không dễ dàng gì để cho bắt lại. 
 
Ngồi cùng xe với tôi là Dũng, một cảnh sát viên còn 
rất trẻ, mắt ngời sáng, hai má còn tròn đầy của tuổi 
thanh niên vừa mới lớn. Dũng là một cảnh sát viên 
mới vào nghề, gương mẫu, đầy nhiệt huyết. Và nhất 
là rất hăng say, quá hăng say. Có thể nói Dũng là một 
cảnh sát viên lý tưởng. Xe tuần tiễu của chúng tôi đậu 
khoảng 400 thước cách nhà bà Thuận và ba đứa con 
nhỏ của bà đang ở. Về phía bên kia, cũng cùng một 
khoảng cách đó với căn nhà là chiếc limousine của 
ông cảnh sát trưởng Bùi và ông Ngô, người phụ tá 
cho ông. Ông Bùi là một người đã đứng tuổi, gầy như 
cây sậy nhưng có đôi mắt lạnh như nước đá. Trái lại, 
ông Ngô thì mập mạp và không có gì khác với mọi 
người. Một chiếc xe tuần tiễu khác với hai cảnh sát 
viên Tuấn và Huy đậu ở con đường phía sau nhà bà 
Thuận. Nếu Nguyễn Thuận thoát khỏi bàn tay của 
chúng tôi và chạy băng qua ngôi vườn để thoát thân 
anh ta sẽ bị chận lại ngay. Nhưng chuyện đó, theo tôi, 
khó lòng xẩy ra. 
- Không hiểu miền trên có tuyết không trung úy nhỉ?- 
Dũng chợt hỏi tôi – không có tuyết đêm Giáng Sinh 
như thiếu một cái gì, nhất là lại có mấy hàng dừa 
xanh ngắt cao vời vợi này nữa. 

- Đêm Giáng Sinh đầu tiên của anh ở đây cũng đã 
vậy mà… Tôi nhắc khéo Dũng. 
- Vâng, đúng vậy… Nhưng dù sao tôi cũng thích! 
Tôi đã tính hỏi sao anh không xin đổi đi Tiểu bang 
khác nhưng tôi chợt nhớ đến Mẹ Dũng. Khí hậu ở đây 
rất hợp với bà cụ. Ở miền khác chắc cụ không sống 
lâu. 
- Trung úy biết không, Dũng nói tiếp, tôi nghĩ thằng 
Thuận nó điên…. 
- Tại vì hắn ta đã có những phản ứng rất “người” hay 
tại hắn ta muốn gặp lại vợ con vào đêm Giáng Sinh? 
- Nhưng nó phải hiểu là nó có thể bị bắt lại một cách 
dễ dàng! Trường hợp đó còn tệ hại hơn cho vợ con 
nó nữa. Tại sao nó lại không chỉ gởi quà và gọi điện 
thoại về thôi? 
- Anh chưa có gia đình phải không anh Dũng? 
- Chưa Trung úy. 
- Và anh cũng chưa có con. Như vậy, anh không thể 
nào hiểu nổi… 
- Tôi vẫn nghĩ rằng thằng đó thật khùng mới làm 
chuyện như vậy. 
 
Tôi không trả lời anh ta. Tôi đang nghĩ cách báo thù 
tên mật báo viên khốn nạn đã báo cáo là Nguyễn 
Thuận sẽ về nhà đêm Giáng Sinh. Tôi chưa chắc 
chắn lắm về tung tích của nó, khi nào biết rõ, nó sẽ 
biết tay tôi. 
Câu phê bình của ông cảnh sát trưởng Bùi vào buổi 
chiều hôm nay chợt trở lại trong đầu tôi: “Thông – ông 
ta nói với tôi – tôi rất tiếc, nhưng tôi phải nói rằng, anh 
chưa phải là một cảnh sát viên hoàn toàn. Anh hay dễ 
bị xúc động quá. Anh phải hiểu rằng giờ đây, một 
cảnh sát viên không thể nào để cho tình cảm lấn áp 
được. Bộ anh tưởng đâu thằng Thuận đã do dự khi 
bắn vào nạn nhân sau cùng của nó là ông giám đốc 
hãng địa ốc hay sao? Bây giờ thì ông ta đã bị tê liệt 
suốt đời. Bộ anh tưởng đâu Thuận nó nghĩ đến vợ 
con của ông ấy à? Thôi bỏ cái tánh quân tử tàu đi, 
anh nghe rõ chưa? 
Ông Bùi đã giảng luân lý cho tôi nghe sau khi tôi đề 
nghị cho Thuận được trải qua đêm Giáng Sinh với gia 
đình, ngày mai chúng tôi sẽ tóm cổ nó khi nó rời khỏi 
nhà cũng không muộn. “Mình có mất gì đâu, làm 
phước cho nó một đêm thôi mà!”. Tôi biết là ông Bùi 
sẽ không đồng ý với tôi, nhưng tôi không nhịn được, 
tôi phải nói ra đề nghị đó. 
- Trung úy có nghĩ là thằng Thuận có mang súng 
không? 
- Chắc là có… 
- Tôi rất vui khi ông Bùi đã căn dặn anh em đừng do 
dự mà nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu thằng Thuận 
mà có có cử chỉ gì như muốn rút súng ra, tôi sẽ bắn 
nó ngay. Ông Bùi là người giỏi và biết lo cho nhân 
viên. 
- Tất cả mọi người đều có nhận xét như anh, nhưng 
anh đã nhìn vào mắt ông ta lần nào chưa? 
- Mắt ông ta làm sao? 
Có ánh đèn pha rọi lại từ kính chiếu hậu của xe tuần 
tiễu. 
- Khoan đã! Có một chiếc xe bus mới ngừng lại đó. 
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Chúng tôi biết Nguyễn Thuận không có xe hơi. Và nó 
cũng không có tiền. Chắc chắn là hắn ta không thể 
mướn xe để di chuyển hay đi xe taxi được. Chiếc xe 
bus vẫn còn đậu lại sau xe chúng tôi. Nhất định 
Nguyễn Thuận chỉ có thể đi về nhà bằng phượng tiện 
đó. Nhưng rồi chỉ có một người đàn bà bước xuống. 
Bà ta đi thẳng. Tôi chợt nhìn xuống đồng hồ đeo tay: 
11 giờ thiếu 10. Còn đúng một giờ 10 phút nửa là 
chúng tôi được tự do. Nguyễn Thuận sẽ không trở về 
nhà y đêm nay. Tôi thành tâm cầu mong như vậy. 
Cũng có thể được lắm chứ… Tên mật báo viên có thể 
lầm hoặc một biến cố bất ngờ nào đó có thể làm thay 
đổi chương trình của Thuận. Biết đau hắn ta chỉ trở 
về vào ngày mai. Chúng tôi ngồi chờ chuyến xe bus 
sắp tới. 
- Trung úy đã bao giờ giết người chưa? Dũng hỏi tôi. 
- Chưa, tôi chưa bị bắt buộc phải làm chuyện đó. 
Nhưng tôi đã từng chứng kiến nhiều lần. 
- Vậy sao? Nó xảy ra như thế nào? – Dũng run giọng 
hỏi lại – Không, tôi muốn hỏi cái người bắn đó, họ 
cảm thấy thế nào? 
- Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ hỏi họ. Tôi chỉ có 
thể nói với anh là hình như họ muốn nôn thốc nôn 
tháo ra mà thôi. 
- Họ vậy thật sao? – Dũng hỏi vẻ thất vọng – Còn tên 
bị bắn? Nó phản ứng ra làm sao? Tôi chưa bao giờ 
được thấy một người bị súng bắn hạ. 
- Người bị bắn hả? Hắn rú lên… 
- Rú lên? 
- Đúng rồi! Anh đã từng nghe tiếng rú của một đứa 
con nít khi bị người khác lỡ đóng mạnh cửa vào tay 
chưa? Người bị bắn cũng rú lên như vậy. Người đó bị 
bắn vào bụng dưới. 
- Thì ra vậy! Tôi đã hiểu rồi. – Dũng trả lời. 
 
Nhưng qua giọng nói của Dũng, tôi biết là anh ta 
chẳng hiểu gì cả. Dũng có thể được gọi là một cảnh 
sát viên tốt, nghĩa là dễ mến, đầu óc anh ta trong 
sáng và nhất là anh ta hoàn toàn không có cảm xúc. 
Đây không hiểu là thứ mấy nghìn, tôi đã tự bảo tôi là 
nên xin từ chức. Không phải tháng sau, không phải 
tuần sau, cũng không phải đến ngày mai khi đã hoàn 
thành công tác tối hôm nay, mà ngay bây giờ, ngay 
chính phút này! Đó là món quà Giáng Sinh đẹp nhất 
trần gian mà tôi tặng cho tôi và gia đình. Vậy mà tôi 
đã không làm được. Tôi cũng không hiểu tại sao. Phải 
chăng là tôi sợ không kiếm được việc làm khác? Trở 
thành một gánh nặng cho gia đình khi về già như 
hoàn cảnh của cha tôi? 
Với tôi, mặc dù bạn có thể cảm thấy lạ lùng, nhưng 
khi ta đã làm cảnh sát trong một thời gian quá lâu, ta 
đã bị nhiễm máu “cảnh sát” trong người hồi nào 
không hay, mặt dù ta rất ghét nghề đó. Cũng có thể 
tôi đã ở lại trong ngành cảnh sát để làm dịu đi được 
phần nào sự khắt khe của các đồng nghiệp. Tôi đã ở 
lại với ước mơ làm được một vài điều tốt. 
- Nếu tôi bắn hạ thằng Thuận, nó sẽ không rú lên đâu 
– Dũng chợt nói. 
- Tại sao? 
- Trung úy đã nhìn thấy tôi bắn súng chưa? Với 
khoảng cách quá ngắn ngủi như thế này nó sẽ khó 

thoát khỏi tay tôi lắm. Tôi sẽ cho một viên đạn vào 
mắt phải của nó. 
- Nhất định rồi. Nhưng tôi chắc anh không có dịp làm 
chuyện đó đâu. Chúng ta sẽ chặn bắt nó dễ dàng. 
Phải tránh nổ súng trong những khu vực gia cư như 
thế này, nhất là lại vào một đêm Giáng Sinh. 
Một chuyến xe bus khác lại dừng ở góc đường. Một 
người đàn ông và một người đàn bà bước xuống. 
Người đàn bà đi ngược lại phía chúng tôi. Người đàn 
ông dáng tầm thước, rất gầy, hai tay mang đầy những 
gói quà, đi về phía chúng tôi. 
- Hắn ta đó, hãy sẵn sàng nghe Dũng! 
Chúng tôi bước ra khỏi xe. Người đàn ông vẫn đi về 
hướng chúng tôi nhưng anh ta không thể nào trông 
thấy chúng tôi được. Những cây thông trồng dọc hai 
bên đường đã che khuất chúng tôi. 
- Anh hiểu lệnh chứ anh Dũng? Khi chúng ta đi đến 
ngang Thuận, ông Ngô sẽ bước ra dí súng vào hắn 
ta. Khi đó anh sẽ còng tay nó lại. Tôi sẽ đứng sau 
lưng anh để bảo vệ cho anh và ông Ngô. Anh hiểu rõ 
chưa? 
- Hiểu rồi Trung úy! 
 
Mặc dầu chúng tôi đi nhanh, sau chậm dần lại để có 
thể gặp Nguyễn Thuận khi hắn ta đang ở giữa chiếc 
xe của ông Bùi và vợ con hắn. Chỉ còn cách chúng tôi 
vài bước Thuận chợt hiện ra thật rõ ràng dưới ánh 
trăng chiếu qua những cành thông thưa thớt. Đầu để 
trần, ở ngoài khoác một chiếc áo kiểu thể thao, hai tay 
Thuận mang đầy những gói quà được bọc bằng 
những giấy bạc lấp lánh và buộc với những sợi ruban 
đủ màu. Tóc hắn ta hớt cao và trên miệng hắn có 
thêm bộ râu cá chốt. Trong hồ sơ cảnh sát, Nguyễn 
Thuận để tóc dài và không có râu. Nhưng dù sao 
chúng tôi cũng nhận diện được ra nó một cách dễ 
dàng. Nguyễn Thuận cũng đã nhìn thấy chúng tôi. 
Hắn ngập ngừng một giây, xong ngừng lại. Ông Ngô 
chạy đến sau lưng Thuận. Tiếng ông ta oang oang 
trong đêm vắng: 
- Giơ hai tay lên ngay Thuận! Hãy buông hết đồ 
xuống đất! Nghe rõ chưa, nhanh lên! 
Thuận ngoan ngoãn tuân lệnh. Hai gói quà bung ra 
khi chạm phải mặt đường. Trong gói thứ nhất, một 
chiếc xe hơi nhỏ xíu, chắc đã được vặn máy sẵn, 
chạy ngay ra giữa mặt lộ. Trong gói thứ hai là một con 
búp bê mặc áo cưới. Con búp bê nằm ngửa mặt lên 
trời, hai mắt mở to, ngơ ngác, lạ lùng. có chất gì lỏng 
tràn ra từ gói thứ ba. Chắc là chai rượu mà Thuận đã 
mua về để uống cùng vợ trong đêm Giáng sinh. 
Nguyễn Thuận chợt xoay nhanh người lại, và vì vậy 
đụng mạnh vào mặt ông Ngô. Một tiếng nổ và ánh 
chớp loé lên trong đêm tối. Trong một phản ứng đề 
phòng, người cảnh sát đã bấm ngay vào cò súng 
nhưng nòng súng lại chỉa ngược lên trời. Tôi rút vội 
súng ra khi trông thấy Nguyễn Thuận đưa tay vào túi 
quần. Vào lúc đó, Dũng vội bắn ngay vào mắt phải 
của Thuận. Khuôn mặt Thuận bật ngửa ra đằng sau 
như bị một cú đấm vào cầm. Hắn bước tới hai ba 
bước xong loạng choạng rồi quỵ xuống mặt đường. 
Tôi tiến đến gần Thuận, tay cầm cây đèn bấm. Dũng 
đã bắn trúng ngay vào mắt phải của Thuận, viên đạn 
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làm thành một hố sâu trên khuôn mặt hắn ta. Thật là 
một hình ảnh ghê khiếp. Tôi chiếu đèn bấm vào 
khuôn mặt Dũng. Mặt anh ta tái xanh, nhưng đôi mắt 
thật sáng, anh chẳng có vẻ gì là xúc động cả. Dũng 
liếm môi và nói nhanh: 
- Nó chết rồi! Các ông khỏi cần phải xem xét lại. Nó 
chết thật rồi! 
Đèn trong những căn nhà hai bên đường được bật 
sáng. Dân chúng nghe tiếng súng đều tò mò bước ra 
đường để xem sự tình. 
- Hãy trở lại trong nhà – ông Bùi hét lớn – Chẳng có 
chuyện gì xảy ra cả đâu! Chỉ là một cuộc tập dược 
của cảnh sát mà thôi! 
Nhưng hầu như chẳng ai nghe lời ông ta. Họ đã tiến 
lại gần và đã nhìn thấy xác chết. Dù sao chúng tôi 
cũng ngăn cản không cho họ đến quá gần để có thể 
nhận diện được nạn nhân. 
Ông Ngô điện thọai về sở cảnh sát trung ương trong 
khi ông Bùi nói với tôi: 
- Anh hãy đi báo cho vợ Thuận hay. Nói bà ta đến 
ngay để nhận diện chồng. 
- Tôi? Tại sao ông không bảo Dũng? Anh ta chẳng có 
vẻ gì là xúc động cả. Hay tốt nhất là ông hãy tự mình 
đi báo tin đi. Vì thật ra chính ông mà, ông cảnh sát 
trưởng, ông đã bày ra đoạn phim này… 
- Anh từ chối tuân lệnh sao? 
Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu, tôi vội vàng đồng ý: 
- Không, không, tôi đi ngay. 
 
Tôi đi về phía nhà của bà Thuận. Khi bà ta ra mở cửa, 
tôi thoáng nhìn thấy căn phòng khách được trang 
hoàng bằng những đồ vật rẽ tiền và không cầu kỳ. Dù 
sao, một cây thông nhỏ với ánh đèn lấp lánh cũng làm 
cho căn phòng bớt phần ảm đạm. Những gói quà bọc 
giấy xanh đỏ được sắp xếp cẩn thận dưới gốc cây. 
Trong một góc phòng, một bé gái và một bé trai 
chừng sáu và tám tuổi đang mở to mắt nhìn tôi một 
cách lo sợ. 
- Ông muốn gì? Bà Thuận hỏi, vẻ mặt lo lắng, có 
chuyện gì xảy ra vậy? 
“Có gì đâu, tôi tự nghĩ thầm, dù sao bà ta cũng đọc 
được tin này trên báo vào ngày mai. Ồ mà không, tôi 
thật lú lẫn, ngày Giáng sinh có báo nào ra đâu và 
cũng chẳng ai thèm nghe radio hay xem vô tuyến 
truyền hình vào ngày ấy cả.” 
- Bà đừng lo sợ! Tôi chỉ đến để trấn an bà! Chúng tôi 
vừa bắt được tại trận một tên cướp. Nó bỏ chạy nên 
bắt buộc chúng tôi phải nổ súng. Bây giờ thì đã xong 
xuôi hết cả rồi. Chúng tôi chỉ muốn dân chúng trong 
khu vực khỏi bị lo sợ và ra cả ngoài đường. Thôi bà 
các cháu đi ngủ lại đi. 
Bà Thuận nhìn tôi chăm chú, hai mắt bà mở to, miệng 
há rộng: 
- Ai vậy? Bà hỏi bằng một giọng nghẹn ngào. 
- Ồ một tên lạ mặt, một thằng nhóc tập tành thói du 
đãng đó mà! 
Nhìn khuôn mặt trở lại bình thản của bà ta, tôi hiểu 
ngay là tôi đã đoán đúng. Nguyễn Thuận không báo 
cho vợ con hay là y sẽ về thăm nhà vào đêm Giáng 
Sinh. Chắc hắn ta muốn dành cho gia đình một sự 

ngạc nhiên. Nếu không, bà Thuận đã đoán ngay ra 
được sự việc. 
Tôi chúc bà ta ngủ ngon và bỏ đi ngay trong khi bà ta 
nhẹ nhàng đóng cửa lại. 
- Tội nghiệp cho thằng Thuận – tôi nói lớn khi đến gần 
ông Bùi – Nó bị chết một cách vô ích. Vợ con nó đâu 
có nhà. Tôi hỏi bà hàng xóm và bà ta cho biết là họ đã 
về ăn lể Giáng Sinh với mẹ bà Thuận, hai ngày nữa 
bà ta với các con mới trở về. 
- Thật là đáng tức! Ông Bùi lẩm bẩm trong khi nhân 
viên nhà xác đang di chuyển xác Thuận lên xe của 
họ. 
- Vâng, tức thật! Tôi trả lời ông ta như cái máy. 
Tôi không hiểu ông Bùi sẽ phản ứng ra sao khi biết 
được sự lừa dối của tôi. Nhưng đêm nay, tôi không 
cần! Chuyện cốt yếu là vợ con của Thuận sẽ được 
một đêm Giáng Sinh như đã dự trù. Hai ngày nữa, khi 
tôi lại đến báo tin chồng bà ta đã chết, thì ít nhất bà và 
các con của bà đã có được một lể Giáng Sinh không 
đến nỗi quá buồn thảm. 
 
