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Quan điểm 

 

 

Những buổi sáng sớm nơi đây, vào thời gian này, trời chưa sáng hẳn đã nghe tiếng chim hót líu lo bên 
ngoài. Chim hót buổi sớm mai như để đón mừng mùa hè đã tới. Trong khu vườn nhỏ sau nhà, những nụ 
hoa bắt đầu ẩn hiện trong đám lá xanh, màu lá xanh mơn mởn như báo hiệu một vận hội mới đầy tươi vui 
và hy vọng.  

Sống nơi này, chúng ta hưởng được đầy đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân cây lá đơm hoa, thời 
tiết nhẹ nhàng dễ chịu. Mùa hè nắng ấm thích hợp cho những sinh hoạt ngoài trời. Mùa thu mưa phùn rả 
rích và lá vàng rơi rụng khắp nơi. Mùa đông đất trời xám ngắt, lạnh thấu xương và bão tuyết dập vùi. Có trải 
qua cái giá lạnh của mùa đông mới thấy quý khi mùa hè trở lại. Những tia nắng ấm xua đi cái lạnh và cái cô 
đơn phiền não. Người ta như hồi sinh sau một giấc ngủ dài trong mùa đông băng tuyết. 

Ở Việt Nam, khi hè về, hoa phượng vỹ nở rộ, sắc thắm sáng rực cả bầu trời, thật đẹp và thơ mộng. Ðối với 
học trò, hoa phương nở báo hiệu mùa bãi trường sắp đến và mùa chia tay gần kề, khiến các bạn càng 
thêm quyến luyến. Ðó là lúc những dòng lưu bút được viết cho nhau, những cánh hoa được ép vào trang 
thư gửi người bạn thân mến. Tuổi học trò quả là quãng đời đẹp, vô tư, trong sáng và nhiều kỷ niệm. 

Tại Hòa Lan, không có phượng vỹ đỏ thắm sân trường, không có ve sầu kêu rả rích, nhưng mùa hè được 
chào đón với những tia nắng ấm đầu mùa. Mùa hè là lúc các bạn trẻ vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho 
kỳ thi cuối năm, rồi sau đó được hưởng những ngày hè vui vẻ hạnh phúc với gia đình và bè bạn.  

Nơi đây, giới trẻ Việt Nam đa số thành công trong học vấn. Các trường trung học, đại học không thiếu các 
học sinh, sinh viên Việt giỏi. Rất nhiều người đã thành danh và có một địa vị xã hội vững vàng trên đất 
nước mới này. Người Việt không những được đánh giá cao trong việc học mà còn cả trong việc làm và sự 
hội nhập nhanh chóng vào xã hội Hòa Lan. 

Là người Việt Nam, chúng ta rất vui mừng và có quyền tự hào về những thành công mà các bạn trẻ đã gặt 
hái được. Ðó là niềm hãnh diện chung cho cộng đồng người Việt chúng ta. Những kiến thức tiếp nhận nơi 
trường học chắc chắn sẽ là mớ hành trang đầu tiên khi các bạn bước vào đời nhằm phục vụ xã hội, nhân 
quần cũng như xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình.  

Các bạn trẻ ở Hòa Lan được may mắn sống trong một đất nước thanh bình, tự do và bình đẳng thật sự. 
Mọi người đều có điều kiện ngang nhau để học hành và làm việc. Sự thành công ở đây do chính sức mình 
tạo ra và xã hội luôn luôn rộng mở vòng tay chào đón mọi người. Người trẻ ở Việt Nam cũng được sống 
trong một đất nước thanh bình, nhưng họ đang bị cuốn hút vào một xã hội đảo điên, vô kỷ luật. Một đất 
nước do độc đảng cai trị thì làm sao có dân chủ, tự do. Dưới sự cai trị bạo tàn của cộng sản Việt Nam, giá 
trị truyền thống con người bị băng hoại. Trong lãnh vực giáo dục, thảm trạng bè phái, tham nhũng, hối lộ lan 
tràn mọi nơi mọi cấp. Một số người trẻ dựa vào quyền lực cha ông được hưởng tất cả mọi tiện nghi, mọi ân 
huệ để được tuyển chọn vào những nghành học tốt hay được cấp học bổng ra nước ngoài du học. Những 
thành phần này có thành công trong việc học chăng nữa cũng sẽ trở thành những hung thần tác yêu tác 
quái chèn ép dân lành, và nguy hiểm hơn nữa sẽ sẵn sàng bán nước cầu vinh. Ða số bạn trẻ còn lại chịu 
thân phận khó khăn, nghèo đói và đôi khi không có khả năng để tiếp tục đến trường. Xã hội phân hóa trầm 
trọng, hoàn cảnh giới trẻ Việt Nam thật đáng thương.  

Với niềm tự hào trong trắng và vô tư của tuổi trẻ, lại thấy được những bất công đang chập chùng đè nặng 
trên xã hội Việt Nam, không biết các bạn trẻ ở Hòa Lan có tự hỏi, “Ta phải làm gì cho quê hương Việt 
Nam?”. 

Ước mong các bạn trẻ ở Hòa Lan có đủ dũng mãnh, bằng sự hiểu biết và một tấm lòng với quê hương đất 
nước, vươn cao cánh tay và mạnh dạn cất lên tiếng nói đòi hỏi tự do, công bằng và dân chủ cho Việt Nam. 
Tuổi trẻ Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới chắc chắc sẽ là những người bạn đồng hành với các bạn trên 
con đường tranh đấu này. 

Ngô Thụy Chương 

 

Mùa hè và tuổi học trò 
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Mây Lang Thang  

Sàigòn không có bốn mùa xuân-hạ-thu-đông rõ rệt, 
chỉ có mùa mưa và mùa nắng. Vậy mà văn chương 
Việt Nam tràn ngập thơ, văn và nhạc về mùa hè. 
Nhớ những buổi sáng hè, tôi thường thức dậy trong 
tiếng hát lãnh lót của Hoàng Oanh. 

Trời hồng hồng sáng trong trong 
Ngàn phượng rung nắng ngoài song 
Cành mềm mềm gió ru êm 
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên 
Ðàn nhịp nhàng hát vang vang 
Nhạc hoà thơ đón hè sang ! 
[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ] 
Hè về trong khóm trúc mềm đầu hè 
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ 
Hè về gieo ánh tơ ! 
(Hè về, nhạc và lời Hùng Lân) 

Sau Tết Nguyên đán, trời bắt đầu nóng dần khiến 
cây trái đơm hoa kết nụ rồi đua nhau chín rộ. Học 
trò cũng gia tăng nhịp học để chuẩn bị cho mùa thi 
cuối niên học. Rồi hoa phượng nở đỏ sân trường 
báo hiệu mùa thi đã đến và năm học sắp kết thúc. 
Ðó là lúc học trò càng miệt mài sách vở, nhưng đó 
cũng là lúc những quyển lưu bút được chuyền tay 
nhau để ghi lại tình bạn trong sáng nhất của tuổi học 
trò. Và cứ thế, mỗi năm hè về trong sắc hoa 
phượng đỏ, trong mùa thi gần kề và trong giây phút 
chia tay đầy lưu luyến.  

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 

Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương 

Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, 

Phút gần gủi nhau mất rồi 

Tạ từ là hết người ơi!  

(Nỗi buồn hoa phượng,nhạc và lời Thanh Sơn) 

 

Riêng với tôi, hè đồng nghiã với trường và bạn. 

Năm nào cũng thế, tôi và các bạn lưu luyến chia tay  

nhau, hẹn ba tháng sau sẽ gặp lại trong sân trường. 

Nhưng có một mùa hè, tôi chia tay với bạn  để rồi 

20 năm, 30 năm sau mới gặp lại. Ðó là mùa hè năm 

1975, mùa hè mất nước, mùa hè của ngày 30 tháng 

4 đen tối. Ngày đó đã cướp đi của tôi cuộc sống êm 

đềm và những người bạn thân thiết nhất của tuổi 

học trò. 

Trước đó, cuộc sống của tôi thật bình yên và hạnh 
phúc. Tôi sống trong tình thương yêu của gia đình 
và hồn nhiên vô tư cắp sách đến trường, ngày ngày 
vui đùa cùng các bạn. Tôi có rất nhiều bạn, những 
người bạn rất thân. Nếu bạn hỏi sao tôi nhiều bạn 
vậy, thì thật sự tôi cũng không biết tại sao. Còn nếu 
bạn hỏi tôi yêu thích người bạn nào nhất thì tôi sẽ 
không tài nào trả lời được, vì lẽ người bạn nào tôi 
cũng thương mến như nhau. Bạn tôi, một khi đã thật 
sự gọi là bạn, ai cũng có một chỗ đứng đặc biệt 
trong trái tim tôi. Phần lớn đều là bạn từ thời trung 
học.  

Kim Khánh là nhỏ “bạn già” nhất vì hai đứa chung 
lớp từ tiểu học đến hết trung học. Hiền như cục bột, 
thích học hơn thích chơi, cô nàng là tấm gương 
“học” của tôi. Suốt 7 năm trung học, tôi chơi nhiều 
hơn học nhưng mỗi năm vẫn lên lớp đều đều và kỳ 
thi nào cũng đậu. Đó là nhờ mỗi khi sắp đến kỳ thi, 
tôi đeo theo cô nàng mà học. Nàng học xong một 
lần, tôi chưa bắt đầu. Nàng ôn lại lần thứ hai, hoảng 
quá tôi bắt đầu học. Nàng ôn đến lần thứ ba thì tôi 
thoải mái lắm rồi vì đã học xong lần thứ nhất, vừa 
kịp chuẩn bị đi thi. Nhờ cô nàng hỏi han nhắc nhở 
mà tôi học hành “chắc ăn như bắp” vậy. 

Minh Đức là nhỏ bạn tôi không học bài chung nhưng 
lại hay đi chơi chung. Hai đứa hay có những bốc 
đồng giống nhau và cùng thích ăn quà vặt như 
nhau. Có bao nhiêu tiền cũng ăn quà hết. Hôm nào 
có nhiều tiền thì vô tiệm sang trọng, thí dụ bánh tầm 
bì Sing Sing ở đường Phan Ðình Phùng hay bánh 
bèo Thanh Vị trước Tòa Ðô Chính Sàigòn. Hôm nào 
gần sạch túi thì cũng ráng chung tiền để đi ăn xáo 
măng ở chợ Vườn Chuối. Thường thì cuối tháng hai 
đứa đều sang trọng, vì cả hai đều có tiền lương 
“kèm trẻ tư gia”. Có lần lãnh lương xong, nàng chạy 
ngay tới nhà tôi khoe: “Chỗ này trả lương khá 
nhưng lại không bỏ vô phong bì, thật là bất lịch sự”. 
Rồi hai đứa kéo nhau đi ăn và cười đùa hinh hích 
như hai đứa trẻ. 

Ánh Tuyết là con nhà quan nên ai cũng nghĩ kiêu 
căng. Sự thực thì cô nàng hiền lành và đoan trang, 
nghiêm nghị đó thôi. Thấy tôi hay cúp cua, có lần 
nàng viết cho tôi: “Ráng đi học đều, đừng cúp cua 
bỏ ta một mình”. Không hiểu sao từ đó tôi không 
cúp cua nữa. Với cô nàng này, tôi cùng học, cùng 
chơi và cùng làm việc từ thiện, một việc làm mới lạ 
đối với tôi. Cuối tuần tôi theo cô nàng đi thăm cô nhi 
viện, chăm sóc các trẻ em mồ côi hay tàn tật. Người 
bạn này đã khai mở tâm từ thiện của tôi từ đấy. 
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Thúy Lịch với tôi, chỉ cần nói ra nửa chữ là hiểu hết 
ý nhau. Hai đứa có nhiều ý thích giống nhau lắm, từ 
ăn mặc cho đến phim ảnh, sách vở hay nhu cầu giải 
trí. Có lần hai đứa học thi với nhau, dự định phải 
học suốt đêm mới hết bài, nhưng học chưa tới đâu, 
hai đứa đã ngủ quên lúc nào không biết. Giật mình 
thức dậy, thì ra đã ngủ một giấc tới sáng hôm sau. 
Hai đứa hết hồn, chỉ kịp thay quần áo chạy một 
mạch đến trường và vô thẳng phòng thi. 

Đó chỉ là một vài người bạn “tiêu biểu”. Tôi còn 
nhiều người bạn khác nữa. Tuy mỗi người một chân 
dung, một bản tính khác nhau nhưng ở cùng lứa 
tuổi đôi mươi lúc đó, bạn và tôi đều là những tâm 
hồn trong sáng, vị tha và đầy lý tưởng. 

Nhưng rồi thảm họa mùa hè 
30 tháng tư 1975 xẩy ra, 
cướp đi của bạn và tôi cuộc 
sống an lành và đẩy chúng 
tôi đi tản mác khắp bốn 
phương trời. Bạn và tôi, dù 
ở một nơi nào cũ hay mới, 
đều  không còn nguyên vẹn 
như xưa.  

Tôi những tưởng không bao 
giờ còn gặp lại các bạn xưa. 
Biết bao nhiêu năm tôi ao 

ước được một lần gặp lại bạn, để được cùng nhau 
ôn lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, để tôi biết 
bạn nay ở nơi đâu, có còn như xưa? Biết bao nhiêu 
năm tôi ao ước … 

Rồi cũng bất ngờ như khi mất bạn, tôi tìm được bạn 
qua một sự tình cờ. Tất cả bắt đầu vào một bữa tiệc 
ở Bỉ, khi tôi tình cờ được xếp ngồi bên cạnh một 
anh chàng học cùng trường xưa. Anh chàng này 
biết bạn tôi Minh Đức hiện ở đâu. Vì thế một hôm, 
tôi mừng rỡ khi nghe giọng nói của Minh Đức bên 
kia đầu dây điện thoại. Đêm trước ngày gặp lại cô 
nàng sau 20 năm xa cách, tôi trằn trọc suốt đêm 
không ngủ, không biết tình bạn có còn trọn vẹn như 
xưa. Lần đầu gặp lại nhau, hai đứa như vừa chia 
tay hôm qua, lại rủ nhau dạo phố và ăn quà vặt như 
ngày nào. Bạn tôi nay đã là một nữ bác sĩ khả kính, 
nên khi dạo phố gặp các bệnh nhân thân chủ, nàng 
phải làm vẻ chửng chạc, nhưng rồi  ngay sau đó hai 
đứa lại quay ra cười giỡn khúc khích với nhau như 
hai cô học trò. 

Sau đó cũng bằng một sự tình cờ, tôi lạc vào trang 
mạng của trường xưa, bỏ vào đó một lời nhắn tin. 
Và như thế cuối cùng tôi tìm lại được tất cả các bạn 
xưa. Những mảnh đời trôi giạt một hôm tụ lại với 
nhau ở miền Bắc Cali. Gần 30 năm trôi qua mà Ánh 
Tuyết vẫn còn nhớ tôi thích ăn bò bía và đãi tôi món 
đó trong bữa ăn tái ngộ đầu tiên, khiến tôi xúc động 
nghẹn ngào.  

Bạn và tôi mỗi người một mảnh đời, vui có buồn có, 
nguyên vẹn hay tan vỡ, thành công hay thất bại, dù 

ở nơi nào trên trái đất, tất cả đều cùng chung một 
mẫu số: một thời chung mái trường và một tình bạn 
hồn nhiên trong sáng tuyệt vời.  

Bạn có còn nhớ câu chuyện Hoàng tử bé (Le Petit 
Prince) của Antoine de Saint Exupéry do Bùi Giáng 
chuyển dịch? Còn nhớ đóa hoa hồng của Hoàng tử 
bé? Đóa hoa hoàng tử đã bỏ công chăm sóc, tưới 
nước bắt sâu hàng ngày, nên khi hoa nở thì trân 
quý như báu vật của riêng mình, mai sau dù xa cách 
cũng không bao giờ quên. 

… “Cái đóa hồng của chú là đóa hoa duy nhất trong 
cõi hồ sơn…” “Các nàng (Những đóa hoa khác) đẹp, 
nhưng các nàng trống rỗng ở bên trong. … đóa 
hồng của ta, một bộ hành đi qua ắt tưởng là nó 
giống các nàng. Nhưng riêng nó, nó lại quan trọng 
hơn hết thảy các nàng, bởi vì chính nó được ta tự 
tay tưới nước. Bởi vì chính nó đã được ta che giữ 
sau một tấm bình phong. Bởi ví chính nó đã được ta 
bắt sâu, tỉa bọ (trừ một vài con để lại nhằm những 
cánh bướm mai sau). Bởi vì chính nó đã được ta 
lắng tai nghe than van, hoặc nghe tán hươu tán 
vượn … Bởi vì đó là đóa hồng của hồn ta tưởng 
nhớ… Nếu có một kẻ yêu một đóa hoa duy nhất chỉ 
duy có một mà thôi trong hàng triệu triệu tinh cầu, 
chừng đó đủ để kẻ ấy sung sướng lúc nhìn ngàn 
sao ở trên trời. Anh ta tự nhủ: „Đóa hoa của mình 
hiện nằm tại đó, nơi đó, chốn kia...‟". 

Và bạn còn nhớ con chồn khôn ngoan xin làm thân 
với Hoàng tử bé? 

“Nhưng, nếu chú tuần dưỡng ta, cuộc sống của ta 
sẽ sáng sủa ra, kể như có bóng mặt trời chiếu vào 
vậy. Ta sẽ biết một tiếng động của một bàn chân 
bước đi, nghe khác hẳn mọi tiếng chân bước khác. 
Những bước chân khác khiến ta chui vào hang trong 
đất. Bước chân của chú lại gọi ta ló đầu ra ngoài 
hang nghe như âm thanh một giọng nhạc. Và này 
coi kìa! Chú thấy ở đằng xa kia kìa những cánh 
đồng lúa mì đó chớ? Ta không ăn bánh mì. Lúa mì 
đối với ta vô dụng. Những cánh đồng lúa mì chả có 
nhắc nhở ta cái gì ráo. Và cái điều đó, thật đáng 
buồn! Nhưng chú có những sợi tóc màu vàng óng. 
Vậy nên sự vụ sẽ trở thành huyền diệu, một khi chú 
đã tuần dưỡng ta xong! Lúa mì, màu vàng óng, từ 
đó về sau sẽ nhắc nhở ta nhớ tới chú. Và từ đó ta sẽ 
yêu dấu tiếng gió thổi thánh thót trong lúa mì hiu 
hiu...”  

Vậy bạn ơi, ta hãy nâng niu kỷ niệm tuổi học trò của 
chúng ta như những đóa hoa làm đẹp cuộc sống. 
Hãy trân trọng tình bạn trong sáng của chúng ta. 
Hãy giữ mối dây liên lạc mong manh này, để lâu lâu 
ta lại gặp nhau, kể cho nhau nghe những chuyện 
ngày xưa thân ái hay chia xẻ với nhau những vui 
buồn trong cuộc sống hiện tại. Nếu ngày xưa mùa 
hè làm ta chia tay ba tháng, thì giờ đây những ngày 
nghĩ hè lại là dịp để chúng ta gặp gỡ nhau. 
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Bạn ơi, nếu bạn cũng yêu Hoàng tử bé như tôi thì 
bạn sẽ hiểu vì sao bầu trời đêm sẽ vì bạn mà lung 
linh muôn ngàn tinh tú và rộn rã tiếng cười. 

"Ngày sau, những lúc nào (bạn) ngó bầu trời đêm 
đêm, vì bởi rằng tôi sẽ trú tại một ngôi sao trong 
đám sao xúm xít đó, vì bởi tôi sẽ cười ở trong một 
ngôi sao nào trong số đó, thì đối với (bạn) cũng như 
là mọi ngôi sao cùng cười lên tất cả. (Bạn) ạ, bạn sẽ 
có những ngôi sao thảy thảy biết cười!" 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Thư 

 

lẳng giò hoa 

em cười lúm 

mùa nắng 

 
Nắng vỡ xuống chòm lá trải vàng một màu xoài chín 
lịm. Chất ngất mật ngọt hạ. Say nồng nung bốc 
không gian thành một màu trắng lập lòa thị giác. 
Bây giờ trắng là kết tinh quang phổ, của những 
xanh hy vọng biển khơi khấp khởi, những tím chiều 
đợi chờ hoàng hôn, và của vàng rực rỡ lên dòng 
sông cuối ngày. Và sông trôi đi mang theo thơ dại 
hồng hoang. Lung linh trắng của hoa nắng vẽ bâng 
quơ dưới hàng cây theo âm điệu kèn nghẹn vút cao 
rồi trầm đục. Tiếng kèn lùa ngập không gian xới 
vòng luống nhớ. Nhạc sĩ gọi nắng về pha lên áo, 
cho áo thôi là áo, cho người con gái loãng tan vào 
nắng. Đâu là nắng, đâu là áo ? Chỉ còn một niệm 
tình trên vùng lân hư bay về vòng gáy trắng.  

Tôi đứng đó một ngày tháng sáu nhớ về một ngày 
tháng sáu nắng đứng ở quê nhà. Nắng đứng vì mặt 
trời chiếu thẳng vào đỉnh đầu, tia thẳng không còn 
chếch, mười hướng nắng chang, mọi sự như 
ngừng. Khi đó gọi là ngọ, còn gọi là trùng bóng vì 
người và bóng nhập làm một giữa trưa. Tuổi nhỏ 
mẹ cấm đi chơi giờ ngọ vì giờ đó người đi sẽ không 
có bóng giống như ma quỷ, chúng sẽ tưởng là đồng 
loại và hớp lấy thần hồn. Thì ra thế, người khác ma 
quỷ ở một chiếc bóng. Có ai ngờ với chiếc bóng con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

người còn ranh mãnh hơn cả quỷ ma. Người ôm lấy 
cái bóng mình, mặc cho nó những chiếc áo giống 
như mình đang mặc. Chiếc áo lãnh tụ, chiếc áo 
khoa bảng, chiếc áo tu hành, đôi khi chỉ là những 
chiếc áo thuê, chiếc áo đóng tuồng. Dầu những 
chiếc áo rách nát tả tơi theo luật đào thải của thời 
gian nhưng cái bóng vẫn bám lấy áo xưa. Người và 
bóng say sưa sống trong vai tuồng quá khứ đã mất, 
khó biết được đâu là người, đâu là bóng. Như thế 
hàng ngày họ lên đồng, quên mất vào giờ ngọ họ sẽ 
đi đứng múa may quay cuồng như những con ma 
thiếu bóng.  

người nhìn xuống 

bóng bỏ đi 

giờ ngọ 

 
Hãy gọi nắng về cho tan hết những bóng ma, cho 
người con gái loãng tan vào nắng. Nàng sẽ vẽ màu 
lên thành quách đen đúa của hoàng thành. Phía đó 
Thành Nội nung nóng trên bờ tường rêu. Hồ sen 
đứng gió mặt phẳng lì. Trong im ắng nhiệt đới, 
những nụ sen non vừa nhú, mơn mởn hồng. Từ 
rong rêu buồn bã, sen chồi lên hít thở lấy không 
gian xanh ở trên. Một phương thế tự tại mà từ ngàn 
xưa lối ngồi kiết già bắt nguồn từ hình ảnh một nụ 
sen, padmasana, đã được Ấn độ giáo và Phật giáo 
áp dụng trong lúc tham thiền nhập định. Dáng ngồi 
như một khuôn hình tam giác đứng, đầu là chóp 
đỉnh thông tri cùng năng lực vũ trụ bên ngoài, bề 
đáy của tam giác là bàn tọa vững chắc không lay 
chuyển, tứ chi từ đó tỏa ra như cánh sen nở hoa. 
Nhân cách trí tuệ Đông Phương hiện rõ ngay ở cả 
một thế ngồi. Mùa nước khô hay mưa ngập nước, 
sen thích nghi lên xuống theo môi trường mà không 
mất rể. Thảnh thơi làm sao khi không phải bám víu, 
ràng buộc vào đâu. Hoa vương lên, nuôi dưỡng 
bằng địa ngục bùn đen bên dưới. Con người đánh 
mất sự an nhiên về thực tại trước mặt khi ý niệm 
sinh khởi từ những cặp đôi trong vòng đối đá, thiên 
đàng –  địa ngục, hạnh phúc – khổ đau. Sen không 
bận tâm như thế, sen vẫn là sen cho dù ở trên 

Tản mạn - Gọi nắng 
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không hay ở dưới bùn. Cứ thế sen nở và thả hương 
bay từ tốn. Như nhiên trong cái đương-là. Một ngày 
nắng tháng sáu bên hoàng thành ở Huế, sen kể tôi 
nghe về nhất thể trong hàm hỗn nhị nguyên.  

trong gió đưa 

hương sen nở 

tịnh tâm 

 
Không có phượng sẽ không có hè và lớp học. Hối 
hả chạy ùa khỏi cổng trường giờ tan lớp, tuổi thơ đi 
bắt nắng. Bắt cánh chuồn chuồn và bắt thinh không 
khi chuồn chuồn cất cánh. Cuối cùng ta bỏ lại ngôi 
trường, bỏ lại những con đường bước cũ. Cứ thế 
người chạy theo cuộc bắt nắng dài thật dài. Một vài 
điểm mốc đâu đó khiến ta ngừng lại ngắm và nhớ. 
Nhớ lao lung trong ngày ắp nắng nghe Huế tỉ tê một 
điệu Nam Ai buồn. Tỉ tê trên hàng phượng đỏ ngập 
góc phố. Nhớ đến hàng phượng tím Jacaranda 
thơm ngát mùa hè cách một nửa địa cầu. Jacaranda 
có dần dà thay thế được phượng đỏ trong lòng 
người lưu vong? Tiếc nuối hay không tiếc nuối về 
một sắc màu đã không tìm lại được muôn đời vẫn là 
câu hỏi không có câu trả lời. Tôi bước trên đường 
Trần Hưng Đạo, con phố chính của Huế tuổi thơ 
ngày nào nhìn lính hiến binh Pháp đầu đội kê-pi 
chạy xe mô tô có rờ mọt ở một bên. Cả khu phố 
đóng vội cửa khi bọn lính lê dương rạch mặt say 
rượu nghiêng ngửa mang giày bốt-đờ-xô đế có đinh 
dộng lộp cộp trên mặt đường. Từ cửa hàng ở phố 
nhìn ra, sông Hương mang hai màu dưới mắt tôi lúc 
đó, xanh mát mùa hè và đục vàng tháng mưa lụt lội. 
Rồi đi xa Huế lúc quá nhỏ, chẳng còn nhớ gì nhiều. 
Chiến tranh đưa đẩy mang tôi về lại Huế trong vài 
lần nghỉ phép từ nơi đóng quân ở đầm Cầu Hai. 
Những gì sót lại trong ký ức thời đó là những chiều 
mưa buồn thâm thiết. Mưa thối đất, thối đai và 
không kém phần thối ruột. Mấy chục năm sau, nhìn 
lại sông Hương xanh trong ngày nắng, miên man 
trôi về những rung động li ti xưa cũ. Dòng sông như 
tấm gương chao động vẽ vòng sáng lên má lên môi 
loáng thoáng, hắt vào vũng mắt một hồ quang. Ánh 
mắt lấp lánh thủy tinh trong suốt khung trời. Và sông 
trôi thật xa, mất khuất như cánh chuồn vụt khỏi vòng 
tay, tôi đứng đó như cậu bé bắt nắng trong một 
ngày mùa tháng sáu ở quê nhà. Có nắng trong. Và 
mây trôi. 

tay thập thò 

cánh chuồn bay 

bắt nắng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoài Niệm Quê Hương 

Lê Ngọc Trùng Dương 

 

Chiều buồn thoáng giọt mưa rơi, 
Chạnh lòng du tử nữa đời trôi qua, 
Mưa sầu lạnh buốt lòng ta. 
Thương về quê mẹ giờ xa nghìn trùng. 