Chuyện tôi làm tối hôm nay cho bà ta và các con của 
bà, thật ra chẳng đáng gì. Nhưng dù sao tôi cũng cảm 
thấy dể chịu hơn nhiều. Không bao nhiêu nhưng cũng 
được chút gì, một đốm lửa thật nhỏ trong màn đêm 
thăm thẳm. Tôi yên tâm chờ đợi hậu quả. Chuông 
giáo đường từ xa vọng lại. Đã đến giờ Chúa sinh ra 
đời. Chúng tôi lục tục lên xe trở về. 
Đêm nay, đêm yên bình, đêm Chúa Hài Đồng ra đời 
để cứu nhân loại, đêm đem niềm vui đến cho mọi gia 
đình, ít nhất có một người đàn bà và ba đứa bé đã 
nhờ tôi mà còn có được một đêm yên lành, đầy mộng 
đẹp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáng Sinh 

Trường Phong  

Lại một mùa Giáng sinh  
Anh lặng lẻ một mình  
Dưới trời sao lấp lánh  
Cảm thấy môi tê lạnh  

Nhớ Nô-en năm nào  
Cùng nắm tay đi dạo  
Dưới đèn màu long lanh  
Rực rỡ khắp thị thành  
Ta gói quà cho nhau  

 

Thật hạnh phúc biết bao!  
Bây giờ ta xa nhau  
Em gửi lại thương đau  
Cả một trời trăng sao... 
 

http://poem.tkaraoke.com/10225/Truong_Phong/


         Việt Nam Nguyệt San • 253 • 12.2012                                                                                                                            30 
 

 

 
 
 
 

Tương tư 
Trần Việt Bắc 

Gói trọn tâm hồn gởi tới em 
Mong ai ánh mắt thắm môi mềm 
Hôm nay nắng nhạt vùng trời vắng 
Tôi đợi trăng lên soi mắt em 

Mơ lúc nắm tay đoạn đường chiều 
Trời vàng mây nhạt nắng liêu xiêu 
Khói lam nhẹ toả bên xóm vắng 
Tôi đứng cạnh tôi đợi tịch liêu 

Bóng nào lay động vóc hao gầy 
Tim ai cuồng loạn đập tình say 
Ước cảnh đan tay vào êm ái 
Mơ chút ân tình nào ai hay 

Tôi đoán rằng em đã ơ thờ 
Cũng vì đau khổ, loạn vần thơ 
Câu cay câu đắng, lòng quặn nhớ 
Thao thức tương tư buốt óc chờ 

Trong cơn mơ mộng đã thấy em 
Giật mình tỉnh giấc, bóng sao đêm! 
Tưởng ai tựa cửa, vầng trăng nhạt! 
Sương đâu làm nhẹ ướt vai mềm 

Tôi biết lòng tôi luyến ai đây 
Vơi đi nhung nhớ mượn cơn say 
Mơ ai đứng đợi bên song cửa 
Tôi nhớ tôi chờ có ai hay 

Mùa Thu 
Nguyên Nhung 
 
Ngoài song cửa là mùa thu chợt tới 
Hoa vàng rơi gọi gió rủ thu về 
Dáng thu mềm đong đưa mà rất nhẹ 
Lá xạc xào trong nắng tiếng thu ca 
  
Đêm hôm qua mưa buồn đưa tiễn hạ 
Ẩm ướt hè đi, thu đến rất tình cờ 
Một mảnh trời dìu dịu màu xanh lơ 
Đàn chim sẻ nhảy quanh bên bụi mía 
  
Buồn xa vắng ngọn lá mềm lơi lả 
Có phải đất trời gọi lại dấu chân xa 
Ôi mùa thu! mong manh màu vàng cốm 
Thế nhân sầu đâu chỉ một mình ta ... 
  
Và rất nhẹ, thu luồn trong gió 

Thở hơi thu vào những cánh hoa vàng 
Hồn chơi vơi, nghe từng bước thu sang .... 

 
Bâng khuâng chợt  len về 
Thái Bạch Vân 

Con đường dài heo hút 
Bước theo chiếc bóng gầy  
Lệ rớt trên tàn cây 
Mầm non đang nhú lộc 

Mùa xuân như còn đây  
Bay vờn dăm cánh én   
Nắng tô hồng rừng mây 
Heo may dường phảng phất  
                   
Bâng khuâng chợt len về 
Khung trời xưa  kỷ niệm 
Cùng ai chung  ánh đèn  
Bên  nhau thơ xướng họa   

Lời thân thương êm đềm  
Tình thơ vương ánh mắt    
Dòng Thơ ấm nụ cười 
Ngọt ngào reo tiếng nhạc 

Giờ đây soi dặm đường             
Bóng ai trên nẻo vắng                    
Lang thang tím nỗi buồn.  
Mình ta đang dõi bước  

Đôi Bờ... 
Hồ Thụy Mỹ Hạnh 

Sông trôi về biển lớn 
Còn biển trôi về đâu ?. . . 
Hai bờ đại dương ấy 
Làm mình xa cách nhau 

Lòng biển giấu bao điều 
Muôn đời không ai biết 
Như tình yêu của em 
Có bao nhiêu tha thiết  

Anh như cánh chim trời 
Em ngóng hoài, vô vọng 
Đôi bờ quá xa vời 
Lòng em đầy tiếng sóng ! 

Cứ như là giấc mộng 
Trong đêm dài cô miên 
Đôi khi bàng hoàng gọi 
Tên một người ngỡ quên 

Sông không về biển lớn 
Vì nhỏ nhoi, cạn dòng  
Tình yêu không về bến 
Vì đôi bờ mênh mông... 
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Bùi Văn Đỗ 

LNV. Nhân mùa Giáng Sinh, viết về những nền văn 
hóa thấy được, người viết không có tham vọng viết về 
những nền văn hóa tiềm tàng trong các tôn giáo ở 
những vùng đất địa dư khác nhau, vì bàn sâu như vậy 
cần đến cả pho sách dầy, mà cũng chưa chắc đã thấu 
tình đạt ý, nên tác giả chỉ viết  về những biểu hiện bề 
ngoài thấy được bằng mắt thường. Mong người đọc 
hiểu cho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi miền Nam bị nhuộm đỏ vào ngày 30-04-1975, 
cả hai miền Nam, Bắc, người dân tìm đường vượt 
thoát ra khỏi Việt Nam vì muốn tìm tự do. Cũng may 
hồi đó (1975-1984) thế giới tự do không làm ngơ mà 
ngoảnh mặt đi chỗ khác, đã ra tay cứu vớt và nhận 
cho định cư những thuyền nhân tỵ nạn. Cũng nhờ đó, 
người Việt Nam ở nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới 
nhận ra, mỗi vùng mỗi nước có một nền văn hóa khác 
nhau, có ảnh hưởng những tôn giáo khác nhau vào 
nền văn hóa đó, mà điều đó biểu hiện ra ở bên ngoài. 

Thí dụ như ta có dịp đến các xứ Campuchia, Thái 
Lan, Trung Cộng, Mổng Cổ, chúng ta gặp được nhiều 
chùa, nhiều tu viện được kiến trúc theo phong cách 
Phật Giáo. Nhưng khi ta đến vùng trời Âu, hay Mỹ 
Châu, tìm một ngôi chùa quả có hiếm hoi, mà tìm 
những ngôi nhà thờ, hay những tu viện theo Ki-tô 
Giáo thì xem ra dễ dàng. Ngay đất nước Hòa Lan 
hiền hòa, đa văn hóa nhưng những thành phố, làng 
mạc của họ, nơi đâu ta cũng gặp những mái nhà thờ 
với những tháp chuông cao vút vươn lên tận bầu trời. 
Sở dĩ như vậy vì Hòa Lan ảnh hưởng Ki-Tô giáo rất 
mạnh từ những thế kỷ đầu. Vượt ra ngoài biên giới 
Hòa Lan đến các nước lân cận như: Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, 
Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nơi đâu ta cũng thấy 
những tháp nhà thờ. 

Do vậy, người đời hay nói với nhau. Âu Châu ảnh 
hưởng nặng nề văn hóa Ki-Tô Giáo. Á Châu ảnh 
hưởng nặng nề văn hóa Phật Giáo. Ở châu Á tìm đến 
một ngôi chùa, để đốt một nén nhang thì dễ, nếu ở Âu 
Châu tìm đỏ con mắt, khắp cả nước cũng khó kiếm ra 

một ngôi chùa. Nhưng tìm đến một nhà thờ vào một 
buổi sáng Chúa Nhật để đi lễ thì rất dễ, có thể ngay 
trong một thị xã lớn có đến nhiều nhà thờ, với tháp 
cao chót vót, và với tiếng chuông ngân vang đổ hồi 
mỗi đầu giờ hay nửa giờ một, nhất là mỗi sáng ngày 
Chúa Nhật để mời gọi bổn đạo tới nhà thờ dự lễ ngày 
Chúa Nhật. Đó là những biểu hiện ở bên ngoài ta có 
thể cảm nhận được. 

Nhân mùa Giáng Sinh, sống trong vùng trời Âu, tìm 
hiểu về lễ Giáng Sinh để hiểu về nó cặn kẽ, thì thật 
đáng nên làm, vì xã hội quanh ta từ phố thị cho đến 
từng mái ấm gia đình, không khí mừng lễ Giáng Sinh 
đã bắt đầu từ sau tháng 10 hàng năm. Vậy lễ Giáng 
Sinh mà người Ki-Tô giáo mừng là lễ gì, những tôn 
giáo nào mừng lễ này. 

- Ba tôn giáo độc thần là: Do Thái giáo, Islam và 
Công Giáo, chỉ có Công Giáo là mừng lễ Giáng 
Sinh: 

- Công giáo gồm những đạo nào? 
Từ nguyên thủy chỉ có một đạo Công Giáo do Chúa 
Ki-tô thiết lập từ những năm đầu của thiên niên kỷ, 
sau dần vì sự chia rẽ mới tách ra Chính Thống Giáo, 
Anh Giáo, Tin lành, riêng Tin Lành có nhiều hệ phái 
khác nhau nhưng cùng tin vào Chúa Giê-Su Ki-Tô. 

Đạo Do Thái và Islam có tin Chúa Giê-Su, nhưng chỉ 
coi người như một tiên tri của Thiên Chúa, nên họ 
không mừng lễ Giáng Sinh. 

- Chính Thống Giáo có mừng lễ Giáng sinh vào 
ngày 06-01 hàng năm nhằm vào ngày Lễ Ba Vua. 

- Công Giáo, Anh Giáo và Tin Lành các hệ phái 
mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 25-12 hàng năm. 

Dưới đây là nguồn cội của lễ Giáng Sinh dựa theo Tin 
Mừng của thánh sử Mát-Thêu 1, 18-25. 

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Maria, mẹ 
Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi 
hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền 
năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là 
người công chính và khônng muốn tố giác bà, nên 
mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính 
như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho 
ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng 
ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu 
mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh 
con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì 
chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Tất 
cả sự việc này đã xẩy ra, là để ứng nghiệm lời xưa 
kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ 
sẽ thụ thai  và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi 
tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ 
thần Chúa dậy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với 
bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên 
cho con trẻ là Giê-su. 

Chúng ta cũng nên đọc lại  tin mừng của thánh sử Lu-
ca 1,26-38 để nắm rõ hơn về Lễ Giáng Sinh. 
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Truyền tin cho Đức Maria. 

Bà Êlisabet có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa 
sai sứ thần Gaprien đến một thành miền Ga-li-lê, gọi 
là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một 
người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh 
nữ ấy tên là Maria. 

Thiên sứ vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi 
Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời 
ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa 
gì. 

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà 
đẹp lòng Thiên Chúa, Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh 
hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao 
cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối cao. Đức Chúa là 
Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, 
tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn 
đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận”. 

Bà Maria thưa với sứ thần: “việc ấy sẽ xẩy ra cách 
nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”! 

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và 
quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, 
Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên 
Chúa. Kìa bà Elisabet, người họ hàng với bà, tuy già 
rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà 
ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai 
được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là 
không thể làm được”. 

Sứ điệp của Ngôi Hai xuống thế làm người. 

Bối cảnh thời gian khi con Thiên Chúa xuống trần 
cách đây trên hai ngàn năm, nhân có cuộc kiểm tra 
dân số, gia đình ông Giuse phải trở về quê quán để 
khai sổ nhân danh, cùng thời gian đó bà Maria đã đến 
này sinh, nhà trọ trong thành không còn chỗ trống, 
ông bà phải tìm chỗ để qua đêm nơi đồng vắng bên 
đàn trừu và những người canh giữ đàn vật, đúng vào 
thời gian bà chuyển bụng và sinh Đức Ki-tô. Vừa khi 
sinh ra thì có Thiên sứ từ trời hát vang vọng lên: 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. 

Thời gian đó ở vào mùa đông, lạnh lắm, lạnh thấu 
xương, nên có  những con cừu trú đêm trong lều vây 
quanh, thở hơi cho ấm, và những người chăn chiên 
tiếp đón hài nhi mới sinh. 

Hình ảnh này nói lên một chân lý, Chúa đến ở giữa 
những người nghèo, giữa những kẻ không nhà, 
không khác gì người tỵ nạn như chúng ta sau những 
ngày lênh đênh trên biển, được cứu vớt đưa về và 
thất thểu bước vào trại tiếp cư tỵ nạn. Cuộc đời của 
Ngài sống nghèo nàn trong mái ấm gia đình của ông 
bà Giuse và Maria, 30 năm sau Ngài xuất đầu lộ diện 
rao giảng Tin Mừng. Ngài đến giữa kẻ nghèo để phục 
vụ  chứ không phải để được phục vụ như Mt.20,25-28 
đã ghi lại: Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em 
biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, 

những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 
Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm 
lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 
Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh 
em. Cũng như Con Người đến không phải để được 
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng 
mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Hoặc mời 
đọc giả đọc Tin Mừng của thánh sử  Lc. Đoạn 22 từ 
câu 24-27. 

Trong ba năm truyền giảng Tin Mừng và kêu gọi các 
môn đệ, Ngài đã làm thật nhiều phép lạ. Phép lạ đầu 
tiên của Ngài là biến nước thành rượu trong một tiệc 
cưới, chữa nhiều bệnh nhân, trừ quỉ, làm cho kẻ chết 
sống lại như vụ con trai bà góa thành Na Im. Ngài đã 
bị xử án, đã bị chết treo trên cây Thập Tự, nhưng 
ngày thứ ba Ngài đã sống lại, Trước khi chết Ngài đã 
lập một bí tích mà hiện nay con người vẫn thật khó 
mà tin được để tồn tại và ở mãi với con người cho 
đến tận thế. Đó là bí tích Thánh Thể. Hiện nay, nơi 
các nhà thờ có linh mục, có dâng lễ là có bí tích này. 
Huyền nhiệm vô song, nhưng cần chúng ta tìm đến và 
tin. Đạo lý của Chúa Giê-su vang vọng vượt thời gian, 
đáng cho mỗi người quan tâm, tìm hiểu. 

Mừng lễ Giáng Sinh là mừng mầu nhiệm Thiên Chúa 
Giáng trần làm người và ở giữa chúng ta. Điều chúng 
ta nên học ở mùa Giáng Sinh này là: đến với người 
nghèo, người cô đơn cô thê, thăm viếng ủi an họ, 
nhất là những đồng hương Việt Nam ở gần bên, 
nhiều người rất cô đơn về mặt tinh thần. Hoặc thể 
hiện một nghĩa cử bác ái nào đó với người đồng loại 
của chúng ta. 

 Xin trời cao mưa xuống cho nhân loại nhiều ân phúc 
như lời hát vang vọng của Thiên sứ trong đêm thánh 
này: 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. 

 
 

Nhận làm các loại bằng đá thiên 

nhiên(natuursteen)như: 

 Mặt bếp 

 Bàn ăn 

 Bàn Salon 

 Trang trí phòng tắm 

 Mộ bia v.vv… 

 

Xin liên lạc với: Dương Đệ 
Tel:        077-4752391 

Mobiel : 06-41887617 (sau 18 giờ) 
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LTS: Như đã giới thiệu Học Giả Hàn Lâm NGUYỄN 
PHÚ THỨ số báo trước, nay được biết ông đã bước 
vào thất thập cổ lai hy, là cư sĩ tại gia đã hiểu biết 
cuộc đời vô thường, cho nên ông noi gương người 
xưa, phải Tri túc, tri chỉ  (Biết đủ, biết thôi) , do vậy 
ông ngưng cầm bút và chuyển sang làm phò nhòm . 
Xin giới thiệu bài CON SỐ đến quý bà con đổng 
hương bốn phương dưới đây:  

 
 

(Trich dẫn từ trang 838 đến trang 853 quyển Tử-vi & 
Địa-Lý 

Thực-hành của Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ ) 

 
 Phàm người đời thường cho rằng, tất cả hiện hữu có 
được trên quả đất này từ con người đến thú vật cũng 
như cây cỏ và vật dụng...đều có số hết cả. 

Đó là, con số đáng cho chúng ta suy ngẫm, riêng đối 
với con người khi lọt lòng mẹ sanh ra cũng tính bằng 
con số, bởi vì, từ khi người mẹ thụ thai đến khi lọt 
lòng mẹ phải mất một thời gian khoảng 9 tháng 10 
ngày, rồi khi chúng ta lớn lên đến khi lìa đời cũng phải 
mất một thời gian dài hay ngắn, nếu người chết có số 
tuổi cao xem như chết già tức có số trường thọ, còn 
trái lại, người đó chết tuổi thấp xem như chết non tức 
có số chết yểu, hoặc người sanh ra được số sung 
sướng giàu sang phú quý hay bị số bất hạnh, nghèo 
khó...  

Đó cũng là con số mà người đời hoặc thú vật, cây cỏ 
và vật dụng đều phải nhận lảnh khi hiện hữu trên quả 
đất này. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy sự sanh sống của 
chúng ta bao bọc bởi những con số, bởi vì mỗi thứ 
đều mang con số và chúng ta bắt buộc phải tính toán 
cũng bằng con số để sanh tồn, từ cái ăn, cái mặc, cái 
nhà, cái xe, cho đến cái bịnh, cái đau và đưa đến cái 
chết... ví như, đi mua giày hay cái áo hoặc cái quần 
chúng ta phải biết số nào mặc vừa, còn không biết 
con số thì không thể hài lòng được. 

Do vậy, con số đó là con số gì ?  

Nếu chúng ta xét cho kỹ, thì thấy con số đó chỉ là con 
số chẵn hoặc con số lẻ đã được các nhà khoa học 
tìm ra cho chúng ta sử dụng sau này, nhưng nó chỉ 
đóng khung 10 con số căn bản. Đó là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 và 9 (bởi vì, số 0 cũng là con số). Từ đó, 
chúng ta ghép nối để có những con số lớn hơn. Đây 
là, năm con số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8 và năm con số lẻ: 
1, 3, 5, 7, 9. Viết đến đây tôi lại nhớ. Căn cứ theo Hà 
Đồ Tiên Thiên Bát Quái gồm có 10 con số là: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10.  

Nhưng được phân định như sau: 

- Năm con số dương = Trời tức số lẻ như đã dẫn ở 
trên là: 1, 3, 5, 7, 9. Nếu chúng ta đem cộng tất cả 
này thì có kết quả như sau: 1+3+5+7+9 = 25. 

- Năm con số âm = Đất tức số chẵn như đã dẫn ở 
trên là: 2, 4, 6, 8, 10 (vì 1 ghép nối với 0 = 10). 

Nếu chúng ta đem cộng tất cả này thì có kết quả như 
sau: 2+4+6+8+10 = 30 và nếu chúng ta cộng kết quả 
của số dương và số âm thì có được như sau: 25 + 
30 = 55, con số này gồm chung cả thiên địa rất công 
bằng, vì mỗi thiên và mỗi địa đều có 5 lại tương đắc, 
công bằng với nhau, vì: "Thiên số ngũ, Địa số ngũ, 
ngũ vị tương đắc nhi các hữu hiệp" (Số trời có năm 
số, số đất có năm số, năm ngôi cùng tương đắc mà 
điều hạp nhau). 

Ngoài ra, theo Lão Tử đã viết: Nhứt sanh nhị, nhị 
sanh tam, tam sanh vạn vật, và theo Kinh Dịch đã 
viết: Tam thiên, lưỡng địa (bởi vì, tiên âm hậu 
dương ) tức Trời 3, Đất 2.  

Từ đó, người đời thuờng nói: "Trời cao, Đất rộng" 
hay "Trời tròn, Đất Vuông" là thế đó. Nếu chúng ta 
cộng Trời 3 là dương với Đất 2 là âm thì nó có số 
thành là 5 và cộng thêm vạn vật 2, thì trở thành 7 tức 
con số tối đa của nguyên số trong các con số lẻ đầu 
tiên kể từ 1, 3, 5, 7 đến 9, bởi vì con số 9 không phải 
là nguyên số, vì nó có thể chia chẵn làm ba lần, với 1, 
với 3 và với 9.  

Hơn nữa, nếu chúng ta để ý lấy số lẻ của 5 số dương 
là: 1, 3, 5, 7, 9 đem cộng lại như đã thấy ở trên, có kết 
quả là 25 và rồi lấy số 25 tức 2 với 5 cộng lại thì lại có 
kết quả: 2 + 5 = 7, thì cũng có kết quả là 7.  
Viết đến đây, tôi nhớ những kích thước đáng lưu ý, về 
con số 3/2 tức Trời Đất ghép lại đã được trong dân 
gian người Việt-Nam chúng ta đã áp dụng cho việc 
xây cất nhà, bằng chứng căn nhà Việt-Nam xưa kia 
thường cất nhà có 3 gian và 2 chái.  

Ngoài ra, con số này cũng áp dụng cho kích thước 
của cái bàn, cái cửa nhà nữa, ví như cửa có chiều 
cao 3m, thì chiều ngang phải 2m mới cân xứng, còn 
rất nhiều trường hợp như: thân hình, bàn tay, cái mặt 
và các lãnh vực khác nữa, ở đây không thể kê ra hết 
được. 

Để tìm hiểu thêm về con số đã dẫn thượng đưa vào 
phong tục tập quán dân gian cũng như văn-học Việt-
Nam chúng ta, xin lần lượt trích dẫn như sau:  

Con số 1 là con số thông thường để chỉ sự tối 
thượng của đấng tạo hóa trong vũ trụ. Vì thế, chúng 
ta đã thấy con số 2 là Đất và con số 3 là Trời như đã 
dẫn ở trên kia.  

Dưới thời xa xưa còn chế độ quân chủ, thường dành 
con số 1 để chỉ nhà vua, bởi vì vua là thiên tử tức 
con trời để cai trị thiên hạ tức nhứt nhơn (người ở 
đầu, người lớn hơn hết), từ đó trong thiên hạ khi 
sanh con đẻ cái cũng không thể gọi đứa con đầu lòng 
là con 1 mà chỉ gọi con trưởng hay con 2 hoặc con 
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cả, vì sợ húy kỵ đến nhà vua, bằng chứng ở Việt-Nam 
không có nhà nào gọi con đầu lòng là con số 1 hết là 
thế đó.  

Con số 2 là con số sau con số 1 tức 2 con số 1 cộng 
lại (1+1= 2) và trong thiên hạ gọi đứa con đầu lòng 
bằng anh hai hay chị hai, viết đến đây tôi nhớ đến Bà 
Trưng Nhị (bởi vì, Bà sanh sau Bà Trưng Trắc, nên 
có tên Bà Trưng Nhị) Bà cùng Bà chị là Bà Trưng 
Trắc sanh đôi vào ngày mùng 1 đến tháng 8 năm 
Giáp Tuất nhằm năm 14 sau Tây Lịch tức thế kỷ thứ 
nhứt, đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc làm cho 
Thái Thú Tô-Định thua chạy về Tàu và chiếm được 
65 thành, đến ngày rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 
41 mới xưng vương. 

Riêng về tên của hai Bà phải gọi Trưng Trắc là 
Trưng Chắc và Trưng Nhị là Trưng Nhì mới đúng, 
bởi vì quê quán của hai bà Trưng có nuôi tằm để 
cung cấp cho ngành dệt vải, cái kén dày được gọi là 
cái kén chắc, còn cái kén mỏng được gọi lá cái kén 
nhì, cho nên song thân của hai bà lấy tên trong nghề 
nuôi tằm để đặt tên cho hai bà. (nếu quý bà con đồng 
hương cần tìm hiểu thêm về hai Bà Trưng xin tìm đọc 
Tìm Hiểu Các Danh Nhân cùng tác giả Nguyễn-Phú-
Thứ, từ trang 228 đến 245).  

Ngoài ra, mỗi khi trong dân gian có lời thề với nhau, 
thì gọi là: hai bên vai vác tức nhờ tả và hữu thần 
chứng giám lời thề là sự thật. Đối với con người, nếu 
chúng ta thấy người nào đó có "cái mặt chiều dài 
bằng phân nửa chiều ngang hai vai", thì thế nào 
cũng thấy gương cân xứng, bởi vì đúng với câu: nhất 
diện phân lưỡng kiên.  

 Hơn nữa, theo Kinh Dịch đã viết: tam thiên, lưỡng 
địa tức Trời 3, Đất 2. Ngày nay, nhân vật số 2 thường 
chỉ Phó Tổng Thống hoặc là nước đó có Tổng Thống 
tức số 1, mà không có Phó Tổng Thống, thì Thủ 
Tướng chính là nhân vật số 2.  

Con số 3 cũng để chỉ Trời và trong văn học cũng như 
luật lệ xa xưa thường có thấy những từ ngữ như: 
Tam tài tức Trời, Đất và Vạn vật trong đó có con 
người; Tam cang tức 3 giềng mối quan hệ ở đời của 
người xưa là: Quân vi thần cang (Vua tôi), Phụ vi tử 
cang (Cha con), Phu vi thê cang (Chồng Vợ); Tam 
tùng dành cho người con gái là: Ở nhà phải chịu 
phép Cha Mẹ, có chồng thì theo chồng, chồng chết 
theo con; Tam Qui là luật lệ của người đạo Phật đối 
với Phật Tử phải: qui y Phật, qui y Pháp, qui y 
Tăng; Tam Giác là hình có ba cạnh .v.v. 

Con số 4 có các từ ngữ như sau: Tứ Đức là 4 đức 
tính của con người đạo đức dành cho đàn Ông phải 
biết: Hiếu, Lễ, Trung, Tín và đối với đàn Bà phải biết 

Công 工, Dung, Ngôn, Hạnh; Tứ Linh là 4 con vật 

được xem thiêng liêng là Long (Rồng), Lân, Quy 
(Rùa), Phụng (Phượng); Tứ Quý là 4 mùa trong năm 
Xuân, Hạ, Thu, Đông ; Tứ Phương là 4 hướng 
Đông, Tây, Nam, Bắc; Tứ Đại tức 4 đời trong gia tộc 
ruột thịt là: Ông Nội, Người Cha, Con và cháu, nhà 

nào có được tứ đại xem như nhà đó có phước; Tứ 
hải giai huynh đệ .v.v. 

Con số 5 có các từ ngữ như sau: Ngũ quan gồm có: 
Tai (nhỉ), Mắt (mục), Mũi (tị), Miệng (khẩu), Lưỡi 
(thiệt); Ngũ phước gồm có: Phú (giàu có), Thọ (sống 
lâu), Khương ninh (sức khỏe), Du háo Đức (đức 
hạnh), Khảo chung mệnh (trọn thân sống);Ngũ 
Hành gồm có: Kim, Mộc,Thủy, Hỏa, Thổ; Ngũ cúng 
gồm có: Hương, Đăng, Trà, Hoa, Quả; Ngũ Thường 
gồm có: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; Ngũ giới cấm là 5 
điều ngăn cắm của đạo Phật đối với người Phật Tử 
là: Sát sanh, Đạo tặc, Tà dâm, Uống rượu, Nói dối. 
(Nếu chúng ta nhìn kỷ và so sánh Ngũ Thường của 
Nho Giáo và Ngũ Giới của Phật Giáo thì thấy có sự 
liên hợp giống nhau, bởi vì: Nhân Không sát sanh; 
Nghĩa Không đạo tặc; Lễ Không tà dâm; Trí Không 
uống rượu và Tín Không nói dối) ; Ngũ Quả gồm có 
các trái cây như: Mãng cầu, Chùm sung, Dừa tươi, 
Đu đủ, Xoài, Ngũ Giác là hình có năm cạnh, Ngũ 
Châu gồm có Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu, Phi 
Châu và Úc Châu v.v.  

Ngoài ra, con số 5 là con số kết hợp Trời và Đất, bởi 
vì, tam Thiên, lưỡng Địa và một đặc điểm đáng lưu ý 
nữa, trong dân gian mình thường tín ngưỡng cứ mỗi 
tháng có 3 ngày kỵ xuất hành. Đó là:  

 Mùng năm, mười bốn, hăm ba, 

Đi chơi cũng lỗ, lọ là đi buôn. 

Nhưng nếu chúng ta bình tâm mà xét theo con số thì 
có kết quả ba ngày ấy cũng là số 5, bằng chứng là 
con số 14 tức 1 và 4, nếu đem 1+4 = 5. Con số 23 
cũng vậy, tức 2+3 = 5. Do vậy, 3 ngày đó đều có số 
thành là 5.  

Nhân đây, xin trích dẫn bài viết CON SỐ 5 viết chung 
với Gs Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh sau đây:  

... Nhiều tổ chức và kiến trúc thời cận đại cũng có căn 
bản là số 5. Ví như, cơ quan đầu não quân sự lớn 
nhất thế giới tại Hoa Kỳ được đặt tại Ngũ Giác Đài.  

Nói về quân sự, khi có binh lực thật mạnh, người xưa 
chia việc chỉ huy ra cho ngũ quân là: Tả quân,  Hữu 
quân, Tiền quân, Hậu quân và Trung quân. Dưới thời 
nhà Nguyễn, chức vụ võ quan cao cấp nhất là Chánh 
Võ Nhất Phẩm được gọi là "Ngũ Quân Đô Thống   ". 

Nếu thời xưa là cái gì thuộc dĩ vãng, cổ hủ thì trở lại 
nói chuyện ngày nay. Tại Hoa Kỳ khi được vinh thăng 
cấp bậc Thống Chế tột bực trong quân đội như 
Dwight David Eisenhower (1890-1969) thì được dùng 
5 ngôi sao cho cấp hiệu. 

Riêng ở Pháp cũng có tướng năm sao, xin đơn cử 
tướng Général d‟Armée Jean-Pierre KELCHE, 
Grand Chancelier de la Légion D‟Honneur, Président 
D‟Honneur, ngài đã chụp hình lưu niệm và giới thiệu 
tác phẩm 4000 Từ Ngữ Thực Hành (4000 Mots 
Pratiques) sáng ngày 3 tháng 6 năm 2008 của tác giả 
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Giáo Sư & nhà văn Hàn Lâm NGUYễN-PHÚ-Thứ, 
huy chương Pháp: Chevalier dans l‟Ordre de la 
Légion D‟Honneur et Chevalier dans l‟Ordre des 
Palmes Académiques (Bắc Đẩu Bội Tinh và Đệ Ngũ 
Hàn Lâm) trong đại hội Bắc Đẩu Bội Tinh Quốc Gia 
Société d‟entraide des Membres de la Légion 
d‟Honneur (SEMLH) tại Cité Internationale des 
Congrès - Nantes Métropole (France) 5, rue de Valmy 
- BP 24102 - 44041 Nantes Cedex, từ ngày 2 đến 4 
tháng 6 năm 2008.        

 
Trong vạn vật, con số 5 cũng luôn luôn 
được hiện hình như theo luật thiên nhiên 
của tạo hóa. Nhiều loài hoa hồng quý giá, 
hay cả những hoa thường như hoa bông 
bụt, khi nở cũng xoè ra năm cánh. 

 Ngôi sao bể là một loài thủy tộc cũng có năm nhánh 
thay vì bốn nhánh hay sáu nhánh. 

 
Một trái khế cũng có năm khía chìa ra 
như muốn mời mọc con người tiền sử 
lần đầu tiên nếm thử mùi vị chua nồng 

của loại trái cây mới. 

 
Con người ta lúc đầu tiên tập đếm cũng 
chỉ tới số 5, vì dùng đầu ngón tay cũng 
chỉ tới được năm ngón. 

Khi loài người bắt đầu thu nhập những âm hưởng của 
thiên nhiên, tiếng chim hót thông reo, tiếng gió thoảng 
bên khe núi và tiếng suối chảy lưng đèo, để đặt ra 
cung bậc, cũng xếp thành năm cung là: Cung, 
Thương, Giốc, Trủy và Vũ. Như tả về tài đánh đàn 
của Kiều, cụ Nguyễn Du đã viết: 

"Cung thương lầu bực ngũ âm, 
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương" 
 
Khi tả đến đoạn nàng Kiều gẩy đàn cho Hồ Tôn Hiến 
nghe, cụ Nguyễn Du cũng viết là: 

"Bắt nàng thị yến dưới màn, 
Giở say lại ép cung đàn nhật tâu. 
Một cung gió thảm, mây sầu, 
Năm cung giỏ máu năm đầu ngón tay" 

 
 Con số 6 có các từ ngữ như sau: Lục súc gồm sáu 
con thú nuôi trong nhà là: Trâu, Ngựa, Dê, Gà, Chó, 
Heo; Lục khí là 6 khí: Gió, Lạnh, Nắng, Ẩm, Khô, 

Lửa; Lục kinh là 6 kinh: Thi, Thơ 书, Diệc , Lễ , 

Xuân Thu, Tứ Thơ ; Lục bộ thượng thơ gồm 6 bộ 
là: Lại (Nội Vụ), Lễ (Ngoại Giao), Binh (Quốc Phòng), 
Hình (Tư Pháp), Công (Công Chánh), Hộ (Kinh tế tài 
chánh); Lục nghệ tức 6 nghề là: Lễ, Nhạc, Săn bắn, 
cỡi Ngựa, Học chữ, Học tính; Lục dục tức là sáu 
sự ham muốn do Lục căn mà ra. Đó là, Tai, Mắt, 
Mũi, Lưỡi, Thân và Ý; Lục nhâm  tức 6 Can có chữ 

Nhâm đứng đầu là: Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm 
Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân và Nhâm Tuất. 

Ngoài ra, chúng ta còn thấy Lục Giáp tức 6 con Giáp 
là: Giáp Tý và Giáp Ngọ thuộc mạng Kim, Giáp Tuất 
và Giáp Thìn thuộc mạng Hỏa, Giáp Thân và Giáp 
Dần thuộc mạng Thủy. 

Con số 7 cũng là con số đặc biệt, bởi vì nó kết hợp 
Trời Đất và vạn vật để thành 7 và nó có các từ ngữ 
như sau: Thất bảo là 7 vật quý: Vàng, Bạc, Mã não, 
Hạt trai, Ngọc lưu li, San hô và Xa cừ; Thất tình là 
Hỉ (vui), Nộ (giận), Ai (buồn), Cụ (sợ), Ái  (thương), Ố  
(ghét), Dục (muốn); Thất sơn tức 7 núi ở Châu Đốc 
là: Két (Anh Vũ sơn), Dài (Ngũ Hồ sơn), Cấm (Thiên 
Cẩm sơn), Tượng tức Voi (Liên hoa sơn), Trà Sư 
(Thủy Đài sơn), Bà Đội Ôm, và Cô Tô Thủy ; Thất 
phách là 7 vía, viết đến đây tôi nhớ người xưa 
thường áp dụng: Ba Hồn 7 Vía hay Bảy hồn chín Vía 
? hay Nam Thất Nữ Cửu ? tôi xin góp ý như sau: 

Tại Sao gọi Bảy hồn chín Vía hay Nam Thất Nữ 
Cửu ? 

Ở miền Nam Việt-Nam xa xưa trước kia chưa có 
thuốc Tây, nhứt là quý bà con đồng hương ở nông 
thôn, thường dùng lá cây để trị bịnh hay băng bó mỗi 
khi bị té...  

Nếu người bị bịnh là nam thì dùng 7 và nữ thì dùng 9 
hoặc là, mỗi khi con cháu bị vấp té, thì ông bà hay 
cha mẹ thường hú "7 hồn 9 vía" cũng áp dụng 
phương thức "nam thất nữ cửu", nhưng ít người hiểu 
biết hoặc giải thích tại sao có con số sai biệt giữa nam 
và nữ?  

Theo thiển nghĩ của tôi, phàm con người dù nam hay 
nữ đều có 9 bộ phận (người xưa thường gọi là cửu 
khiếu) được phân chia như nhau là:  

- Phần trên gồm có 7 bộ phận là: 2 mắt, 1 miệng, 2 tai 
và 2 mũi.  

- Phần dưới gồm có 2 bộ phận là: 1 lỗ tiêu và 1 lỗ 
tiểu.  

Hơn nữa, chúng ta đã thấy ở trên kia, số 7 là con số 
tối đa của nguyên số thuộc thiên là số dương tức nam 
và nó cũng là 7 bộ phận nằm phía trên của thân thể, 
cho nên người xưa thường dùng con số 7 để chỉ cho 
dương nam tức thiếu dương là số hạp cho phái nam 
và con số 9 là chỉ chung bộ phận trên cộng với bộ 
phận dưới của thân thể cộng lại tức 7 + 2 = 9 cho nên 
người xưa thường dùng con số 9 để chỉ cho dương 
nữ tức lão dương là số hạp cho phái nữ, từ đó, áp 
dụng mọi trường hợp, nhứt là các thầy thuốc Đông y, 
không biết ý kiến này có đúng hay sai? xin các bậc 
cao minh bổ khuyết để được đầy đủ hơn.v.v. 

Con số 8 là con số đã thấy các từ ngữ như sau: Bát 
Cạy ở đây chỉ hướng đi cho ghe tàu về đêm thời xa 
xưa, lúc bấy giờ không có đèn những vẫn đi trên sông 
rạch, nếu nói bát là đi phía bên mặt, nếu nói cạy là đi 
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phái bên trái, thế mà người xưa đã ăn ý nhau, cho 
nên không bị tai nạn xảy ra; Bát Quái là 8 quẻ trong 
Kinh Dịch  có nói: Thái cực sanh lưỡng nghi, 
lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát 
quái. Đó là: Càn , Khảm , Cấn , Chấn , Tốn , Ly , 
Khôn  và Đoài ; Bát giới là 8 điều răn của Đạo Phật 
là: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói dối, không uống rượu, không 
ngồi giường cao, không mang nữ trang (vàng), 
không múa hát vui vẻ quá lố; Bát cú là để chỉ luật 
thơ Đường, mỗi bài gồm 8 câu, mỗi câu 7 chữ; Bát 
Chánh Đạo là 8 con đường chánh của người Phật 
Tử theo Đạo Phật cần phải tu luyện hằng ngày để 
giải thoát. Đó là, chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định.v.v. 

Con số 9 là con số lẻ cao nhứt tính từ 1, 3, 5, 7 và 9. 
Số 9 tức cửu cho nên có những từ ngữ như sau: Cửu 
Trùng ngôi vua ngự cao xa, ví như 9 từng mây; Cửu 
Thiều là Nhạc chín chặp của vua Thuấn bày ra; Cửu 
Đỉnh là 9 cái đỉnh đúc bằng đồng xưa kia do Vua 
Hạng Võ thực hiện để thờ tổ tiên tộc họ, đến triều đại 
nhà Nguyễn chúng ta cũng thấy cửu đỉnh đặt tại Thái 
Miếu ở Huế để thờ tổ tiên Việt Nam; Cửu Hình chín 
hình phạt kẻ phạm tội thời xưa gồm có: khắc chữ vào 
trán (mặc), cắt mũi (tị), chặt chân (phi), thiến (cung), 
chém đầu (đại lích), cho đi đày (lưu), đem của đến 
chuộc tội (thục), đánh bằng roi (tiên), đánh bằng roi 
gỗ (phác); Cửu Tuyền là chín suối, để chỉ người chết 
đem chôn xuống đất; Cửu Long Giang là sông Cửu 
Long có 9 cửa; Cửu đại hơn ngoại nhân là ý nói 
quan hệ máu mủ là thân thuộc hơn hết, dù có họ 
hàng xa còn hơn người dưng.  