Từ dạo nào, ta làm thân lữ thứ, 
Nơi đất người, cơm áo, chuyện mưu sinh. 
Mang tâm sự người đi xa biệt xứ, 
Vẫn u hoài trầm tích những ngày xưa. 

Ngôi trường cũ, tuổi học trò hoa mộng, 
Kỷ niệm nào,  theo tháng cũng dần xa. 
Đâu ô cửa, khung trời xanh tôi đã, 
Thả tâm hồn theo cánh bướm bay qua.  

Cô giáo tôi, xinh vầng trăng mười sáu, 
Cô thông minh như những bậc thiên tài. 
Cô tinh khiết như nàng tiên huyền thoại, 
Lời giảng bài như rót mật vào tai.  

Nhớ bạn bè của một thời niên thiếu, 
Cùng đùa vui bên cỏ nội hương ngàn, 
Nhớ  lũy tre, chợ làng, cùng trường học, 
Ôi ! bây giờ niềm nhớ vẫn mênh mang. 

Em gái quê như hoa đồng cỏ nội, 
Bên bờ đê bùn lấm dấu chân ngoan, 
Em và mẹ như cánh cò lặn lội, 
Suốt một đời cam phận với chồng con.  

Đồng xanh như tấm thảm xanh, 
Có đàn cò trắng lượn quanh chân trời, 
Hàng dừa xõa tóc buông lơi, 
Theo lời ru mẹ, tuyệt vời quê hương.  

Ta đã yêu nhau tự thuở nào, 
Một lần hạnh ngộ tựa chiêm bao. 
Tình ta sâu kín, duyên tiền kiếp, 
Ước nguyện muôn đời tựa trăng sao 

Em đã trao anh, tình đầu tha thiết, 
Bước chân ngoan, tà áo trắng học trò. 
Xa nhau rồi, hai phương trời cách biệt, 
Đêm đợi chờ em trĩu nặng phiền lo 

Em có phải cánh phượng hồng lã chã, 
Rớt vào tim thành máu đỏ trong anh? 
Trong nhịp sống chia nhau từng hơi thở, 
Tay trong tay, ta bước trọn đường trần. 

Biển mênh mông, tấm lòng của mẹ, 
Biển mặn mà, nhan sắc của em. 
Mẹ cho anh tình thương, biển rộng.  
Em cho anh ngày tháng đẹp vô cùng. 
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Phiếm Luận 

 
 

Tiểu Yến Tử 

 
Nhiều người Hòa Lan cứ khen lấy khen để với Tiểu Yến Tử là người Việt Nam thông minh và chăm chỉ. 
Nghe như vậy ai mà không thấy sung sướng đến phỉnh cả mũi. Nhưng nào biết được là nếu ba anh Việt 
Nam mà hợp lại thì sợ lại không bằng một anh Nhật Bản, vì thiên hạ bảo là ba anh Việt Nam mà gặp nhau 
thì dễ choảng nhau như chơi.  
 
Tiểu Yến Tử không muốn tin điều này là có thật, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe loáng thoáng là dân ta hay 
chê dân mình. Đến nỗi có người còn mạnh dạn bảo là: “em chả muốn ở gần người Việt, vì sợ cái tính đố kỵ 
lẫn nhau đấy ạ”. Thật buồn khi phải nghe câu ấy, cớ sao cùng là người Việt xa xứ mà lại tìm cách xa lánh 
lẫn nhau? 
 
Không biết ai thì sao, chứ Tiểu Yến Tử thì chỉ thấy điều lợi. Nào là khi thèm bánh chưng, bánh tét, hay bữa 
nào muốn ăn món bánh cuốn nhân thịt, mà mình không tự làm được, thì có thể chay te sang nhà chị Tư hay 
điện thoại cho bà Năm là có thể mua hay đặt hàng được ngay. Hết nước mắm, thì đâu có thể chạy sang 
nhà hàng xóm Hòa Lan mà mượn. Nếu có được nhà hàng xóm là người Việt, thì quả là một diễm phúc lớn 
lao. Vì đã là người Việt da vàng mũi tẹt, thì chắc hẳn là phải có vài chai nước mắm trữ trong nhà.  
 
Nói chuyện ăn uống nghe tầm thường, nhưng „có thực mới vực được đạo‟ quý vị ạ. Nhưng thôi cũng được. 
Bây giờ nói chuyện cao xa hơn. Dân Việt đã ở xứ Hòa Lan này trên 30 năm, nên hiện nay làm hầu như đủ 
mọi nghành nghề. Cần khai thuế, cần dịch giấy tờ hay cần mượn tiền mua nhà, thì cũng có văn phòng 
người Việt nhận làm những dịch vụ này. Cần sửa xe hơi hay sửa sang nhà cửa, thì cũng không thiếu gì 
những tay thợ Việt Nam chuyên nghiệp. Đó là chưa kể là cộng đồng ta đã có nhiều bác sĩ, luật sư và kiến 
trúc sư người Việt. Nhưng làm sao biết để tìm đến nhau. Ở bên Mỹ, vì cộng đồng người Việt đông, nên có 
cả một cuốn „Gouden gids‟ của người Việt dầy cộm. Xứ ta chỉ vỏn vẹn không đến hai mươi ngàn người, 
nhưng vẫn có thể thực hiện một danh sách các nghành nghề để tìm đến nhau, phải không quý vị?    
 
Chuyện làm ăn thì có khi được hài lòng, nhưng cũng có lúc trách móc lẫn nhau. Âu cũng là chuyện bình 
thường. Nhưng nếu kể là thằng Jan hay Kees nó làm dở, thì chẳng ai biết nó là ai, nhưng nếu kể là anh 
Tám hay chị Mười thì rồi ra ai trong cộng đồng cũng sẽ biết. Vì „tai vách mạch rừng‟mà lại.  
     
Điều cần thiết trong làm ăn là chữ tín. Sau đó thì mình phải công nhận tài năng của nhau và giúp đỡ nhau 
cùng phát triển, tránh tư tưởng vọng ngoại để rồi 'dìm' nhau. Có như thế chúng ta mới giúp cho cộng đồng 
mình ngày một thăng tiến, vì „gà cùng một mẹ đá hoài ...cũng ê chân‟. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bụt  chùa nhà không thiêng 

 

 
Thông báo v/v khóa trương mục ngân hàng ABN-AMRO 

Kính thưa quý độc giả, 

Căn cứ theo buổi họp mặt khoáng đại của cộng đồng được tổ chức vào ngày 17-3-2013 tại Nieuwegein 
đã chung quyết việc khóa trương mục ngân hàng ABN-AMRO, nay xin thông báo cùng quý độc giả như 
sau: 

Kể từ ngày 1-6-2013 trương mục ngân hàng ABN-AMRO số: 815519745 sẽ chính thức khóa. Mọi đóng 
góp tài chánh quý độc giả gởi về trương mục ngân hàng ING IBAN: NL16 INGB 00015086 64 t.n.v. 
AVVN. 

Kính báo, 
Nguyễn Hữu Phước 
Thủ Quỹ 

 

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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Ðọc và ủng hộ 
Việt Nam Nguyệt San 

30 Euro một năm 
 

Ðịa chỉ liên lạc: 
Ban Quản Trị VNNS 

Stationsweg 46 
2131 XD  Hoofddorp 

Nederland 
 

Email: dtnguyen@congdonghoalan.com 
Ðiện thoại:+31 (0)23-5640166 

IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN 

 

 

 

Họ và Tên 
 

Thành phố cư ngụ 
 

Ðậu bằng 

Ðoàn Trần Xuân Hạ 

 

Spijkenisse Atheneum 

Nguyễn Thị Ngoc Vi 

 

Nevedal HAVO 

Bùi Ðức Trung Tín 

 

Lisse VWO 

Nguyễn Minh Anh 

 

Spikenisse HAVO 

Nguyễn Thị Yến Nhi 

 

Nevedal HAVO 

Ɖỗ Thị Mỹ Linh 

 

Hoorn VWO 

Tống Thị Thủy Tiên 

 

Amstelven HAVO 

 

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng  Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan và Ban Quản Trị Việt Nam 
Nguyệt San chúc mừng các bạn trẻ đã thành công trong kỳ thi cuối năm vừa qua, chúc các bạn thành 
công nhiều hơn nữa trong bước đường sự nghiệp hay học vấn tương lai. Chúng tôi cũng xin chung vui 
với quý vị phụ huynh và gia đình về kết quả học vấn của con cháu hay anh chị em. Sự thành công của 
các bạn trẻ không những là sự thành công của cá nhân mình mà cũng là niềm hãnh diện cho gia đình, 

cha mẹ, anh em cũng như cộng đồng người Việt tại Hòa Lan. 

BCH/CDVNTNCS  tại Hòa lan 

Ban Quản Trị VNNS 

 

Bảng Vàng đề tên 
 

 

mailto:dtnguyen@congdonghoalan.com


Việt Nam Nguyệt San • 258 • 7.2013                                                                                                                  10 
 

 

 

 

 

 
 

Một chiều gặp gỡ 

Thường là tháng năm thời tiết thật đẹp mang theo 
gió xuân thổi nhẹ vào hồn với chút nắng muộn cũng 
đủ thấy lòng ấm áp. Lâu rồi từ ngày làm việc với các 
anh chị em trong Cộng Đồng Người Việt tại Hoà Lan 
tính ra, sinh hoạt đi tới đi lui cũng nhiều, thường thì 
gặp nhau trong các buổi họp định kỳ hay trong công 
tác hoặc bất ngờ trong các vụ biểu tình hàng năm 
30 tháng 04 và nhất là trong dịp Tết đến Cộng đồng 
vẫn thường tổ chức để đồng hương ở khắp nơi về  
tham dự gọi là nhớ tết quê hương. 

Ngay cả giờ phút gần gũi nói chuyện tâm tình thì rất 
ít, có thì giờ đâu mà được tâm sự. Hết giờ họp xong  
đã lo chạy về mất tiêu rồi. Còn gặp nhau những buổi 
lễ Tết thì cũng là chào hỏi qua loa rồi công việc 
phận sự ai nấy làm mỗi người mỗi việc. Thế nên 
hôm nay có buổi gặp gỡ như thế này mới đúng 
nghĩa của nó. 

Hội trường tại Lisse không khó tìm lắm, vì nơi đây 
cũng thường tổ chức sinh hoạt thường kỳ của bên 
đồng hương đạo Công Giáo. Các anh như anh Vinh, 
Tuấn, Hoạt là những cột trụ nơi này nên vấn đề 
mượn hội trường cho buổi chiều sinh hoạt không 
khó lắm và được các anh tận tình giúp đỡ. 

Nhưng hôm nay buổi sinh hoạt của Cộng Đồng 
mang ý nghĩ  '' Ngồi Laị Gần Nhau '', cũng là dịp để 
cùng nhau chia sẻ những thành công và những điều 
chưa đạt được kết quả mong muốn. Mặc dù mọi nổ 
lực và những cố gắng đã được thể hiện trong tinh 
thần đoàn kết nhưng kết quả gặt hái cũng ở mức độ 
khiêm nhường mà thôi . 

Dù là buổi sinh hoạt như buổi họp mặt hôm nay 
trong phạm vi có giới hạn của thiệp mời được gửi đi, 
nhưng bao giờ cũng thế BCH không quên những 
nghi thức làm lễ chào quốc kỳ. Trước máy vi âm, 
anh Nguyễn Đắc Trung với tư cách Chủ Tịch Cộng 
Đồng  gửi  lời chào qúy thân hữu đã đến tham dự 
buổi sinh hoạt và anh cũng có đôi lời tường trình lý 
do tổ chức cho buổi sinh hoạt này, lời cảm ơn đến 
các hội đoàn và thân hữu đã cùng sát cánh trong 
năm qua về những sinh hoạt Cộng Đồng. Anh cũng 
không quên gởi các anh chị em trong Ban Chấp 
Hành một lời biết ơn xâu xa trong thời gian qua đã 
cùng nhau thực hiện những công tác chung nhằm 
mục đích giúp đở đồng hương có nơi sinh hoạt và 
cùng nhau xây dựng Cộng Đồng một ngày thêm tốt 
đẹp.  

Sau đó anh Ngô Thụy Chương, chủ bút tờ Việt Nam 
Nguyệt San (VNNS) kể từ tháng 9 năm 2011, đã 

giới thiệu các cộng tác viên của VNNS. Anh giới 
thiệu nhiều khuôn mặt thân quen đã đóng góp bài 
vở đều đặn từ ngày anh giữ vai trò chủ bút như anh 
Võ Đức Tiến, chị Tuyết Lê, chị Hoàng Hoàng Mai, 
anh Bùi Văn Đỗ, anh Nguyễn Quyết Thắng, anh 
Ngô Thụy Trúc Lâm v.v.. Ðặc biệt anh Chương có 
nhắc đến hai người. Ðó là chị Bạch Trúc, người đi 
bên đời anh và là người đã “yểm trợ tinh thần và chữ 
nghĩa” cho anh, và anh Nguyễn Quang Kế đã đóng 
góp nhiều công sức cho phần kỷ thuật và phát hành 
tờ báo. Ngoài ra, anh Chương cũng đã nhắc đến tên 
những cộng tác viên, thân hữu vắng mặt ngày hôm 
đó đã có nhiều đóng góp cho VNNS như các chị 
Hoài Tâm Niệm và Tyna, các anh Thái Tăng An, 
Nguyễn Hoàn Nguyên, Hồng Quốc Lộc và Hoàng 
Văn Thành. Cũng nên nhắc thêm ngoài việc là chủ 
bút của tờ báo VNNS, anh Chương còn là một cây 
bút viết truyện ngắn có liên quan tới thời quân ngũ. 
Nhớ một truyện mà tôi đọc hơi rợn người vì uẩn 
khúc những oan hồn của người lính tử trận nơi chiến 
trường, lần đó đọc về khuya nên cũng có cảm giác 
rờn rợn sau gáy. 

Tính đến nay tờ báo Việt Nam Nguyệt San đã có sự 
thay đổi lớn về hình thức cũng như nội dung và số 
đọc giả đã gia tăng thấy rõ. Việt Nam Nguyệt San 
đã trở nên tươi đẹp và gần gũi hơn nhờ những bài 
viết và trang trí từ các văn hữu cây nhà lá vườn tại 
Hòa Lan. Thế nhưng lập trường và tôn chỉ Chống 
Cộng vẫn đứng hàng đầu không bao giờ quên.  

Anh Võ Đức Tiến, một cây bút viết về những mẫu 
chuyện đời lính thật sôi động với những bất ngờ 
diễn biến.  Không chỉ viết văn mà anh Tiến còn là 
một nhà thơ và là một nhạc sĩ, anh chơi đàn rất hay 
nhất là đàn Mandolin. 

Hoàng Hoàng Mai, chị vẫn xuất hiện thường trên 
trang báo qua những bài văn vạch trần tội ác của 
Cộng Sản. Chị rất nhỏ nhẹ khi nói chuyện và cũng 
vài lần cùng tôi đi tham dự biểu tình. Ngoài ra chị 
Hoàng Hoàng Mai còn là một hoạ sĩ vẽ tranh rất tài, 
tôi đã tận mắt nhìn những bức tranh do chị vẽ khi có 
lần đến thăm chị. Tranh vẽ rất có hồn quê hương 
nước Việt, có những bức tranh nhìn qua không giấu 
được xúc động trong tôi. Mong rằng một ngày nào 
đó tranh vẽ của chị sẽ được phổ biến và được sự 
đón nhận của đồng hương trên khắp nước Hoà Lan. 

Bùi Văn Đỗ là cây bút cũng không xa lạ gì với độc 
giả VNNS, anh là một nhà văn quen thuộc cũng đã 
cho ra đời  tác phẩm Việt Nam trong Trái Tim Tôi 
(Quyển I và II ). Quyển II anh vừa xuất bản vào năm 
2010 cùng những trăn trở về Quê hương vẫn còn bị 
kềm kẹp dưới một đảng độc tài CSVN. 

Ca-Nhạc Sĩ Nguyễn Quyết Thắng với giòng nhạc du 
ca, anh cũng đã ra mắt tuyển tập nhạc Tình Yêu 
Quê Hương và Thân Phận. Chương trình văn nghệ 
sinh hoạt chiều nay không thể thiếu tiếng đàn và 
tiếng hát của cặp uyên ương Minh Chiến và Nguyễn 
Q Thắng. Những bài hát viết trước năm 1975, anh 
chị Thắng cũng đã cho chúng ta nghe. Bài hát đã 
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đưa tên tuổi của anh từ làng du ca là bài Vắt Tay 
Lên Trán viết từ năm 1967, sau đó rải rác những 
khúc hát viết cho quê hương tình tự. Nhạc tình anh 
cũng có viết nhưng không phổ biến rộng rãi. Anh đi 
rất nhiều và tham gia trong lãnh vực du ca tại hải 
ngoại những năm sau này. Gần đây nhất cũng đã 
phổ biến trên youtube.   

Một người từng sát cánh nhiều nhất trong sinh hoạt 
của Cộng Đồng và thường tham gia trong các cuộc 
biểu tình là Linh Mục Nguyễn Ðức Minh. Trong phần 
phát biểu ý kiến cha Minh, cho rằng dù chúng ta là 
người bên Công Giáo hay Phật Giáo đi nữa, cũng 
không thể ngồi yên khi thấy bọn tà quyền Cộng Sản 
không chỉ bóc lột nhân dân mà còn hà khắc với 
đồng bào. Tôi lại nhớ ngày biểu tình 30 tháng tư vừa 
qua trong năm nay, với thời  tiết giá lạnh hôm đó 
nhìn thấy các bác đã ngoài sáu mươi co ro vì lạnh 
trong tư thế đứng cầm cờ mà lòng thán phục. Còn 
cha Minh thì phong phanh chiếc áo khoác không đủ 
ấm, có người phải che mũ kín đầu mới chống lại 
được những cơn gió quất mạnh vào mặt. Thời tiết 
hôm đó làm tôi cũng bị lạnh cóng, răng thì đánh xà 
cạp liên hồi.  

Xen lẫn với chương trình văn nghệ, một số các vị 
đại diện hội đoàn đã được mời phát biếu ý kiến gồm 
anh Ðinh Ngọc Hiển (đảng Việt Tân), chị Nguyễn 
Như Tuyết (Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền 
Nhân), anh Bùi Ðức Hoạt (Uỷ Ban Hổ Trợ Ðấu 
Tranh cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam), anh Trúc 
Lâm và anh Bùi Văn Ðỗ (cộng tác viên Việt Nam 
Nguyệt San). Ðại Diện Gia Ðình Quân Cán Chính 
Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan, một tổ chức luôn 
yểm trợ Cộng Ðồng trong nhiều năm qua cũng được 
mời phát biểu, nhưng rất tiếc đã thông báo vào phút 
chót bị trở ngại không đến tham dự được. 

Văn nghệ phụ diễn cho buổi chiều này gồm những 
khuôn mặt quen thuộc mà chúng ta vẫn thường gặp 
trong các buổi sinh hoạt Công Đồng hay trong 
những lần tổ chức biểu tình. Thật quen thuộc là 
tiếng hát của chị Tuyết Lê, giọng hát của chị xuất 
sắc qua bài Lệ Đá bên tiếng đàn keyboard của Hans 
thật tuyệt vời. Lần lượt chúng ta lại được nghe 
những ca khúc ngày xưa viết về đời lính như Một 
Chuyến Bay Đêm hay Thương Về Miền Trung qua 
tiếng hát vững vàng của chị Miên Thụy. Người đệm 
đàn hôm nay cho chị hát không ai khác hơn là anh 
Phước. Anh đàn rất vững nhịp, trong mọi chương 
trình văn nghệ bỏ túi đều không thể thiếu tiếng đàn 
Guitar thật mượt mà của anh. Dễ thương hơn là một 
Như Tuyết thật dấu yêu qua ca khúc trầm buồn mà 
Tuyết đã tự đàn và hát . Âm thanh thật hay từ tiếng 
đàn tiếng hát của một buổi chiều trong phạm vi căn 
phòng nhỏ vừa đủ nghe, vừa ấm cúng là do công 
sức điều chỉnh âm thanh và kỷ thuật của anh 
Nguyễn Được. Người lính mặc đồ rằn ri đội chiếc 
mũ đen có gắn huy hiệu cờ vàng ba sọc đỏ như cho 
mọi người biết thân thế và xuất xứ của mình. Trong 
thời chiến, bóng dáng người lính luôn là người trấn 
giữ biên cương, bảo vệ đât nước mang thanh bình 

cho tổ quốc. Thế mà chiếc áo lính vẫn còn khoác 
trên vai anh hơn nữa đời người dù nay anh đang 
sống ở hải ngoại. Tôi rất yêu hình ảnh người lính  từ 
lâu và cho đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn trong 
trái tim tôi Người Lính thật hào hùng. 

Chương trình văn nghệ tạm ngưng, chúng tôi được 
Ban Tổ Chức mời dùng bữa cơm thân mật. Buổi 
chiều nay thật vui, hạnh phúc lắm trong không khí 
thân mật này làm sao mà chúng tôi có thể không 
nhớ đến người đầu bếp đã cho chúng tôi bữa ăn 
ngon. Chị Vinh, chị Tiên đã thức khuya hai đêm liền 
bên cạnh sự giúp đở của qúy anh Vinh, anh Trí và 
chị Phước (chị Phước rất tiếc không đến tham dự 
được). Dù mệt mỏi nhưng hai chị vẫn tươi cười mời 
chào những món ăn được nấu nướng kỹ càng. Mọi 
người tự lấy thức ăn cho mình và tìm nhau nói 
chuyện. Qua không khí này tôi nhìn thấy rất nhiều 
khuôn mặt thân quen hơn, và được dịp đến chào hỏi 
đôi câu thân tình. Không thể không nhắc đến chị 
Ngọc Anh, người bạn gái có rất nhiều trăn trở với 
quê hương. Ngoài việc vất vả cho đời sống hằng 
ngày, khi rảnh rỗi là chị cũng lo giúp đỡ nhiều hội 
đoàn để cùng nhau thực hiện mục đích chung cho 
quê hương còn bên kia vòng kềm kẹp. Ước mơ của 
chị nhiều lắm nhưng với đôi cánh tay bé nhỏ khó ôm 
trọn giấc mơ của mình. Tôi vẫn nói với chị cố giữ 
vững niềm tin rồi một ngày sẽ tới, riêng giấc mơ của 
tôi cũng chỉ là giấc mơ nhỏ nhoi thôi bạn ạ. 

Cuối chương trình, ông Chủ Tịch Cộng Đồng lên 
cảm ơn mọi người đến tham dự lần nữa và không 
quên trao tặng những bó hoa và bày tỏ lòng biết ơn 
đến qúy chị đã bỏ thời giờ công sức lo chu toàn ẩm 
thực hôm nay. Anh Phước cũng đã lên nhận hoa 
thay cho bà xã vì chị  mệt phải ở nhà. Chúng tôi ra 
về mang theo niềm vui của một buổi chiều gặp gở 
nhau trong tình thân ái. 

Miên Thụy  
Ghi lại buổi họp mặt ngày 26-5-2013 tại thành phố 
Lisse 

 

 

Ông Nguyễn Đắc Trung  
Chủ tịch Cộng Đồng VNTNCS/HL 
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Hình ảnh sinh hoạt buổi họp mặt 26.5.2013 tại Lisse 

 

  

 

 

 

 
 

 

Góp vui văn nghệ 

Bữa cơm thân tình 

Những chia sẻ tâm tình 
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  Tin Hòa Lan 

 

Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa 
Qua: Sự hồi sinh của Geert Wilders 
 
Trong thời gian qua, sinh hoạt tại chính trường Hòa 
Lan bị chi phối bởi những dự đoán bi quan về diễn 
tiến kinh tế trong năm tới. Theo báo cáo của 
Centraal Planbureau (CPB), tức là Cục Hoạch Định 
Kinh Tế Trung Ương, sang năm 2014, kinh tế Hòa 
Lan sẽ tăng trưởng 1 %, trong khi sự bội chi trong 
ngân sách quốc gia (begrotingstekort) được dự 
đoán sẽ lên đến 3,7 %. Sự bội chi được dự đoán 
này sẽ là một sự vi phạm điều lệ của Liên Minh Âu 
Châu, chỉ cho phép các quốc gia thành viên bội chi 
không quá 3 % tổng sản lượng quốc gia một năm. 
Trước đó, Ngân Hàng Quốc Gia Hòa Lan đã dự báo 
rằng sự bội chi thậm chí có thể tăng lên đến 3,9 %... 
Để đối phó với tình hình kinh tế đang trên đà suy 
thoái, liên minh cầm quyền VVD và PvdA tuyên bố 
sẽ cắt giảm thêm 6 tỷ Euro trong chi phí quốc gia, 
bên cạnh sự cắt giảm 16 tỷ đã thỏa thuận từ trước 
trong “thỏa hiệp cầm quyền” (regeerakkoord) giữa 
hai đảng này.  

Những khó khăn kinh tế mà Hòa Lan đang 
gặp phải đã khiến cho hai đảng cầm quyền ngày 
càng mất sự hậu thuẫn của cử tri. Theo sự thăm dò 
dân ý của Maurice de Hond thì liên minh VVD-PvdA 
sẽ mất đa số quá bán tại Hạ Viện nếu bầu cử được 
tổ chức ngay bây giờ. Liên minh này sẽ chỉ còn giữ 
được 37 ghế mà thôi, so với 81 ghế mà nó đang có. 
Trong khi đó thì chính sự thăm dò của De Hond lại 
cho thấy sự hồi sinh của Geert Wilders, kẻ đã bỏ 
đồng đội trong Nội Các Rutte I để trốn chạy khi Nội 
Các này vừa gặp khó khăn. Trong một cuộc bỏ 
phiếu giả định, đảng PVV của Wilders có thể chiếm 
đến 29 ghế trong Hạ Viện, biến nó thành đảng lớn 
nhất trong cơ quan lập pháp này. 