Viết đến đây, tôi nhớ Ông Bà mình thường thờ Cửu 
Huyền Thất Tổ. 

Vậy, Cửu Huyền Thất Tổ là gì ? 

Theo thiển ý của tôi là Cửu Huyền tức 9 đời và Thất 
Tổ tức 7 tổ ? Bởi vì, con số 7 và 9 ở đây để phân biệt 
nam và nữ như đã dẫn ở trên. Đó là ý kiến, xin quý 
bậc cao minh bổ túc chỉ dạy thêm.  

Cửu Huyền hay Cửu Tộc hoặc Cửu Đại tức dòng họ 
gồm 9 đời tính từ cao đến thấp đối với dòng họ trong 
gia tộc, được tính từ đời Ông Bà Sơ trở xuống đến 
các Chút như sau: Ông Bà Sơ (Huyền tổ), Ông Bà 
Cố (Tằng tổ), Ông Bà Nội hay Ngoại (Tổ phụ/Hiền 
tổ), Cha Mẹ (phụ thân), bản thân, các con (tử), các 
cháu (tôn), các chắt (tằng tôn) và các chút (huyền 
tôn).  

Có người nói: Cửu Huyền gồm 9 bậc, nghĩa là mình 
đứng ở giữa có trên 4 bậc và có dưới 4 bậc tức là: 
Cao , Tằng tổ , Tổ , Khảo , Kỷ , Tử , Tôn , Tằng tôn 
, Huyền tôn .  

Còn Thất Tổ là gì ? 

tức là tổ tông 7 đời, bởi có câu Thất Thế Phụ Mẫu 
cũng căn cứ sự dẫn chứng ở trên, được tính từ Ông 

Bà Nội trở lên đến Ông Bà Kỷ: 1.- Ông Bà Nội (Tổ 
Phụ/ Hiền tổ), 2.- Ông Bà Cố (Tằng tổ ), 3.- Ông Bà 
Sơ (Huyền tổ ), 4.- Ông Bà Sờ (Lai tổ ), 5.- Ông Bà 
Sẩm (Côn tổ ), 6.- Ông Bà Cẩm (Nhưng tổ ) và 7.- 
Ông Bà Kỷ (Vân tổ).  

Do vậy, Ông Bà mình thờ Cửu Huyền Thất Tổ là thờ 
cả dòng họ nhiều đời từ Ông Bà Kỷ (Vân Tổ) đến các 
Chút trong thân tộc, đáng cho người hậu thế như 
chúng ta noi gương. Bởi vì, đó là căn bản đạo đức 
của dân tộc Việt-Nam đáng ngưỡng mộ và biết ơn 
tiền nhân, không khác: 

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, 
Uống nước nhớ kẻ đào giếng  
vậy! 

Và lúc nào cũng tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương, 
bằng chứng trong dân gian thường ghi nhớ nằm lòng 
ngày giỗ tổ là: 

Dù ai buôn bán gần xa, 
Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba, mùng mười 
 
Hơn nữa, chữ Cửu Huyền Thất Tổ tức 9 huyền 7 tổ, 
nếu chúng ta cộng 2 con số 9+7=16, rồi cộng tiếp 1+6 
thì có con số là 7 rớt đúng con số tối đa của nguyên 
số gồm: Đất 2, Trời 3 và Vạn vật 2 .v.v. 
Xin tạm chấm dứt ở đây, vì tôi thấy bài Con Số 5 viết 
chung với Gs Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh cũng 
nhắc lại bài Con Số của tôi, rồi bổ túc thêm phần của 
Gs Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, nên quá dài, 
cho nên tôi chỉ trích đoạn bài Con Số 5 như đã trích 
dẫn ở trên.  

Nguyen  - Truong 
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Hồi ký của Nguyễn Quyết Thắng 

Năm 1965 từ Sàigòn trở về lại Banmêthuột, ngồi vào 
lớp  đệ lục của bậc Trung Học, năm của tuổi mới lớn, 
của nhiều kỷ niệm, và của nhiều ước mơ đẹp nhất 
trong đời. Ở nhà,  tôi vẫn luôn là đầu tầu của lũ em 7 
đứa,  lúc nào tôi cũng có những trò chơi mới chỉ bầy 
cho các em cùng chơi, nào là xếp đặt, phân chia, điều 
khiển trò chơi  bao giờ cũng thông suốt, nhìn ánh mắt 
mở to và cái miệng há hốc của chúng, tôi đoán chắc 
chúng phục tôi hết mình. Thế nhưng khi đến lớp học, 
tôi lại là một " con nai vàng ngơ ngác " trước những 
trò nghịch ngợm " thần sầu " của các bạn trai,  hoặc 
những ánh mắt " bí hiểm " của các bạn gái  cùng lớp. 
Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục của gia đình 
đã trao cho tôi một trách nhiệm luôn luôn phải làm 
gương cho các em noi theo, trong sinh hoạt Hướng 
Đạo và Gia Đình Phật Tử cũng dậy tôi những tính tốt, 
lương thiện, biết thương và giúp đỡ mọi người, đã là 
một toán trưởng trong sinh hoạt tập thể, tôi phải tỏ ra 
là một người gương mẫu, chuyện yêu đương - bồ 
bịch  lúc này, vẫn còn nằm trong danh sách " những 
điều cấm kỵ ".  

 
Du ca Lòng Mẹ 
 
Trong lớp có vài học sinh luôn nổi bật cá tính riêng 
của mình, ở hình dạng, hay một hành động hay-dở, 
tốt - xấu nào đó, đều làm mọi người quan tâm, cho dù 
những sự việc có dễ thương hay đáng ghét đó thế 
nào chăng nữa, thì bây giờ cũng đều trở thành những 
kỷ niệm hồn nhiên vui thú, chẳng hạn như anh chàng 
" Khánh Chuột " cứ  trước hoặc sau giờ học đang chờ 
thầy giáo mới đến thay môn mới, là anh ta nhẩy lên 
bục bảng đen, thao thao bất tuyệt giảng tiếp về những 
điều đặc biệt mà thầy chưa nói đến, nhất là môn Sinh 
Vật học với những "động vật có vú " "bộ lưỡng tính" 
và " bộ...sinh dục " v..v., tôi bực  lắm và hay tỏ ý bất 
bình. Trong lớp thường gọi tôi là " Thắng Sữa " cũng 
vì cái bộ dạng " nai vàng " và làn da trắng toát, nên  
thường hay bị " Khuê Lùn" và "Thuận Xún" trêu chọc, 
thế nhưng tôi lại được ngay anh chàng " Trúc Rỗ " 
bênh vực cấp kỳ, anh là một học sinh lớn tuổi và hung 
hăng nhất lớp khiến mọi người nể sợ.  Tống Đình  
Tuyên và Phan Hồ Khánh, là 2 người bạn tôi qúi mến 
nhất trong lớp và thường lui tới chơi thân với nhau, 
trong lớp gọi là  " Tuyên Giò Chả " và " Khánh Già " 
cả 2 đều có tài về môn vẽ chân dung bằng " bột chì " 

trắng đen tuyệt đẹp, tôi thường đến nhà bạn để chiêm 
ngưỡng tranh và ngồi nhìn bạn vẽ, học lóm đem về  
nhà, đặc biệt hơn nữa " Khánh Già " còn có tài độc 
tấu Tây Ban Cầm thật lôi cuốn, có nhiều đêm ở nhà 
Khánh, tôi nằm trong phản đi-văng nghe Khánh dạo 
classique và flamenco từ ngoài balcony vọng vào, 
trong bóng đêm yên lặng, là cả một khung trời diễm 
ảo mở ra trong trí, tôi say mê tiếng đàn của Khánh, 
như Mỵ Nương mê tiếng sáo Trương Chi, giờ ngồi ôn 
lại kỷ niệm tôi không khỏi bùi ngùi thương tiếc con 
người tài hoa mà đoản mệnh, anh tử nạn sau cuộc 
đụng trận đầu tiên với quân giặc lúc tuổi mới đôi 
mươi, để lại người tình anh yêu qúi vừa  mới cưới. 
Trong lớp tôi, nam nữ được học chung, phía trên là 
nữ,  phía sau là Nam, cô Xuyến, Minh, Tình, Thủy, 
Hoàn, Vân... người nào cũng thấy hiền khô, ngồi..chết 
cứng một chỗ, không ồn ào, khi cần nói chuyện thì chỉ 
thì thầm, nói chuyện bằng...ánh mắt hoặc viết thơ dấu 
vào trang vở trao nhau. Ấy là tôi ám chỉ lúc ngồi trong 
lớp học.  
Có lần tôi nghe bạn kể trong sân trường xuất hiện một 
đám nữ sinh "du côn" "ba gai-ba góc" lập phe kết 
đảng với tên là Katanga, thoạt đầu tôi chỉ thờ ơ 
thoáng nghe qua, nhưng lần sau thì tò mò muốn biết, 
tựu chung thì toàn là tiếng xấu. Nhưng họ đã làm 
chuyện gì ? tại sao ? bao nhiêu người trong nhóm? tôi 
hoàn toàn không rõ, chỉ biết rằng đám con gái đó 
đang ngồi trong lớp đệ lục A nằm ở dẫy bên kia, lớp 
tôi là đệ lục D ( tôi không thích nghe chữ này, vì chữ 
D có nghĩa là "35 con Dê", còn Đ có nghĩa là Đê 
Thượng dân tộc thiểu số ). vậy là đám "du côn " đó 
cũng cùng ngang tuổi và ngang lớp với tôi, so sánh 
với mấy nàng trong lớp tôi thì thật là qúa đáng, cái 
máu  Don Quichot trong tôi bỗng nổi dậy, ý định lôi 
kéo các cô gái ấy ra khỏi " vũng lầy trong bóng tối " 
càng nhanh càng tốt, kẻo.. hư  hết, học hành nỗi gì ? 
 Nghĩ vậy, nhưng chưa biết phải hành động ra sao? 
vừa háo hức lại vừa ái ngại, đành viết một lá thư có 
tính khiêu khích, đả phá hành động lập phe kết đảng 
của người con gái, lên án hành vi thiếu nhu mỳ thiếu 
lễ độ của người con gái Việt Nam, nếu còn tiếp tục, 
sẽ lãnh hậu qủa không tốt. Không quên ký tên " 
Thanh Long Đảng ".  
 
 Đại khái là như thế, 1 thư rồi 2 thư, và lâu lâu lúc nhớ 
lại  thêm lá thư kế tiếp, tôi nhờ bạn lén lút đưa thư 
bằng cách nhét xuống ngăn dưới bàn học, cốt gây 
hoang mang, làm nhụt chí đối thủ. Thế nhưng, chẳng 
bao giờ tôi nhận được thư trả lời, Nghĩ cho cùng, họ 
biết ai để mà trả lời ? 
  Nhà trường hay tổ chức những buổi hội thảo lớp này 
qua lớp kia để thuyết trình, trao đổi về một đề tài đã 
học hoặc đã nghiên cứu, hôm nay đệ lục A đến lớp tôi 
thuyết trình, một nhóm Nam Nữ khoảng 10 người, 
nhưng chỉ có 3 Nữ sinh ngồi trên bàn thầy giáo giảng 
thuyết, người ngồi giữa tự giới thiệu là Quờn, ngồi 2 
bên là Đầm và Huấn. Mỗi người đọc một phần đề tài, 
rồi giảng, rồi nói, rồi hỏi,.. không biết có được sự xếp 
đặt trước của thầy cô hay không? mà sao nghe mạch 
lạc thông suốt qúa, sự lưu loát nhanh nhẹn của " 
thuyết trình viên" đã lôi cuốn chúng tôi, tôi theo dõi 

Giáng Sinh Muôn Thủa 
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thật kỹ, rút kinh nghiệm  cách thức thuyết trình để lần 
sau qua " trả lễ ".  
Người bạn ngồi cách phía sau tôi 2 dẫy bàn, quăng 
lên cho tôi một mảnh giấy vo tròn, mở ra xem trong đó 
ghi : " Takanga đó ". Tôi " hự "  một tiếng ngạc nhiên, 
và ngẩng nhìn lên bàn thuyết trình, những ý nghĩ tốt 
đẹp vừa qua bỗng tan biến mất hết, ánh mắt của tôi 
chợt sắc lại, quét ngang một tia bất mãn, khinh khi... 
Ôi !! những khuôn mặt kia giờ sao thấy gỉa tạo và kịch 
cỡm qúa... 
Hè 1965, Bộ Thanh Niên có phát động một chương 
trình cho cả nước mang tên " Chương Trình Công 
Tác Hè 65 " gồm các sinh viên, học sinh và các đoàn 
thể Thanh Sinh Công, Hướng Đạo Sinh,  Gia Đình 
Phật Tử đều tham dự. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, tôi 
tham gia với các bạn cùng trường, vào các buôn làng 
xa xôi hẻo lánh của dân tộc thiểu số, cùng chặt cây 
đốn lá về dựng lớp học cho trẻ em, đào mương khoét 
rãnh làm nhà vệ sinh công cộng cho dân làng, sức " 
thư sinh " như tôi chỉ có thể làm những việc như tiếp 
nước, dọn dẹp, hát hò cổ động, và những công việc 
tương đối vừa sức. 
Buổi tối, tất cả quầy quần quanh bãi đất trống giữa 
làng để đốt lửa trại, hát hò nhẩy múa. Thật tình cờ sự 
xuất hiện của nhóm Katanga làm tôi sửng sờ ngạc 
nhiên. Đầm và Huấn hoạt náo thật linh động quanh 
ánh lửa, hát ca hào sảng, Quờn tác động mọi người 
vỗ tay cùng hát,  reo hò gọi mời mọi người nối đuôi 
rồng rắn nhập đoàn múa quanh lửa hồng cùng với 
các anh chị lớp trên. Những bài ca sinh hoạt ngắn 
gọn, được hát đi hát lại đôi lần là mọi người cùng có 
thể hát theo, thỉnh thoảng lại được chế thêm lời mới : 
- Đèo cao ( dô ta ) thì mặc đèo cao ( dô ta), 
Ta cùng xúc đất ( dô ta ), còn cao hơn đèo ( dô tà là 
hò dô ta). 
 
Câu hát thật ngộ nghĩnh, ngớ ngẩn, chả trúng vào 
đâu cả, nhưng chẳng ai để ý, cứ hát cứ múa, vui cười 
hả hê. 
 
- Con vói con voi, cái vòi đi trước, 
 hai chân trước đi trước,  
hai chân sau đi sau, 
 còn cái đuôi đi sau rốt...  
 
 Chẳng nhẽ hai chân sau lại đi trước ? Lẫn trong đám 
đông, còn có người phá quấy hát chêm vào: 
 .... hai chân sau đi sau, còn cái đuôi...thò ra liếm đất 
!!... 
Vòng múa đến gần bên tôi, Quờn giơ tay thân thiện, 
kéo tôi đứng lên nhập cuộc. 
Qua vài ngày làm công tác và sinh hoạt lửa trại, tôi 
ngầm đê ý thấy nhóm thiếu nữ này rất hăng say với 
những công tác tự nguyện, vui vẻ với mọi người và 
linh động trong sinh hoạt, tôi chẳng tìm thấy một chút 
gì gọi là " du côn " chẳng có gì gọi là " ba gai " như đã 
bị đồn đãi cả, hay tại những bức thư " hăm doạ " của 
Thanh Long Đảng đã cám hóa được những người 
này rồi chăng ? 
 Buổi tối liên hoan cuối cùng, mọi người tụ tập đông 
đủ, ăn bánh ngọt, uống nước trà và xem văn nghệ 

cây nhà lá vườn, ai muốn xung phong đóng góp tiết 
mục đều được hưởng ứng, ngoài ra còn có phần giới 
thiệu và yêu cầu tham gia nữa chứ,  lần này Quờn và 
Đầm giới thiệu tôi lên hát và cùng hát chung vài 
bài sinh hoạt ca. Trong lúc gỉải lao Đầm cùng mấy 
người bạn kéo đến bên tôi, chìa ra đĩa bánh ngọt và 
mời tôi ca nước trà nóng, nụ cười tươi trên môi và tự 
giới thiệu tên từng người... tôi ngượng ngùng ù hự 
qua loa.  Chuyện trò qua lại, chuyện trên trời, chuyện 
dưới đất, một lúc sau,  Huấn tinh ranh nói xéo :  
- vậy nhé !?   lần sau thôi đừng bỏ thư vào ngăn bàn 
của chúng tôi nữa nhé ? nhỡ thầy cô bắt được chúng 
tôi bi phạt đấy !  
Trời đất !! họ biết hết rồi sao? tôi nhủ thầm : cái thằng 
bạn chết tiệt chắc đã nói cho họ biết, ai đã viết những 
lá thư này rồi đây?  đã biết rõ tôi là thủ phạm mà hồi 
nào đến giờ, chẳng có phản ứng chi cả ? tôi chưa biết 
phải chống chế cách nào ? bất ngờ qúa : 
- Hả !!  ả.. hừm, mà... tại sao, lập đảng Katanga để 
làm gì ? 
- Chúng tôi đâu có lập đảng, thật ra Katanga là chữ 
viết tắt của " Khoa Tán Gái ", trong lớp tôi mấy cô con 
gái nhút nhát qúa, cái gì cũng lo sợ, lúc nào cũng lượt 
là, õng ẹo chỉ để con trai trêu chọc hoài, chúng tôi đến 
thuyết phục mấy cô gái nhút nhát đó, để biết sống cho 
mình và giúp đỡ  cho người, chúng tôi kêu gọi các cô 
gái khác tiếp tay làm đồ thủ công nghệ như Búp Bê 
bằng len, tranh vẽ, khăn tay thêu, đem bán để giúp đỡ 
cô nhi viện, giúp các em tật nguyền v..v.. mẹ tôi nói :- 
muốn người ta nghe theo mình thì phải có khoa ăn 
nói, tán cho hay thì các cô gái siêu lòng nghe theo. Và 
từ đó " Khoa Tán Gái " được ghép thành nguyên tên 
cho vui, mà chúng tôi cũng là con gái mà lo chi, cuối 
cùng biến thành chữ " KaTanGa " thấy ngộ hơn...mà 
tại sao anh biết ? còn... " đảng " của anh thì sao ? 
Một thoáng hối hận, tôi vội phân bua : 
 
- Ùm.. à, nghe vậy thôi mà, bỏ qua đi nghen ? hì...hì.. 
Những ngày tháng kế tiếp, tôi cùng Châu, một người 
bạn tham gia khóa huấn luyện huynh trưởng  Ấu 
Thiếu Nhi do Bộ Thanh Niên tổ chức tại Sài Gòn, 
cũng trong dịp này tôi biết được những bài ca thật đặc 
sắc của Nguyễn Đức Quang, những bài ca thôi thúc 
tình tự dân tộc, kêu gọi sự dấn thân khai phá của 
thanh niên, với lòng yêu quê hương dân tộc đang đau 
khổ sống trong chiến tranh triền miên. Tôi có được 
một tập  " Những Bài Ca Khai Phá " quay ronéo do 
Huỳnh Long Hải thuộc đoàn Thanh Ca Tác Động tỉnh 
Long An trao tặng, tôi tự tập lấy và hát nghêu ngao ở 
mọi nơi, những bài hát dân ca của 3 miền có sức lôi 
cuốn tôi mãnh liệt, tôi từ bỏ hẳn những bản nhạc 
thương mại thường nghe trên radio, tôi dị ứng với 
những ca khúc yêu đương ủy mỵ, sớm nở tối tàn,  và 
không còn màng đến nhạc ngoại quốc mà trước kia 
tôi vẫn thường ưu thích. 
 