Bên cạnh sự suy thoái kinh tế, một yếu tố 
khác giúp Wilders lấy lại đà đi lên trong các cuộc 
thăm dò dân ý trong thời gian qua là tin tức về 
những sự việc vô cùng tiêu cực xuất phát cộng 
đồng Hồi giáo tại Hòa Lan. Là một đảng được sáng 
lập với mục đích bài Hồi giáo, đảng PVV không thể 
không gặt hái kết quả từ những hành vi phạm pháp 
nghiêm trọng của các tín đồ của tôn giáo này trong 
thời gian gần đây. Mới đây tòa sơ thẩm tại Lelystad 
đã kết án tù một người đàn ông 51 tuổi gốc Bắc Phi 
và sáu cầu thủ thiếu niên cũng có gốc từ vùng này 
vì tội hùa nhau hành hung một viên trọng tài phụ 
sau một trận đá banh khiến ông ta bị tử thương. Tuy 
không ai đề cập đến tôn giáo của nhóm phạm nhân 
này, nhưng vì gốc gác của họ, “mọi” người đều 
ngầm hiểu rằng đây là tín đồ Hồi giáo, một sự hiểu 
ngầm rất có thể đã mang lại kết quả tích cực cho 
Wilders trong các cuộc thăm dò dân ý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một biến cố khác xảy ra gần như cùng một 
lúc với sự tuyên án của tòa là sự khám phá việc học 
sinh trường Ibn Ghaldoun, một trường trung học Hồi 
giáo tại Rotterdam, đã có thể ăn cắp đề thi trung học 
năm nay và sau đó đem đề thi này bán cho các học 
sinh khác tại Rotterdam cũng như ở một số địa 
phương khác. Điều này không những gây rất nhiều 
phiền phức cho các thí sinh trên toàn Hòa Lan, nó 
còn lưu ý quần chúng đến những sự kiện hết sức 
đáng ngại đã xảy ra tại trường trung học Hồi giáo 
đó. Thứ nhất, một trong những học sinh bị tình nghi 
ăn cắp đề thi là con trai của một vị giáo sư dạy vật lý 
tại trường Ibn Ghaldoun. Chính bản thân vị giáo sự 
này đã bị tai tiếng trong quá khứ. Khi còn làm giám 
đốc trường Ibn Ghaldoun, ông ta đã dùng một cách 
trái phép hơn 200.000 Euro của trường để tổ chức 
một số chuyến hành hương cho học sinh sang 
Mekka, thánh địa bậc nhất của Hồi giáo tại Trung 
Đông. Sau khi hành động lạm dụng công quỹ này 
được phát hiện, ông ta đã phải từ chức giám đốc để 
làm một giáo sư trung học bình thường tại trường 
trung học Hồi giáo nói trên. Hiện giờ ông ta đã bị 
trường cho “nghỉ phép”. 

Thứ hai là sự tắc trách nghiêm trọng của ban 
điều hành trường Ibn Ghaldoun. Vào năm 2010 
trường này bị “mất” chìa khóa của chiếc tủ sắc 
được dùng để lưu trữ đề thi. Ban điều hành trường 
không thay khóa mới và cũng không báo cho cảnh 
sát biết, với lý do là chìa khóa nói trên chỉ bị “mất” 
chứ không phải bị đánh cắp. Tuy số thí sinh thi đậu 
tại trường này, một trường vốn bị đánh giá là yếu ớt 
trong lãnh vực giảng dạy, sau đó đã gia tăng một 
cách đột ngột, nhưng không ai trong ban điều hành 
đã đặt dấu hỏi về việc khá bất thường đó… 

Thế nên, với những tin tức không hay về 
cộng đồng Hồi giáo liên tiếp xuất hiện trên hệ thống 
truyền thông Hòa Lan trong thời gian vừa qua, 
chúng ta không cần phải ngạc nhiên trước sự hồi 
sinh của kẻ đào nhiệm mang tên Geert Wilders 
trong các cuộc thăm dò dân ý.  
 

  
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 Thế Giới 

Vấn đề Syria bao trùm các cuộc thảo 
luận tại hội nghị G8  

 

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga  

Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G8  

 
Các nỗ lực của quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực tại 
Syria đã chế ngự cả hai ngày họp thượng đỉnh của 
khối G-8 ở Bắc Ireland. Tổng thống Nga Vladimir 
Putin đã xung đột với các nhà lãnh đạo G8 khác về 
việc ông ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria 
Bashar al-Assad.  

Buổi dạ tiệc vừa ăn vừa làm việc của hội nghị 
thượng đỉnh đã mang tính cách tranh cãi, vào lúc 
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các nhà lãnh 
đạo khác trên thế giới đã tăng áp lực đối với ông 
Putin, người nói rằng lật đổ ông Assad sẽ dẫn đến 
tình trạng bất ổn ở Trung Ðông. Buổi dạ tiệc tiếp 
theo một cuộc họp song phương lạnh nhạt giữa ông 
Obama và ông Putin, không bên nào thay đổi lập 
trường về chính phủ Assad. 

Hoa Kỳ và Nga đồng ý về sự cần thiết phải đàm 
phán tại Geneva để chấm dứt cuộc đổ máu ở Syria, 
và 8 nhà lãnh đạo đã dành phần lớn công tác để 
hướng tới một thỏa thuận về một hội nghị như thế. 

Các cuộc họp tại khu nghỉ mát ở Bắc Ireland đã nêu 
bật các cách biệt giữa Nga và phương Tây về vũ khí 
hạt nhân, mà Hoa Kỳ tố cáo Syria đang sử dụng, và 
quyết định của ông Obama gửi viện trợ quân sự cho 
phe đối lập ở Syria. 

Về chương trình phỏng vấn “Charlie Rose” trên đài 
PBS, tổng thống Obama tuyên bố việc Hoa Kỳ hậu 
thuẫn cho phe nổi dậy Syria có thể giúp đẩy mạnh 
các cuộc đàm phán hòa bình, ông nói: “Chúng ta đã 
hỗ trợ không những sự chống đối chính trị, mà còn 
cả cho sự chống đối quân sự để có được một đối 
trọng có tiềm năng dẫn đến các cuộc thương thuyết 
chính trị, với bằng chứng về vũ khí hóa học, những 
gì chúng ta đã nói là chúng ta sẽ tăng cường sự hỗ 
trợ đó.” 

Tòa Bạch Ốc cũng loan báo hơn 300 triệu đôla viện 
trợ nhân đạo thêm cho những người bị ảnh hưởng 
của vụ xung đột ở Syria. Hoa Kỳ ước tính có 1 triệu 
600 ngàn người tỵ nạn đã bỏ chạy khỏi nước. 

Ngày thứ nhì và là ngày chót của hội nghị thượng 
đỉnh cũng tập trung vào các vấn đề kinh tế. Các nhà 
lãnh đạo G8 đồng ý về một kế hoạch gia tăng sự 
minh bạch về quyền sở hữu và kiểm soát công ty. 
Kế hoạch này nhắm mục đích chống nạn rửa tiền, 
trốn thuế, các công ty bao che và các công ty bình 
phong dùng để trốn thuế. 

Mỹ sẵn sàng thảo luận hạt nhân với 
 Iran  

 
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama 

 
Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ mở rộng cửa 
cho những cuộc thảo luận mới với Iran và chương 
trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tuy 
nhiên trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình 
PBS, Tổng thống Obama nói Iran phải hiểu rõ là 
những chế tài quốc tế vẫn tồn tại cho đến khi Iran 
giải tỏa được những mối quan tâm về việc nước 
này đang chế tạo vũ khí hạt nhân.  Iran nhất mực 
cho rằng chương trình hạt nhân của Tehran nhằm 
mục đích hòa bình. 

Tổng thống Obama cũng nói việc bầu giáo sĩ ôn hòa 
Hassan Rowhani làm Tổng thống kế tiếp của Iran 
cho thấy nhân dân Iran “muốn tiến theo một hướng 
khác” và giao tiếp với cộng đồng quốc tế theo một 
đường lối tích cực hơn. Tổng thống Obama cũng 
nói ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin  lạc quan 
dè dặt là ông Rowhani sẽ thúc đẩy những tiến bộ 
trong những cuộc thảo luận về hạt nhân. 

Ông Rowhani phát biểu tại một cuộc họp báo là Iran 
muốn chứng tỏ những hoạt động hạt nhân của 
nước này hoàn toàn đáp ứng những tiêu chuẩn 
quốc tế. Ông Rowhani nói thêm là chương trình hạt 
nhân của Iran hoàn toàn minh bạch, và Iran sẵn 
sàng cho thấy minh bạch hơn nữa. 

Ông Rowhani nói: “Chúng tôi sẽ cứu xét hai việc rõ 
rệt để cho phép chúng tôi bãi bỏ và giải quyết vấn 
đề chế tài Iran. Việc đầu tiên là đi về hướng gia tăng 
sự minh bạch trong chương trình hạt nhân của Iran. 
Dĩ nhiên trên bản chất, chương trình hạt nhân của 

http://dc308.4shared.com/img/dkWPiYyA/s7/D3600_WORLD_OF_EARTH__-DIA_CAU.jpg
http://gdb.voanews.com/661D13AB-D702-459B-80A4-D3326CF5F909_mw1024_n_s.jpg
http://gdb.voanews.com/E4B23A13-062D-47AD-95D8-CC9363AC8409_mw1024_n_s.jpg
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chúng tôi hoàn toàn minh bạch. Tuy nhiên chúng tôi 
sẵn sàng cho thấy thêm nhiều minh bạch hơn nữa 
và chứng tỏ cho thế giới thấy rằng những hoạt động 
hạt nhân của Iran hoàn toàn phù hợp  với khuôn 
khổ quốc tế. Thứ hai, chúng tôi sẽ cổ vũ cho sự 
tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa Iran và các nước 
khác. Mỗi khi sự tin cậy hỗ tương này bị đe dọa, 
chúng tôi sẽ có những nỗ lực để củng cố sự tin cậy 
hỗ tương này. Theo quan điểm của tôi, con đường 
tiến tới chỗ chấm dứt những chế tài chống lại Iran là 
qua sự tin cậy lẫn nhau và minh bạch hơn nữa trong 
khuôn khổ của những luật lệ quốc tế.” 

Ông Rowhani nói ông sẽ theo đuổi con đường ôn 
hòa và công lý chứ không phải cực đoan. Ông cũng 
hứa làm sống lại điều ông gọi là sự giao tiếp xây 
dựng với thế giới, và giúp chấn hưng nền kinh tế 
đang yếu kém của Iran. 

Được hỏi về mối quan hệ với Hoa Kỳ, ông Rowhani 
nói vấn đề này phức tạp và gọi đây là “một vết 
thương cũ cần được chữa lành”. 

Hoa Kỳ và đồng minh phươngTây nghi ngờ Iran 
đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, và đã giúp 
thực thi nhiều đợt chế tài đối với Iran, làm thiệt hại 
cho nền kinh tế nước này. 

Biểu tình lan rộng ở Brazil 

 
Người biểu tình đã xung đột với cảnh sát tại nhiều thành 

phố lớn ở Brazil 

Hàng chục nghìn người đã tham gia diễu hành tại 
thành phố lớn nhất của Brazil, Sao Paulo, vào thứ 
Hai, ngày 18/6, để phản đối quyết định tăng giá dịch 
vụ giao thông công cộng và chi phí tổ chức World 
Cup 2014. 
Các cuộc diễu hành diễn ra tại ít nhất 10 thành phố 
trong đó có thủ đô Brasilia, nơi mà những người 
biểu tình đã leo lên nóc tòa nhà Quốc hội. Những 
người biểu tình cũng đã xung đột với cảnh sát gần 
trụ sở hội đồng lập pháp bang Rio De Janeiro. Tình 
trạng bất ổn bắt đầu từ tuần trước, sau khi chính 
phủ ra thông báo về việc tăng giá dịch vụ xe bus. 
Tuy nhiên sự bất mãn của người biểu tình sau đó 
đã nằm ngoài vấn đề chi phí đi lại, khi các cuộc 
đụng độ ở Sao Paulo dẫn đến cáo buộc từ phía 
những người này rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực 

vượt giới hạn. Hàng chục người đã bị thương, trong 
đó có nhiều nhà báo. 
Kể từ lúc đó, những người tham gia biểu tình đã lên 
tiếng tỏ thái độ bất mãn về vấn đề giao thông công 
cộng, an ninh, y tế và chi phí tổ chức hai giải bóng 
đá quốc tế. 
Các cuộc biểu tình bắt đầu gia tăng kể từ lúc diễn ra 
giải đấu tranh Cúp Confederations, vốn được cho là 
tập dượt cho World Cup 2014. 
Trong lúc làn sóng biểu tình lên cao vào thứ Hai, 
17/6, những người biểu tình ở thủ đô Brasilia đã 
vượt qua hàng rào an ninh quanh trụ sở quốc hội và 
trèo lên nóc tòa nhà do kiến trúc sư Oscar Niemeyer 
thiết kế. 
Ở Sao Paulo, 65 nghìn người tham gia biểu tình 
trong sự giám sát của cảnh sát đã khiến thành phố 
lớn nhất của Brazil rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Các 
lãnh đạo an ninh đã gặp những người tổ chức biểu 
tình nhằm hạn chế rắc rối và tuyên bố cảnh sát sẽ 
không mang theo súng bắn đạn cao su tại các cuộc 
biểu tình. 
Ở Rio, một đám đông khác diễu hành xuống các 
con đường ở trung tâm thành phố. Các nguồn tin 
nói cảnh sát đã đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay 
khi những người biểu tình tìm cách tiến vào trụ sở 
hội đồng lập pháp. 
Những người này cũng đã phóng hỏa một chiếc xe 
và tổ chức đốt lửa ở ba tụ điểm khác. 
Biểu tình cũng xảy ra ở Belem và xung đột nổ ra ở 
Belo Horizonte sau khi người biểu tình tìm cách tiến 
vào sân vận động diễn ra trận đấu Cúp các châu lục 
giữa Tahiti và Nigeria. 
Tại thành phố Maceio ở phía Bắc Brazil, các nguồn 
tin nói một thanh niên đã bị bắn vào mặt bởi một 
người lái xe máy tức giận vì bị đám đông chắn 
 đường. 
Các cuộc diễu hành cũng diễn ra ở Vitoria, Porto 
 Alegre, Novo Hamburgo và các thành phố khác. 
 

Cảnh sát dẹp người biểu tình ở Istanbul 
 

 
Người biểu tình và cánh sát đụng độ quyết liệt  

 

Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát Thổ 
Nhĩ Kỳ ở Istanbul, sau khi lực lượng chống bạo 
động dùng hơi cay và vòi rồng để đẩy người phản 
đối ra khỏi công viên Gezi Park. Những người biểu 
tình đã rút lẹ ra khỏi công viên, nhưng sau đó dựng 
lên các rào chắn trên đường phố gần đó và đốt lửa. 
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Các nhân chứng nói đây là một trong những đêm tồi 
tệ nhất của tình trạng bất ổn kể từ khi công viên đã 
bị chiếm cứ 18 ngày trước. Cảnh sát phong tỏa cầu 
Bosphorus nhằm chặn đoàn biểu tình đến Quảng 
trường Taksim, nơi công viên tọa lạc. Xung đột tiếp 
tục trên các đường phố xung quanh quảng trường, 
vẫn theo các nhân chứng. Trên quảng trường chính, 
xe ủi đất được đưa tới làm việc, dọn chướng ngại 
vật mà những người biểu tình để lại. 
Hàng ngàn người cũng đã đổ xuống đường phố ở 
thủ đô Ankara, để bày tỏ sự ủng hộ cho các cuộc 
biểu tình. Liên đoàn Lao động Công nhân Công Lập 
(KESK) cũng nói sẽ kêu gọi một cuộc đình công trên 
toàn quốc, trong khi một nhóm công đoàn khác 
đang cân nhắc quyết định tham gia đình công lớn. 
 
Các quan chức y tế ước tính rằng 5.000 người đã bị 
thương và ít nhất bốn người thiệt mạng kể từ khi 
các cuộc phản đối bắt đầu diễn ra ở cấp độ nghiêm 
trọng vào ngày 31 tháng Năm. 
Các cuộc phản kháng khởi đầu từ một cuộc biểu 
tình cấp địa phương chống lại một kế hoạch tái phát 
triển khu công viên Gezi Park, nhưng nhanh chóng 
lan ra trên toàn quốc thành các cuộc biểu tình chống 
chính phủ sau khi người biểu tình bị nhà cầm quyền 
ra tay đàn áp thô bạo. Trước đó trong tuần cảnh sát 
đã giải tỏa khi Quảng trường Taksim, nơi có công 
viên tọa lạc, nhưng nhà chức trách có vẻ tỏ ra bớt 
bạo lực hơn. 
Ông Erdogan, một nhân vật bị những người biểu 
tình căm ghét, đã đồng ý hoãn dự án tái phát triển 
công viên, trong khi tòa án nói sẽ xem xét tính hợp 
pháp của dự án. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu 
trước những người ủng hộ Đảng Công lý và Phát 
triển (AK) tại Ankara, ông nói khu công viên đã 
được các lực lượng an ninh “giải tỏa”. 
Phóng viên BBC James Reynolds, người đưa tin từ 
công viên, nói cảnh sát tiến từ từ vào hiện trường, 
đeo mặt nạ phòng khí độc và mang khiên chống bạo 
động, trong khi có một đám mây lớn hơi cay màu 
trắng. Hầu hết những người biểu tình đã lựa chọn 
việc rút đi để tránh bị tổn thương. Một số tập hợp lại 
trong đường phố gần đó, nhưng cảnh sát đã bắn 
hơi cay hơn trong nỗ lực để giải tán họ. Các cuộc 
đụng độ sau đó nổ ra xung quanh thành phố, với 
những người biểu tình bóc các lớp gạch đá ốp, lát 
và bửa các hàng rào rồi sử dụng làm rào chắn. 
Cảnh sát truy đuổi người biểu tình đến tận các 
khách sạn nơi họ ẩn náu, và một số nhà hoạt động 
nói các cơ sở y tế đã bị vòi rồng và hơi cay nhắm 
mục tiêu. 
 
Trong suốt thời gian qua, các cuộc đàn áp của cảnh 
sát nhắm vào người biểu tình ở Istanbul, Ankara và 
nhiều thị trấn, thành phố khác trên khắp quố gia đã 
thu hút mối quan ngại của cộng đồng quốc tế, đặc 
biệt là từ châu Âu. Hoa Kỳ cũng lên tiếng quan ngại 
về cách thức chính quyền sử dụng các biện pháp 
được cho là mạnh và bạo lực quá mức cần thiết khi 
giải quyết cuộc xung đột với thường dân. 

 Tin Việt Nam 

Tuyệt thực trong ngoài nước cùng 
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ 

 

Hiện có nhiều người nhiệt tâm với quê hương, dân 
tộc – trong cũng như ngoài nước – đã hay sắp sửa 
tuyệt thực để bày tỏ sự khâm phục, chia sẻ tinh thần 
ái quốc của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực 
trong tù, cũng như đánh động công luận về hành 
động đàn áp ngày càng đáng ngại của nhà cầm 
quyền Việt Nam. 

Tình cảnh tuyệt thực trong ngục tù Thanh Hoá của 
tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bắt đầu từ ngày 27 tháng 
5 vừa rồi cho tới nay để phản đối giới cầm quyền 
“xâm phạm quyền lợi hợp pháp” của ông khiến nhân 
tâm cảm động và khâm phục. 

Hiện giờ, xem chừng như ngày càng có nhiều người 
tâm huyết với vận nước, dân tộc đã, đang hay sắp 
sửa đồng hành với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, từ bác sĩ 
Phạm Hồng Sơn, tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo Võ Văn 
Thanh Liêm, nhà dân chủ Phạm Thanh Nghiên, nhà 
văn Thái Bá Tân ở trong nước, cho tới tiến sĩ 
Nguyễn Quốc Quân của đảng Việt Tân, ông Đỗ 
Thành Công của đảng Dân chủ Nhân dân tại Hoa 
Kỳ. 

Riêng ông Đỗ Thành Công bắt đầu tuyệt thực trước 
Toà Lãnh sự Việt Nam tại thành phố San Francisco, 
tiểu bang California vào ngày 14 tháng Sáu vừa qua 
– cuộc tuyệt thực mà ông cho biết là sẽ dài hạn, có 
thêm 3 người nữa đồng tuyệt thực với ông, gồm 
thẩm phán Phan Quang Tuệ, nhà văn Trần Khải 
Thanh Thủy và nhà văn Tưởng Năng Tiến. 
Từ Chợ Mới, An Giang, tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo Võ 
Văn Thanh Liêm trụ trì Chùa Quang Minh Tự đã 
tuyệt thực trong 7 ngày, bắt đầu từ 11 tháng 6 vừa 
qua, cho biết: 
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“Các vị bất đồng chính kiến đang tuyệt thực thì tôi 
cũng đau lòng, cho nên tôi cũng hưởng ứng – trước 
là hưởng ứng, sau đó cũng sẽ tiếp tục để đóng góp 
thêm cho anh em ở trong tù và cả ngoài tù. Bởi vì 
những người ở ngoài tù cũng đang bị CS đàn áp 
dồn dập, mà trong tù thì bị quá khắt khe. Càng 
ngày, Cộng sản càng đàn áp, bắt bớ. Cho nên hôm 
nay, chúng tôi phải đóng góp để cùng chặn đứng 
dòng nước độc tài đó lại. Tôi quyết định tuyệt thực, 
thứ nhất, là để đòi hỏi tự do tôn giáo; thứ hai, là đòi 
hỏi nhân quyền mà VN không có; và thứ ba, tôi đã 
từng vào tù ra khám, và các anh em khác cũng vào 
tù ra khám, thì chúng tôi thấy rõ hiện nay, Cộng sản 
đàn áp tù nhân tôn giáo và tù nhân bất đồng chính 
kiến rất trầm trọng.”  

Trong khi đó, nhà tranh đấu trẻ trong nước Phạm 
Thanh Nghiên tuyệt thực làm 2 đợt, tổng cộng 6 
ngày, bắt đầu từ 16 tháng 6, lên tiếng với công luận 
như sau: 

“Trước tình cảnh chúng ta đều thấy rõ của tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ đang trong chốn ngục tù, thì đó là tình 
trạng mà tôi cho là rất nghiêm trọng về sức khoẻ 
cũng như tính mạng của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong 
khi những gì ông đấu tranh, đòi hỏi là hoàn toan 
chính đáng.  

Nguồn cơn là bắt đầu từ bác sĩ Phạm Hồng Sơn khi 
ông quyết định tuyệt thực trong 7 ngày để ủng hộ 
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Đây là việc làm trước mắt mà 
tôi thấy rất thiết thực. Tôi cũng muốn là, ngoài việc 
ủng hộ cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cho bác sĩ Phạm 
Hồng Sơn, thì tôi ra sức gởi đi thông điệp của riêng 
tôi rằng trên con đường tìm kiếm công bằng và tự 
do, không ai bị đơn độc cả, cho dù người đó đang ở 
trong tù.  

Tôi rất muốn công luận trong nước cũng như trên 
toàn thế giới quan tâm nhiều hơn về trường hợp 
của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nói riêng, và những tù 
nhân lương tâm đang nằm rải rác ở trong các nhà tù 
CSVN, nói chung.” 

Hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên 
và Đinh Nguyên Kha kháng cáo  

 

Hai tuần sau khi bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù 
giam và 6 năm quản chế, Nguyễn Phương Uyên và 
Đinh Nguyên Kha đã kháng cáo. 

Phương Uyên và Nguyên Kha đã khẳng định lòng 
yêu nước qua việc tố cáo Trung Quốc xâm lăng Việt 
Nam. Tuy nhiên cả hai đều quyết định "không xin 
giảm án" mà cốt có cơ hội được nói hết ý của mình 
đã không được biểu thị trong phiên xử ngắn ngủi và 
bất minh ngày 16/05/2013. 

Phương Uyên, cô gái bé nhỏ, 21 tuổi, nói rằng, "rất 
uất ức về bản án cũng như còn rất nhiều việc chưa 
giải bày được … vì trong phiên xử bị quan tòa ngăn 
không cho nói. Phương Uyên nói là rất "sốc" vì bản 
án, nhưng sau mấy ngày thì lấy lại được tinh thần. 

Phiên tòa 16/05 hầu như không làm sáng tỏ bất cứ 
một vấn đề gì, không có nhân chứng, không có vật 
chứng, thậm chí không đưa ra được những căn cứ 
để buộc tội. Một câu hỏi rất đơn giản là khẩu hiệu 
"Tàu khựa cút khỏi Biển Đông" mà Phương Uyên 
viết bằng máu có vi phạm luật pháp Việt Nam hay 
không, Phương Uyên hỏi đến ba lần nhưng chánh 
án không trả lời được, cả bồi thẩm đoàn cũng ngồi 
im, cuối cùng họ cho em về chỗ...", theo lời của mẹ 
Phương Uyên.  

  
Hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha 

trong phiên sơ thẩm tại Tòa án Long An hôm 16/5/2013  

 
Ngay sau phiên toà sơ thẩm của Phương Uyên và 
Nguyên Kha hôm 16/5, đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam 
đã phản đối bản án và kêu gọi trả tự do cho hai 
người này. 

Trong một cuộc điều trần tại quốc hội Hoa kỳ với 
chủ đề “Các mối quan hệ Việt-Mỹ” do Tiểu ban 
Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối Ngoại 
Hạ viện Mỹ tổ chức hôm 5/6, theo đài VOA, Phó Trợ 
lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ - Nhân quyền - 
Lao động, ông Daniel Baer, tuyên bố: 

“Tôi cam kết sẽ tiếp tục nêu lên trường hợp của hai 
nhà hoạt động này cũng như thúc đẩy nhà cầm 
quyền Việt Nam trả tự do cho Uyên và bạn của cô 
ấy là Kha”. 

http://www.google.nl/imgres?biw=1093&bih=461&tbm=isch&tbnid=t2vlMRCDSt4JBM:&imgrefurl=http://chauxuannguyen.org/2013/05/22/nguyen-phuong-uyen-toi-la-mot-sinh-vien-yeu-nuoc/&docid=17J2gF2YX4miIM&imgurl=http://chauxuannguyenblog.files.wordpress.com/2013/05/113e7-nguyenphuonguyen-taukhua-cs-cutdi-danlambao.jpg&w=686&h=472&ei=4ZrBUaq1DYWWswa5mYHgAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:0,i:278&iact=rc&page=6&tbnh=184&tbnw=269&start=62&ndsp=12&tx=171.60003662109375&ty=55.400001525878906
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12 tổ chức quốc tế kêu gọi Hoa Kỳ 
can thiệp cho luật sư Lê Quốc Quân 

 
Luật sư Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống Trung 
Quốc hôm 8 tháng 7,2012 tại Hà Nội 

  
Nhiều tổ chức của phóng viên, luật gia, hoạt động 
nhân quyền cùng ký tên trong thư gửi ngoại trưởng 
Hoa Kỳ, yêu cầu ông có hành động để giải thoát luật 
sư Lê Quốc Quân đang bị Hà Nội giam giữ vì hoạt 
động cho nhân quyền. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí của các tổ chức này ca ngợi luật 
sư Quân là một nhà hoạt động cổ võ cho nhân 
quyền tại Việt Nam, thường bào chữa cho những 
người bị truy tố vì hoạt động nhân quyền, và bị đưa 
ra khỏi đoàn thể luật sư của Việt Nam. 
Sau khi từ Hoa Kỳ tu nghiệp trở về năm 2007, ông 
bị giam giữ 100 ngày, rồi bị những kẻ mà ông cho là 
công an giả dạng côn đồ tấn công. 
 
Tháng 12 năm ngoái ông bị bắt và truy tố tội trốn 
thuế, một tội trạng ông cho là vu khống, bị biệt giam 
ở Hà Nội và nay vẫn còn trong tù. 
Các tổ chức ký tên trong thư kêu gọi Ngoại trưởng 
John Kerry nhân dịp dự hội nghị ASEAN trong tháng 
này, hãy can thiệp cho LS Lê Quốc Quân được tự 
do. 
 
Lời kêu gọi của các tổ chức bênh vực cho nhân 
quyền trên thế giới gửi đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
John Kerry trong bối cảnh chính quyền Việt Nam dự 
trù sẽ đưa LS Lê Quốc Quân ra tòa xét xử vào ngày 
9 tháng 7 tới đây. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thông báo của trang nhà chùa Vạn Hạnh – Hòa Lan 
 

 
 

Thân mời qúy đồng hương và qúy Phật tử vào thăm trang nhà chùa Vạn Hạnh 
để theo dõi tiến trình xây cất chùa Vạn Hạnh mới và các tin tức sinh hoạt thường 

xuyên của chùa. 
www.vanhanhpagode.nl 

 

http://www.vanhanhpagode.nl/
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Giấc Mơ 
Vũ Thị Thiên Thư 

 

 
 
Người thanh niên tay xách cái túi nhỏ hành trang, 
đứng trong hàng nối đuôi theo nhau như trò chơi 
rồng rắn, kiên nhẩn chờ đợi ở trạm kiểm soát để 
được lên phi cơ, khuôn mặt trẻ hằn những dấu âu 
lo, từng trải, đôi bàn tay sần sùi của người quen làm 
những công việc tay chân. Anh đứng im lặng thờ ơ, 
chờ người nhân viên an ninh trong phi trường kiểm 
soát hành lý và trao trả lại vật dụng cá nhân. Bên 
trong căn phòng nhỏ, nơi chờ đợi, đã chứa đầy 
những người và người, dăm đôi hành khách lớn tuổi 
ngồi đọc báo hay lơ đảng nhìn ra khung cửa. Một 
cặp vợ chồng, tuổi độ trung niên và hai đứa trẻ 
đứng xếp hàng phía trước, người vợ dắt đứa con 
trai chừng ba bốn tuổi, đứa bé gái lớn hơn thì níu 
tay Bố, ông ta đang cho tay vào túi quần móc hết 
những đồng tiền lẻ cho vào dĩa , cởi cả thắt lưng và 
giầy ném vào khay nhựa, rồi dắt con đi qua cổng dò 
kim khí.Tiếng máy kêu lên báo hiệu, anh nhân viên 
kiểm soát bước lại mời ông ta đứng sang một bên 
để nhân viên dùng máy rà tay kiểm soát trên người, 
ông bật cười nói với người vợ 

-  Tôi đã khuyến cáo, mình thua cuộc rồi đó. Ông ta 
móc ra một nắm tiền một xu, cho vào dĩa nhựa rồi 
nói với người nhân viên: 

-  Chúng tôi đánh cá nhau, nhà tôi không tin là khi 
tôi đi qua cổng, máy dò kim khí có thể phác giác 
được những đồng xu nhỏ nầy, bà ấy thua rồi. 
Họ vui vẻ đi trở lại lần nữa rồi dắt hai đứa bé cưới 
nói tíu tít đi vào phòng chờ đợi. Ðến lượt tôi, anh 
nhân viên bảo cởi giầy, bỏ chiếc áo khoát dầy cộm 
và xách tay vào khay nhựa rồi đi qua cổng, đến bàn 
để nhận lại các vật dụng, ngươì nhân viên xin được 
kiểm tra, tôi mở sắc tay, trút hết các thứ lỉnh kỉnh 
bên trong, anh ta mở cả thỏi son môi và bao đựng 
viết cho tất cả vào mâm, mang trở vào máy X-ray 
một lần nữa rồi trả lại cho tôi. Thật là buồn cười cái 
thỏi son môi vô tội và mấy món hàng lỉnh kỉnh được 
chiếu cố cẩn thận. Chẳng biết tất cả những kiểm 
soát nầy có thật sự khám phá được những mưu đồ 
phá hoại không, nhưng mỗi người có phận sự phải 
làm, mấy người nhân viên kiểm soát chỉ thừa hành 
theo mệnh lệnh thôi. Tôi lặng lẽ sắp xếp lại các vật 
dụng, cho vào xách tay rồi sang phòng chờ đợi. 

Nhìn trở lại thấy các em còn đang lóng ngóng chờ 
ngoài hành lang, tôi khoát tay ra dấu bảo các em về 

đi. Ðoàn người rồng rắn lần lượt mất khúc đầu, 
những hàng ghế đầy người qua trạm vào tìm chổ 
nghỉ chân .Tôi ngồi xuống một ghế trống tựa lưng 
vào vách, nhìn màu nắng vàng nhảy múa ngoài cửa 
sổ, từ giã thung lũng hoa vàng và những toà 
building bỏ không, những tòa nhà đã có một thời 
nhộn nhịp với bãi đậu xe đầy những chiếc xe ngoại 
quốc đủ màu, một thời làm cơ sở của thiên đàng 
điện tử, giờ vắng ngắt , đứng lặng lẽ im lìm, trở về 
Ngũ Ðại Hồ thân quen hơn phần tư thế kỷ, với màn 
sương trắng mù mù và những hoa tuyết cuối mùa 
long lanh ……. 

Tôi thờ ơ mở quyển tạp chí, chữ nghĩa nhảy múa 
trước mặt , những hàng ghế ngồi đã đầy người chờ 
đợi , đôi vợ chồng ngồi cạnh nhau, hai đứa bé mở 
ba lô mang ra các trò chơi điện tử cầm tay, hai ngón 
tay không ngừng bấm, âm thanh ríu rít, ánh sáng 
xanh đỏ nhảy múa theo, chúng nó có vẻ quen thuộc 
vói trò chơi và trong phòng chờ đợi, cũng không có 
vẻ xôn xao tò mò như những trẻ lần đầu tiên được 
đi xa. Chán với trò chơi điện tử, hai đứa trẻ thu gọn 
hành lý rồi dắt nhau ra dí mũi vào khung cửa kính 
nhìn những sinh hoạt tấp nập bên ngoài. 

Người nhân viên của hảng bay đi vòng quanh kiểm 
soát vé của hành khách, chuẩn bị cho mọi người lên 
phi cơ, đôi vợ chồng già ngồi lặng lẽ cũng xếp vật 
dụng vào xách tay, ưu tiên cho trẻ con và ngưới lới 
tuổi, họ lần lượt nối đuôi nhau vào phi cơ, tôi cũng 
theo chân những người trong hàng. Nghiêng người, 
kéo cái xách tay, lách qua hành lang chật hẹp trong 
phi cơ, nhìn lên bảng số thứ tự tìm chỗ ngồi , hàng 
ghế ba chỗ vẫn chưa có người ngồi, chọn chiếc hãy 
còn trống, như thói quen, tôi ngồi xuống ghế cạnh 
đường đi. Người thanh niên lơ đãng trong phòng 
chờ đợi ban nãy cũng tần ngần nhìn vào số ghế, rồi 
hỏi tôi bằng tiếng Anh 

 -  Thưa bà , có phải đây là ghế số hai mươi C 
 không ? 
-  Vâng, Tôi thật vô ý, xin lỗi nhé. 
-  Thưa bà không có chi, tôi chọn ghế phía ngoài để 
dể di chuyển thôi. 
Tôi trả lại ghế cho người thanh niên rồi vào ngồi 
cạnh cưả sổ, phi cơ vẫn còn nằm yên trong cổng dù 
đồng hồ tay đã quá giờ bay nửa tiếng. Quyển tạp 
chí lại mở ra hờ hững , chử nghiã cũng lơ mơ như 
những giọt nắng vàng nhảy muá ngoài cửa sổ. Cái 
sức nóng ngột ngạt và không khí tù hãm trong phi 
cơ, hành khách hầu hết đã ngồi vào chổ, những 
người tiếp viên trong đồng phục đã đi dọc theo hành 
lang đóng lại những hộc hành lý trên đầu. Chờ đợi 
nào cũng thăm thẳm, đi về nào cũng xôn xao. 
Người thanh niên bồn chồn nhìn ra khung cửa sổ 
của phi cơ nhỏ như cửa tò vò. Nóng hâm hấp, nóng 
như những ngày tháng đầu muà mưa trên quê 
hương yêu dấu, nóng như tháng hạ nào xa lắt xa lơ 
trong ký ức miệt mài.  
Cuối cùng rồi cũng cất cánh bay, nhìn xuống đồng 
hồ tay, đã trể mất một giờ, từ hôm sang đây, tôi vẫn 
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không thay đổi kim đồng hồ , giờ nầy vẫn là giờ 
Chicago, buổi trưa, bên ấy trời có lạnh ? Hôm ra phi 
trường , mang theo cái áo len dầy cộm của mùa 
đông, nghĩ rằng khi trở về có thể sẽ cần đến. Thời 
tiết ở Chicago cũng bất thường như tấm lòng cô gái 
mới lớn, thoạt ấm thoạt lạnh, ngày đang đẹp, nhìn 
những người bộ hành tung tăng vui bước trong 
hàng hiên với quần áo muà hè giản dị, chỉ cần một 
chút nắng chút gió xoay chiều, lạnh buốt da trần, 
người người run rẩy tránh vào các cưả hàng,bước 
vội ra xe, nhiệt độ đang từ tám mươi bốn độ F hạ 
xuống bốn mươi tám độ F chỉ trong phút chốc . 
 
Nhìn quyển sách trên tay tôi, anh ta hỏi tôi, tiếng 
 Việt trôi chảy 
- Chị là người đồng hương phải không? 
 - Tôi không giống người Việt Nam sao ? 
- Không phải vậy, tôi chỉ sợ nhận lầm người thôi, chị 
không giống người ở Cali 
- Tôi nhìn như người lạ ? Vâng, tôi chỉ đến thăm 
Cali thôi, giờ trở về. 
- Ở Chicago mùa nầy có còn lạnh không? 
- Mùa nầy đang vào xuân, ban ngày ấm hơn trước, 
nhưng đêm về vẫn còn trên dưới bốn mươi độ 
Farenhei 
- Ôi chà, lạnh quá vậy! 
- Nếu quen với nắng ấm Cali thì đúng là lạnh thật , 
nhưng tôi sống ở đó khá lâu rồi, nhiều hơn những 
năm tháng lớn lên sinh sống ở quê nhà, đôi khi vẫn 
tự hỏi mình, quê nhà? Ở đâu là quê nhà? Nơi sinh 
ra và nơi đang sống, mỗi nơi đều yêu thương quyến 
luyến, mỗi nơi đều nghĩa nặng tình sâu, tại sao 
đang ở nơi nầy vẫn nhớ nhung da diết, mỗi lần giao 
mùa, thêm xao xuyến bâng khuâng, mỗi lần Tết 
quạnh hiu lại buồn đau gậm nhấm. 
- Tôi đi ngang qua đấy đôi lần, lần nầy đổi máy bay, 
phải chờ chuyến bay kế tiếp nên định ra ngoài dạo 
phố chơi một vòng cho biết, từ phi trường về trung 
tâm thành phố có xa không? 
- Cũng không xa lắm, nhưng anh chỉ có hai giờ chờ 
chuyến bay thì tôi nghĩ rằng không đủ thời gian đâu. 
Chicago nằm dọc bờ hồ, có rất nhiều Viện bảo tàng, 
các kiến trúc lịch sử, và nhiều thắng cảnh nên thăm 
viếng. Nếu anh có thời gian thì hãy ở lại đôi ngày 
mới có thể đi được các nơi. Nhất là các khu phố của 
mọi sắc dân, khu thương mãi, hay ngay cả những 
kiến trúc mới mẻ tân kỳ. 
- Rất tiếc, tôi không còn thời gian, phải về nhận việc 
ở Philadelphia, có người bạn thân hiện đang bên 
ấy, chúng tôi hùn nhau mở một nhà hàng, bạn tôi đã 
chuẩn bị từ mấy tháng nay, hiện thì cơ sở đã sẳn 
sàng, anh nhắn tôi bay sang để bắt tay vào việc. 
- Anh đã từng làm nhà hàng bao giờ chưa? 
- Tôi đã đi làm cho nhiều nhà hàng, chỗ tôi vừa xin 
thôi cũng là một nhà hàng lớn, tôi để ý học hỏi, hiện 
nay có thể đứng bếp chính, công việc đã quen 
thuộc, vả lại, chẳng lẽ mình đi làm công hoài, không 
thể khá hơn được, nên mới tính nhào ra làm chủ 
một phen. 

- Thường thì phi thương bất phú, anh có gan thì làm 
giàu mấy hồi, tôi chúc anh và người bạn thành 
công. 
- Cảm ơn chị. 
Chuyến bay cất cánh muộn hơn giờ dự định. Trẻ 
con cũng không còn háo hức nhìn qua khung cửa 
sổ tò vò của phi cơ. Câu chuyện bâng quơ, mỗi 
người lại lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ tiêng tư. 
Tôi mang tờ tạp chí ra đọc, hôm đi, mang theo 
quyển sách nhỏ, vẫn còn nằm yên trong ngăn kéo 
bên hông cái xách tay, trở về, lại mang thêm một 
mớ sách nữa. Lang thang ở khu phố của người 
đồng hương, nhìn thấy quán sách èo uột nằm khiêm 
nhượng, tôi bước vào, đảo một vòng chung quanh, 
bao nhiêu tên tuổi, những người cũ, mới nằm lẫn 
lộn vô hồn, bụi bám đầy trên giá, nhớ lại mớ sách 
vở nâng niu góp nhặt, dành dụm chút tiền quà bánh 
hàng ngày để mua từng quyển, một trang sử lật 
qua, một nền văn hóa ngỡ đã cháy tiêu theo ngọn 
lửa hồng, nhưng cuối cùng vẫn còn mang ra bán 
đầy vĩa hè, góc phố. Lịch sử bao nhiêu lần thay đỗi, 
mỗi một triều đại dựng lên, một chính thể mới đặt 
xuống, đều truy lùng tận diệt những tàn dư của thời 
đại trước. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, 
có phải vì muốn thay đổi hoàn toàn cách giáo dục 
và nền tảng triết lý? Lon Nol lùa tất cả giới trí thức 
vào The Killing field có phải muốn hòan toàn hủy 
diệt những gì còn sót lại của một bộ máy cầm 
quyền, cũng như ảnh hưởng của nền giáo dục 
trước đây ? Bao nhiêu lần sửa sai, bao nhiêu lần đổi 
mới, kết án rồi lại phục hồi, kể tội rồi tâng công, giết 
từ trong trứng nước, hay nhổ lúc cỏ còn non ? 
 
Tiếng người đồng hành nói nho nhỏ đều đều, từ 
những câu chào xã giao, sang thăm hỏi, tiếng Mẹ 
thật ngọt ngào lưu luyến, chuyện trò đôi chút cho 
quên đi những âu lo ngồi trong khối sắt ngàn cân, 
bay trên bầu trời trắc trở. Những ánh mắt bàng 
quang, những khách hành lạc lõng, phương tiện kỹ 
thuật thật tân kỳ, chuyện di chuyển nhanh chóng 
của con người gom chung lại những kẻ phương 
đông người phương tây, dăm ba ngàn cây số chỉ 
mất mấy giờ bay . 
- Hồi xưa chị ở đâu vậy ? 
- Tôi ở Sai gòn cho đến ngày mất nước, sau đó thì 
về quê sống 
- Về quê thì sống nổi gì, tôi cũng nghe lời nhà nước 
đi về kinh tế mới, nước nôi chẳng có, đất đai trồng 
sắn trồng mì cũng chẳng kiếm nổi miếng ăn. Cuối 
cùng rồi lại bò về thành phố vất vưởng kiếm sống, 
may mắn nhào theo người vượt biên, chớ làm gì có 
tiền bạc mà lo lót, họ bàn chuyện vượt biên tôi tình 
cờ nghe được, sợ bể nên họ bắt tôi theo, số tôi 
chưa chết, lang thang bên đảo, gom được mấy 
thằng con mồ côi, thằng chiều chiều ra biển nhìn 
ngọn hải đăng nhớ Vũng tàu khóc ngất, thằng bạo 
gan đi làm thuê vác mướn kiến tí tiền, qua đây rồi 
thì vào hội thiện nguyện học hành dăm ba chữ kiếm 
cơm. Còn tôi lăn vào nhà hàng bắt đầu chân phụ 
bếp, học nghề nấu nướng, bây giờ thì tay nghề 
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cũng khả dĩ. Nộp đơn xin đoàn tụ đem được thằng 
em sang, lo cho nó học hành, nó an thân rồi tôi cũng 
rảnh tay. Thằng bạn cũ hồi trên đảo cũng đi làm bấy 
lâu nay, rũ nhau dành dụm, tìm được địa điểm nên 
chúng tôi thử thời vận một phen. 
 
- Nhà hàng thì lúc nào cũng sống được, chẳng biết 
có làm giàu nổi không.Tôi cũng quen biết một số 
bạn bè, có người thành công đứng vững, cũng có 
người vất vã qua ngày, nhưng chưa ai bị đói hay vỡ 
nợ gì hết. 
- Tôi nghĩ mình qua đây chỉ có hai bàn tay, xứ nầy 
không kỳ thị người có khả năng, dù có thất bại cũng 
còn cơ hội khác. 
- Anh hãy còn trẻ, chuyện trì chí thì thành công mấy 
hồi. Làm nhà hàng cực nhọc quá, anh có nghỉ đến 
chuyện đi học lại không ? 
- Trước khi giải phóng tôi đang đi học trung học 
ngon lành, Ba tôi là ngụy quân bị đi cải tạo, nhà 
nước khuyên Mẹ tôi nên về kinh tế mới , chúng tôi 
khăn gói đi, đến lúc không còn gì bám víu, trở về 
thành phố thì nhà cửa chẳng còn, kiếm ăn còn chưa 
có thì còn nói gì đến chuyện cắp sách đến trường 
nữa. Sang đây thì Anh Ngữ học tiếng được tiếng 
mất, thôi lo đi làm kiếm tiền gởi cho Mẹ nuôi em. 
Giờ thì lỡ mùa sái tiết, chỉ muốn kiếm cơ sở làm ăn, 
xây sự nghiệp. 
- Ở đây thì tuổi nào cũng có thể trở lại trường đi 
học, đâu có ai cười mấy ông bà tuổi lớn còn cắp 
sách đến trường đâu. Thích thì cứ đi học lại, mấy 
người đi học bây giờ mới thật sự học thêm vì không 
phải lo chuyện thi đậu lên lớp hay thi rớt vào quân 
trường, hay học lấy mảnh bằng đi làm kiếm gạo 
cơm. Nếu có chút thời gian, anh hãy thử vào trường 
xem sao . 
- Vâng, chuyện đó cũng còn lâu mà, tôi làm ăn ổn 
định rồi sẽ tìm trường gần nhà thử thời vận một 
phen.  
 
Câu chuyện chẳng đi đến đâu, giống như hai khóm 
lục bình trôi hững hờ theo dòng nước. Tôi cũng 
không trở lại quyển tạp chí trên tay, người thanh 
niên một lần nữa chìm trong những ý nghĩ riêng. 
Nhắm đôi mắt lại, giấc ngũ không về như ý muốn. 
Trong công việc mưu sinh hàng ngày, cũng như bao 
nhiêu người khác, quanh quẩn cuốn vào cái vòng 
quay quắt, đã lọt vào guồng máy và không thể bước 
trở ra, một là lăn theo, hai là cuốn nát. Nhìn lại 
những ngày tháng bơ vơ chân ướt chân ráo đến 
đây, gặp lại cô bạn quen từ ngày còn mài ghế trung 
học, người bạn may mắn chạy theo đoàn tàu xấc 
bấc xang bang, cô lấy chồng khi chưa kịp rời ghế 
nhà trường, một bước lên bà, nhanh chân sang đất 
lạ, làm lại cuộc đời rồi nhởn nhơ nhìn người khinh 
miệt. Cái mặc cảm tự tôn như giọt cường toan ăn 
mòn, như vết chàm không xóa được, cuộc sống quá 
phù du, tại sao lại bận tâm đến chiếc xe hiệu gì ? 
đời mấy ? căn nhà mua bao lâu rồi ? Cái hạt kim 
cương lấp lánh kia nặng bao nhiêu? Bên trong lớp 
áo mang nhản hiệu đắt tiền liệu có che giấu được 

cái tâm địa xấu xa trơ trẻn ? Phúc hưởng bao lâu ? 
cuộc đời có mấy ai giàu ba họ, khó ba đời ? 
  
Bên kia khung tò vò là mảnh trời xanh ngắt, những 
lớp mây trắng dầy đặc dưới chân, tiếng động cơ rì 
rào xuyên qua mấy lần vỏ phi cơ, âm thanh đủ xoáy 
vào đầu óc miên man, chuyến đến Ó Hare lần đầu 
tiên đã hơn phần tư thế kỷ qua, ngơ ngác như bầy 
chim lạc, hành trang là nổi âu lo bất định, lê đôi 
chân tê cóng, mười bảy giờ ngối bó gối trên phi cơ, 
đôi chân như phản kháng, không chịu chống đở cho 
thân hình chưa đầy trăm cân Anh, hậu quả của 
những ngày đói xác xơ trong trại. Hơn hai mươi lăm 
năm, bao nhiêu chuyến đi về, bao nhiêu lần trên cao 
nhìn xuống thành phố, những tòa nhà chọc trời như 
những ngón tay dài cố vươn lên lôi kéo, mời mọc.  
 
Những chuyến đi xa, bao giờ cũng có người thân 
yêu bên cạnh, chuyến đi nầy, một mình, phơ phất . 
Trong cái xách tay chứa mấy thứ vật dụng lỉnh kỉnh, 
cây bút chì và trang giấy xếp nhỏ, cái thói quen từ 
những ngày lang thang trên giảng đường, bao nhiêu 
dòng chữ li ti chi chít không chừa lại một khoảng 
trống nào. Chữ nghĩa bao nhiêu mà chứa cho đầy 
nổi nhớ, gấy mực bao nhiêu mà ghi lại hết những 
niềm thương? Khung trời rộng bao la cánh chim nào 
không mỏi, chân dù có đi hoang cũng phải có nơi 
chốn quay về. Bạn bè chỉ là ánh đèn đêm, bùng lên 
để tắt ngấm, gia đình là ánh nắng dịu dàng, ngày 
ngày vẩn rạng, niềm vui gặp nhau mong manh trân 
quí, trở về, nhìn lại mái tóc điểm sương, vào ra 
hàng ngày như chiếc áo cũ còn vấn vương hơi hám, 
như ấp ủ ngày giá băng, như tưới mát ngày hạ 
nồng. 
 
Phi đạo trải dưới chân hai hàng đèn lấp lánh, nắng 
tắt đã từ lâu, trong phi cơ, những khuôn mặt đợi chờ 
muôn vẻ, đôi mắt long lanh của cô gái trẻ, đôi vợ 
chồng già líu ríu xếp lại mảnh chăn đắp, người bạn 
đồng hành của chuyến đi cũng nhấp nhổm xoay 
người, cuối cuộc hành trình, hay một chặng qua đi, 
rồi cũng sẽ về đến nơi chốn an bình, hai hàng đèn 
trong khoang sáng ngời trên những khuôn mặt băn 
khoăn chờ đợi, gấp lại tờ tạp chí trên tay, nhét vào 
sắc, xếp cái khay trước mặt, như những người cùng 
đoàn, tôi trở về điểm tựa của chính mình, tôi trở về 
cái không gian nho nhỏ, mái ấm đơn sơ, về với cội 
tùng già vững chắc, tôi như sợi tơ hồng mênh mang 
quấn quít, như con chim nhỏ đậu trên nhánh an 
bình . 
Từ giã người bạn đồng hành, trả anh lại với  
American 's dreams, ước mơ của mọi người về một 
thiên đường bình yên, về một cuộc sống tự do theo 
đuổi , thực hiện những giấc mơ.. 
 
Cuối khung cửa kia, qua khoảng hành lang ngắn, 
anh đứng thật vững chắc, khuôn mặt an vui, điểm 
tựa của tôi, của những chương trình ngắn dài , sau 
trước, của cuộc đời hẹn nhau từ thuở nào, lưu lạc, 
quay quắt , buồn vui . 