Một ngày thứ Bẩy 24 tháng chạp 1966, đang ngồi 
trước cửa nhìn ngắm kẻ qua người lại. Từ đằng xa 3 
người con gái thắt tóc bím thả 2 bên vai, áo bà ba 
trắng dài tay, bên ngoài khác thêm 1 áo gilê mầu 
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đen,  tất cả đều mặc giống nhau như bộ đồng phục, 
tung tăng tiến đến trước tôi xòe tay trao cho tôi một 
con búp bê bằng vải vo tròn, cái đầu to  bằng viên 
bida, trong độn vải vụn hoặc bông gòn căng phồng, 
khuôn mặt búp bê được vẽ bằng mực mầu, mắt to và 
miệng nhỏ, 2 lọn tóc bím gắn 2 bên,cũng giống như 
các cô chủ làm ra nó, vải dư quấn ở cổ thả xuống như 
chiếc áo thụng của thiếu nữ. Đầm thân tình cười nói : 
- Tặng.." ông "  nè, chúc Giáng Sinh vui vẻ nha ? 
Tôi trả lời : 
- Ngộ qúa há, cám ơn nhé !  con trai cũng được chơi 
búp bê à ?... Mấy..."bà" đi đâu mà xách đồ nhiều thế ? 
- Búp bê này là để treo trên cây Noel đó, không có 
cây thì treo trên cửa sổ cũng được, tụi tôi ra ngã sáu 
bầy bán lấy tiền giúp Cô Nhi Viện, tối nay là lễ Giáng 
Sinh người ta đi lễ nhà thờ đông lắm, hy vọng bán 
được nhiều,   "ông" đi với tụi này không ? 
Tấm poncho trải xuống bên hè đường cạnh những xe 
bán hàng rong, những con búp bê ngộ nghĩnh đủ mầu 
sắc,  của cả mọi dân tộc, da đen, da đỏ, da trắng, da 
vàng không thiếu, nhưng hoàn toàn là búp bê nữ. vì 
con nào cũng có thắt bím đuôi sam 2 bên được thắt 
bằng những sợi dây len cũng đủ loại mầu sắc. Những 
con búp bê không hề biết nói, nhưng chứa đựng một 
tình thương yêu rộng lớn, tình yêu của con người 
thương yêu đồng loại đã tạo ra nó, các cô đã bỏ công 
góp nhặt vải vụn, nắn nót vẽ- tô thực hiện trong bao 
ngày tháng, để hôm nay tập trung ra đây, hy vọng bán 
cho những người đầy lòng nhân từ cũng đang cầu 
mong ơn trên ban phước lành cho họ, họ không cần 
giầu có, cao sang, chỉ cần một tình thương ban xuống 
là đủ, cũng như tấm bảng nhỏ được viết đôi giòng 
chữ, dựng giữa  bầy  những con búp bê : 
 " Búp Bê Thiên Thần - Giúp Trẻ Mồ Côi - Ủng hộ Tùy 
Tâm ". 
 Những câu chuyện được nói tới, những hoài bão 
được đặt ra trong suốt buổi tối, toàn là những mơ ước 
nhỏ bé trong tầm tay non nớt của tuổi trẻ 16-17.  Tôi 
hát nghêu ngao vài bài dân ca, thanh niên ca, mọi 
người lắng nghe và hứng thú hát theo, chốc lát sau, 
nghiễm nhiên chúng tôi trở thành một toán hợp ca 
ngay giữa đường phố, bên hông giáo đường. Trong 
kia tiếng kinh cầu vang lên lời thiết tha mong hồng ân 
giáng xuống, ngoài này tiếng hát của chúng tôi ùa tới, 
bám víu lòng từ tâm của người bên trong... 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Không ngờ hôm nay tôi lại gặp được những người 
bạn cùng tâm huyết, những người chỉ trong những 
ngày tháng ngắn ngủi trước đây, tôi đã đánh giá sai 
về họ. Tôi đề nghị bất ngờ:  
 
- Hay là chúng mình thành lập nhóm sinh hoạt văn 
nghệ đi, xin mời các.."bà" tham gia đó. 
 
Đúng 2 giờ trưa Chủ Nhật hôm sau,  đến hẹn, chúng 
tôi cùng họp mặt tại căn nhà 19 Hai Bà Trưng 
Banmethuột, đó là căn nhà của bố mẹ tôi đã dìu đắt 
chúng tôi suốt chặng đường từ vĩ tuyến 17 đến đây 
lập nghiệp năm 1957. Ngoài sự hiện diện của bọn tôi 
đã ước hẹn đêm qua, còn có thêm được một số các 
bạn cùng trang lứa khác đến tham dự buổi họp mặt 
đầu tiên này, và hôm nay cũng là ngày đoàn  " Thanh 
Ca Tác Động Lòng Mẹ Banmêthuột " chính thức ra 
đời,  ( vài tháng sau, thông tin từ Ban Chấp Hành 
Trung Ương đưa về đổi tên thành " Phong Trào Du 
Ca Việt Nam - Đoàn Du Ca Lòng Mẹ Daklak "), Ban 
Chấp Hành đơn vị Banmethuột đã được bầu ra và 
thành phần đơàn viên gồm có Nữ  : Phan Nguyệt 
Quờn, Lê Thị Đầm. Lý Gia Huấn, Nguyễn Thị Thanh 
Tài, Nguyễn Thị Vân. Phía Nam gồm : Nguyễn Quyết 
Thắng, Phan Hồ Khánh, Phan Văn Lâm, Nguyễn Văn 
Hùng, Huỳnh Văn Phước, Nguyễn Văn Tổng. Sau có 
thêm Nguyễn Tri Bình, Hồ Minh Chiến, Nguyễn Thị 
Thanh, Lê Thị Lộc, Hồ Văn Nuôi, Ngô Aí Lan, Nguyễn 
Đình Hiếu, Nguyễn Đình Cường, Huỳnh Trọng Đạt, 
Đỗ Phước Long, Nguyễn Đức Tấn, Phú,  Quế Hoa, 
Trần Văn Trinh, Vương Ngọc Nha, Hoàng Minh Châu, 
Lê Nguyên Hòa, Nguyễn Giõng... 
 
Giáng Sinh 66, đánh dấu sinh nhật của đoàn Du Ca 
Daklak, một nỗi nhớ khắc ghi, là một dấu ấn sâu đậm 
đến tinh thần văn nghệ phục vụ và tình bằng hữu của  
chúng tôi. Cho đến nay, dù đã cách xa nhau mỗi 
người một phương trời xa thẳm, mỗi người một cuộc 
sống riêng tư, trải qua bao những thăng trầm của 
cuộc sống và vận mệnh nổi trôi của đất nước, cho dù 
nay mái tóc  đã điểm sương tháng ngày, nhưng tâm 
hồn chúng tôi vẫn luôn cảm nhận một nụ cười tươi 
trẻ, lòng rạo rực với những kỷ niệm thật gần gủi và 
thân thương trong mỗi độ Giáng Sinh trở về,  tôi vẫn 
mãi mãi vẫn là một thành viên của Du Ca Lòng Mẹ 
thuở nào...  

 

 

 

 

 

 

 

Ban dự án xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam tại Hòa Lan 

 Rất  mong đón nhận được sự đóng góp của quí đồng hương về mô hình Tượng Đài 
Thuyền Nhân và sau khi mô hình được UBXDTĐ chọn, sẽ xin bản thiết kế chi tiết của 
mô hình sau  

 Thời gian gởi mô hình từ nay đến ngày 01- 03- 2013 
 

Xin gởi về địa chỉ E-mail  : vva@live.nl 
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HOÀNG - HOÀNG – MAI 

Những khái niệm về sự TRUNG THÀNH và PHẢN 
BỘI luôn mang tính phản cảm và nhậy bén mỗi khi 
nhắc tới những lĩnh vực như : ý thức hệ, hạnh phúc 
đôi lứa,  tổ quốc, gia đình và tất nhiên có cả tôn giáo; 
nhưng trongbài này tôi không nói về tôn giáo, tôi chỉ 
nói tới ý thức hệ XHCN hiện nay người ta hay dùng 
những ngôn từ TRUNG THÀNH và PHẢN BỘI để 
đánh giá ai đó một cách thoải mái.     

 Một sự kết luận chính xác về sự trung thành hay 
phản bội của một người nào đó không phải là điều dễ 
dàng, vì nó như là thước đo của tình bạn, tình người, 
tình đồng loại. Khi ta phát ra ngôn từ đó đúng chỗ nó 
giúp chúng ta có thể liên kết những người xung quanh 
thành tổ hợp tình người, nó làm tiêu tan những bóng 
ma, sa tăng rập rình theo đuổi chúng ta. Vì vậy  khi 
đánh giá một người trung thành hay phản bội ta phải 
nhìn sự việc xảy ra thật chính xác và cẩn thận để đỡ 
tổn thương những mối quan hệ xung quanh. 

NÊN TRUNG THÀNH VỚI CHỦ NGHĨA MÁC LÊ HAY 
PHẢN BỘI ? 

Mỗi một đảng viên của Đảng Cộng Sản (ĐCS), khi 
một đôi nam nữ muốn cưới nhau... người ta đều đòi 
hỏi cái tiêu chuẩn đầu tiên là phải có: ''  LỜI THỀ 
TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI ''  lý tưởng XHCN, hay 
tổ chức cưới xin để sống với nhau trọn đời.Nếu muốn 
chia tay :trường hợp là đảng viên ĐCS thì được viết 
đơn xin đảng bộ cho từ bỏ đảng, còn vợ chồng bỏ 
nhau thì được viết đơn ra quan tòa ly dị. Nhưng cho 
dù được viết đơn bỏ đảng hay được viết đơn ly dị vợ 
chồng người ta cũng thấy có nhiều cản trở khi bị dèm 
pha bỏ đảng tức bỏ lý tưởng tuyệt vời của chủ nghĩa 
Mác Lê; còn vợ chồng không bị dèm pha là bỏ nhau 
nhưng khi ra tòa phải có tiền, có sức chịu đựng mới 
chịu nổi cuộc chia tay. Vậy cái lời thề sao cứng nhắc 
và độc ác quá,  khiến con người nhiều lúc như bị xích 
cái chân lại không cử động được,  nhưng cái đầu thì 
vẫn còn quay quắt được.  

Vậy, lòng trung thành với ''LỜI THỀ '' chỉ là một sự 
ràng buộc về hình thức - gần như giả tạo!,  nó không 
thật sự đem lại hạnh phúc cho nhau,  xin dẫn chứng 
điều trên  

a. Nói về hôn nhân ai cũng biết : nhiều đôi vợ chồng 
ăn hỏi,  đeo nhẫn,  tổ chức đám cưới linh đình,  lời 
thề trong đám cưới trước hàng nghìn chứng nhân rất 
xúc động,  trào nước mắt nhưng thoáng một chút sau 
đó họ bỏ nhau như bỏ miếng dẻ rách ! thê thảm hơn 
có khi họ còn đánh,  giết nhau rồi trở thành những kẻ 
tội phạm. Còn có  những trường hợp hai,  ba,  bốn lần 
đã cưới và thề thốt nhưng cũng hai,  ba, bốn lần LỜI 

 

 

 

 

THỀ đã tiêu tan. Ngược lại có nhiều đôi chỉ sống 
chung với nhau  - không một lời thề,  không ăn hỏi,  
ăn cưới mà họ vẫn sinh con đẻ cái khỏe mạnh, bình 
an, họ sống hạnh phúc bền lâu cho đến già mới cưới 
nhau. Qua đó ta hiểu sự gắn bó với nhau đâu phải chỉ 
vì LỜI THỀ mà quan trọng nhất sự hiểu biết lẫn nhau,  
hay một sự may mắn hợp ý, hợp lòng nào đó giúp ta 
nâng cao tố chất tình nghĩa đậm đà, chung thủy. Đó 
chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì bão táp và sóng gió 
luôn xô đẩy con người, cũng thật khó mà xây dựng 
hạnh phúc, tổ ấm! Song ai cố gắng vượt qua những 
cửa ải gian nan của cuộc đời,  người đó mới thật sự 
giành được hạnh phúc trong vinh quang ! Người viết 
bài này chỉ nói chung chung như vậy -  vì chính người 
viết  khi tổ chức đám cưới lúc còn trẻ không một LỜI 
THỀ nào,  cũng không có một chiếc nhẫn cưới, không 
có một tấm hình kỷ niệm...v...v...dù như thế nhưng 
cũng qua ngày, cũng đến lúc cả hai đều đầu bạc răng 
long và thấy mình đã có hạnh phúc với một kỷ niệm 
ngày cưới hầu như chỉ có số không. 

b.-Về sự trung thành của chủ nghĩa Mác Lê của 
ĐCSVN: Nó là đề tài mà người ta rất hay nhắc tới 
nhất là ĐCSVN và nhân dân VN nói chung. Vì sao cứ 
phải trung thành với cái chế độ độc đảng, mà lại là 
ĐCS thì còn ác hơn bất cứ một loại đảng nào ?.Cho 
tới nay trên thế giới đã có hàng trăm nước có nền dân 
chủ đa đảng,  chủ nghĩa Mác Lê đã hoàn toàn sụp đố 
ở khối ĐÔNG ÂU, ngay cả những nước láng giềng 
của ta vẫn chưa nước nào mạnh dạn lấy nhãn hiệu 
XHCN, chỉ có ta mạnh bạo hiên ngang vào con 
đương XHCN nhưng còn rảo bước với nền kinh tế thị 
trường. Dù kinh tế thị trường nhưng về lĩnh vực nông 
nghiệp thì ruộng đất đã sở hữu toàn dân - nghĩa là chỉ 
có nông nghiệp là tiến thẳng lên XHCN, còn các lĩnh 
vực khác thì vẫn còn làm từng bước chưa gọi sở hữu 
toàn dân.Thật đau lòng thay cho giai cấp nông dân từ 
thời 1954-56 đã bị Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) tiêu 
diệt rất man rợ.... bao nhiêu là oan ức, Thế mà ngày 
nay ĐCS vẫn chưa hối hận vì sai lầm lớn đó !. Sai lầm 
lớn đó là do Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác Lê 
và MAO về...khi đó ông Hồ tự nhận sai lầm nên đã 
nhỏ những giọt nước mắt cá sấu. Thế nhưng tất cả 
những việc làm sai lầm ghê gớm đó cho tới nay của 
ông và ĐCSVN đã không hề dừng lại vì những những 
đàn áp thu hồi ruộng đất của nông dân hết sức tàn 
nhẫn !..tuy chưa đẫm máu như CCRĐ,  nhưng ở cái 
thời điểm toàn cầu đang hội nhập mà còn đàn áp 
nông dân kiểu ấy thì ĐCSVN ác độc hơn bọn giã thú ! 
Ta có cảm tưởng như ĐCS rất coi thường nông dân ! 
coi họ là tầng lớp nghèo nhất nên tha hồ cỡi trên đầu 
họ. Thế mà cũng mang danh nhờ ĐCS lãnh đạo nên '' 
người cày có ruộng, có cơm no áo ấm.":mỉa mai thay 
!..... 
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Vì nền kinh tế khập khiểng, chắp vá kiểu SÁNG TẠO 
XHCN THEO VĂN HÓA VN như ông Hồ đã nói nên 
nợ nần,  thất thoát, thua lỗ,  tham nhũng, đút 
lót...v...v..vô cùng bi đát. ở  những năm 2007 các nhà 
đầu tư nước ngoài còn tưởng VN là đất nước tài ba vì 
thắng giặc oai hùng do ĐCS lãnh đạo.! nhưng cho tới 
nay thì họ chạy xa. Về mặc chính trị thì nội bộ đảng 
lủng cũng, ai cũng biết,  tình hữu nghị Việt -Trung chỉ 
mang tính chất giả tạo,  VN chỉ là cái đuôi của Trung 
Quốc nhưng cái đuôi đã bước vào XHCN rồi,  mà cái 
đầu vẫn còn chần chừ CHNDTH. Những nhà quan sát 
chính trị giỏi,  trông qua những cuộc tàn sát của chính 
quyền Hồ Chí Minh, người ta thấy nước VN còn ác 
hơn các nước anh em láng giềng. Kể cả tội phạm 
HILER cũng chỉ tàn sát người DO-THÁI chứ không 
giết người Đức của nó,  bộ tộc HUTU diệt bộ tộc TÚTI 
tại RWADA ở miền TRUNG PHI chứ họ không giết 
người cùng chủng tộc. Ôi ! chỉ có VN chúng ta là tiêu 
diệt mọi lập trường chính kiến dù cùng máu đỏ đầu 
đen.... dân VN là đau thương nhất Thế giới như bài 
trước tôi viết không sai. 

 Nhắc lại  ông tổ của chủ nghĩa Mác Lê một chút,  ta 
thấy dù khi còn sống các ông có thể viết và dựng lên 
cái chủ nghĩa vô nhân đạo,  nhưng cuối đời ông đã có 
chút ân hận. Ông MÁC dòng dõi DO THÁI khơi ngoài 
bút dựng nên chủ nghĩa Mác Lê cho nhân loại, nhưng 
chính ông là kẻ bất mãn, độc tài với tất cả chị em và 
mẹ mình, ông đã từng buông một câu kỳ quặc '' 
phước thay cho ai không có gia đình ''. Vì tư tưởng 
của ông là vô gia cư nên mới có một câu nổi tiếng cho 
tất cả nhân loại học :'' Quang sơn muôn dặm một nhà, 
bốn phương vô sản đều là anh em'',  Mác rất chống 
đạo,  người vô tổ quốc nên mới muốn '' thế giới đại 
đồng '' khi CNCS thành công trên toàn trái đất ! Thế 
nhưng khi chết MÁC tỏ ra ân hận nên trong di chúc 
cuối cùng của ông đã viết ''xin chúa tha tội cho con,  
con đã viết những điều có tính cách vô luân lý''. Vậy 
đảng viên của ĐCSVN có mấy ai biết ân hận như ông, 
dù họ chỉ là học trò của ông ?. Chẳng những thế mà 
họ còn khuyếch đại,  thối phồng CNML tận mây xanh 
để họ được hãnh diên " VN LÀ TIỀN ĐỒN PHE 
XHCN ".... 

Vậy cái LỜI THỀ của mỗi đảng viên có còn nên giữ 
lại không ? lời thề của ĐẢNG chỉ là giả tạo,  bởi vì thề 
thốt mà quên ngay lời thề hoăc họ làm những sự 
ngược lại lời thề để họ kiếm lời mọi mặc...!.  

Cũng giống như LỜI THỀ của một đôi hôn nhân vậy. 
khi ta sống không thuận, không hợp thì chớ có nhào 
đầu vào sống dù đã thề rồi mà vẫn ngoại tình, vẫn 
đánh chém nhau thì ở lại làm gì. Nhưng cũng thật dễ 
hiểu vì sao cái lời thề làm cho người ta cuồng tín, sa 
đọa ;  

 

 

 

Bởi buổi ban đầu khi nghe các ông tổ CS quyến rủ 
ngọt tai như đứa trẻ còn ngây thơ khờ dại họ đã tin 
sái cổ....Dù sao nay các ông bà CSVN đã già và 
chứng kiến biết bao điều hay đẹp về những đất nước 
đa đảng có dân chủ,  sao họ không tỉnh ngộ, nhất là 
khi toàn khối XHCN ĐÔNG ÂU sup đổ ! họ chỉ biết 
ngồi đổ tội cho bọn phản động phá hoại khối XHCN 
Đông Âu mà không biết tự kiểm điểm bản thân 
họ.Cũng qua đó thấy ĐCSVN không hề biết thương 
dân mình !, ...lúc nào họ cũng bắt ngươì dân phải 
TRUNG THÀNH với đảng,  với CNML. Nếu không 
TRUNG THÀNH thì bị ghép tội PHẢN BỘI tổ quốc. 
ĐCSVN đã đồng hóa ĐCS là TỔ QUỐC : YÊU ĐẢNG 
LÀ YÊU TỔ QUỐC  

 KẾT LUẬN : 

Những gì ta đã biết về LỜI THỀ trong hôn nhân 
tương tự như LỜI THỀ với ĐCS . Những lời thề một 
mực, cứng nhắc của buối ban đầu ngây thơ ấy, khiến 
người ta như lao vào cõi ĐỊA NGỤC. Đã vào ĐỊA 
NGỤC thì làm sao vào thế giới đại đồng như CNML 
đã nói.?.... Hãy cố gắng chạy thoát ĐỊA NGỤC để 
đồng bào mình hạnh phúc cả thể xác và tâm hồn, 
không có gì phải lo sợ ai đó đánh giá ta là : đồ PHẢN 
BỘI bởi ta chẳng cần phải TRUNG THÀNH với những 
cái thứ chủ nghĩa độc ác, độc tài, độc đoán....đã làm 
khổ bao thế hệ con cháu; kể cả cha đẻ CNML là ông 
MÁC cũng đã buông bỏ CNML không thương tiếc ! 