Việt Nam Nguyệt San • 258 • 7.2013                                                                                                                  22 
 

Kẻ khó ưa 

Hồ Thụy Mỹ Hạnh 

 

Tôi gọi nhà trọ của Trà và Quỳnh là  “tổ quỷ” vì nó 
cũng gần như vậy, ở đó cứ bước chân vào là y rằng 
bị lôi kéo vào những trò nghịch ngợm, phá phách 
không tách ra được . 
Tất cả chúng tôi cùng ở quận lên thành phố học. Tôi 
tốt số hơn là được tá túc ở nhà bà con, nhưng tôi 
thường xuyên đến đó, để tâm sự về nỗi nhớ nhà, để 
trao đổi học tập và khi đầu óc không còn muốn tiếp 
nhận chữ nghĩa nữa thì một trò “mới lạ” được bày 
ra. Hôm nay. . . 
Trà rỉ  tai cả bọn : 
- Căn nhà đối diện của mình vừa xuất hiện một tên, 
tên đó đang ngồi trước hiên . . . 
Quỳnh gạt phắt, lườm Trà : 
- Kệ tển, thấy con trai là tươm tướp ! 
-  Bởi vì trò chơi của chúng ta hôm nay có liên quan 
tới tên đó, mày nói tao tươm tướp thì mày nghĩ ra 
trò gì đi. Thôi được, cho mày nói . 
Trà hắng giọng : 
- Một đứa trong chúng ta sẽ qua bển . . . làm quen ! 
Tôi xía vô : 
- Lãng xẹt ! Mày thích thì mày qua, mắc mó gì kéo 
tụi tao vô . . . 
- Vì đây là “trò chơi ” thách đố  xem ai dám đi, tất 
nhiên có thưởng, phạt hẳn hoi 
Tôi hiểu ra ý nó : 
- Mấy lần trước thua, tụi mày chưa trả nợ cho tao, 
thắng mà cứ bị treo giải cũng chán lắm . 
Quỳnh phân bua : 
- Có ngân khoản là thanh toán ngay, thề đó. Còn 
bây giờ ai xung phong ? 
- Mày đi đi  
- Mày !  
- Mày ! 
Thêm một con vịt, căn phòng của chúng tôi sẽ thành 
cái chợ. Cuối cùng phải chỉ định bằng cách bóc 
thăm. Số phận đen đủi trúng ngay tôi. Vì không 
muốn bị xem là nhát gan, tôi hăng hái vào cuộc . 
Tôi lững thững băng qua đường, còn mấy bước 
nữa là đến “mục tiêu”, người thanh niên đó đang 
ngồi trước hiên nhà, dán mắt vào tập sách dày trên 
tay. Tôi quan sát kỹ “đối tượng” và hơi lúng túng vì 

không biết mở lời làm sao ? Bản tính hơi gàn của tôi 
thúc đẩy  “Cứ  hỏi vớ vẩn vài câu rồi biến, anh ta có 
biết mình là ai mà sợ ”  
Vậy là tôi mạnh dạn đặt tay vào cánh cổng sắt lắc 
nhẹ, người ấy ngẩng lên nhìn, rồi hiểu rằng tôi đang 
muốn gọi liền đứng lên ra cổng, lỡ phóng lao rồi, tôi 
liền nói ngay để tránh sự bối rối : 
- Xin lỗi phải quấy rầy anh, nhưng tôi . . .tôi có việc 
rất cần ạ . . . 
- Không có chi, nhưng tôi sẽ giúp được gì cho cô ? 
Tôi liếc nhìn lại Trà và Quỳnh, tôi biết họ không bỏ 
sót một cử chỉ nào của tôi . 
Tôi cố thật tự nhiên : 
- Anh có thể  cho tôi vào trong chứ ? 
Anh ta nép sang một bên : 
- Mời cô. 
Tôi bước hẳn vào sân nhà , anh ta giúp tôi mở lời : 
- Bây giờ cô có thể nói cô cần gì ? 
Tôi ấp úng, đứng thộn ra như người bị bắt quả tang 
đang làm việc gì xấu . Nụ cười ranh mãnh của anh 
ta càng làm tôi bối rối, và không kịp suy nghĩ tôi thốt 
nhanh : 
Anh đừng tưởng là tôi có ý muốn làm quen với anh 
đó nhé, thật ra tôi sang đây là vì bởi . . . là vì bởi. . . 
Tôi nuốt nước bọt một cách thật khó khăn. Con mắt 
biết cười của anh ta nheo lại : 
-  Tôi chưa kịp “tưởng” như vậy thì cô đã nhắc. Tôi 
có quyền  “tưởng”  bất cứ điều gì nếu cô không giải 
thích được cô sang đây là bởi vì sao . . . 
Tôi biết tôi đang gặp một tay chẳng vừa gì : 
-  Thật ra hai người bạn của tôi họ đang đứng bên  
kia, thách tôi có dám sang đây để . . . hỏi chuyện 
với anh không ? Và sợ gì mà tôi không dám chứ. 
Anh ta bật cười : 
- Vậy là ngoài cô ra, tôi biết thêm còn có hai người 
nữa đang “để ý ” đến tôi. 
Tôi  cảm thấy nóng bừng hai má : 
-  Tôi mà để ý đến anh à ? Tôi chỉ muốn thắng cuộc  
và để thấy điều anh nói là sai, anh đừng hòng gặp 
tôi lần thứ hai. 
-  Tôi cũng đâu có nói mong gặp lại cô lần thứ hai 
đâu nhỉ ? Nhưng quan trọng là tôi phải biết tên cô , 
để nhỡ cô sang đây không như lời cô giải thích , mà 
là để dò xét chi đó để  rồi  . . . hãm hại tôi thì tôi còn 
biết tên mà truy -  cứu-  trách-  nhiệm  chứ . 
Trà và Quỳnh vẫn còn đứng đó, tất nhiên họ không 
biết tôi đang nói gì, lát nữa kể lại tôi tha hồ mà bịa. 
Giờ thì tôi cũng không biết đối đáp làm sao, lối nói 
của anh ta dễ làm tôi nổi cáu : 
- Chắc anh ưa gây thù chuốt oán với người khác 
lắm nên có tư tưởng nghi ngờ mọi người sẽ hại 
mình ! Thôi chào anh, dù sao cũng cám ơn anh đã 
dành thời gian tiếp tôi . 
Anh ta chép miệng : 
- Tự nhiên cô sang đây để chỉ nói rằng cô không 
muốn làm quen với tôi, không muốn gặp tôi lần thứ 
hai . Cô làm tôi thấy bất an, buổi chiều đang đẹp thế 
này mà tôi phải nói chuyện với một người thật khó 
hiểu . . . 
- Vì anh là người . . . khó ưa ! 
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Tôi quay nhanh ra cổng , mặc anh ta ngơ ngác nhìn 
theo . 
 
Về đến tổ quỷ, Trà và Quỳnh hè nhau khai thác, anh 
ta nói chuyện có duyên không ? Nói tiếng miền nào 
? Tâm sự gì mà đến . . .năm phúc ! Cuối cùng thì sổ 
nợ ghi Trà và Quỳnh thiếu tôi thêm hai tô phở ! 
 
oOo 
Tôi không dám đến tổ quỷ vì sợ gặp gã hàng xóm 
của Trà, Quỳnh .Tôi ngẫm nghĩ thấy trò đùa của 
mình thật vô duyên, nó không phù hợp với một đứa 
con gái. Liệu anh ta sẽ nghĩ sao về tôi ? Thôi thì tạm 
lánh mặt cho anh ta có đủ thời gian quên hẳn bản 
mặt tôi đã . 
Tôi cầu trời nếu ở trọ thì anh ta mau chóng dời đi 
nơi khác, là chủ nhà thì cũng mau chóng . . .bán 
nhà ! 
Tôi nhớ tổ quỷ lắm dù rằng mấy đứa tôi ngày nào 
cũng gặp nhau trên giảng đường . 
Lời cầu nguyện của tôi thật linh nghiệm . Một hôm 
tôi nhận được thông báo : 
- Tên hàng xóm của chúng ta đi đâu biệt mấy hôm 
nay rồi chẳng rõ . . . 
Thế là tôi có dịp trở lại căn phòng thân thương sau 
hơn một tháng rã đám . 
Và cũng như mọi lần chúng tôi lại góp tiền để “Bồi 
dưỡng” sau buổi ôn tập , lần này tôi được trả nợ, 
nên xem như liên hoan mừng gã hàng xóm . . .đi 
khỏi xóm! Bữa liên hoan có đủ các vị mặn, ngọt, 
chua, cay. Tôi được quyền chọn món gì tôi thích và 
vì vậy tôi là người nhận nhiệm vụ đi  mua, quán cóc 
ngay đầu đường.  
Buổi trưa dìu dịu nắng và tâm hồn tôi thênh thang 
chẳng vướng bận điều gì , tôi chỉ có một việc là cố 
sao nhồi nhét vào cái đầu không mấy thông minh 
của tôi những gì đã được học để không phụ lòng 
cha mẹ, ngần đó thôi cũng đủ tôi chẳng còn thời 
gian đâu mà mơ mộng. 
Dòng tư tưởng bị cắt ngang khi tôi bị chặn lại vì một 
người vừa trờ tới : 
- Chào cô bé ! 
Tôi bị bất ngờ nên bèn kêu “trời ơi !” rõ to khi nhận 
ra đó là ai, chính là người hàng xóm của Trà: 
Anh ta thản nhiên : 
- Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại cô bé, cho nên người 
ta nói trái đất tròn. . . 
Tôi nhăn mặt : 
- . . .Nhưng tui với ông chẳng ai mong gặp lại, dù 
sao tui cũng không quên ông đã nói không muốn 
gặp lại tui lần thứ hai . 
Là hôm ấy tôi thấy vậy, nhưng  sau đó thì tôi cứ suy 
nghĩ, không biết một cô gái lạ hoắc ở đâu chẳng rõ 
sang gặp tôi với thái độ khó hiểu, rồi biến mất, bây 
giờ gặp lại đời nào tôi lại không hỏi cho ra lẽ. . . 
Tôi bước nhanh, không nhìn anh ta : 
- Cũng tại ông, nếu ông đừng ở cái nhà đối diện thì 
tui đâu có bị thách qua đó làm gì. 
Anh ta bật cười và dường như có ý trêu tức tôi : 

- Cô bé nói khẽ một chút, người ta nhìn họ tưởng tôi 
và cô bé đang cãi nhau. 
- Ông đừng nói nữa tui sẽ im . 
Anh ta vẫn bước song song bên tôi : 
- Đừng kêu tôi bằng ông nghe già lắm. 
- Không già sao kêu tui là cô bé ? 
- Vậy kêu tên là gì ? 
- Tui hổng có tên, ông muốn kêu gì tùy ông. Tui bắt 
đầu im đây . 
Tôi cũng xin chào cô bé và cả hai cô bạn kia. Hôm 
nay tôi về lấy hành lý để đi nơi khác, hẹn gặp lại . 
- . . . Còn lâu ! (Tôi lầu bầu trong miệng) 
Tôi rẽ về tổ quỷ, còn anh ta  về chỗ của mình, Trà 
đã nấp sau cánh cửa : 
- Bây giờ thì hãy thật thà khai báo, tình cờ gì mà đi 
với nhau như . . .như . .  
Quỳnh xen vào : 
- . . . như người dưng vậy ? 
- Trông xứng đôi lắm, xem ra có chuyện để nói rồi 
đây.  
Hai đứa thay nhau nói làm tôi điếc con ráy . 
 
Buổi chiều hôm ấy tôi về nhà với cái dạ dày đầy me, 
xoài, cốc, ổi hòa với nước đá chanh và chè đậu, 
cũng ngay chiều hôm đó tôi . . . lâm trọng bệnh ! 
Bụng bị co bóp dữ dội, trong ruột tôi như có một 
cuộc nổi loạn làm tôi vã mồ hôi, sợ bị rầy nên tôi 
không dại gì khai đã ăn . . . tạp ! Và để được quan 
tâm hơn, tôi giả vờ như sắp đứt hơi, cả nhà không 
biết tôi bị làm sao, bệnh viện cũng gần nhà, vậy là 
tôi bị đưa đi . . . cấp cứu ! 
Sau khi khai rõ “bệnh tình”, bác sĩ khám xong và bắt 
đầu kê đơn thuốc. Tôi ngồi đối diện với bác sĩ, lúc 
này ông bác sĩ mới giở khẩu trang ra . Tôi lại kêu 
lên “Trời ơi !” khi nhận ra đó là ai. 
Con mắt biết cười trên một khuôn mặt nghiêm trang  
- Hy vọng lần này cô bé kêu trời không phải do gặp 
lại tôi . 
Tôi mím môi, sao đi đâu tôi cũng gặp anh ta vậy kìa  
- Họ tên là gì ? (anh ta bắt đầu hỏi) 
Tôi đáp lí nhí : 
- Dạ Nguyễn Thị Hà ! (Tôi nghĩ bụng vậy là thua 1 - 
0. Ai ngờ có lúc tôi lại ngoan ngoãn ngồi trước mặt 
anh ta trong “hoàn cảnh” này) 
- Tuổi ? 
- Dạ  hai mươi hai (thua 2 - 0) 
- Nghề nghiệp ? 
- Dạ sinh viên (Thua 3 - 0) 
- Địa chỉ ? 
- Dạ . . . đường Thi Sách ạ ! (Thua 4 - 0) 
Người ngồi trước mặt tôi nở nụ cười hóm hỉnh : 
- Để gần nơi làm việc, tôi cũng mới dời đến ở con 
đường này . 
 
Bây giờ thì tôi tôi kêu thầm “Trời ơi !” trong bụng, 
vậy là từ nay anh ta không phải là hàng xóm của 
Trà và Quỳnh nữa, mà là hàng xóm của . . . tôi ! 
Có thể nói tôi đã thua trắng, không gỡ  nổi một bàn 
danh dự . 
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Người viết mướn 
Tiểu Tử 

 
Ở chợ Plateau thành phố Abidjan ( thủ đô cũ của xứ 
Côte d'Ivoire, Phi Châu ) ai cũng biết ông già viết 
mướn đó. Người ta gọi ông là " l'écrivain chinois " 
(ông Tàu viết mướn ) 
Xứ Côte d'Ivoire – thuộc vùng Phi Châu Da Đen – 
ngày xưa là thuộc địa của Pháp. Dân bản xứ đi học 
bằng tiếng Pháp. Và vì họ gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ 
tộc nói một thổ ngữ, nên họ phải dùng tiếng Pháp 
để hiểu nhau. Về sau, khi đã độc lập rồi, trường vẫn 
dạy bằng tiếng Pháp và ngôn ngữ chánh trong dân 
gian vẫn là tiếng Pháp. Những người ít học hay thất 
học thì nói " tiếng bồi ", nghĩa là tiếng Pháp không 
đúng văn phạm. Mấy bà buôn bán ở chợ Plateau 
nói trên thuộc vào thành phần này. Nhiều bà có con 
cái " đi làm ăn " ở Pháp hay ở Bỉ, lâu lâu cần xin gì 
hay cần nhắn gì, họ phải nhờ người khác viết cho 
cái thư. Ngoài ra, có nhiều người cần viết đơn từ 
thưa gởi nhưng không đủ trình độ để viết đúng từ 
ngữ hành chánh nên nhờ viết dùm. Do đó mới có 
cái nghề viết mướn. 
 
Ở khu chợ Plateau, trước đây, chỉ có một người đàn 
ông trung niên người bản xứ làm nghề này. Anh ta 
hành nghề dưới hàng hiên khu phố nhìn qua chợ, 
nằm cách chợ một con đường. Chỗ hắn ngồi là một 
bức tường nhỏ nằm giữa hai cửa hàng bán radio 
của người libanais. " Dụng cụ " của anh ta là cái 
máy đánh chữ loại xách tay đặt trên bàn gỗ nhỏ. 
Anh ta ngồi trên ghế thấp vừa tầm với cái bàn, 
nhưng vì anh ta lớn con chân dài nên khi đánh máy 
anh ta phải cho hết hai chân xuống dưới bàn đưa 
thẳng về phía trước lòi ra một khúc, trông giống như 
anh ta ôm cái bàn vào lòng ! Còn " khách hàng " thì 
hoặc đứng hoặc ngồi xổm cạnh hai bàn chân to xù 
mang dép Nhựt của hắn, tỉ tê kể những gì mà họ 
muốn để trong thư. Anh ta gõ máy bằng hai ngón 
tay nhưng gõ khá nhanh, khách kể đến đâu hắn gõ 
theo đến đấy. Đánh xong thư, khách hàng đưa cho 
hắn mảnh giấy nhỏ trong đó có ghi rõ địa chỉ của 
người nhận thư, hắn lấy trong ba lô để dưới chỗ 
hắn ngồi một phong bì có dán tem sẵn, đánh máy 
địa chỉ, cho thư vào rồi le lưỡi liếm keo dán lại. 
Người khách hàng chỉ còn có cho thư vào thùng thư 
đứng ở góc đường gần đó. Dĩ nhiên, khi hắn tính 
tiền, hắn tính cả tiền giấy, phong bì, tem…Thư gởi 
đi Pháp hay đi Bỉ đều cùng một giá. Cho nên đã 
thành lệ, sau vài câu chào hỏi, khách hàng cứ đặt 
tiền trước lên bàn rồi đợi hắn sửa bộ kéo bàn vào 
lòng với cái máy đánh chữ lúc nào cũng " ngậm " 
sẵn một tờ giấy, là bắt đầu tỉ tê kể lể…Còn đơn từ 
thì hắn dùng phong bì không có tem, bởi vì khách 
hàng mang tay đến nộp thẳng cho cơ quan liên hệ. 
Loại " đơn từ " này, hắn vẫn lấy bằng giá với " thư 

nhà ", bởi vì, theo hắn giải thích, viết cho hành 
chánh khó gấp mấy lần viết cho thân nhân. Bớt con 
tem nhưng thêm nhiều công suy nghĩ !  
 
Một hôm, có ông già á đông – ốm nhom, già khú – 
đi lang thang với điếu thuốc trên môi, ngang qua đó 
nghe tiếng đánh máy lọc cọc nên tò mò đứng lại 
nhìn. Đợi anh đen làm xong công việc, ông già mới 
chào hỏi làm quen. Anh đen rất ngạc nhiên vì ông ta 
nói tiếng Pháp rất trôi chảy rành rọt, không giống 
những người á đông mà anh đã từng gặp hay quen 
biết. Ông già ghé đít ngồi lên bệ thềm gần đó, hỏi : 
 
- Ông làm nghề gì vậy ? 
Anh đen nhăn răng cười : 
- Viết thư dùm người ta, người ta trả tiền. Ông 
không thấy bà hồi nãy cầm phong bì đi sao ? 
- Thấy. Nhưng mà hồi nãy hai người nói với nhau 
bằng thổ ngữ nên tôi không hiểu. 
Ngừng một chút, ông già lại hỏi : 
- Làm ăn có khá không ? 
- Ố ! Cũng tạm được.  
Hắn chỉ qua bên chợ : 
- Khách hàng của tôi là mấy bà buôn bán ở bên kia. 
Họ không biết chữ, mà con cái họ thì đi làm công 
bên Pháp bên Bĩ hết. Thành ra, ngày nào cũng viết 
dùm vài cái thư, lai rai…Với lại ở xứ này, người ta 
hay thưa gởi kiện cáo lắm nên có công việc làm 
hoài ! 
Rồi hắn nhìn ông già từ đầu đến chân : 
- Còn ông ? Ông làm nghề gì ở đây ?  
- Già quá đâu có ai mướn. Ở không, đi lang thang.  
Anh đen lại nhìn ông già ra vẻ tội nghiệp : 
- Rồi lấy gì sống ?  
- Sống nhờ con. Con gái ở nhà làm nem. Thằng em 
nó đạp xe đi bán. Khá chật vật ! 
- Ông người Tàu hả ?  
- Không. Tôi người Việt Nam. 
Nói xong, ông già thở dài. Tội nghiệp cho cái xứ Việt 
Nam của ông ! Nhược tiểu đến mức độ mà người 
dân khi ra ngoại quốc cứ bị thiên hạ gọi là người 
Tàu !  
Ông già đưa bao thuốc lá mời anh đen : 
- Hút một điếu chơi.  
- Cám ơn. Tôi không biết hút thuốc. 
Ngừng một chút, anh ta hỏi : 
- Nhà ông ở đâu ?  
- Ở tuốt trên Cocody, gần nhà thờ.  
- Xa quá há. Rồi ông đi bằng gì xuống đây ? Xe buýt 
hả ?  
- Đi bằng xe đạp. Đạp xuống thì dễ, đạp về leo dốc 
mới mệt !  
Anh đen lại nhìn ông già một lúc, mới nói : 
- Ông nói tiếng Pháp rành quá mà không đi làm việc 
cũng uổng.  
- Già như tôi thì còn làm được gì ?  
- Tuổi tác ăn nhập gì, trình độ văn hoá mới cần chớ!  
Ông già hít mấy hơi thuốc, suy nghĩ. Một lúc sau 
ông hắng giọng rồi hỏi :  
- Ông thấy tôi làm cái nghề viết mướn được không ?  
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Anh đen nhăn răng cười hớn hở : 
- Được chớ ! Được chớ !  
Rồi đề nghị : 
- Ông cứ ngồi kế bên đây ! Đừng ngại gì hết ! Cả 
khu Plateau chỉ có một mình tôi làm nghề này. Có 
thêm ông càng vui. 
Thấy dễ dàng quá, ông già đứng ngẩn ra, chưa kịp 
nói lời nào thì anh ta nói tiếp : 
- Vậy, sáng mai ông đem máy đánh chữ ra, nghen.  
- Tôi không có máy đánh chữ. Tôi viết tay được 
không ?  
Giọng anh đen hơi xìu xuống : 
- Ồ…cũng không sao. Cứ ra đây đi, rồi tính. 
Ông già mừng rở, bắt tay anh đen, nói " Cám ơn ! 
Cám ơn ! Ông tốt bụng quá !", rồi đi xăng xớm về 
chỗ để xe đạp trước ngân hàng gần đó, mở khoá 
lấy xe phóng lên đạp đi mà nghe như vừa được 
bơm vào người thêm nhiều sinh lực ! 
 
Mấy hôm sau, ông già xin được của hội nhà thờ một 
cái bàn và ba cái ghế bằng nhôm loại xếp được để 
đi pique-nique. Ông mua một mớ giấy viết thư, 
phong bì, tem, bút bi rồi đạp xe đạp chở bàn ghế 
đến ngồi cạnh anh đen, hành nghề viết mướn. Buổi 
sáng đó, trước khi rời nhà, ông lẩm bẩm :" Bữa nay 
đúng là một ngày đẹp trời !"… 
Ông già ngồi đã ba hôm, chẳng có một ai đến nhờ 
viết ! " Khách hàng " cứ nhờ anh đen. Thấy vậy, anh 
ta an ủi : 
- Đừng buồn. Từ từ rồi sẽ có khách. Tại ông không 
có máy đánh chữ nên người ta không biết đó thôi. 
Một hôm, có hai bà cùng đến một lúc. Anh đen tiếp 
một bà rồi nói với bà kia : 
- Nếu bà gấp thì bước qua ông đồng nghiệp của tôi 
đây, ổng giúp cho. Ổng viết tay, nhưng cần gì ! Viết 
tay hay đánh máy cũng vậy thôi ! Điều cần thiết là 
viết làm sao cho người đọc hiểu. 
Bà khách ngần ngừ một lúc rồi bước qua ngồi lên 
cái ghế xếp trước mặt ông già. Như thông lệ, bà ta 
đặt tiền lên bàn rồi bắt đầu kể lể bằng thứ tiếng 
Pháp không có văn phạm. Ông già ngồi chống càm, 
lắng tai nghe. 
Thấy ông viết mướn không viết gì hết, bà khách 
ngừng kể, lấy làm lạ nhìn ông :  
- Sao ông không viết ?  
- Thưa bà, tôi đang nghe bà kể, đây. 
Bà ta chỉ anh đen : 
- Sao kỳ vậy ? Ông làm không giống anh này ! Với 
anh ta, khi tôi bắt đầu nói là anh ta bắt đầu gõ. Còn 
ông thì không nhúc nhích gì hết ! 
Ông già phì cười, giải nghĩa chầm chậm : 
- Xin lỗi. Tôi phải nghe bà kể hết những gì bà muốn 
nói cho người con của bà, rồi tôi mới sắp xếp câu 
văn để viết. Bà biết không, viết thư phải viết cho 
mạch lạc thì người con của bà mới hiểu được hết 
cái ý của bà, bà hiểu không ?  
Bà khách ngần ngừ rồi gật đầu. Ông già đốt điếu 
thuốc, nói tiếp :" Bây giờ, xin bà kể lại. Từ từ kể lại, 
tôi nghe ". Bà khách liếc nhìn ông rồi nhìn vội xuống 
hai bàn chân của bà, thấp giọng kể…Bà khổ lắm, 

buôn bán ế ẩm, con dâu mang bầu đứa thứ năm 
gần sanh mà cứ đau rề rề, mấy đứa cháu nội đi mót 
khoai mót củ nhưng không đủ ăn, bà đã gởi ba cái 
thư xin tiền thằng con, xin nó thương vợ thương con 
của nó nheo nhóc, chắc thư đã đi lạc nên không 
thấy hồi âm, bà khổ lắm, không biết thằng con ở 
bên Pháp còn sống hay đã bị cái gì rồi…Bà khách 
ngừng kể, kéo ống tay áo lên lau nước mắt. 
 
Nghe xong, ông già viết mướn, chừng như xúc 
động, làm thinh hít mấy hơi thuốc dài. Bà khách len 
lén nhìn ông rồi lại nhìn xuống chân của bà, hai bàn 
chân cùi đày nằm trong đôi dép cao su rách bươm 
lấm lem bùn đất. Bà đợi. Suy nghĩ một lúc, ông già 
mới lấy giấy viết. Lâu lâu, ông ngừng lại nhìn xa 
xăm qua chợ nằm phía đối diện như để tìm chữ tìm 
câu. Rồi lại cuối đầu viết tiếp. 
Viết xong, ông hỏi : 
- Bà cần tôi đọc lại không ?  
Bà khách chớp chớp mắt, lắc đầu. Bà đưa cho ông 
địa chỉ của người con, ông chép lên phong bì đã 
dán tem, cho thư vào dán lại rồi trao cho bà khách. 
Bà cầm thư lật qua lật lại nhìn như thiếu tin tưởng, 
rồi đứng lên làm thinh đi về hướng thùng thư đứng 
ở góc đường. Ông già nhìn theo, lòng nghe chơi vơi 
như chính ông đang đi gởi thư cho thằng con… 
Ngày nào ông già viết mướn cũng mang đồ ra ngồi 
cạnh anh đồng nghiệp đen, nhưng không phải ngày 
nào ông cũng có khách. Lâu lâu, có dư người thì 
anh đen " đẩy " qua cho ông. Anh ta nói đùa :" Đồng 
nghiệp mà ! Phải giúp nhau chớ ! " Ông cười chua 
chát :" Cám ơn ! Cám ơn ! Nhờ lòng tốt của anh mà 
tôi cũng vớt vát được một hai người ". 
Một hôm, anh đen bỗng hỏi : 
- Hồi trước ông làm gì ở Việt Nam ?  
- Buôn bán. 
Ông không muốn nói hồi đó ông là chủ hai nhà 
thuốc tây, khá giàu. 
- Rồi tại sao ông đi qua đây vậy ? 
- Tại làm ăn không được. Tại…tại nghèo.  
Ông không muốn nói " cách mạng " đã tịch thâu tài 
sản của ông, gia đình ông sống cầu bơ cấu bất ở 
vùng kinh tế mới, vợ ông chết ở trên đó, ông và hai 
đứa con trốn về thành phố sống chui như bầy chó 
hoang, ăn nhờ ở đậu… 
- Bộ ông có quen ai bên nây hả ?  
Đến đây thì ông già không giấu giếm gì hết : 
- Đâu có. Tôi đâu có quen ai. Tôi nghe nói Nhà 
Nước Côte D' Ivoire dễ dãi và tốt bụng nên tôi viết 
đại một lá thư dài gởi thẳng cho ông Tổng Thống, 
trong đó tôi kể hết hoàn cảnh bi đát của tôi. Tôi viết 
mà không có hy vọng gì hết. 
- Ồ…Tại ông không biết chớTổng Thống Houphouet 
của tụi này rất bình dân và thương người lắm ! 
- Bây giờ thì tôi biết. Bởi vì sau bức thư của tôi, tôi 
nhận được visa và luôn vé máy bay cho ba cha con 
tôi nữa. Chuyện thật khó tin. 
- Gì mà khó tin ? Tổng Thống tụi này hay làm những 
" cú " ngoạn mục như vậy lắm ! Chắc ông viết thư 
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cũng phải hay lắm nên mới làm xúc động " Le Vieux 
" ( Ông Già ). 
Ở Côte d' Ivoire, dân chúng thương Tổng Thống 
Houphouet nên khi nói chuyện với nhau họ gọi ông 
là " Ông Già " một cách triều mến. 
- Hồi đó tôi viết giống như tôi muốn than thở với một 
người nào đó để cho vơi nỗi thống khổ của mình, 
chớ đâu dè. Nhận được giấy tờ, tôi như trên trời rớt 
xuống ! 
 
Đến đây, ông già không nói rằng ông đã bán mấy 
chiếc nhẫn cất giấu từ sau trận nhà nước đánh tư 
sản, để chạy lo vô hộ khẩu của người bà con xa, rồi 
chạy lo chiếu khán xuất cảnh v.v… 
Ông chỉ nói : 
- Hồi qua đến phi trường Abidjan, cha con tôi không 
biết đi đâu ở đâu. Tôi phân trần với chánh quyền sở 
tại, họ điện thoại gọi hội " Anciens d'Indochine ". 
Nhờ hội này giúp nên tụi tôi mới có căn nhà nhỏ ở 
Cocody và chút vốn làm nem đi bán dạo, sống lây 
lất tới bây giờ… 
- Tôi nghe nói người ViêtNam tỵ nạn ở Pháp ở Mỹ 
nhiều lắm. Bộ ông không có bạn bè bà con định cư 
ở các xứ đó sao ?  
- Có chớ.  
- Sao ông không viết thư cho họ ? Kẻ đi trước giúp 
người đi sau là sự thường mà.  
Ông thở dài, hít mấy hơi thuốc rồi mới nói : 
- Tôi có viết thư chớ. Chỉ viết thăm thôi và báo tin 
rằng tôi đã đến Côte d'Ivoire. Nhưng không thấy ai 
trả lời hết. 
- Có lẽ không đúng địa chỉ chăng. 
- Đúng chớ ! Nếu không đúng nó phải được trả về, 
bởi vì tôi có ghi rõ địa chỉ người gởi mà. Hồi ở Việt 
Nam người thân của họ cho tôi địa chỉ và tin tức, nói 
họ bây giờ ổn định và khá lắm.  
- Ờ…sao vậy há ?  
- Chắc họ sợ tôi xin tiền…  
Ông cười khẩy một tiếng nghe như ông muốn khạc 
ra một cái gì chận ngang cổ họng, một cái gì vừa 
cay đắng vừa nhờm tởm. Ông nhớ lại hồi thời " 
vàng son ", bạn bè bà con của ông tới lui nhà ông 
ăn nhậu hà rầm, trong số đó có nhiều người đã 
được ông giúp đỡ cưu mang. Vậy mà bây giờ…Ông 
hít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói ra từ từ làm 
khoảng trống trước mặt bị mờ đi, giống như ông 
muốn xoá bỏ trong đầu hình ảnh của mấy thằng bạn 
bè mấy người bà con mà ông vừa nhớ lại…Anh 
đồng nghiệp da đen suy nghĩ một lúc lâu rồi nghiêng 
người qua vỗ vai ông vài cái nhè nhẹ, một cử chỉ an 
ủi tầm thường như vậy mà ông già viết mướn bỗng 
thấy nó đẹp vô cùng. Ông xoay người qua bắt tay 
anh đen, không nói gì hết, nhưng ông chắc chắn 
rằng anh bạn đó hiểu là cái cám ơn của ông già Việt 
Nam lưu vong… 
Một hôm, bà khách hàng đầu tiên của ông già viết 
mướn mang biếu ông hai trái xoài Caméroun ( loại 
xoài xứ Caméroun ngon nổi tiếng vùng Phi Châu Da 
Đen ) vừa cười vừa nói : 

- Tôi cám ơn ông. Nhờ cái thư của ông mà thằng 
con của tôi hồi tâm. Nó gởi tiền về, kèm theo một 
cái thư dài. Nó nói nó đọc thư của ông nó khóc quá ! 
Nó lạy lục xin tôi tha tội cho nó. Nó nói là nó có vợ 
và một con ở bên Pháp nhưng nó thề sẽ gởi tiền về 
đều đặn để nuôi tụi này…Tôi vui quá ! Vui quá ! 
Bà ta nói một hơi, nói thứ tiếng Pháp " ba xí ba tú ", 
nhưng trong giọng nói nghe đầy xúc động. Nói xong, 
bà kéo ống tay áo lên lau nước mắt. Ông già nhớ lại 
cách đây hơn mươi bữa, bà cũng kéo áo lên lau 
như vậy sau khi kể lể sự buồn khổ của bà. Thì ra, 
cái vui cái buồn vẫn giống nhau ở giọt nước mắt ! 
Ông già mỉm cười : 
- Tôi viết mướn, bà trả tiền, có gì đâu mà bà cám ơn   
- Không nhờ cái thư của ông, không biết tụi này còn 
khổ sở đến đâu. Cám ơn ! Cám ơn ! 
Nói xong, bà đi trở qua chợ. Ông già đưa một trái 
xoài cho anh đen : 
- Anh cầm lấy để chia vui với tôi !  
Anh ta cầm trái xoài trên tay nhìn ngắm một lúc rồi 
nói : 
- Làm nghề này đã hơn năm năm, tôi chưa được 
khách hàng tặng quà bao giờ. Ông mới ra nghề mà 
được như vầy là ông viết thư phải hay lắm. 
- Thì cũng ráng viết vậy thôi.  
- Đâu được ! Viết mà làm xúc động người đọc đâu 
phải dễ. Bây giờ tôi hiểu tại sao "Ông Già" đã gởi 
tặng ông visa và vé máy bay !  
Ông già viết mướn đốt điếu thuốc, thở khói một 
cách sảng khoái. Ông nhớ lại ngày xưa, thuở thiếu 
thời, ông lúc nào cũng đứng đầu về luận văn, và về 
sau ra đời, ông cũng có lai rai vài ba truyện ngắn 
đăng báo này tạp chí nọ. Viết, đối với ông, là để giải 
toả tâm tư, một cách giải toả trầm lặng và sâu đậm 
hơn là nói. Cho nên trong đời ông, ông rất thích viết, 
nhứt là viết thư cho bạn, những người cũng thích 
viết như ông hay ít ra cũng biết viết vài dòng hồi âm 
hay vài chữ để hỏi thăm nhau… 
 
Hai hôm sau, có thêm một bà mang đến mấy trái 
cam để cám ơn ông đã viết thư cho chồng bà có vợ 
đầm ở Bỉ. Rồi cứ như vậy, vài hôm là có người đến 
cám ơn, cho quà, khi thì chai đậu phọng ( Ở đây, 
sau khi ran, đậu được cho vào chai lít đầy tới miệng 
rồi đóng nút để giữ cho được dòn lâu. Người nghèo 
bản xứ hay ăn đậu phọng với bánh mì…) Khi thì 
mấy trái cà chua, vài bó rau cải…Có gì cho nấy, 
không nề hà ! Ông già nhận hết, bởi vì ông thấy làm 
như vậy, người cho rất vui. Cái vui của họ được bộc 
lộ ra một cách rất thiệt thà : họ quay lưng bước đi, 
vừa vỗ tay thành nhịp vừa lắc lư nhún nhảy. Lần 
nào ông cũng nhìn theo, thấy cũng vui lây… 
 
Vậy rồi không biết họ đồn với nhau thế nào mà 
khách hàng cứ đến nhờ ông viết. Những người cần 
làm đơn từ cũng đến nhờ ông ! Bên anh đen đồng 
nghiệp thấy thưa khách. Ông già bèn đề nghị :" Tình 
trạng này kéo dài coi kỳ quá ! Tôi đề nghị anh bạn 
như thế này : tôi lãnh viết thư nhà, anh lãnh viết đơn 
hành chánh. Mình cứ nói đơn hành chánh phải 
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được đánh máy cho sạch sẽ dễ đọc thì các cơ quan 
mới mau chóng cứu xét. Anh đồng ý không ? " Anh 
đen nhăn răng cười, bắt tay ông một cái đau điếng ! 
Từ đó, thấy khách đến, anh đen trịnh trọng nói :" 
Đơn từ thì ở bàn này. Thư cho thân nhân thì bước 
sang bàn ông bạn đồng nghiệp của tôi đây ! " Lần 
hồi, khách hàng cũng quen nên cả hai người viết 
mướn cùng có việc làm đều đặn. Và càng ngày 
càng đông khách. 
Một hôm, anh đen hỏi : 
- Tôi cứ thắc mắc : làm sao viết thư mướn mà ông 
viết hay được như vậy ? 
- Tại anh không biết. Xưa nay tôi say mê viết. Tôi 
thích viết cho một người nào đó để giải bày, để chia 
xẻ những cảm nghĩ những suy tư của mình, chọn 
lời cho đúng, chọn câu cho hay…thú lắm ! 
Ông già ngừng nói, hít chầm chậm một hơi thuốc rồi 
chép miệng : 
- Bây giờ tôi chẳng còn ai để mà viết. Bạn bè thì anh 
biết đó. Chúng nó cũng như người vừa đui vừa 
điếc, viết uổng công. Cho nên làm nghề viết mướn 
này, tôi có chỗ để viết. Tôi khổ cái khổ của khách 
hàng, tôi vui cái vui của khách hàng, tôi tâm sự cái 
tâm sự của khách hàng. Tôi viết với tất cả những 
xúc cảm chân thật đó,viết mà không nghĩ là mình 
viết mướn ! 
Anh đen vỗ tay đôm đốp, khen : 
- Hay ! Ông nói hay quá ! Bây giờ tôi mới hiểu tại 
sao khách hàng mến mộ ông như vậy ! Tổng Thống 
tụi tôi đem ông qua đây, đúng là " Ông Già " ổng có 
con mắt !  
Rồi hắn cười hắc hắc làm ông già cũng bật cười 
theo. Cả hai, không người nào nhớ rằng mình da 
đen hay mình da vàng, họ chỉ biết họ là hai người 
viết mướn… 
Hai năm sau… 
Một hôm ông già bỗng thèm viết cho mấy thằng bạn 
hồi đó. Viết cho mỗi người một cái thư, lời lẽ y 
chang như nhau. Viết bức thư cuối cùng cho họ. 
Viết để cho họ thấy rằng ông phủi đít phủi tay, dứt 
khoát không còn bận bịu gì nữa với quá khứ, với lớp 
bụi đất đã ăn bám vào ông hồi thuở " vàng son ". 
Ông đốt điếu thuốc, suy nghĩ. Đại khái, ông sẽ viết : 
" Thưa anh…gì gì ( hay chị … gì gì ) 
 
Tôi viết thư này để báo tin cho anh… ( hay chị… ) 
mừng dùm cho cha con chúng tôi. Tụi này đã định 
cư luôn ở Côte d'Ivoire. Bây giờ, đời sống tụi này đã 
ổn định, cuộc sống tương đối khá. Hai con tôi có 
cửa hàng bán nem ở chợ Cocody, thiên hạ đến mua 
cũng đông. Còn tôi thì làm nghề viết mướn, khách 
hàng cũng nhiều. Được như vậy là nhờ ở xứ đen 
này, con người thấy đen nhưng lòng dạ của họ 
không đen chút nào hết. Chẳng bằng người Việt 
mình, nhiều người bề ngoài trắng trẻo lịch sự nhưng 
lòng của họ chẳng những đen mà còn bạc nữa, 
anh… ( hay chị…) có thấy như vậy không ?..." 
Nghĩ đến đó, ông già bỗng cười khan một mình ! 
 

Những Ngày Tù Chung 
Với Ông Đạo Dừa 

Tác giả: Hòang Ngọc Giao  

Viết theo lời kể của Joseph Cao ở Paris để tặng 
những chiến sĩ can trường của đất nước.  

Tôi biết về ông Đạo Dừa rất ít.Trước kia, có một dạo 
tôi hiểu lầm ông. Nói hiểu lầm thì không đúng lắm : 
Tôi đã đánh giá sự đấu tranh của ông một cách 
phiến diện, hời hợt. Tôi được biết ông tên Nguyễn 
Thành Nam, một nhà trí thức tân tiến, đỗ bằng kỹ sư 
Canh Nông ở Pháp, có tinh thần ái quốc cao. Ông 
thành tài về nước, không làm việc cho Pháp, dấn 
thân vào cuộc cách mạng dân tộc. Vào thuở tôi còn 
mài đũng quần nơi những lớp trung học Pháp, tên 
tuổi của ông đã lẫy lừng, tương lai rạng ngời hào 
quang. Người Pháp ở Đông Dương rất ưu đãi dân 
thuộc địa thông thạo Pháp ngữ. Từ các công sở đến 
tòa án, hễ ai nói thông được tiếng Pháp kể như nắm 
được chiếc chìa khóa vàng trong tay, vào cửa nào 
cũng thông cũng lọt. Huống chi đối với những nhà 
khoa bảng xuất thân từ những đại học ở "chánh 
quốc" áo gấm về nước ! Với cái tài ấy, cái thế ấy, 
giá khéo luồn lọt một tí, làm gì chẳng thừa miếng 
đỉnh chung ? 
Nhưng ông kỹ sư Nam ấy lại không đem cái tài học 
của ông làm việc cho Pháp. Ông cũng không dùng 
cái vốn liếng văn hóa Tây phương gây lợi cá nhân, 
cho có được vợ đẹp con ngoan, cho có trang trại 
giàu sang trưởng giả, hoặc khai khẩn dinh điền màu 
mỡ cò bay thẳng cánh... Ông đã rũ bỏ cảnh phồn 
hoa quyến rũ, dứt lìa văn minh vật chất ông có thể 
thụ hưởng thừa thãi, để về một cồn vắng... trèo lên 
ngồi trên ngọn cây dừa mà tu, và thành là ông Đạo 
Dừa ! 
 Tôi từng nghe mấy người anh bà con, cùng ở Pháp 
về chuyến tàu với ông, không ngớt bàn tán về hành 
động ấy của ông: 
- Kỹ sư Nam ở Bến Tre tính gì thế ? Toan làm chính 
trị ? Hay muốn chóng nổi danh ? 
 - Hắn bất hợp tác với nhà cầm quyền ư ? Chủ 
trương tranh đấu bất bạo động như thánh Gandhi 
bên Ấn Độ à ? Bối cảnh chính trị ở Việt Nam khác 
xa với bên ấy lắm cơ mà ! 
 - Hay hắn lập dị ? Cũng muốn tỏ ra ta đây anh hùng 
cách mạng ? 
 Tôi nghe nói mà chán ngắt cho mấy ông anh họ ấy. 
Họ còn ham thụ hưởng, có dám dấn thân như thế 
đâu. Cũng có kẻ xu thời, làm chính trị sa lông. Thứ 
chánh trị không tốn kém gì, không hy sinh nguy 
hiểm gì, mà lại được tiếng là kẻ thức thời.  
Tôi là lớp trẻ vừa trưởng thành, vừa mới hiểu biết, 
trong thập niên 30-40. Chúng tôi thường thao thức 
theo tiếng gọi thức tỉnh của hồn nước, của các bậc 
tiền bối yêu nước như cụ Phan Bội Châu, cụ Huỳnh 
Thúc Kháng, ông Phan Châu Trinh, Tăng Bạt Hổ... 



Việt Nam Nguyệt San • 258 • 7.2013                                                                                                                  28 
 

Và cái chết oanh liệt của các bậc anh hùng Yên Bái 
Nguyễn Thái Học, Ký Con...đã khơi dậy lòng yêu 
nước khắp nơi. 
Chúng tôi sống trong ký túc xá, giữa bốn bức tường 
kín học đường, song cũng biết được đại khái những 
hoạt động của các ông Tạ Thu Thâu, Nguyễn An 
Ninh, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Trần Văn 
Ân, Hồ Hữu Tường, Hồ Văn Ngà... và vô số nhà trí 
thức Trung Nam Bắc... đã không chạy theo vinh hoa 
phú quý thuở bấy giờ mà lại dấn thân làm quốc sự. 
Những quyển sách quốc cấm như Phan Đình 
Phùng, Con hùm Yên Thế Hoàng Hoa Thám, Giặc 
Cờ Vàng... được chúng tôi lén lút chuyền tay nhau, 
nửa đêm chun vào cầu tiêu, xem mê mệt không 
thôi. Phong Trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục 
với những tổ chức đưa thanh niên du học nước 
ngoài, những trường bí mật đào tạo nhân tài đất 
nước đã nhiều đêm là mộng trắng canh trường của 
lòng trai háo hức dấn thân vào phiêu lưu của chúng 
tôi. Chúng tôi không còn lòng học hành nữa. Cái 
học trong nước, dẫu đến cao đẳng, cũng chỉ để làm 
nô lệ. Chúng tôi từng chứng kiến, căm hờn và ứa lệ, 
khi trông thấy đang trong giờ giảng bài, vị giáo sư 
đáng kính mến bỗng bị lính kính, mật thám Pháp 
vào lớp, xích tay lại dẫn ra xe ... 
 Giữa cái buổi giao thời đặc biệt ấy của đất nước, 
bọn thực dân cai trị cố tình bên trên đè ép xuống, 
dân chúng ở dưới ngộp ngạt trôi mình, có một số 
thanh niên Tây học, đâm ra hoang mang mất 
hướng. Một số bỏ sở làm lương to, đi lên núi Cấm 
tu hành, hoặc toan luyện bùa phép chống lại súng 
đạn, hoặc toan tìm hậu duệ các tiền bối kháng Pháp 
thời xưa ? Một số lại ủy mị hơn, tìm quên lãng hận 
mất nước trong làn khói phù dung ! Một số tìm 
đường trốn ra nước ngoài, cố sao móc nối được 
một anh thủy thủ ngoại quốc có tàu buông neo ở 
Nhà Rồng, năn nỉ sao cho anh ta thương tình dấu 
dưới hầm tầu để đi được thoát. Nếu rủi ra khơi rồi 
mà thuyền trưởng hay được, bất quá hắn xiềng 
chân lại, chờ đến một bến cảng nào đó thì tống khứ 
lên bờ, miễn đừng trong thuộc địa của Pháp thôi, là 
cũng sướng đời rồi ! Tuy không nói nhiều ngoại 
ngữ, chỉ biết tiếng Pháp rất hạn chế trong thương 
trường quốc tế, nhưng những thanh niên mạo hiểm 
vẫn tin tưởng ở sức lực và bàn tay tháo vát của 
mình để có thể kiếm được cái ăn qua buổi, miễn 
không ngửa tay xin ăn. Mà dù không kiếm sống 
được, chết đói xứ lạ là cùng, còn hơn sống nô lệ nơi 
quê nhà vốn nổi tiếng vựa lúa Châu Á !  
Tôi có một số bạn bắt mối được với một bạn thủy 
thủ tàu buôn Pháp, bọn này đòi 50 đồng mới cho 
xuống tàu. Ba đứa đều là học sinh, còn trong cảnh 
cơm cha áo mẹ, làm sao có đến một số bạc to lớn 
như thế ? Bán cả đồ đạc, quyên góp khắp bạn bè 
mãi mới được 40 đồng, định sẽ năn nỉ xin bớt, chắc 
bọn chúng cũng chịu, nhưng khi đem tiền ra bến, 
hỡi ôi, con tàu buôn hôm nọ đã nhổ neo, ra lòng 
sông Sài Gòn rồi ! 
 Sở dĩ tôi nói lên việc này là để cùng quý bạn hình 
dung lại thời điểm ấy của những công dân Việt 

Nam, như dòng sông Cửu Long đợt sóng này nối 
tiếp đợt sóng khác, đã ý thức được những việc cần 
phải làm của người bị trị. Quyền yêu nước không 
phải ở một người, ở một đảng phái nào. Bây giờ, 
người ta tha hồ tô hồng, chuốt lục lịch sử đảng họ. 
Bẻ cong cả lịch sử. Phủ nhận công ơn của những 
người ngoài đảng ta ! Các văn sĩ Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa tán tụng tận mây xanh về việc đi tìm 
đường cứu nước của "bác", làm như chỉ có "bác" 
của họ mới độc đáo đi nước ngoài. Ở Sài Gòn, có 
một dinh thự to tát và tráng lệ của thực dân Pháp bỏ 
lại bến Nhà Rồng, đáng lẽ thuộc về nhân dân đang 
thiếu nhà ở, thì đảng lại làm thành ngôi nhà kỷ niệm 
nơi xuất xứ đi ra nước ngoài của lãnh tụ. Để thờ 
những vật vớ vẩn ! Sao không thờ bao nhiêu bậc 
tiền hiền cách mạng trước "bác" hoặc đồng thời với 
"bác", tài ba hơn và sự hy sinh cống hiến nhiều hơn   
Cổ nhân bảo : luận anh hùng, chớ luận vào thành 
công hay thất bại, phải luận vào sự tiên phong khởi 
đầu. Những người thắp sáng, những nhà khai 
hoang, trong lãnh vực thương nước yêu nòi mới 
thực hiển hách. Cũng như nơi tuyến đầu, người lính 
trước tiên nhận diện được quân thù mà cảnh giác 
cho bạn đồng ngũ, dù có bị bắn ngã chết, vẫn giữ 
công đầu ! Tổ quốc Việt Nam không quên ơn những 
người con ấy. Dầu hiện nay, họ bị bôi nhọ, hay 
xuyên tạc. Trong số đó có ông Đạo Dừa. Với một 
năm ở tù chung ở khám Cần Thơ, tôi mới thật sự 
biết ông. Khâm phục ông nhẫn nại, kiên quyết và 
bất khuất hơn người. 
 Trước kia, tôi chỉ biết ông có chí hướng hơn người. 
Ông tìm con đường tranh đấu riêng. Ông không 
theo phe này, lập hội kín nọ. Ông làm cách mạng 
quần chúng. Lấy số đông dân chúng làm hậu thuẫn. 
Ông pha màu tôn giáo vào chính trị, và ông đã khởi 
xướng lên một mình. Một loại tôn giáo hòa đồng. 
Thực chất là lấy tình thương bao la để khuyến dụ và 
cảm hóa mọi người. Ông đã gặt hái ít nhiều thành 
công. Lúc bấy giờ, tôi vẫn còn cho ông là một con 
người đáng tôn kính, song có phần lập dị.  
Nhân một dạo, tôi có dịp đi đò máy từ bến bắc Rạch 
Miễu sang tỉnh lỵ Bến Tre, khi con đò chạy ngang 
qua một cái cồn đất nọ, người đi đò cùng trầm trồ 
trỏ tay bảo : 
 - Ông Đạo Dừa ngồi trên đọt dừa đó, thấy không ? 
Ổng ngồi mấy năm nay rồi. Mặc nắng mưa, trưa tối !  
Một bà lão già nói bằng giọng cung kính:  
- Ai cũng tưởng ổng chịu không nổi, mà chết rồi! 
Nhưng người ta vẫn thấy ông ngồi trơ trơ đó. Mà 
ông phải nhà nghèo hèn gì, con nhà giàu sang, 
danh giá. Vậy mà ông lại đi tu. Nói là để độ đời ! 
Tôi hỏi lại: 
- Tây để cho ông làm như vậy sao? Ông ra vẻ 
chống đối như vậy, bỉ mặt cho người Pháp ở Đông 
Dương lắm. 
 - Mèn ơi, họ bắt ổng giam vô tù mấy lần. Ổng tịnh 
khẩu, không thèm nói chuyện. Nhưng viết giấy hỏi 
Tây là ổng có tội gì mà bị bắt ? Đụng chạm nhân 
quyền sao đó ! Tây cãi không lại lý của ổng, phải thả 
ổng ra. Ổng lại trèo lên cây dừa mà ngồi. Tây giận 
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lắm, sai người đốn bỏ cây dừa của ổng. Mất cây 
dừa đó, ổng lại trèo lên cây dừa khác. Mèn ơi, ai 
trông thấy ổng trèo dừa mà hổng thương đứt ruột ! 
Tây lại sai người đốn dừa nữa, ổng lại ngồi trên cây 
khác. Đốn hết dừa cù lao này, thì ổng sang qua cù 
lao kia. Bến Tre là xứ dừa mà. Không lẽ Tây đốn hết 
dừa của tỉnh? Thằng Tây đành chịu thua ổng luôn.  
- Rồi ổng ăn gì ? 
 - Ổng chỉ uống nước dừa, có khi ăn thêm vài trái 
chuối để sống. Vậy nên người ta mới kêu ổng là 
ông Đạo Dừa. 
- Thời buổi lộn xộn, ổng ngồi hoài như vậy, không 
sợ nguy hiểm ? 
- Ổng hổng sợ. Mà dân cũng thương ổng, ngấm 
ngầm bảo vệ cho ổng. 
 - Ổng tịnh khẩu hoài, không mở miệng nói chuyện? 
Không thuyết pháp sao? Vậy làm sao truyền đạo ?  
- Ổng không nói. Chỉ viết ra trên giấy. Nói chuyện 
cũng bằng giấy tờ. Vậy mà đệ tử đông lắm. Ở khắp 
nơi, đâu cũng có. Cả ở Lục tỉnh, ở miền Trung nữa. 
Vì đạo của ông tốt một cái là thờ kính ông bà, tôn 
trọng lễ nghĩa và ăn ở hòa mục với mọi người.  
Tôi chăm chú nhìn lên ngọn dừa khi phà chạy 
ngang mé cồn. Trên ngọn một cây dừa cao, một 
hình bóng người nhỏ thó, mặc áo vải vàng, ngồi thu 
lu trên một giạt bằng cây to, trông thấy bấp bênh lơ 
lửng. Trời trưa nắng như hun đốt, mắt nhìn lên lóe 
sao. Thế mà bóng người nọ vẫn ngồi xếp bằng an 
tọa, tịnh nhiên. Ông ngồi như thế đã mấy năm trời? 
Gương kiên nhẫn của ông thật đáng phục !  
Tôi vì bận việc ở Bến Tre, đến xế chiều mới xuống 
phà trở sang tỉnh Mỹ Tho. Ông Đạo Dừa vẫn ngồi 
trên ngọn dừa nơi cồn đất nọ. Ngọn gió chiều thổi 
lộng lòng sông rộng. Cây dừa trông từ xa thấy chao 
đảo. Thế nhưng ông đạo vẫn ngồi bằng an, tâm tư 
vắng lặng vào cõi hư vô nào? Hay ông đang nghiền 
ngẫm một thế cờ hay để giải thoát cho đất nước, 
cho con người ? Bên kia bờ tỉnh lỵ Mỹ Tho đang 
sáng choang ánh đèn phồn hoa, lại có tiếng ca nhạc 
từ đài phát thanh nào đó phát ra âm điệu xa vời 
quyến rũ, mê ly. Như tất cả giục giã con người đừng 
hoài phí tuổi xuân, cứ quyện hồn vào những hoan 
lạc, say sưa ... Tôi bất giác ngước nhìn hình bóng 
ông Đạo Dừa ngồi nơi hoang tịch nọ. Cái bóng dáng 
gầy còm của người trí thức ngậm câm tiếng nói ấy 
lại có một sức mạnh huyền vi rọi xuống lương tâm 
con người. Cảnh giác người đời đừng mê bả béo 
mồi thơm mà quên hờn mất nước ! 
 Sau đó, tôi bị kẹt ! Mãi lâu sau tôi mới lại có dịp về 
miệt Tiền Giang. Thỉnh thoảng tôi gặp trên đường 
những người đàn ông có, đàn bà có, già có, trẻ có, 
mặc quần áo bằng vải màu vàng hoặc màu già, áo 
thì là áo bà ba gài nút ở giữa hay là vạt miễng, có 
người để tóc dài chít khăn màu vàng. Những người 
ấy ăn nói lễ phép, từ tốn và thân thiện. Tôi hỏi ra 
mới biết đấy là đệ tử của ông Đạo Dừa. Ông Đạo 
chủ trương hòa đồng tôn giáo. Ông thờ các bậc 
sáng thế. Phật Thích Ca ông cũng trọng, Chúa Ki Tô 
ông cũng kính, cả đến Lão Tử ông cũng theo, 
Khổng Tử ông cũng học... Tất cả các vị có lòng từ 