Riêng những người ngoài ĐẢNG như tôi có cái may 
mắn đã hiểu lắm lắm những gì ĐẢNG, BÁC đã làm 
!!!!-,  vậy  không ai có quyền gọi tôi là kẻ PHẢN BỘI, 
kẻ xấu xa.. không TRUNG THÀNH với đảng vì tôi 
chưa bao giờ có LỜI THỀ  ! Tôi không yêu ĐẢNG, 
BÁC NHƯNG TÔI KÍNH YÊU TỔ QUỐC VÀ ĐỒNG 
BÀO CỦA TÔI dù tôi đang lưu lạc nơi xa, đó là chân 
lý, là quyền sống con người ! Dù sao những người 
đảng viê n cũng có một cơ hội tốt theo luật lệ đảng là 
được phép viết đơn xin ra khỏi đảng như người đã 
cưới viết đơn xin ly dị.  ĐCS phải tự cứu mình ! cứu 
mình là cứu dân ! tự cứu,  tự cứu ! mới có độc lập, 
dân chủ, tự do trên phương thức ĐA ĐẢNG, chừng 
đó sẽ sánh vai với bạn bè khắp năm châu, bốn biển. 

 

  

 
 Danh ngôn 
 Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ nhưng chẳng bao giờ nhớ 
tuổi của nàng                                                                                                                         

Robert Frost 
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Mùa Giáng Sinh 

Mục sư Huỳnh Văn Công 

 

 

 

 

 

 

Sống trong các nước tự do tôn giáo, không ai không 
hay biết mùa Giáng-Sinh đến. Người không phải là 
Cơ-đốc-nhân, họ chỉ nghe nói mùa Giáng-Sinh, 
nhưng họ không biết ai giáng-sinh. Họ chỉ biết khi vào 
dịp này, các tiệm buôn, các trung-tâm thương-mại 
được giăng đèn, kết hoa rực-rỡ; tiếng nhạc giáng-sinh 
vang rền khắp đây đó. Người người đua nhau đi mua 
sắm dù  khí trời lạnh-lẽo của mùa đông. Họ nghĩ gì 
trong tháng cuối năm nầy:-Tính toán những món ăn 
cho tiệc họp mặt gia-đình sắp tới?-Tính toán , sắp đặt 
các thứ cho chuyến đi du-lịch xa ở miền ấm áp ?-Tính 
sổ cuối năm của gia-đình? vv…Mấy ai nghĩ đến trọng-
tâm của  Giáng-Sinh chính là CHÚA CỨU THẾ GIÊ-
XU ra đời! Một tin mừng cho nhân loại. Ngài xuống 
thế làm người để chịu khổ nạn, đổ huyết ra và bị đóng 
đinh trên cây Thập-tự để chuộc tội cho cả nhân loại. 
Ai tin và tiếp nhận Ngài, thì linh-hồn không bị hư mất 
đời đời, nhưng nhiều người không tin như vậy. Kinh-
Thánh ghi:"Ngài  đã  đến  trong   xứ  mình, song  dân  
mình  chẳng  hề  nhận   lấy"         (Giăng 1: 11 )Thông 
thường, người ta chỉ bon chen theo vật-chất tạm bợ ở 
đời này, mấy ai nghĩ đến sự vĩnh-cửu của đời sau. 
Chết tức là Qua đời nhưng Chết không là hết, chỉ 
bước qua một đời khác.Bạn đã chuẩn-bị cho đời khác 
của bạn chưa? Vì thương nhân loại mãi đắm chìm 
trong tội-lỗi, Chúa Giê-xu đã đến thế-gian để cứu 
chuộc mọi người. Hãy đến với Ngài, nhận Ngài làm 
chủ cuộc đời mình, để tội được tha, linh hồn được 
cứu. Từ đó bạn được nhẹ-nhàng trong đời này và 
thăng-hoa trong đời sau. Nếu Bạn đã là Cơ-đốc-nhân, 
nên sống thực trong Chúa Giê-xu. Chỉ mang nhản 
hiệu Cơ-đốc-nhân, Chúa không đẹp lòng. Hãy dọn 
lòng hằng ngày để Chúa Giê-xu ngự cùng ! Tiếng 
chuông Giáng-sinh đang vang dội, đừng quên Chúa 
Cứu-Thế đã và đang hiện-hữu trong thế-gian, đang 
mời gọi mọi người đến với Ngài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUẾ TRONG TÔI 

Tôn Thất Phú Sĩ 

Có những đêm dài khó ngủ 

Hồn chập chờn Huế lại đến trong tôi 

Kỷ niệm về lang thang ký ức 

Nhớ quá đi thôi! 

 

Nhớ con đường vô Thành Nội 

Qua cửa Đông Ba 

Rẽ bên phải là Lục Bộ, Tịnh Tâm 

Sen vẫn nở ngát hương màu Hoàng phái 

Xa chút nữa là Bạch Đằng Thế Lại 

Khu vườn xanh cổ kính mịt mù sương 

Em ở đó nhà em từ thuở nhỏ 

Gót chân hồng đỏ ấm bụi mưa bay 

Anh trọ học bên này vườn lặng lẽ 

Thường theo em hai buổi học đến trường 

Mùa đông xứ Huế 

Buồn da diết 

Giá lạnh rung cây 

Anh vẫn thấy lòng mình ấm áp một điều chi 

 

Rồi năm tháng qua đi 

Đổi thay 

Chinh chiến 

Anh bỏ giảng đường giã từ Đại Học  

Bỏ cuộc tình không ước hẹn mai sau 

Làm người thủy thủ ngây ngô 

Lênh đênh trên biển cả 

Say sưa tiếng hát quân hành 

Nhìn hải âu bay, con tàu và sóng nước... 

 

Một lần nghỉ bến 

Tìm lại chốn xưa 

Anh đã tìm lại Huế những ngày tháng cũ 

Với dòng sông Hương  

Lặng lẽ êm đềm 

Mơ màng ánh trăng rằm tháng sáu 

Với con đường Bạch Đằng  

Đầy phượng vĩ 

Thấp thoáng tình anh vương mái tóc thề 

Đưa anh về kỷ niệm những mùa thi 

Với Trần Thúc Nhẫn đèn mờ 

Bến Ngự đìu hiu khu chợ nhỏ 

Dốc Nam Giao, Bảo Quốc âm vang 

Chùa Từ Đàm những mùa Phật Đản 

Hương trầm bay mời gọi khách thập phương 

Với Hàng Me, Đập Đá 

Mà bên kia là Vỹ Dạ, Thuận An 

Có trăng vàng bàng bạc 

Miên man một thời áo trắng thư sinh... 

Như thế đó 

Huế của tôi là thế đó 

Trong hồi tưởng biết bao điều nhung nhớ 

Để mộng về ru giấc ngủ lên ngôi 

 

http://www.dinhduong.com.vn/bandocviet/mua-giang-sinh-lai-ve
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Bệnh Đau Lưng   

 
Sau Nhức đầu thì Đau lưng là nguyên nhân thứ nhì gây 
đau cho mọi người, đặc biệt là với người cao tuổi. Chăm 
sóc đau lưng cũng là nguồn phí tổn khá cao, có lẽ chỉ 
sau các bệnh về tim. 
Với nhiều nhà chuyên môn y tế thì Đau Lưng hầu như là 
một căn bệnh của đời sống gây ra do thói quen bất 
thường của người bệnh. Vì họ đứng, họ đi, họ nâng 
nhấc hoặc lôi kéo sự vật nặng không đúng cách, đưa tới 
nguy cơ tổn thương cho các thành phần của lưng. Khi 
đã bị một lần thì đau lưng cũng có nguy cơ tái phát. 
Các nhà chuyên môn cũng ước lượng là 80% các 
trường hợp Đau Lưng có thể phòng ngừa được nếu ta 
để ý một chút hoặc nếu ta có vài kiến thức căn bản về 
cột sống. 

 
 
Lưng là phần dưới của thân mình gồm có 5 đốt xương 
sống, các gân, dây chằng, cơ bắp để giữ lưng ngay 
thẳng. Các đốt xương này chịu đựng sức nặng của 
phần trên của thân mình, cho nên chúng rất dễ tổn 
thương.  
Từ các đốt sống này xuất phát dây thần kinh não tủy. 
Giữa các đốt sống là đĩa sụn liên hợp giúp cột sống cử 
động trơn tru. 
Đau lưng thường thường gây ra do ba nguyên nhân 
chính: 
-căng cơ bắp-dây chằng trong các hoàn cảnh như mập 
phì, có thai, người cao tuổi ít vận động, nâng mang vật 
nặng mà lại dùng sức mạnh của lưng, tư thế không 
ngay thẳng, nhiều xúc động mạnh… 
- Thoái hóa đĩa đệm 
- Viêm mặt khớp xương. 
Ngoài ra, bị chấn thương, u bướu, viêm nhiễm cột sống, 
nằm ngủ trong vị thế bất thường hoặc nệm quá mềm 
cũng là nguy cơ gây đau lưng. Nhiều trường hợp phụ 

nữ với nhũ hoa quá khổ cũng gây ra đau lưng vì lưng 
chịu một sức nặng ngoài khả năng.  
Người cao tuổi thường hay bị đau lưng vì sự thoái hóa 
cột sống, cơ bắp dây chằng lỏng lẻo, đốt cột sống dễ bị 
nghiêng vẹo, đè vào dây thần kinh não tủy, gây ra đau. 
Với các bác, chỉ khom khom di chuyển một chậu cây 
cảnh hoặc cúi xuống bế đứa cháu nội ngoại cũng dễ 
dàng ôm lưng nhăn nhó. 
Theo các nhà chuyên môn, 80% dân chúng đều bị đau 
lưng một vài lần nào đó trong cuộc đời. Đau lưng là lý 
do hàng đầu khiến cho người dưới 45 tuổi phải nghỉ 
việc. 
Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. 
Cấp tính thường kéo dài khoảng 4 tuần lễ còn kinh niên 
thì liên tục đau, có khi cả dăm ba tháng. 
Những cơn đau và cứng khớp thường xảy ra vào buổi 
sáng sớm và xế chiều. Ban đêm cơn đau khiến người 
bệnh khó ngủ. 
Đau cũng thường thấy ở dưới chân khi đi lại hoặc đứng 
lâu. 

Phòng tránh  
Phòng ngừa có mục đích tránh các căng dãn không cần 
thiết cho cơ bắp và cũng để tăng cường sức mạnh cho 
các bắp thịt hỗ trợ cột sống. 
1-  Khi mang vật nặng, không nên khom lưng xuống để 
nhấc vật đó lên, mà ngồi xuống, hai tay ôm cầm vật đó 
rồi từ từ đứng lên qua sức mạnh của đầu gối, như vậy 
tránh được sự tổn thương cho lưng. 
2-  Khi vật nặng nằm ở trên bàn, ta có thể ôm vào bụng 
hay quay lưng ôm đồ vật vào lưng để mang đi. 
3-  Đừng đi giầy gót quá cao, làm xương sống xiêu vẹo, 
yếu. 
4- Giữ dáng điệu ngay ngắn. 
5-  Khi đứng, bụng thót phẳng , hướng xương chậu về 

phía sau sẽ giúp phần dưới của cột sống vững hơn. 
Nếu cần đứng lâu thì đặt một chân lên vật cao khoảng 
hai tấc để ngả xương chậu về phía sau. 
6- Ngồi lâu đều gây nhiều khó chịu cho lưng. Vì thế lâu 
lâu nên đứng dậy, đi qua đi lại, thư dãn xương lưng. 
Tránh ngồi trên nệm ghế quá mềm. 
7- Nệm xe đều gây đau lưng khi ngồi quá lâu. Nên lót 
lưng với một cái gối nhỏ và để tay trên vật tựa; kéo ghế 
gần về phía trước để đầu gối cao bằng hông. 
8- Nên ngủ trên nệm cứng; nằm nghiêng, đầu gối co 
thước thợ hoặc khi nằm ngửa thì lót gối dưới khuỷu 
chân. Gối cao vừa phải để đầu và mình ngang bằng;  
9-  Khi cần coi tivi hoặc đọc sách lâu, nên nằm để tránh 
căng cho xương sống. 
10- Quần áo không nên quá bó sát vào người để cơ 
bắp, xương khớp không bị gò bó.. 
11- Tập thể dục với các cử động làm thư giãn khớp 
xương và bắp thịt, tăng cường sức mạnh cho bắp thịt, 
dây chằng ở lưng. 
12- Buổi sáng ngủ dậy, trước khi bước ra khỏi giường 
nên tập các cử động vẹo người qua lại để thư giãn lưng. 
Lý do là sau bẩy giờ nằm ngủ, xương khớp, bắp thịt 

Bs Nguyễn Ý  Đức 

 

http://banmaihong.wordpress.com/2012/09/05/benh-dau-lung-bs-nguyen-y-duc/
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cứng lại, nếu đứng dậy ngay có thể té ngã, gây tổn 
thương cho lưng và các phần khác của cơ thể. 
13- Không hút thuốc lá vì nicotine làm giảm máu lưu 
thông tới lưng khiến cơ khớp yếu. 
14- Giảm cân nếu quá mập, vì mập phì làm mô mềm ở 
lưng căng cương. Hai phần ba người bị đau lưng kinh 
niên đều bị béo phì. 
 

Vài cử động để thư dãn cột sống  
1-Ðứng thẳng, hai bàn chân xa ngang thân người, úp 
hai bàn tay lên ngang lưng. Ðầu gối ngay thẳng, ưỡn 
lưng về phía sau càng xa càng tốt. Giữ nguyên vị trí 
trong vài ba giây rồi trở lại dáng điệu bình thường. Làm 
cùng động tác năm lần. 
2- Ðứng ngay thẳng, tựa hai tay lên phía sau của thành 
ghế. Ðầu gối thẳng, dơ một chân về phía sau càng cao 
càng tốt. Hạ chân xuống từ từ và làm cùng động tác với 
chân kia. Làm năm động tác liên tiếp cho mỗi chân. 
3-Nằm sấp, hai chân duỗi thẳng, khuỷu tay gấp, hai bàn 
tay úp xuống sàn. Dùng hai tay đẩy thân mình lên càng 
cao càng tốt, mông và chân vẫn phẳng dưới sàn. Nhắc 
lại cùng động tác 10 lần. 
4-Nằm ngửa, đầu gối gập lại, hai bàn chân để dưới đất. 
Từ từ nhấc đầu và vai khỏi sàn, hướng hai bàn tay về 
phía đầu gối, giữ vị trí trong mười nhip đếm rồi nằm 
thẳng mình trở lại. Nhắc lại cùng cử đông năm lần.  
5-Nằm sấp, chân tay đụng mặt bằng. Nâng cao một 
chân, đếm từ 1 đến 10 rồi hạ chân xuống. Nhắc lại cùng 
cử động với chân kia. Làm 5 lần mỗi chân. 
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Bạn có biết 

 

 

Trong buổi đại nhạc hội lễ kỷ niệm 60 năm ngày lên ngôi 
của nữ hoàng Anh mùa hè năm nay (2012), cô ca sỹ 
Shirley Bassey đã hát bản Diamonds Are Forever, cũng 
là tên một cuốn phim James Bond được sản xuất năm 
1971 với vai chính là tài tử Sean Conery. Bản nhạc thật 
quá thích hợp với dịp lễ “kim cương” của nữ hoàng 
(Queen‟s Diamond Jubilee)! Nhưng hơn một lần Shirley 
Bassey cũng đã trình diễn bản nhạc này trong những 
dịp Đại hội Giải thưởng Kim cương (Diamond Awards 
Festival) tại Antwerpen, vương quốc Bỉ. “Diamonds are 
forever” thật sự đã trở thành một câu quảng cáo ý nhị 
cho kim cương trên toàn thế giới. Kim cương từ lâu đã 
là biểu tượng của sự giàu có và uy quyền, nay đã trở 
thành biểu tượng của sắc đẹp và tình yêu.  Những chiếc 
nhẫn kim cương lóng lánh đã và sẽ làm nhịp tim các cô 
gái đập mạnh khi nhận được món quà ý nghĩa này trong 
dịp xin đính hôn hoặc thành hôn của những bạn trai của 
họ.  

Kim cương được hình thành bởi tinh chất than (carbon) 
ở độ xâu dưới lòng trái đất khoảng 140 km đến 190 km, 
dưới áp xuất rất lớn khoảng 5 gigapascal (5000 N/mm2) 
và nhiệt độ 1200 độ C.  Kim cương được đưa lên trên 
theo phún xuất thạch của các núi lửa. Những vùng khai 
thác kim cương quan trọng trên thế giới hiện nay là 
Trung Phi, Nam Phi, Nga, Ấn Độ, Canada, Úc và Ba 
Tây. Khai thác kim cương chỉ có hiệu quả kinh tế khi 1 
tấn quặng (đất đá) có chứa 1 carat (0,2 gram) kim 
cương.  

Công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới hiên nay 
là De Beers, trụ sở chính ở London. Được thành lập 
năm 1888 bởi Cecil Rhodes, một người Anh. Vào thế kỷ 
20 công ty này được mua lại bởi Oppenheimers, một 
dòng tộc Đức gốc Do Thái. Do áp lực của chính quyền 
Nam Phi, De Beers đã phải bán bớt hơn ¼ số đơn vị 
khai thác kim cương ở nước này. Dù vậy công ty này 
hầu như vẫn có thể nắm độc quyền trên thế giới về khai 
thác và buôn bán kim cương. Với những chiến dịch 
quảng cáo và điểm bán hàng mang thương hiệu 
“forevermark” cũng như biện pháp tạo khan hiếm giả 
trên thị trường (?), De Beers theo bình luận của nhiều 
chuyên gia có thể lũng đoạn giá kim cương trên thị 
trường thế giới! Năm 2011 De Beers sản xuất tổng cộng 
31,3 triệu carats kim cương (khoảng 80% số lượng kim 
cương này có phẩm chất thấp được xử dụng trong công 
nghiệp). Tổng doanh thu năm 2011 là 7,378 tỷ USD, 
tổng thu nhập trước đóng thuế là 1,275 tỷ USD. Giá kim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cương thô năm 2009-2010 tăng 27%, năm 2010-2011 
29% (theo số liệu Operating and Financial Review 2011 
De Beers).   

Theo lịch sử, người Trung Hoa vào năm 2.500 trước 
dương lịch đã xử dụng kim cương để mài đá quý. Cũng 
trong thời gian này người Ấn Độ đã xử dụng kim cương 
để làm đồ trang sức. Kim cương được biết đến ở Âu 
Châu vào khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước tây lịch. Kỹ 
thuật mài kim cương thời cận đại với một dĩa bằng 
gang, bột kim cương và dầu được nghĩ ra năm 1456 bởi 
Lodewijk van Berken ở Brugge, hiện nay thuộc Bỉ Quốc. 
Cuối thế kỷ 15 vì cửa sông ở Brugge bị cạn nên các 
hoạt động về bến cảng và mài kim cương đã chuyển 
đến thành phố Antwerpen. Với 4 trung tâm mua bán kim 
cương, Antwerpen hiện nay là một thành phố mua bán 
kim cương quan trọng nhất trên thế giới. Khoảng 80% 
số lượng kim cương thô và 50% kim cương đã mài 
được mua bán ở Antwerpen. 