bi, bác ái, yêu thương nhân loại, xả thân vì chúng 
sanh, ông đều phụng thờ. Đó là tình thương yêu 
phải học tập, phải noi theo. Đệ tử của ông rải rác 
khắp nơi. Họ hành đạo và truyền đạo với lòng tin 
vững chắc, dù phải gặp rất nhiều khó khăn, cả 
những hiểm nguy. Vì trong cái thế giới nhiễu 
nhương, còn lắm người nhắm mắt chạy theo thế lực 
kim tiền, thì trái tim thương yêu của người thiện 
lương dù mở rộng mấy cũng ít có người cảm thông. 
Rồi sau đó, tôi lại gặp một số đệ tử của ông Đạo 
Dừa trong cảnh nhà tù ! Hỏi đến Thầy họ, Thầy họ 
chắc cũng bị cầm giữ đâu đó. Họ vẫn không rời 
chiếc áo bà ba vạc miễng của họ. Sau lưng áo, họ 
vẽ hai chữ Tu Tù thật lớn. Họ lặng thinh, không nói 
gì. Ai muốn hiểu sao hiểu. Có thể bảo là vì tu nên 
mới bị tù. Có thể có nghĩa ở tù vẫn cứ tu. Lại có 
nghĩa lấy việc ở tù làm công quả học thành đạo. 
Theo họ, họ bảo tu cho đất nước hòa bình, con 
người thương yêu con người hơn. Chỉ có tình 
thương yêu mới khai trừ họa chiến tranh. Chỉ có 
tình thương yêu, mới san sớt đồng đều, mới thông 
cảm nhau, không cần đấu tranh giai cấp !  
Tôi hỏi người đệ tử của ông Đạo Dừa: 
 - Nghe nói Thầy anh muốn làm người hòa giải ?  
- Phải. Cậu Hai yêu nước thương dân, không nỡ 
nhìn triệu triệu thanh niên ở hai phía bị nướng thiêu 
trong nạn nồi da xáo thịt. Chiến tranh đã hơn ba 
mươi năm, dân chúng điêu linh, xã hội tàn hoại, đất 
nước nghèo khổ lắm rồi, sao người ta lại không chịu 
ngưng tay ? 
- Thấy anh tin là hai bên có thể ngồi lại với nhau?  
- Cậu Hai tin ai cũng có lòng yêu nước thật sự. Lòng 
yêu nước đứng trên quyền lợi của bè cánh, đảng 
phái.  
- Và Thầy anh tin "bác Hồ" sẽ từ bỏ đảng cộng sản? 
Hay đặt quyền lợi của đảng, của Nga Sô, của Trung 
cộng ra ngoài để cứu nước cứu dân ?  
- Nếu ông Hồ yêu nước, ông phải làm như vậy !  
Tôi khẽ thở dài: 
 - Thầy anh chủ trương tốt, nhưng tình hình chính trị 
phức tạp lắm, lại thêm lòng dạ tham lam của con 
người, tham vọng của quốc tế... Không như việc 
Thầy anh nuôi con mèo chung với con chuột một 
lồng...  
- Thú vật còn biết dung nhau, con người lại không 
thể sao? Việc nước nhà mình đã đến lúc mình phải 
tính với nhau, không cần đến anh Mỹ, anh Nga, anh 
Tàu chen vào nếu họ không có thiện chí giúp đỡ !  
- Tôi sợ Thầy anh ôm mãi cái không tưởng ấy. Giá 
mà thành được như thế, người dân Việt nào lại 
không thích ?  
Về sau, tôi lại nghe tin ông Đạo Dừa trở về Cồn 
Phụng, tức là cái cồn đất ông trèo lên ngồi trên cây 
dừa mấy mươi năm về trước. Khi ấy cồn đã có 
đông dân cư tụ tập. Nhà ở khang trang. Dân tình dễ 
sống. Có văn hóa. Có tình người. Có trật tự. Có cả 
mấy người Mỹ tu ở đấy. Ai trông thấy tướng đi lênh 
khênh của họ trong bộ quần áo bà ba màu vàng 
may rộng khổ mà vẫn thấy túm bó, với đôi bàn chân 
đi đất rón rén của họ, đều phải che miệng cười. 
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Nhưng là cái cười đầy thiện cảm, thân ái. Họ gặp ai 
cũng chắp tay cúi đầu, nói trọ trẹ : 
 - Chào ông !... Chào bà !... Chào anh !... Chào chị 
!... Mạnh giỏi ! 
Nơi Cồn Phụng còn treo một biểu ngữ to Bất Chiến 
Tự Nhiên Thành. Đó là một câu sấm xưa từ mấy 
trăm năm, mà người ta cho là trong bài sấm Trạng 
Trình, tiên đoán về hậu vận nước nhà. Nhưng 
không ai hiểu câu sấm ấy ứng vào thời kỳ nào? Sao 
không đánh nhau mà thành? Và cái thành ấy có lợi 
cho phe nào? Tôi thầm nghĩ ông Đạo Dừa đưa lên 
câu biểu ngữ để kêu gọi ngưng chiến. 
 Nơi bến cồn có đậu một chiếc tàu sắt mà ông Đạo 
Dừa cho trang trí theo mỹ thuật Việt Nam và đặt tên 
là thuyền Bát Nhã. Trên con thuyền rộng lớn ấy, nơi 
phía trước, ông bầy ra nhiều hàng ghế sắt cho du 
khách ngồi. Nhiều phái đoàn ngoại quốc đến phỏng 
vấn ông, thu băng, quay phim. Ông ngồi nơi chiếc 
ghế đặt phía trước, có hai đệ tử đứng hai bên. 
Chính hai đệ tử nọ trả lời những câu hỏi của khách, 
thỉnh thoảng ông mới biên vào giấy cho họ phát biểu 
thêm những chi tiết. 
 Tôi đến nhằm lúc hết giờ phỏng vấn, nhưng cũng 
được đệ tử của ông nói về chánh kiến của đạo. Ông 
nhận ra tôi, chỉ mỉm cười. Nụ cười hiền hòa và thân 
thiết. Ông vẫn không ngớt tay lẫy những hột bắp, để 
sau đó tự ông nấu lấy ăn. Trước kia ông chỉ uống 
nước dừa. Dạo sau này, vì làm việc nhiều, vì đệ tử 
khuyên lơn, ông mới ăn thêm buổi ngọ (buổi trưa) 
bằng bắp nấu. Tôi trông thấy ông gầy ốm quá, thân 
hình nhỏ thó, đôi tay khẳng khiu, mặt thỏn như trẻ 
nít, song đôi mắt tinh anh sáng rực khác thường. 
Các phóng viên truyền hình ngoại quốc không ngớt 
tỏ vẻ kinh ngạc và thán phục trước một ông già ốm 
tong teo như cây sậy mà lại có một mãnh lực chịu 
đựng kiên cường. Tự ông làm ra thức ăn cho ông, 
tuy rằng đệ tử của ông rất đông. Nếu ông để cho họ 
phục dịch, chắc họ sung sướng lắm. Nhưng ông 
chủ trương có làm mới có ăn, ông phải tự tay làm 
lấy thức ăn cho ông. Nếu ông bị rủi ro nằm bệnh 
ngày nào, ngày đó ông nhịn đói. Không ai khuyên 
lơn, năn nỉ ông được một miếng nào. Tôi trông thấy 
những việc ông làm, lòng vơi bớt đi những thành 
kiến thắc mắc về ông. Ông thật sự thể hiện tình 
thương yêu to lớn. Ông xót xa đau đớn khi thấy 
chiến tranh kéo dài, dân tộc điêu linh tang tóc, đất 
nước kiệt quệ tài nguyên, lẽ ra có thể làm dân giàu, 
nước mạnh! Nhưng giữa khi đôi bên say chiến, nhất 
quyết một được một thua, tiếng gọi hòa bình của 
ông chỉ là tiếng gào khản trong sa mạc! Rồi đây, 
Cồn Phụng của ông, nơi ông tạo được một xã hội 
kiểu mẫu nho nhỏ ấy có được yên? Thân phận của 
ông và bầy đệ tử rồi sẽ nổi trôi, chìm ngụp thế nào 
trong cảnh biến loạn tang thương của đất nước ?  
Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày uất hận 
của người Việt tự do ! Cộng sản đã thôn tính được 
miền Nam Việt Nam, và chỉ qua một thời gian ngắn 
đã làm cho toàn quốc đói rách và sa đọa hơn bao 
giờ hết ! Tôi lại gặp ông Đạo Dừa trong ngục thất 
Cần Thơ. Đầu tiên, tôi trông thấy ông, cũng như tôi, 

bị liệt kê vào thành phần tối nguy hiểm và bị biệt 
giam. Tức là nhốt trong co-nét, thùng sắt to tướng 
đựng đồ viện trợ của Mỹ hồi xưa. Mỗi người một co-
nét. Nằm ngồi, ăn uống, ỉa đái -- xin lỗi độc giả -- 
cũng tại chỗ. Cửa co-nét đóng lại, mình một mình 
trong tối bưng, trơ trọi và... thối bung ! Không trông 
thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Không biết ngày 
tháng, thời khắc. Thỉnh thoảng mới được chúng mở 
cửa co-nét dọn dẹp vệ sinh. Ôi mừng ơi là mừng. 
Mừng trông thấy được ánh sáng. Trông thấy những 
vật cử động sao lạ mắt quá chừng ! Mới biết rằng 
mình còn sống ở nhân gian ! 
 Bọn cai tù, bọn cán bộ, đối xử rất tàn nhẫn. Chúng 
ngoài miệng nói khoan hồng mà lòng thâm như rắn 
độc. Vô cớ cũng chửi rủa hạ nhục. Chúng như thể 
rửa hờn giai cấp bằng trút lên đầu kẻ sa cơ, thất thế 
dưới tay chúng. Chúng oán ghét ông Đạo Dừa vô 
cùng. Chỉ có ổng thản nhiên và coi thường chúng. 
Chúng càng đọa đầy ông bao nhiêu, ông càng quyết 
liệt và quật cường bấy nhiêu. Quyết không chịu thua 
chúng. Và lắm lần hành hạ ông mãi không xong, 
chúng phải chịu thua ông. Ông phản đối chúng bằng 
cách gõ cái ca uống nước vào cửa co-nét... xèng 
xèng... xèng xèng... có khi cả ngày không ngớt 
tiếng...  
Tên lính gác bực mình quát hỏi : 
- Làm gì om sòm thế ? Giờ này khuya rồi, làm thế ai 
ngủ được ? 
Tiếng nói chậm rãi và rắn rỏi của ông Đạo Dừa đưa 
ra sau cửa co-nét: 
 - Cậu ơi, tôi thương cậu lắm... 
- Tôi chả cần ông thương ! 
 - Có ai ngăn trở được tình thương ? Cậu không cần 
tôi thương là quyền cậu. Còn tôi thương cậu là 
quyền tôi. Tôi thương cậu chỉ là một kẻ tay sai. Như 
thiên lôi, lịnh trên bảo đánh đâu là phải làm vậy thôi. 
Thương cậu chiến đấu mấy năm trời, vào sanh ra tử 
biết bao lần, rốt cuộc cũng chỉ là anh lính gác, 
thương cậu chức vụ bé nhỏ quá, không làm sao giải 
quyết nổi chuyện của tôi ... 
 - Nhưng ông muốn gì ? 
- Thương cậu quá ! Cậu không giải quyết nổi, hỏi 
làm gì. Cậu kêu người lớn hơn cậu lại cho tôi nói 
chuyện.  
- Giờ này mấy đồng chí cán bộ ngủ cả rồi. 
 - Tôi thương cậu quá ! Nhưng khỏi cần nói chuyện 
với cậu. 
 Ông Đạo Dừa lại gõ lanh canh... lanh canh... Gõ 
nhịp đều như tiếng mõ hồi một. Mấy người bạn tù 
gần đấy giật mình thức giấc, thì thầm bảo nhau :  
- Cậu Hai lại tranh đấu nữa rồi Bọn quản giáo, cán 
bộ rồi đây khổ sở với cậu không ít ! 
Những người bị "học tập cải tạo" bất đắt dĩ ấy tuy 
phải làm lụng cực nhọc ban ngày, ban đêm cần giấc 
ngủ cho lại sức, song không phiền hà khi phải thức 
giấc vì tiếng khua lon của ông Đạo Dừa. Trái lại, họ 
rất thích cảnh ông Đạo Dừa chống báng lại bọn 
hung tàn giết người không gớm tay ấy. Chỉ có ông 
Đạo Dừa mới dám làm, mới không biết sợ, không 
khuất phục trước uy vũ. Ông gõ lon gọi mãi cho đến 
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khi tên lính canh phải đi gọi tên cán bộ cai tù đến. 
Tên này quát tháo lên : 
- Ông muốn gì ? 
Giọng nói của ông Đạo Dừa từ trong co-nét đưa ra, 
mềm mỏng, ngọt ngào : 
 - Tôi thương chú cán bộ quá. Thương chú đang 
ngủ ngon giấc mà bị dựng dậy vì tôi. Nhưng đành 
phải gọi chú nửa đêm, nửa hôm như thế này là vì tôi 
bị... bỏ đói ! Bọn quản giáo, thường ngày hay sừng 
sộ, mắng chửi phạm nhân. Với ai dầu già lão, bạc 
phơ tóc trắng, chúng cũng gọi là anh, tức là tử tế 
lắm rồi. Song đặc biệt chúng lại gọi ông Đạo Dừa là 
ông.  
Tên cán bộ bực tức bảo : 
- Ai bỏ đói ông ? 
- Không bỏ đói tôi, sao không cho tôi uống nước 
dừa ? 
 Tên cán bộ mở cửa co-nét, chỉ tay về ổ bánh mì và 
lon sữa : 
 - Không có nước dừa nhưng có bánh tây và sữa 
đây thôi ! 
 - Tôi không ăn những thứ đó. Tôi chỉ uống nước 
dừa.  
Ông trả lời rất quả quyết. Tên cán bộ cầm ổ bánh mì 
lên xem có bị cắn mất miếng nào hay chăng ? Lại 
bưng lon sữa xem xét tỉ mỉ. Hắn nghi ông Đạo Dừa 
giả bộ không ăn, nhưng kỳ thật đã nhấp nháp chút ít 
rồi giả bộ làm khó. Nhưng ổ bánh mì vẫn y nguyên, 
cả lon sữa cũng vẫn còn đầy. Mùi bánh và mùi sữa 
đưa vào mũi hắn, thơm ngon đến nỗi hắn phải nuốt 
nước bọt đến đánh ực một cái trong cổ họng. Hắn 
ăn no đầy đủ thế mà thấy ổ bánh và sữa ngọt bùi, 
béo bổ phải thèm rỏ dãi, thế mà lão già ốm nhom 
kia lại có gan cóc tía, đã đói rã ruột, vẫn chẳng thèm 
rớ tới. 
 Gã dằn ổ bánh mì và lon sữa xuống nền sắt co-nét, 
sầm nét mặt bảo : 
 - Ngon bổ thế này mà ông chê. Chả có thứ khác 
đâu ! 
 Ông Đạo Dừa vẫn ngọt ngào : 
 - Tôi thương chú cán bộ ! Chú nhỏ chức quá, 
không giải quyết được vấn đề của tôi. Thương đã 
làm mất giấc ngủ của chú. Thôi chú về ngủ lại đi. Để 
tôi gọi cấp trên của chú. Tôi thương chú ít quyền 
quá !... Và rồi ông lại gõ lanh canh... lanh canh... Gõ 
đến sáng vẫn không dứt tiếng. Tên trưởng trại phải 
đến gặp ông : 
 - Ông đòi hỏi chuyện ngoài luật lệ của nhà tù.  
- Mấy chú bỗng dưng giam cầm tôi, giam cầm hàng 
ngàn người vô tội, có theo luật lệ nào không ?  
- Mấy người có nợ máu với nhân dân. Còn ông là 
tay sai của CIA. 
 - Chú có biết CIA là thế nào mà mở miệng ra là 
buộc tội cho mọi người. Ai làm sở Mỹ là CIA ? Tiếp 
xúc với người Mỹ là CIA ? Biết tiếng Ăng-lê cũng là 
CIA ? Học thức một chút cũng CIA. Chỉ có bần cố 
nông mới không là CIA ? Thế hồi Việt Minh còn ở 
chiến khu Việt Bắc, có Mỹ trợ lực cho cũng là CIA ? 
Bác Hồ lúc ấy cũng CIA ? 

 - Này ông đừng nói bậy mà khốn !... Cứ nói đến 
việc ông kêu đói. Tại ông chê thức ăn đặc biệt của 
nhà tù cho ông dùng....  
- Ê, không phải à. Thức ăn đó Tín hữu của tôi gởi 
cho. Tôi thương chú Trưởng trại nói sai. Cố tình bóp 
méo sự thật. Tín hữu của tôi sợ tôi bị bỏ đói chết 
nên mới gởi vào cho dừa nước, bánh mì, sữa ... Tôi 
không ăn bánh mì sữa, chỉ muốn nước dừa thôi. Tôi 
thương Trưởng trại không giải quyết nổi việc này, 
thì tôi gọi cấp Đảng ủy của quản giáo vậy! Và ông 
lại gõ lanh canh... lanh canh.... Bọn cai tù nghiến 
răng căm tức lắm mà không làm gì đặng ông. 
Chúng không muốn ông bị chết đói để khỏi bị mang 
tiếng. Nhưng ông Đạo Dừa cũng biết như vậy, vẫn 
kiên trì mà sống. Như thể thi gan luôn cả đến cái 
chết. Trưởng trại và bọn quản giáo phải họp khẩn 
cấp. Dừa trái thì có sẵn do đệ tử của ông Đạo Dừa 
gởi vào, nhưng ai chặt cho ông uống? Lũ răng đen 
mã tấu chặt đầu người thì sành, nhưng chặt quả 
dừa đâu có biết ! Chúng đâu dám phát dao cho ông. 
Nhỡ ông lấy dao rạch bụng tự tử thì sao ? Bàn cãi 
mãi, chúng mới nẩy ý kiến tìm trong số tù gốc người 
Bến Tre ra chặt dừa cho ông. Chúng gọi anh NVA 
ra, bảo đem dừa đến cho ông uống. Anh này ngơ 
ngác, bảo : 
 - Tôi có biết chặt dừa đâu ? 
 - Anh là dân Bến Tre mà không biết chặt dừa ư ?  
- Tôi chèo đò. Có vườn dừa đâu mà biết chặt.  
Có anh TVT tình nguyện ra. Anh này trước có bán 
dừa, biết cách thức. Anh chỉ cần dựng đứng trái 
dừa, bổ ba nhát dao, chặt xéo nơi núm dừa thành 
tam giác, bật tung núm dừa ra, không một giọt nước 
sóng sánh ra ngoài. Anh bưng quả dừa đến bên ông 
Đạo. Tuy anh không phải là đệ tử, anh cũng cung 
kính bảo nhỏ: 
- Cậu Hai uống đi để mà sống. 
 - Cám ơn em. Tụi này bạo phát, bạo tàn. Qua sẽ 
không sống đến ngày đó. Qua biết chúng quyết làm 
cho qua chết. Nhưng thể xác thời chết chứ tinh thần 
thời không ! Bọn Việt cộng hành hạ ông Đạo Dừa 
đủ cách. Chúng lôi ông ra để tắm rửa cho ông: 
 Ông ở dơ quá không chịu tắm rửa, không thay đổi 
quần áo, hôi hám kinh tởm quá. Lại chí rận, bọ chét 
cùng mình, lây bịnh nguy hiểm cho cả khám !  
Chúng cầm vòi nước xịt vào ông. Nước xịt rất 
mạnh, làm ông té lăn lốc. Ông cố gắng bò dậy. Lại 
bị nước bắn tung người đi, lăn cuồng như bông vụ. 
Ông không hề rên rỉ, than van một tiếng. Vẫn gượng 
ngồi dậy, lại té lăn. Chúng cười ầm lên. Ông vẫn 
cương quyết không khuất phục. Bọn tù chúng tôi 
nhìn ông, xót thương biết mấy, và khâm phục ông 
không lời nào cho xiết. Ông bao giờ cũng ngẩng cao 
đầu không cúi luồn. Cả đời ông bị tù đầy cũng lắm, 
ông sợ gì lũ trẻ ranh muốn giết ông mà khỏi mang 
tiếng này ! Chả bù trong khám, biết bao kẻ xưa kia 
giầu sang danh giá, oai quyền hống hách, bây giờ 
khúm núm sợ sệt trước lũ cán bộ ngu dốt : 
 - Dạ bẩm thưa cán bộ, em lỡ lầm, lần sau không 
dám. Xin cán bộ rộng lòng tha thứ một phen.  
Một điều dạ thưa, vâng bẩm, khúm núm, sợ sệt, 
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như muốn thun người nhỏ bớt đi. Uốn lưng khòm 
cong lại, cầu an, tắc trách, thủ phận mình, quên 
đồng bạn. Lại còn một hạng khác, ti bỉ hơn, cam làm 
ăng-ten cho thù. Phản bạn, bội tình đồng ngũ, nghĩa 
bạn bè, để được một lời hứa sẽ cứu xét cho về 
sớm, hoặc được một vài ân huệ cỏn con... Ôi, điếm 
nhục ! Tôi nhìn gương can cường của ông mà lại 
xấu hổ cho mình. Mới bị tù đầy vài bận thôi mà tôi 
tưởng rằng hãnh diện lắm. Tù Pháp thuộc tôi có ở. 
Tù Nhật Bổn tôi cũng đã nếm mùi. Rồi lại tù Việt 
Minh vào măn 1945, lại còn hai năm vướng mắc 
trong nhà tù của chế độ trước vì chống nạn độc tài 
tham nhũng nữa ! Nay lại vào khám Cần Thơ, bị liệt 
vào thành phần biệt giam nguy hiểm, biết chừng 
nào được ra? So với các bậc cách mạng xả thân 
tranh đấu thời trước, tôi nào có ăn nhằm gì ? 
 Trừ lúc ở tù Việt cộng những năm ấy ra, cảnh ngồi 
tù Nhật Bổn là đáng nhớ nhất. Năm ấy 1942, tôi bị 
Hiến binh Nhật bắt giam ở "Chambre de Commerce" 
ở bến sông Sài gòn, sau này là Thượng Nghị Viện 
của chế độ trước. Vì tội rải truyền đơn chống thực 
dân, cả Pháp lẫn Nhật, mà bọn Hiến binh nghi tôi là 
gián điệp Trùng Khánh. Chúng giam vào phòng 
Thương Mại ấy, hai bên là chỗ giam người có song 
gỗ chắn trước mặt, chừa một lối đi ở giữa. Mỗi 
sáng, 7 giờ, tụi Nhật cho chúng tôi đem thùng vệ 
sinh ra đổ xong lại bưng vào căn phòng giam hẹp 
của mình. Chúng bắt ngồi xếp bằng, thẳng lưng lên, 
tay để nơi đầu gối, không được nhúc nhích. Sáng 
ngồi tới 12 giờ trưa, được nghỉ ngơi cơm nước. 
Cơm thì được phát một chén gạo Thái Lan dẻo như 
nếp, có nêm tí muối. Chiều 2 giờ ngồi đến 6 giờ mới 
được nghỉ ngơi, cơm nước như khi trưa. Tối lại phải 
ngồi từ 7 giờ đến 9 giờ mới có quyền nằm xuống. 
Khi ngồi, phải ngồi yên như pho tượng. Nếu mỏi 
mệt khom lưng, nghiêng quẹo người, hay lệch đầu 
qua bên là bị một côn gỗ gõ đánh cốp trên đầu như 
bị sét đánh, tá hỏa tam tinh! Đó là thằng đội Trâu, 
thân hình trùng trục như con trâu nước, đầu vấn 
khăn lông trắng, dưới bẹn thắt cái khố, đi qua lại nơi 
khoảng đường giữa, vai vác cây gậy gỗ tròn và 
nặng. Nó thường đập chẩy máu đầu tội nhân. Đấy 
là chỉ trừng phạt sơ sài về tội ngồi không thẳng thắn 
thôi. Còn khi bọn Nhật tra khảo để lấy lời cung khai 
thì thật kinh khủng rởn cả tóc gáy. Cứ hai thằng 
Nhật thân hình như hộ pháp quần một phạm nhân; 
vật, ném, tung, hứng... nạn nhân của chúng như 
quả bóng rổ ! Thường thì có máu đổ, nạn nhân chết 
giấc năm ba phen mới tạm được buông tha cho về 
khám. Khi ấy tôi còn trẻ, háo động, làm sao ngồi yên 
tĩnh như thế từ giờ này sang giờ khác được. Nên 
cũng đã nếm mùi côn gỗ bao nhiêu phen.  
Một hôm tôi trông thấy có một con gián bò ở kẹt 
song gỗ. Tôi mừng như bắt được vàng. Có được 
một sự sống động dưới mắt. Trông nó chạy tới chạy 
lui, cũng đỡ buồn trong cảnh hoang lương, tịch 
mịch. Dầu rằng khít bên đó cũng có nhiều bạn đồng 
cảnh, nhiều pho tượng sống ! Tôi khi ấy chưa biết 
trầm tĩnh, nhẫn nhục của người luyện công tĩnh tọa. 
Dẫu có nén lắm, lòng vẫn xôn xao không định.  