 Doanh số năm 2011 về mua bán kim cương ở thành 
phố này là 44,6 tỷ euro! Năm 1584-1585 Anwerpen bị 
Tây Ban Nha đánh chiếm nên một số thợ kim hoàn đã 
chạy trốn sang Amsterdam. Họ sau đó tiếp tục nghề mài 
kim cương ở thành phố này. Amsterdam của Hòa Lan 
hiện nay cũng là một thành phố quan trọng về mài và 
buôn bán kim cương (Gassan Diamonds, Koninklijke 
Asscher Diamant …) trên thế giới. Hiện nay đa số 

Kim cương 
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những viên kim cương được mài bằng máy tự động tại 
những trung tâm lớn trên thế giới. 

Phẩm chất (và do đó giá cả) một viên kim cương đã mài 
được đánh giá theo 4 tiêu chuẩn gọi là 4 C‟s: cut (cách 
cắt), carat (khối lượng), clarity (độ trong suốt), color 
(màu sắc). Những tiêu chuẩn này có giá trị ngang nhau. 
Có nghĩa là một viên kim cương 2 carat với phẩm chất 
xấu theo 3 tiêu chuẩn còn lại có thể có giá bán rẻ hơn 
một viên kim cương 1 carat có phẩm chất hoàn hảo 
theo 3 tiêu chuẩn còn lại! Trên thị trường giá của những 
viên kim cương dưới 1 carat rẻ hơn rất nhiều theo tỷ lệ 
so với những viên kim cương trên 1 carat. Thông 
thường việc đánh giá kim cương chỉ có thể tin tưởng 
được do một thợ kim hoàn với tối thiểu 10 năm trong 
nghề. May mắn là phẩm chất của những viên kim 
cương mắc tiền thường được kiểm định bởi một vài cơ 
quan nổi tiềng trên thế giới như GIA (Gemological 
Institute of America), IGI (International Gemological 
Institute), IGL (International Gemological Laboratory). 
Lưu ý là trên thị trường cũng có những giấy chứng nhận 
(certificate) giả lưu hành!  

Cách cắt (Cut) 

Kim cương được cắt dưới nhiều hình dạng (hình dưới), 
phổ biến nhất là hình tròn. Kỹ thuật cắt kim cương vừa 
là một môn khoa học vừa là nghệ thuật. Tổng số những 
mặt cắt với độ dầy mỏng được tính toán làm sao để đạt 
được hiệu quả khúc xạ và phản xạ ánh sáng cao nhất, 
làm tăng vẻ đẹp của viên kim cương. 

 

Khối lượng (Carat) 

Carat là đơn vị để đo khối lượng đá quý nói chung. 1 
carat bằng 200 milligram (0,2 gram!). 1 điểm (punt), 
bằng 1% carat hay 2 milligram, được dùng để đánh giá 
những viên kim cương dưới 1 carat. Bình thường viên 
kim cương càng lớn càng có giá mắc. Nhưng như đã đề 
cập ở trên, giá trị của kim cương được đánh giá theo 4 
tiêu chuẩn, những tiêu chuẩn này có giá trị quan trọng 
như nhau.  

Độ trong suốt (clarity) 

Bên trong và mặt ngoài của viên kim cương thường có 
những vết trầy xước và vẩn đục, hình thành trong quá 
trình cấu tạo và mài kim cương. Những khuyết điểm này 
ảnh hưởng đến hiệu quả khúc xạ và phản chiếu ánh 
sáng, làm giảm vẻ đẹp của viên kim cương. Độ trong 

suốt của kim cương được kiểm định với một kính lúp 10 
lần và được đánh giá từ hoàn hảo cho đến không hoàn 
hảo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màu sắc (color) 

Nếu được cấu tạo bởi những tinh thể nguyên chất viên 
kim cương không có màu. Nhưng do ảnh hưởng của 
những hóa chất khác trong quá trình cấu tạo, kim cương 
cũng thường có màu vàng, hồng, đỏ, xanh dương, xanh 
lá cây… Thông thường những viên kim cương không 
màu được đánh giá cao, nhưng trên thế giới đã có 
những viên kim cương với màu sắc quý hiếm đã được 
bán với giá rất cao! 

Trên đây là tin tức về kim cương thiên nhiên. Hàng năm 
một số lượng lớn kim cương nhân tạo cũng được sản 
xuất để xử dụng trong công nghiệp (khoan, cưa, mài, 
đánh bóng …). Ngoài ra hiện nay còn có dịch vụ sản 
xuất kim cương để tưởng nhớ người thân từ tóc hoặc 
tro thiêu thi thể. Giá làm một viên kim cương này 
khoảng từ  €2.550,- trở lên. Một công ty ở Hòa Lan cung 
cấp dịch vụ này là Lifegem Benelux (www.lifegem.nl).    

Là một món hàng quý giá mắc tiền, kim cương nên 
được mua ở một tiệm kim hoàn lớn có giấy chứng nhận 
về phẩm chất của cơ quan nổi tiếng (GIA, IGI…). Gía cả 
ở những nơi này thường cao nhưng phẩm chất kim 
cương được bảo đảm. Thăm dò giá cả trên mạng trước 
khi mua cũng là một điều nên làm (www.renesim.com 
…).Hy vọng những tin tức nêu trên đã phần nào giúp 
quý ông và các bạn thanh niên đang chuẩn bị một món 
quà bất ngờ trong dịp Giáng Sinh cho người mình yêu 
dấu. 

V.T. Hoang(Tổng hợp tin tức trên mạng: Wikipedia tiếng 

Việt, kim cương – tiếng Hòa Lan, diamant) 

http://www.lifegem.nl/
http://www.renesim.com/
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Du Lịch 

Thăm nàng tiên cá 
Kopenhagen 

Mây Lang Thang 

Hồi còn bé tôi rất mê truyện cổ tích, nhất là truyện Cô bé 
bán diêm. Hàng năm cứ đến mùa lễ Giáng Sinh, tôi lại 
được nghe thầy cô kể truyện về một cô bé nghèo khổ 
phải đi bán diêm giữa mùa đông giá lạnh. Đêm xuống, 
để trốn lánh, cô bé nép mình dưới mái hiên một ngôi 
nhà bên đường. Qua khung cửa kính cô bé chứng kiến 
cảnh gia đình người ta quây quần bên cây thông và bữa 
ăn thịnh soạn. Cô bé đốt từng que diêm để sưởi ấm cho 
mình và khi que diêm cuối cùng đã tắt, cô bé cũng từ 
giã cõi đời trong tột cùng đói lanh. Sáng hôm sau, khách 
qua đường thấy một cô bé nằm chết cóng bên đường. 
Trong không khí tưng bừng náo nức trước lễ Giáng 
sinh, tôi thấy Sài gòn hình như lạnh hơn và sáng hơn, 
cái lạnh của mùa đông Âu châu và cái sáng của những 
chiếc đèn ngôi sao treo trước nhà thờ Ðức Bà và bưu 
điện Sài gòn.   

Vì vậy khi quyết định chọn một nước Bắc Âu để du lịch, 
tôi không phải suy nghĩ lâu. Dĩ nhiên phải là nước Đan 
Mạch, quê hương của Hans Christian Andersen, nhà 
văn Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích cho thiếu nhi, 
trong đó có truyện Cô bé bán diêm. 

Tôi đến thăm thành phố Kopenhagen, thủ đô nước Ðan 
Mạch vào cuối mùa hè. Tưởng thời tiết ở đây kém hơn 
Hòa Lan, nhưng không, thời tiết tốt hơn và nắng vẫn 
còn ấm. Lấy hành lý xong, tôi đến một cái máy trong phi 
trường để mua vé xe về trung tâm thành phố. Có thể đi 
bằng xe bus, xe lửa hay metro. Cũng như các thành phố 
Âu châu khác, phương tiện xe công cộng trong thành 
phố này rất tiện lợi và nhanh chóng, tuy đắt hơn những 
nước miền Nam Âu khá nhiều. Một vé xe bus giá trị một 
giờ giá 36 DKK (khoảng 5 EUR), một vé cho tất cả loại 
xe trong Kopenhagen (city pass) giá trị 24 giờ giá 75 
DKK (khoảng 10 EUR; 2012). Xe lửa từ phi trường về 
đến nhà ga trung tâm thành phố mất 10 phút, xe bus 
khoảng 30 phút vì phải ngừng nhiều trạm hơn. 

Thành lập từ khoảng năm 1000, ngày nay Kopenhagen 
là một thành phố hiện đại được mệnh danh là „design 
stad‟ và được tặng danh hiệu „thủ đô văn hóa Âu châu 
1996‟. Thành phố được chia thành sáu khu: Trung tâm, 
Christianhavn, Norrebro, Vesterbro, Østerbro và 
 Va Frederiksberg. 
Khu trung tâm lúc nào cũng nhộn nhịp và đông du 
khách vì có con đường dài nhất Âu châu dành riêng cho 

người đi bộ và các thương hiệu (winkelstraat) là đường 
Strøget, tương đương với đường Kalverstraat ở 
Amsterdam. Ðường Strøget bắt đầu từ công trường nhỏ 
trước tòa thị chính (Rådhuspladsen). Ðây là một công 
trình kiến trúc cổ xưa đẹp và uy nghi với tháp đồng hồ 
cao chót vót. Bạn nhớ dành thì gìờ vào chiêm ngưỡng 
đại sảnh bên trong toà thị chính và nhớ đừng quên ghé 
vào căn phòng nhỏ bên ngoài để chọn vài tấm thiệp 
miễn phí mang về gởi cho người thân.  

 

Tại khu trung tâm cũng có nhiều di tích đáng xem như 
lâu đài Rosenborg, cung điện hoàng gia và nhất là pho 
tượng Nàng tiên cá lừng danh thế giới. Pho tượng này 
do chủ nhân hãng bia Carlsberg đặt nghệ nhân Edward 
Eriksen thực hiện dựa theo truyện cùng tên của Hans 
Christian Andersen. Năm 1913 Nàng tiên cá được „hạ 
thủy‟ trên một hòn đá lớn tại cảng Kopenhagen cho mọi 
người chiêm ngưỡng. Từ đó đến nay nàng đã phải chịu 
nhiều đau khổ do sự phá hoại của con người kể cả bị 
chặt đầu, chặt tay, sơn vẽ bậy bạ hay cho trùm khăn 
theo Hồi giáo. Năm 2010 nàng bị „lưu vong‟ sang tận 
Thượng Hải nhân cuộc triển lãm quốc tế bên đó, khiến 
cho người dân Ðan mạch bất bình hết sức. Nhưng cuối 
cùng pho tượng Nàng tiên cá vẫn là biểu tượng của 
thành phố Kopenhagen. Tuy nhiên muốn gặp nàng, 
khách phải đi bộ rất xa. 

 

Thú vị nhất trong khu trung tâm là Nyhavn (Nieuwe 
Haven, Tân cảng) với những căn nhà hẹp, đủ màu sắc, 
nằm san sát nhau bên mé nước. Ðặt chân đến đây, ý 
nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là: “sao giống Hoà Lan quá”. 
Nơi đây luôn tấp nập cả dân địa phương lẫn du khách 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kopenhagen_stadhuis.jpg
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đến ăn uống và giải trí hay nghe nhạc ngoài trời vào 
cuối tuần. Bạn đừng quên tìm đến căn nhà số 20 là nơi 
văn hào Anderson từng ở. 

 

Khu Christianshavn cũng giống Amsterdam lắm vì có 
nhiều kinh rạch và kho hàng. Ðặc biệt tại khu này là Ðại 
hí viện quốc gia (Opera house), một trong những hí viện 
tối tân nhất thế giới, do chủ hãng tàu Mærsk của Ðan 
mạch xây cất chi phí 335 triệu euro và tặng cho quốc gia 
này. Cả hai đại hí viện Kopenhagen và Sydney (Úc) đều 
có nước bao quanh và đều do kiến trúc sư nguời Ðan 
Mạch thực hiện, Kopenhagen 50 năm sau Sydney. 

 

Tuy nhiên du khách đến khu này cốt ý là để tham quan 
khu tự trị Christiania, còn gọi là Khu xanh (the Green 
district), là một khu trại lính bỏ trống mà dân hippy 
chiếm ở từ những năm 70. Chính quyền Ðan Mạch 
nhiều lần muốn giải toả nhưng chưa thành công. 
Khoảng 1.000 người sống trong những căn nhà cũ kỹ 
tối tăm, bên ngoài sơn vẽ „graffiti‟. Trong khu này khách 
sẽ thấy người ta trao đổi và tiêu thụ công khai các loại 
„xì ke‟, do vậy tuyệt đối cấm không được chụp hình nơi 
đây. 

Khu Vesterbro (Westerbrug) cũng là một khu sầm uất 
vì có nhà ga chính và nhất là công viên giải trí Tivoli, 
một trong những nơi giải trí xưa nhất thế giới xây dựng 
từ năm 1843. Vào khoảng 1950, chính Walt Disney đã 
đến Tivoli để học hỏi kinh nghiệm hầu thiết kế công viên 
giải trí Disney đầu tiên bên Mỹ.  Ban đêm Tivoli thắp lên 
hàng trăm ngàn ngọn đèn đủ màu và biến thành một 
ngoại cảnh huyền thoại với suối, đồi, cầu, tháp ẩn hiện 
trong bóng đêm. Nếu không muốn mua vé vào chơi bên 
trong, bạn có thể đến phía sau công viên Tivoli, đứng 
phía ngoài hàng rào thưa để xem „chùa‟ show nhạc-
nước-ánh sáng-khói mỗi đêm vào lúc 21g45. Rất đẹp.  

Norrebro (Noorderbrug) là khu bình dân và đa văn hóa 
tập trung nhiều tiệm bán áo quần, tiệm đồ cổ, nhiều nhà 
hàng, quán cà phê và địa điểm giải trí, do đó giới trẻ 
thích đến đây sống. Khu này có một cái chợ nhỏ có mái 
che bán nhiều thức ăn tươi ngon. Nhiều cuộc biểu tình 
phản đối chính phủ thường xảy ra tại khu này. 

 

 

 

 

 

 

 

Khu Frederiksberg thì ngược lại lôi kéo những gia đình 
có con nhỏ vì có không khí êm đềm của miền quê. 
Nhiều nhà to và đắc tiền nằm trong khu này cũng như 
lâu đài Frederiksberg là lâu đài mùa hè của hoàng gia. 

Tại khu Østerbro (Oosterbrug) đáng kể là sân vận động 
của hội banh FC Købnhavn. 
Là thủ đô văn hóa nên Kopenhagen có nhiều viện bảo 
tàng và lâu đài, cung điện. Ðáng kể là lâu 
đàiRosenborg,điện Christianborg và điện Amalienborg 
nằm đối diện đại hí viện bên kia bờ sông. 
 
Các bảo tàng viện ở Kopenhagen không miễn phí, tuy 
nhiên có vài nơi lớn mỗi tuần có một ngày miễn phí. 
Miễn phí ngày chủ nhật là viện bảo tàng Carlsberg (Ny 
Carlsberg Glyptotek) nằm ngay phía sau Tivoli. Chủ 
nhân viện bảo tàng chính là Carl Jacobsen, chủ nhân 
hãng bia Carlsberg nổi tiếng thế giới và cũng là chủ 
nhân của pho tượng Nàng tiên cá. Không biết ông trùm 
bia Heineken giàu sụ có tặng gì cho nước và nhân dân 
Hòa Lan không nhỉ? Muốn thong thả xem hết tất cả ba 
tầng lầu và mọi phòng trưng bày, bạn phải dành nguyên 
một ngày mới đủ. Quá nhiều thứ đáng xem, biết bao 
nhiêu cổ vật quý giá hàng ngàn năm trước Công nguyên 
đến các tác phẫm hội họa và điêu khắc trứ danh cận đại 
Pháp và Ðan Mach. Bạn có thể nghỉ chân uống nước 
hay ăn trưa trong nhà hàng nhìn xuống một vườn cây 
nhỏ thật ấm cúng thơ mộng. Bảo tàng viện quốc gia 
(Nationalmuseet) cũng miễn phí (đóng cửa ngày thứ 
hai) và trưng bày đầy đủ di tích mấy ngày năm lịch sữ 
Ðan Mạch cũng như lịch sữ thế giới. 

Kopenhagen nổi danh là thành phố thiết kế thời trang 
(design stad) nên đâu đâu cũng thấy những thương 
hiệu lớn như Illum, Bang&Olufsen (sản phẩm âm thanh 
và hình ảnh loại cao cấp) hay Georg Jensen (nữ trang) 
v.v.. Bạn đừng ngạc nhiên khi thấy các tiệm kim hoàn ở 
đây bán rất nhiều nữ trang làm bằng hổ phách. Ðó là vì 
Ðan mạch có mỏ hổ phách tức là nhựa một loài thông 
cổ hóa đá. Hổ phách thật rất nhẹ, nhìn trong suốt với 
màu vàng rất đẹp từ vàng lợt đến cam rồi nâu, càng 
trong và màu càng lợt thì càng đắc tiền. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Opera_House_in_Copenhagen.jpg
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Kopenhagen cũng là thành phố nhiều xe đạp không 
thua gì Amsterdam. Một phần ba dân thành phố đi làm 
bằng xe đạp. Du khách có thể thuê xe đạp ở hotel hay 
nhiều điạ điểm với giá 75DKK một ngày (khoảng 10 
euro). Thành phố cũng đặt hơn 1000 chiếc xe đạp màu 
đỏ ở nhiều nơi để cho du khách mượn bằng cách bỏ 
một đồng tiền 20DKK hay 2 euro để mở khóa xe. Khi trả 
xe thì lấy lại đồng tiền như khi ta lấy và trả xe đẩy trong 
siêu thị vậy. 

Tôi cảm thấy thú vị khi biết sản phẫm quan trọng được 
mua bán ngày xưa ở Kopenhagen cũng như Thụy điển, 
Na Uy, Ðức và Hòa Lan chính là cá haring. 

Về món ăn đặc biệt thì bạn nhớ thưởng thức món bánh 
mì hotdog bán ngoài đường, loại bánh mì này không 
mềm như ở Hoà Lan mà dòn, có thêm nước sốt rất 
ngon. Một đặc sản nữa là smørrebrød, thực ra chỉ là lát 
bánh mì trên bày thịt và rau (open sandwich). Thức ăn ở 
Kopenhagen không rẽ, thí dụ một ổ bánh mì thịt khoảng 
7,50 euro, nhưng nhiều và ngon lắm vì thường có nhiều 
rau và nước sốt đặc biệt. Bạn nào ăn chay (không thịt) 
hay thích ăn nhiều rau đậu thì đến những nhà hàng hiệu 
Rizraz, tha hồ ăn buffet bao nhiêu cũng được. Ðâu đâu 
cũng có nhiều tiệm ăn đủ các nước, tiệm bánh mì, bánh 
ngọt. Có một điều ngộ nghĩnh mà du khách lần đầu tiên 
đến Kopenhagen đều thấy lạ, đó là những cái chăn 
mõng vắt trên lưng ghế bày bên ngoài các tiệm ăn. Tiệm 
chăn màu xanh, tiệm màu đỏ, tiệm màu trắng. Thực 
khách ngồi xuống ghế, kéo chăn đắp lên chân, lên vai 
hay lên cả người rồi thản nhiên nhăm nhi ly rượu hay 
thưởng thức bửa ăn tối. Ngộ lắm.   

Với số dân nửa triệu, Kopenhagen là một thành phố nhỏ 
nhưng thật dễ thương và sinh động. Ðường xá rộng rãi, 
sạch sẽ và trật tự, nhà cửa khang trang, nhịp sống tưoi 
vui, nhộn nhịp mà không căng thẳng. Người dân hiền 
lành, lịch sự và hiếu khách, đặc biệt ai cũng nói tiếng 
Anh rất giỏi. Mặc dù vật giá tại đây không rẽ vì thuề btw 
cao 25% nhưng bù lại sự phục vụ ở mọi nơi, từ tiệm 
nhỏ đến tiệm lớn, đều cao như nhau. Một vài ngày ghé 
thăm Kopenhagen sẽ đem lại cho du khách đầy đủ niềm 
vui và sự thư giãn cần thiết. 

 

  

LÁ TÌNH 

Tóc Tím 

Tặng Anh chiếc lá thu vàng , 

Rơi trên cỏ ướt bên hàng giậu thưa . 

Chiều qua trời đổ cơn mưa 

Bay sang đất lạ nên chưa trở về . 

Nghe lời phủ dụ mải mê, 

Cuốn theo cơn gió ước thề lỡ quên . 

Lìa cành ngọn cỏ kề bên , 

Sánh vai hoa dại không tên trên đồi . 

Em về nhặt lá bồi hồi 

Thương cho một kiếp nổi trôi sông đời ! 

Bao phen vật đổi sao dời , 

Mùa thu lá vẫn tơi bời rụng rơi ? 

Lá khô đong mối sầu vơi  

Sơn khê phủ một màu thời gian đi . 

Người xưa chờ kẻ cố tri , 

Vàng bay mấy lá tình si, hững hờ ! 

Theo gương dệt mấy vần thơ, 

Gửi Anh hàng xóm thẫn thờ tường đông . 

Tặng thêm Anh chiếc lá hồng , 

Nỗi buồn đem thả theo dòng cuồng lưu . 

Lòng còn nặng trĩu ưu tư,  

Bên Anh lá sẽ hát ru suốt đời . 

 

 

Trang thơ cũ bản đàn xưa  

Ngọc Trân 

Trang thơ cũ bản đàn xưa ! 

Mà sao người hỡi bây giờ nơi đâu ?? 

Để cho thu tím giăng sầu , 

Trời buồn trời cũng mưa ngâu sụt sùi ! 

Lá vàng từng cánh rụng rơi , 

Lòng ta thổn thức bên trời quạnh hiu ! 

Cho vần thơ xót xa nhiều , 

Đàn xưa lại rót cung sầu vào tim . 
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Trang Bạn Gái

 

 

 
 

 
Đây là những loại quả có tác dụng giữ ẩm cho da, giải 
độc, ổn định hệ thống tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao 
đổi chất, làm trắng sáng dần làn da… 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Xoài 
 
       Xoài 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Xoài có công dụng trắng da và tẩy sạch mụn đầu đen. 
 

Da trắng sáng mịn màng nhờ mỹ phẩm thiên nhiên  
 

Chanh  

Chanh có công dụng làm trắng da và chống lão hóa. 
Chanh giàu vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, axit 
citric, axit malic… rất có lợi cho cơ thể con người. 
Trong đó acid citric giúp ngăn chặn các sắc tố đen và 
loại bỏ chúng. 

 
 

 
Dâu 
Dâu được ví như loại kem dưỡng ẩm. Dâu giàu dinh 
dưỡng. Trong 100g dâu có 60mg vitamin C, cao hơn 
so với táo hay nho. 
Ngoài ra, dâu còn có nhiều vitamin B1, B2 cũng như 
canxi, phốt pho, sắt, kali, kẽm, crôm và khoáng chất 
thiết yếu khác. Ăn nhiều dâu không chỉ hỗ trợ tiêu 
hoá mà còn giúp làn da phụ nữ mỏng, mịn màng. 
Trái cây luôn là vị thuốc tự nhiên cực tốt cho làn da 

Dứa 

 
Làm trắng da giữ ẩm hiệu quả. Dứa giàu vitamin B, 
có thể nuôi dưỡng da, ngăn ngừa triệu chứng da 
khô, làm cho da tươi sáng và cũng có thể loại bỏ 
cảm giác căng thẳng của da. 

 

Kiwi 
Không chỉ giúp trắng da, ăn kiwi còn có công 
dụng tẩy trắng răng, loại bỏ dần tàn nhanh, nám. 
Kiwi chứa  
vitamin C, A và E và các chất dinh dưỡng folic 
acid, carotene, canxi, lutein, axit amin tự nhiên, 
cùng nhiều loại dinh dưỡng có giá trị nhưng lại 
hiếm có ở các loại quả khác 

 
Nho 

 
 
Đặc biệt là nước nho giúp da trắng rất nhanh. 
Nho chứa vitamin C và hạt nho có polyphenols 
có thể chống lại các gốc tự do để ngăn chặn sắc 
tố đen hình thành trên da, đặt biệt là vùng da ở 
hai gò má, mu bàn tay… 
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Gia chánh 

 

 

 

1/ Dưa leo chứa rất nhiều loại sinh tố mà chúng ta cần 
mỗi ngày như Vit. B1, B2, B3, B5, B6, Calcium, Iron, 
Magnesium, Magnesium, Phosphorus, Potassium, and 
Zinc. 

2/ Khi cảm thấy mệt mỏi vào buổi trưa, quí vị hãy để qua 
một bên các loại thức uống có cà phê, và hãy chọn lấy 
một quả dưa leo. Dưa leo có các loại Vitamin B, và 
Carbohydrates, có khả năng làm quí vị hưng phấn trở lại 
được vài giờ đồng hồ. 

3/ Khi chiếc gương trong phòng tắm bị mờ đi vì hơi 
nước, quí vị hãy dùng một lát dưa leo, thoa dọc theo 
gương, chỉ trong chốc lát, gương sẽ trong lại và tỏa ra 
một mùi thơm tựa như quí vị đang ở trong phòng tắm 
hơi. 

4/ Khi loài ấu trùng và ốc sên đang hủy hoại những 
luống cây ngoài vườn nhà, quí vị hãy đặt vài lát dưa leo 
vào trong một lon đồ hộp nhỏ, vườn của quí vị sẽ không 
còn những loài sâu hay ốc sên phá hoại trong suốt vài 
tháng trời. 

Lý do là vì những hóa chất trong dưa leo phản ứng với 
chất nhôm của lon đồ hộp, sẽ tỏa ra một mùi hương mà 
con người không thể cảm nhận được, nhưng lại khiến 
cho các loài côn trùng khiếp sợ và bỏ chạy khỏi vườn. 

5/ Quí vị đang muốn tìm một cách nhanh chóng và dễ 
dàng nhất để loại trừ những tế bào mỡ trên da (cellulite) 
trước khi vào hay bước ra khỏi hồ tắm ? Hãy thoa một 
hay hai lát dưa leo trên những vùng da quí vị muốn. Các 
hóa chất thực vật sẽ khiến cho lớp collagen trên da trở 
nên săn chắc và do đó, khiến cho cellulite trên da khó 
nhìn thấy. Cách này cũng tác dụng rất tốt trên các nếp 
nhăn nữa. 

6/ Quí vị muốn tránh cảm giác choáng váng hay nhức 
đầu dữ dội sau khi uống rượu chăng ? Hãy ăn vài lát 
dưa leo trước khi đi ngủ. Khi thức dậy, quí vị sẽ thấy 
tỉnh táo và hết nhức đầu. Dưa leo chứa một lượng 
đường vừa đủ, các loại vitamin B, và các chất điện giải 
để tái bổ sung những tinh chất sinh tố cần thiết mà cơ  

thể đã bị mất đi, hầu tái lập sự cân bằng, xua tan cảm 
giác choáng váng hay nhức đầu. 

 

 

7/ Quí vị muốn tránh một bữa ăn trưa, hay ăn tối thịnh 
soạn chăng ? Dưa leo đã được dùng hàng thế kỷ nay, 
ngay cả bởi những người giăng bẫy thú rừng, các nhà 
buôn, các nhà khai phá Âu châu khi muốn có một bữa 
ăn nhanh, họ đã ăn dưa leo để không còn cảm giác đói 
bụng nữa. 

8/ Quí vị sắp có một cuộc họp quan trọng, hay một cuộc 
phỏng vấn tìm việc làm, nhưng lại không đủ thời gian để 
đánh bóng đôi giầy của mình. Hãy thoa một lát dưa leo 
tươi lên giầy, hóa chất của dưa leo sẽ khiến giầy bóng 
lên, tuy không thật hoàn hảo nhưng cũng có tác dụng 
chống thấm nước. 

9/ Trong nhà quí vị không có loại dầu chống rỉ sét WD 
40, nhưng lại đang cần loại trừ tiếng kẽo kẹt từ bản lề 
của cửa ra vào. Hãy dùng một lát dưa leo chùi chung 
quanh bản lề đó, cửa sẽ không còn tiếng kẽo kẹt nữa. 

10/ Quá căng thẳng nhưng lại không có thời gian để 
massage hay ghé vào spa, quí vị hãy cắt hết một quả 
dưa leo, cho vào một bình nước sôi, rồi hé mở nắp đậy, 
để cho hơi nóng thoát ra ngoài. Các hóa chất và dưỡng 
chất từ dưa leo sẽ tác dụng với nước sôi và tỏa ra một 
làn hương làm dịu đi sự căng thẳng, và tạo ra một cảm 
giác rất thoải mái 

11/ Quí vị vừa xong một bữa ăn trưa với các đồng 
nghiệp, và chợt nhớ mình không có chewing gum hay 
kẹo the. Hãy cắt một lát dưa leo, rồi đặt sát vòm miệng 
trên chỉ độ 30 giây thôi, hơi thở sẽ thơm tho như ý 
muốn, vì các hóa chất thực vật của dưa leo sẽ tiêu diệt 
các loại vi trùng, vốn là nguyên nhân gây nên bệnh hôi 
miệng. 

12/ Quí vị muốn lau chùi muỗng nỉa, sinks, hay các đồ 
dùng kim loại không rỉ sét ? Hãy dùng một lát dưa leo 
lau chùi các vật dụng trên, không chỉ làm mất đi những 
vết lu mờ lâu năm và làm sáng bóng trở lại, mà còn 
không để lại các vết sọc, và cũng không làm hư hại 
ngón tay cũng như móng tay của quí vị vì việc lau chùi 
nữa. 

13/ Quí vị đang viết bút mực và bị lỗi khi viết. Hãy lấy 
lớp vỏ dưa leo, và nhẹ nhàng tẩy vết mực muốn tẩy. 
Cũng rất công hiệu khi tẩy vết bút chì, và những vết 
mực mầu trang trí mà các trẻ em vẽ lung tung trên 
tường. 

VÀI CÔNG DỤNG THÚ VỊ VỀ DƯA LEO   

 

http://www.bing.com/images/search?q=koken&view=detail&id=E4D9794A60AFBF7A365E23DF8C417F170DF8EDBE&first=301&FORM=IDFRIR
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Cười chút chơi 

 
 

 
 

 
Lây Nhiễm 
Một tên trộm bị bắt và bị đưa ra tòa. Quan tòa hỏi 
hắn: 
 “Anh đã trộm cắp nhiều lần, tại sao không chịu sửa 
đổi?” 
Kẻ trộm thưa:  
“Thưa ông tòa, tôi bị tôi oan lắm, số là  tôi đã từng bị 
truyền máu hai lần. Sau đó tôi mới phát giác người 
cho máu là một tên trộm chuyên nghiệp”. 
 

 Làm ơn mắc oán 
 Khi đi ngang qua nhà nọ, thấy một cậu bé đang cố 
gắng bấm chuông mà không sao với tay tới, ông Tam 
liền nói:  
- Để ông bấm chuông giúp con.  
Sau khi ông bấm chuông xong, cậu bé mới nói:  
- Cám ơn ông. Nhưng bây giờ ông phải chạy cho 
nhanh, kẻo chủ nhà ra đánh chết! 
 

Cột đèn: 
Sau một chầu nhậu với bạn, ông Tài say quá đi 
chẳng vững nhưng đầu óc còn sáng suốt lắm. Ông 
lần mò về nhà. Trên đường về, ông gặp một cô gái 
và hỏi cô ta: 
- Cô ơi! cô làm ơn rờ trán tôi xem có mấy cái u. 
- Trời ơi! Sao trán ông bị u tới 3 cái vậy ? 
- Cám ơn cô nghe. Như vậy còn 4 trụ đèn nữa mới 
tới nhà! 
 

Tả Chi Tiết 

Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo việc 

vợ bị mất tích. 

Cảnh sát yêu cầu anh mô tả ngoại hình người vợ 

càng chi tiết càng tốt. 

- Cũng được thôi, nhưng xin các ông,  nếu các ông 

tìm thấy cô ấy, xin đừng cho cô ấy xem bản mô tả của 

tôi là được!  

 

Xe ôm Và Bia ôm 

Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện: Lúc ngồi xe ôm, 
ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không? 
- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì 
phải ôm vậy thôi!  
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng 
nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều 
phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! 
Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì 
- !!! 
 

Không Biết Là Phải Mặc Quần áo 

Đôi bạn trai gặp nhau: Nghe nói cậu đi làm ở  một 

công ty mới rồi phải không? 

- Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên. 

- Sao vậy? 
- Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang 
cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi 
người còn mặc cả quần áo!  
 

Tưởng Bở 
Đang trên đường, chàng  cận thị kể:  
 Này, hình như em gái ông nó thinh thích tôi hay sao 
ấy. Hôm qua cô ấy cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm khăn 
vẫy tôi mãi. 
 -  Thế em tôi cầm khăn màu gì?  
-  Màu đen  
-  Tốt, cuối cùng thì nó cũng chịu lau cửa sổ.  
-  ủa…trời!!! 
 

Sợ Bị Gãy 

Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau 
đi ăn uống thì một anh chàng cứ đi qua đi lại, dáng vẻ 
bồn chồn. Thấy vậy, một đồng nghiệp liền lại gần hỏi 
han. 
- Có chuyện gì vậy? 
 – Người bạn hỏi. 
- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh 
răng thì tớ làm gãy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy 
dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gãy 
chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm 
cửa thì nó rụng luôn ra. 
- Hay là cậu về nhà nghỉ đi! – Người bạn khuyên. 
- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ 
tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không. 
 

 SỐ 13 
 Khách hàng hỏi thầy bói:  
- Thưa thầy, có phải số 13 là con số xui không?  
- Chắc chắn! Tôi chứng minh cho bà coi: Tất cả 
những người sống vào thế kỷ thứ 13 đều đa chết hết 
cả rồi đó! 
 

Xóa Dấu Vết 

Một bợm nhậu trên đường về nhà thì bị ngã. Tới nhà, 
khi thay quần áo, liếc trong gương thấy vết thương, 
bợm ta cố gắng băng bó, sát trùng cẩn thận. Khi đặt 
lưng xuống giường, vợ vẫn ngủ say, anh ta yên chí là 
đã qua được mặt “sư tử Hà Đông” rồi. Đến sáng, 
bừng tỉnh vì tiếng tru tréo của vợ, bợm hỏi tỉnh queo:  
- Có chuyện gì thế? 
 - Tối hôm qua lại xỉn phải không?  
- Đâu có! 
- Thế ai bôi thuốc đỏ, dán bông băng đầy cánh tủ 
gương đây! 

 

Vui cười !!! Cười vui !!! Vui cười !!! Vui cười !!! Vui cười !!! Vui cườ !!! Vui cười 

i 

 

http://www.de-mooiste-animaties.nl/files/animaties/lachen/lachen-16593.gif
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Lá thư toà soạn 
Mùa đông bắt đầu bao trùm vạn vật, những cây thông lấp lánh ánh đèn được trưng bầy trong các cửa hàng và 
nhà nhà được trang hoàng thật đẹp để chào đón mùa Giáng Sinh sắp đến. 

Ngày nay Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ của người Ky tô giáo mà đã trở thành ngày vui, ngày hội cho toàn 
thế giới, ngày biểu hiện của tình thương, của hòa bình và là ngày để mọi người trở về với mái ấm gia đình. 
Giáng sinh cũng là dịp để chúng ta thăm viếng nhau và gởi cho nhau những tấm thiệp Giáng Sinh với lời chúc 
lành tốt đẹp.  

Ðối với người Việt tha hương, chúng ta mất đi nguồn hạnh phúc được hưởng mùa Giáng Sinh nơi quê nhà, 
quây quần cùng người thân và bạn hữu. Do vậy trong giờ phút đón chào Chúa ra đời, chúng ta hãy cùng nhau 
hướng về quê Mẹ để cầu Chúa ban phúc lành cho người dân Việt Nam sớm được hưởng một đời sống an 
bình trong tự do, công bằng và hạnh phúc. 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

Bình an dưới thế cho người thiện tâm 

Số báo 254 kỳ tới mang chủ đề Mừng Xuân Qúy Tỵ 2013 sẽ được phát hành vào trung tuần tháng 1 năm 
2013.  VNNS mong mỏi tiếp tục đón nhận các đóng góp của quý vị. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trước ngày 05-01-2013 theo địa chỉ email sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

Một lần nữa, nhân mùa Giáng Sinh và Tết Dương lịch sắp tới, ban biên tập Việt Nam Nguyệt San thân chúc 
quý đồng hương, qúy văn hữu, quý cộng tác viên, qúy cơ sở kinh doanh, dịch vụ một mùa Giáng Sinh vui vẻ và 
một năm mới dương lịch vui khỏe, thành công và như ý. 

Trân trọng, 

Việt Nam Nguyệt San  

 

 

 

Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2012 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 29-08-2012 đến 23-11-2012 

       stt ngày trả tiền Tên vùng số độc giả  số tiền  ghi chú 

       1 15-10-2012 Tran Ngoc Thanh Bergen op Zoom 755  € 100,00  ung ho 10 

2 26-10-2012 Ly Trinh Luong Venray 325  €   30,00  
 3 1-11-2012 Le Hoang Lan Nijmegen 386  €   30,00  
 4 5-11-2012 Nguyen Van Tieng Goes 560  €   30,00  
 5 6-11-2012 Trinh Quang Cuong Nieuwegein 208  €   60,00  2 năm báo 

6 12-11-2012 Dinh Tien Can Helmond 316  €   30,00  
 7 15-11-2012 Dinh Van Ly Spijkenisse 742  €   30,00  
 8 20-11-2012 Tong Minh Hoang Den Haag 137  €   30,00  
 6 23-11-2012 Trần Văn Tiến Benthuizen 805  €   30,00  
 

       

Trang 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 Trắng đen   100   600 

1/2 trang trong Trắng đen     50   300 

1/4 trang trong Trắng đen     25   200 

1/8 trang trong Trắng đen     15   100 

mailto:ngothuychuong@gmail.com
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File music  
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Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng thông báo cùng quý đồng hương, quý ban 
đại diện, cùng quý đoàn thể về việc tổ chức ngày hội xuân Quý Tỵ  

Hội xuân năm nay sẽ được tổ chức vào ngày: 

thứ bảy, 26 tháng 01 năm 2013 từ 18 giờ đến 2 giờ sáng 

Địa điểm tổ chức trang nhả, lịch sự, bãi đậu xe rộng rãi: 

Hội trường Olympus College 
Olympus 11 

6832 EL Arnhem 
Một chương trình hội xuân thật đặc sắc qua các tiết mục như tế tổ, múa lân, lì xì, lô tô, nhạc trẻ, 

áo dài thời trang, disco, các gian hàng thiếu nhi, sách báo và các gian hàng ẩm thực đậm đà 
hương vị quê hương.  

Chương trình văn nghệ sẽ được trình diễn do ban nhạc Trùng Dương, một trong những ban nhạc 
nổi tiếng tại vương quốc Hòa Lan với phong cách trình diễn sống động, điêu luyện, đầy trữ tình.  

Đặc biệt hội xuân Quý Tỵ năm nay sẽ tổ chức các giải thi: 

1-  “Giọng Ca Vàng Karaoke 2013” gồm có 3 giải: 

- Giải nhất:  trị giá 200 euro (hiện kim) 

- Giải nhì:  trị giá 100 euro (hiện kim) 
- Giải ba:  trị giá 50 euro (hiện kim) 

   2- “Vua Cờ Tướng 2013”: trị giá 100 euro (hiện vật). 

Hạn chót ghi danh cho hai giải này là ngày thứ sáu, 18-01-2013. 

Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Nguyễn Hữu Phước: 

- địa chỉ email: hpnguyen@congdonghoalan.com 
- điện thoại: 076-5038426; mobiel: 06.25443665 
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