Đến nay, trông thấy ông Đạo Dừa nhẫn nại, trầm 
tĩnh và xem thường bạo tàn, vũ lực của chúng, tôi 
mới thấy đó làm gương cho mình. Quyết không ủy 
mị, buồn rầu, khổ đau, rên rỉ dưới bạo tàn. Ông Đạo 
Dừa bị xịt nước ướt loi ngoi, nằm im trong vũng 
nước lênh láng, da thâm tím lại. Nhưng một lát sau 
ông lại lồm cồm bò dậy. Lại ngồi xếp bằng ngay 
ngắn, ngẩng cao đầu. Trông thấy hình dáng gầy gò, 
ốm nhom của ông, da bọc trơ xương như cái xác 
ướp khô mà đôi mắt vẫn linh động, vẫn ảnh hiện 
tình nhân đạo, vị tha bao la ...  
Ông thường chống đối bọn Việt cộng : 
 - Các anh mà cách mạng cái gì ? Cách mạng gì 
không biết thương dân, yêu nước, cam làm tay sai 
ngoại bang. Cách mạng gì mà giam cầm hàng triệu 
người vô tội ? Làm hằng triệu người tán gia bại sản, 
tan nát gia đình ? Làm cho sáu mươi triệu đồng bào 
phải rách rưới đói nghèo, không trông thấy ánh 
sáng hy vọng nào, một tương lai tốt đẹp nào. Thiên 
đường hứa hẹn của cộng sản các anh là hố thẳm 
muôn đời chôn vùi dân tộc ! Bọn chúng giam nhốt 
ông vào chuồng chó. Đó là một nơi nhỏ hẹp bên 
vòng rào, có mái thiếc che thấp, có giây chì gai bao 
quanh. Trước kia nơi đó nhốt chó nên có danh từ 
chuồng chó. Ban ngày nắng rọi xuống mái thiếc 
nung nóng như lò lửa. Đêm đêm về, gió khuya lạnh 
buốt như cắt da. Đến chó ở đấy còn chịu không nổi 
huống chi con người. Nhưng ông Đạo Dừa vẫn bền 
bỉ chịu đựng. Mềm dẻo như cây sậy giữa phong ba. 
Dầu cho cuồng phong, nghịch khí đến đâu, cây sậy 
tạm thời phải cong, phải ngả nghiêng, oằn oại trước 
bạo lực đàn áp hung tàn, nhưng không đổ gẫy ! Bọn 
Cộng sản chỉ muốn ông Đạo Dừa khuất phục 
chúng, thốt ra lời hứa hẹn với chúng không tranh 
đấu nữa, không chống đối nữa. Chúng chẳng 
những buông tha ông, còn cho ông những ơn huệ 
đặc biệt, hậu hĩ hơn người. Xưa kia, Pháp không 
mua nổi ông, Nhật không dụ dỗ ông nổi, Việt cộng 
nào đáng gì để ông nghe theo ! 
Cuối năm đó tôi bị chuyển trại. Khi đi ngang qua chỗ 
ông ngồi, tôi khẽ cúi đầu như chuyển lời nói qua tâm 
tưởng với ông: 
- Cậu Hai ráng gượng sống... 
 Ông mỉm cười nhân hậu. Nụ cười ngậm ngùi vĩnh 
biệt!  
Mấy năm sau, tôi được trả tự do. Không tội gì, mà 
mất tự do rồi được trả ! Và sau ba chuyến vượt biên 
cam go, tôi thoát ra được nơi vùng trời tự do. Nhờ 
vẫn đeo đuổi chí hướng phục quốc, tôi lê một giò 
qua nhiều nơi Âu, Mỹ, cả Á Châu. Khi đến địa 
phương nào có trồng cây dừa, tôi bất giác nhìn lên 
ngọn cây, liên tưởng đến ông Đạo Dừa. Hình bóng 
của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thành Nam 
hiện ra mờ ảo trước mắt tôi. Gầy gò ốm yếu, tưởng 
chừng gió thổi cũng bay như ông, ngờ đâu lại có 
lòng sắt đá kinh người ! Tôi nghe như văng vẳng 
bên tai những lời nhỏ nhẹ của ông: 
 - Tôi thương mấy chú lắm, mấy chú Việt Cộng ơi. 
Mấy chú ngu dại lắm. Mấy chú không biết bạo tàn, 
bạo diệt ! Chỉ có nhân nghĩa mới trường tồn !  
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Hoa Nắng 

Bông Đào đỏ thắm cành cao 

Cúc vàng rộ nở lao xao gốc đào 

Hương thơm thoang thoảng ngọt ngào 

Hai màu phản chiếu thanh tao cảnh vườn 

 

Thoáng nhìn nắng đã thầm thương 

Dừng chân ghé lại tơ vương tỏ tình 

Sợi dài sợi ngắn xinh xinh 

Xuyên qua nhành lá lung linh gọi mời 

 

Đẹp lòng gió đến lã lơi 

Rung cây động nhánh làm rơi sắc ngà 

Long lanh ví hạt Châu Sa 

Kết thành những cánh nắng hoa mịn màng 

 

Tung tăng uyển chuyển nhịp nhàng 

Cành thon cuống mõng dịu dàng mãnh mai 

Vươn đài mở nhụy khoan thai  

Vầng dương tỏa sáng hoa khai khắp cùng 

2013   HTN  

 

Năm 1988, tôi gặp một người bạn mới vượt biên 
sang, bảo rằng ông Đạo Dừa đã tịch ! Tôi bỗng 
nhiên cay xè mắt, đôi giòng lệ tiếc thương chan hòa 
... Cộng sản Việt Nam phạm rất nhiều lỗi lầm đối với 
Quốc gia, Dân tộc, trong đó có sự giết hại nhà chí sĩ 
hiếm có Nguyễn Thành Nam. Ông Đạo Dừa Nguyễn 
Thành Nam là người trí thức cuối cùng đã hạ mình 
xuống tin tưởng vào thiện chí của Việt Cộng, dẫu 
sao cũng có lòng xúc động trước cảnh huynh đệ 
tương tàn... Nhưng ông đã mang mối thất vọng đấy 
xuống tuyền đài ... 
 *  
 
Đến hôm nay, trong cộng đồng người Việt hải ngoại, 
có một thiểu số trí thức thơ ngây cụ hoặc hoạt đầu, 
đang toan luồn lưng, cụp gối hòa hợp, hòa giải với 
Cộng Sản Việt Nam bá quyền và ngoan cố. Các vị 
ấy có biết chăng đang vô tình nối giáo cho giặc ? 
Cùng a tòng vào tội phản dân, hại nước ? Xin hãy 
xem gương chiến đấu can cường của ông Đạo Dừa 
Nguyễn Thành Nam và vô số chiến sĩ cách mạng đã 
bị Việt cộng hãm hại chết, để làm đài soi lại lương 
tâm mình ! 
 Kẻ hèn này, cùng đồng bào trong và ngoài nước, 
rất mong được vậy lắm thay ! 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mưa Rơi 

Tí tách xạc xào tiếng mưa rơi 

Âm thanh dìu dặt thật thảnh thơi 

Đong đưa từng sợi như mành trúc 

Bóng loáng trong veo thấy tuyệt vời 
 

Hoa thẹn nhúng nhường che dấu nhụy 

Khép đài xếp cánh chẳng cười duyên 

Lá rũ chao nghiêng cành thơ thẩn 

Chả buồn đếm giọt nước long lanh 
 

Rớt trên nền cỏ xuyên lòng đất 

Đi tìm gốc rễ viếng cây xanh 

Vun tưới hoa màu thêm nẩy lộc 

Đâm chồi trỗ mộng trái đơm nhanh 
 

Nhìn cảnh gợi tình thơ đối ẩm 

Bên bầu rượu lạt với thi nhân 

Ấm lòng quên cả trời se lạnh 

Gió về lất phất bụi mưa bay 
 

Miệt mài thăng giảm cung trầm bổng 

Hợp tấu mưa rơi điệp khúc dài 

2013  HTN 
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Giữa trưa hè  
Nguyễn Hoàn Nguyên 

Trong khu vườn nhỏ ngoại ô Amsterdam 
Gã thanh niên tóc đen ngồi dựa ngửa 
Ngó trừng trừng màu nắng rụng 
Chẳng phải thứ nắng đỏ lửa nung miền nhiệt đới 
Giáng xuống thân những nhát chày vồ 
Nhưng cơn khát vẫn giục giã 
 
Giữa chiếc bàn mây trắng 
Mọc lên từ bãi cỏ xanh 
Cái lon nhôm như đóa hoa đỏ thẫm 
Nằm bất động 
Trầm tĩnh – an nhiên 
Phô bày đường nét uốn lượn vòng quanh thân tròn 
ôm ấp 
Hiện thành dòng chữ: Coca-Cola 
Cơn khát giục giã 
 
Đứa con trai chồm tới dáng ngựa xoãi 
Bàn tay trái đè xuống đóa hoa – bạo lực chớm sinh 
Bàn tay mặt có ngón trỏ cong cong 
Móc vào cái vòng con màu bạc 
Ánh nắng chợt nhợt nhạt 
Cơn khát giục giã 
 
Ngón tay bấm mạnh 
Buổi trưa thở dài 
Những ẩn mật giữa lòng đóa hoa đỏ vụt biến mất 
Chỉ còn dòng nước nâu đen 
Mang nhãn hiệu Coca-Cola 
Đang theo đà gã thanh niên ngửa đầu chảy tràn qua 
cổ họng 
Cơn khát vẫn giục giã 
 
Ở đâu đó nguồn nước dòng Cửu Long 
Đang cuồn cuộn chảy 
 

Nắng mới 
Di Trương 

Thấy nắng mới trở về  
Vui như trẻ được quà  
Thôi chào tháng ngày nhức mình nhức mẩy  
Tuổi già chừ đã biết sợ mùa đông  

Lâu lắm lại mừng nghe chim hót  
Ngoài vườn sau tíu tít như cười  

Cụm tuyết cuối đã tan rồi đêm trước  
Sáng nay về rạng rỡ nắng đầu xuân  

Hơn chục mùa đông mòn đời bươn chải  
Nơi đây xứ lạnh quê người  
Cơm áo xuôi quên đời lưu lạc  
Tuổi đời tan theo tuyết muộn tàn đông  

Dõi tin bạn cho lòng vơi đơn độc  
Không chê không chấp không chán không buồn  
Hâm nóng lại thời hoa mộng cũ  
Có bạn có mình những hải tặc hào hoa  

Ngày thơ ấu xưa 
Tôn Thất Phú Sĩ 

Bóng chiều rơi chậm chậm 
Hàng cây đứng lặng căm 
Phiếm đàn nghe đứt khoảng 
Cung tơ chùng xuống nhanh 

Vô tình ai qua ngõ 
Bỗng thấy lòng xôn xao 
Tiếng hát vương chiều tím 
Nốt nhạc trầm dâng cao 
 
Người xa từ độ ấy 
Buồn buồn con nước xưa 
Thuyền ta không bến đỗ 
Hỏi người về hay chưa 
 
Tuổi ấu thơ đong đưa 
Tháng ngày qua diệu vợi 
Xin một lần trở lại 
Theo cánh diều rong chơi 
 
Thôi chỉ mong là cát 
Ôm bãi biển dịu êm 
Gót chân em nghịch ngợm 
Giẵm trên bãi cát mềm 

Nỗi lòng  
Lữ Thái Hành 

Ôm nổi nhớ nhung đậm cả tình 
Tình nước tình em nặng đôi vai 
Em mãi mãi là địa cầu nhung nhớ 
Anh ôm em như ôm cả thế giới nầy 
 
Thư em anh đọc hàng đêm… 
Đọc đi đọc lại vẫn còn hay… 
Gửi em một nụ hôn đầy! 
Hôn trang giấy tưởng mùi môi em 
 
Ướt gì mình được bên nhau… 
Cùng nhau hạnh phúc kiếp nầy 
Em là vật quí của đời Anh 
Ôm em như ôm cả thế giới nầy… 
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Không, tôi không cần sự 
khoan hồng 

 
 Alvaro Marino (1959-1981?) là một sinh viên văn 
khoa ở đại học La Habana và là một nhà thơ trẻ. Từ 
năm 1979 đến 1980, Alvaro đã bị công an tạm giữ 
và thẩm vấn nhiều lần vì “thái độ chính trị”. Ngày 11 
tháng 3 năm 1981, trong khi đang dán một tấm bích 
chương chống chế độ độc tài Fidel Castro, anh đã 
bị bắt bởi một nhóm người mặc thường phục. 
Alvaro Marino vĩnh viễn mất tích kể từ đó. 

Ofelia González, người yêu của anh, còn giữ được 
cuốn nhật ký của anh, trong đó có một số tuỳ bút và 
3 bài thơ. Cô đã lén gửi cuốn nhật ký ấy ra nước 
ngoài, và sau đó, bài thơ “No, yo no necesito el 
perdón” [“Không, tôi không cần sự khoan hồng”] đã 
được đăng trong tuyển tập Los poetas cubanos 
disidentes [Những nhà thơ bất thoả hiệp ở Cuba] do 
Xavier Mudarra biên tập, xuất bản tại San Martín, 
Peru, năm 1992 . Xin mời quý đôc giả thưởng thức 
bài thơ “No, yo no necesito el perdón” được chuyển 
dịch qua tiếng Việt Nam sau đây.  

Không, tôi không cần sự khoan hồng 

Nếu ngày mai bọn chúng đến đây bắt tôi, 

tôi sẽ không cần tự biện hộ, 

tôi sẽ không cần ai biện hộ cho tôi, 

tôi cũng không cần một gã luật sư công chức 

- kẻ chỉ biết đứng trước toà và nói: “Xin hãy khoan 

hồng…”  

Không, tôi không cần sự khoan hồng 

vì tôi không có tội. 

Tôi chỉ khao khát sự tự do cho đất nước này 

và tôi sẵn sàng chết cho điều đó. 

Hãy treo cổ tôi lên với bản án: “Đây là kẻ ngoan cố  

- kẻ đã dám khao khát tự do.” 

Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn 

và đã được để sẵn trong hộc bàn của những quan 

toà. 

Lũ hèn nhát sẽ lấy một bản án ra và điền tên tôi vào, 

và tôi sẽ nghe bọn chúng đọc thuộc lòng  

những ngôn từ mà mọi người đều đã biết. 

Không, tôi không cần sự khoan hồng cho tôi, 

vì tôi cũng sẽ không khoan hồng cho bất cứ kẻ nào 

dám giẫm đạp lên sự tự do như giẫm đạp lên rác 

rưởi. 

 Không, tôi không cần sự khoan hồng.  

Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gởi bạn 

  Tặng Nguyễn Thanh Hùng 
 

Anh đi từ bờ mù 
Trở ra từ cõi mịt 
Đầu cây cọ tảng màu 
Đuôi cây cọ hồn anh 
Anh treo đời ở giữa 
Gã đu bay kỳ cục 
Tòn ten một sợi tơ 
 
Anh tượng hình quê hương 
Ô chúng mình còn trẻ 
Anh tượng nghĩa con người 
Ô chúng mình quá trẻ 
Trong bức tranh anh vẽ 
Một bàn thờ nghiêng nghiêng 
Giữa nhang đèn lỏng chỏng 
 
Gởi đất về cho trời 
Gởi trời về cho đất 
Một vòng tròn con con 
Ta, em bé đánh vòng 
Đùa mãi tự ngàn xưa 
 
Gởi ta về cho trời 
Gởi ta về cho đất 
Phơ phất những ngàn xưa 
Lung linh qua nét họa 
Anh vươn tay đỡ lấy 
Một chéo áo ông bà 
 
*** 
Chiều nay ngồi tựa vách 
Tôi cùng anh lắng nghe 
Tiếng vang rền sấm sét 
Trên từng chiếc lá me 

Nguyễn Hoàn Nguyên 
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Tin Nghe Được Không Vui 

Bùi Văn Đỗ 

 

Trong những tuần lễ thứ 19, 20, 21 của tháng 5 năm 
2013, nghe tin trên các đài RFA, RFI tiếng Việt, 
chúng ta là người đã vượt biển tìm tự do từ sau 30-
04-1975 và mãi đến thập kỷ 1990 mới tạm chấm dứt 
khi các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á đóng cửa, và tình 
trạng những người vượt biển tìm tự do Việt Nam chỉ 
chấm dứt khi cộng sản Liên Xô sụp đổ vào những 
năm ở cuối thế kỷ  20. Ngày nay 38 năm sau vẫn 
còn có những chuyến hải hành tìm tự do cũng xuất 
phát từ Việt Nam, và họ đã tìm đường đi thật xa tới 
thẳng nước Úc, vì biết rằng các quốc gia như 
Thái,Indonesia, Malaysia,Phi không nơi nào còn trại 
tỵ nạn cho họ trú chân, họ đến Úc để hy vọng họ 
được cứu vớt. 

 Nhưng quốc gia Úc  đã từ chối tiếp nhận họ và nhốt 
họ vào các trại tạm giam để chờ phân loại xem họ 
có thực sự là người tỵ nạn hay không? Là thân 
phận những người đã vượt biển trong tình trạnh 
trốn thoát, thiếu thốn, tìm đường ra đi tìm tự do thủa 
nào; vết thương vẫn còn rướm máu vì tù đầy khi bị 
bắt bớ trở lại, khi thiếu dầu, thiếu nhớt, thiếu nước 
uống và lương thực; khi thuyền bị hỏng máy lâm 
nạn trên biển, khi gặp hải tặc, khi bị hãm hiếp, khi bị 
giết, bị thảy xuống biển, khi kiệt sức và mỏi mệt vì 
nhiều ngày lênh đênh trên biển, xin cứu vớt mà 
những chuyến tàu cứ thản nhiên bỏ đi (xin mời đọc  
Chuyện kể Hành Trình Biển Đông của Ngụy Vũ), để 
nhớ lại; những vết thương lòng đó ngày nay vẫn 
còn rỉ máu vì mất con, mất chồng, mất cha, mất mẹ, 
mất anh, mất em, mất bạn, mất người thân trong 
chuyến hải hành trốn thoát mà mình còn may mắt 
sống sót trong chuyến vượt biên.  

Nay nghe được tin như sống lại cảnh ấy, ngày ấy. 
Bởi là người không phải là sắt là đá, cho nên người 
viết không thể im lặng dù khi viết ra có mất lòng 
nhau cũng viết, để thế giới quan tâm và đừng 
ngoảnh mặt đi khi những người đang bị các chế độ 
độc tài, nhất là độc tài Cộng Sản Việt Nam. Cứu xét 
hoàn cảnh của họ khi phải bỏ nước, bỏ các chế độ 
độc tài mà trốn thoát tìm tự do ở những nơi có tự 
do, có nhân quyền thật. 

1-Tạ ơn. 

Vì là người tỵ nạn Việt Nam, mỗi lần có dịp nghe tới, 

nhắc tới, nhớ tới, lòng người viết lại bùi ngùi xúc 

động nhớ và biết ơn đến người thuyền trưởng và 

các thủy thủa đoàn của ông, đã thương mà cứu vớt 

thuyền nhân tỵ nạn giữa biển đông ngày nào cách 

nay trên 30 năm, đưa vào trại tỵ nạn Singapore. Có 

đi vượt biên mới cảm thông được nỗi lòng của kẻ 

vượt thoát ra đi tìm tự do, mới cảm nhận được  nỗi 

khốn khổ của những ngày phải ngồi bó gối trong 

hầm tàu nóng bức trong khi biển khơi thì lộng gió, 

nước uống thức ăn tiếp từng giọt, từng miếng khi đã 

khởi hành lâu ngày mà chưa đến bến, hay chưa 

được cứu trên biển. Đó là chưa kể đến gặp cướp 

biển Thái, hay tàu bị hỏng máy, bị bể thuyền, trôi 

lênh đênh nhiều ngày trên biển, có những chuyến 

đã phải xẻ thịt những người bị chết để lấy lương 

thực ăn, và lấy máu để uống vì quá đói và quá khát. 

Những lúc nguy cấp này chỉ còn chọn giữa hai sự 

sống và sự chết. Thực vậy, người viết khi vào đến 

trại tỵ nạn Singapor mấy ngày sau mà mỗi lần đi ở 

trong đất trại nó vẫn còn bồng bềnh như lúc còn ở 

trên tàu vượt biên  trên biển. Phải cả tuần sau mới 

hoàn lại bình phục, mới biết mình còn sống và đến 

được vùng trời tự do. 

Tạ ơn những người cứu vớt người tỵ nạn trên biển. 
Ta còn phải tạ ơn những quốc gia đang có trại tỵ 
nạn ở trên đó như: Thái, Indonesia, Hồng Kông, 
Singapore, Phi Luật Tân, vì những trại này là chỗ 
chứa chân, cho người tỵ nạn Việt Nam tạm dung 
thân đầu tiên để chờ làm thủ tục đi định cư ở các 
quốc gia khác. Tạ ơn Cao Ủy tỵ nạn, các người hảo 
tâm đã bỏ của, bỏ công tình nguyện làm việc để vận 
động thế giới rủ lòng thương người tỵ nạn Việt Nam 
vượt đại dương đi tìm tự do. Không có những tấm 
lòng ấy thì không có người tỵ nạn Việt Nam. Không 
có những tấm lòng ấy thì còn vô số người bị chết 
chìm giữa biển khơi, mà con số ước lượng của Cao 
Ủy Tỵ Nạn không phải là khoảng 500.000 mà có khi 
đến trên 1.000.000 người bị chết chìm giữa biển 
khơi . Cho nên người đi vượt biên ngày đó đời đời 
nhớ đến các vị ân nhân đó, nhờ họ mà ta có sự 
sống như ngày hôm nay. 

2-Xin một ơn huệ. 

Xin các nước tự do tư bản nhận các người tỵ nạn 
Việt Nam bằng thuyền hay bằng bất cứ một phương 
tiện nào mà đến được đất nước có tự do của quý vị, 
không chỉ người Việt Nam mà thôi, mà tất cả những 
dân tộc khác, những dân tộc còn đang bị áp bức 
dưới các chế độ độc tài. Xin hãy cứu xét tỷ mỉ hoàn 
cảnh tỵ nạn của họ, đừng trả họ về nếu họ về mà bị 
áp bức, tù đầy. 

Cũng xin cứu xét lại những người được nhận là tỵ 
nạn chính trị thủa trước, dù họ là Việt Nam hay các 
dân tộc khác, mà lúc ra đi tìm tự do đã trên 21 tuổi 
(không kể những người đi theo diện đoàn tụ gia 
đình) mà khi họ đã trở về quê hương đất nước họ 
nhiều lần không bị bắt bớ hành hạ, những người đã 
về và làm ăn hợp tác với cái chính quyền mà thủa 
trước chính họ đã trốn thoát ra đi. Xin trả ngay họ về 
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để lấy nhà lấy chỗ nhận những người khác, vì con, 
cháu chúng tôi khi đi làm phải đóng thuế để xây 
dựng xã hội, duy trì đới sống an sinh xã hội của quý 
quốc gia đã tiếp nhận và cho phét chúng tôi tới định 
cư ngày trước. 

3-Tránh xa sự lừa đảo của CSVN lần nữa. 

Như mọi người đã biết, Cộng Sản mới có mặt trên 
địa cầu khoảng 100 năm, đã tàn sát dã man khoảng 
100.000.000 người  bằng đủ các hình thức, từ năm 
1989 khi Cộng Sản Liên Xô sụp xuống, kéo theo cả 
một hệ thống các nước bị theo chủ nghĩa này bằng 
bạo lực, chỉ còn lại vài nước hậu thân của Cộng 
Sản là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu ba. 
Những nước này chỉ còn lý tưởng Cộng Sản theo 
hình thức, chỉ còn cái vỏ bên ngoài, vì CS nguyên 
thủy không có CS đỏ, không có CS có hàng tỷ đô la. 
Nhưng bên trong đã chuyển sang các chế độ độc tài 
quân phiệt và cảnh sát phiệt, chuyên môn bưng bít 
và lưà dối người dân ở trong nước bằng đủ mọi 
mánh khóe lừa gạt, và lừa gạt cả thế giới tự do về 
tự do dân chủ. Đảng cộng sản Việt Nam là hậu thân 
của đảng cộng sản Liên Xô, được đem vào Việt 
Nam do Hồ Chí Minh từ những năm 1930, suốt 80 
năm qua, dân Việt Nam toàn được ăn bánh vẽ, toàn 
bị lừa, hết bị lừa lớn đến bị lừa nhỏ, đến nỗi ngày 
30-04-1975 dân Việt cả Nam lẫn Bắc thấy rõ bị lừa, 
đã tìm cách trốn thoát đến tận các các nước tự do 
tư bản ở trời Âu mà Cộng Sản Việt Nam vẫn lừa, 
bằng cách đem nghị quyết 36 ra để lừa gạt những 
người đã trốn thoát nó. Gây phân tán, chia rẽ cộng 
đồng Việt Nam tỵ nạn ở hải ngoại. Chuyên dùng xảo 
ngôn để lừa gạt: lúc trốn thoát bị bắt lại thì quy tội 
phản quốc, được nước thứ ba cho định cư xong trở 
về thì trở thành “việt kiều yêu quái hay là yêu nước”; 
người mang tội phản quốc ngày nào, chạy theo “Mỹ, 
Ngụy” theo tàn dư rác rưởi của Mỹ, Ngụy ngày nào 
mà khi trở về lại là: “khúc ruột ngàn dặm” hay khúc 
ruột thừa mà có đô la. 
Cộng Sản đã dùng  xảo ngôn mà lừa người Việt từ 
thế hệ này sang thế hệ khác: 

Thủa đầu mới đem chủ nghĩa Marx- Lenin về đất 
nước thì lừa những người yêu nước thời đó, những 
kẻ đã đem tiền của vàng bạc nuôi cộng sản thì cộng 
sản đem ra đấu tố giết sạch trong cải cách ruộng 
đất. Những đảng phái yêu nước khác tư tưởng của 
Hồ Chí Minh thì bằng mọi cách chúng tiêu diệt hết, 
chỉ những người đã nhận ra bộ mặt thực của CS 
hay sớm nhận ra thì mới tìm đường trốn thoát khỏi 
vòng tay kiềm tỏa của chúng như Vua Bảo Đại, Ngô 
Đình Diệm v. v. . . Ngày 02-09-1945 cũng nhờ lừa 
khéo mà có cơ hội tuyến bố độc lập tại vườn Hoa 
Ba Đình ở Hà Nội. Tháng 7-năm 1954 Hiệp định 
Paris ký kết để chia đôi đất nước, cũng toàn do 
ngưới nước ngoài chủ động.  Từ vĩ tuyến 17 trở ra 
theo chủ nghĩa cộng sản do HCM lãnh đạo, từ vĩ 
tuyến 17 trở vào Nam đi theo chủ nghĩa tư bản do 
thủ tướng Ngô Đình Diệm lãnh đạo, có đến khoảng 
một triệu người bỏ miền Bắc nơi chôn nhau cắt rốn 
di cư vào Nam theo chế độ tự do. Đời sống của 

miến Nam từ 1954 đến 30-04-1975 được tự do và 
phú túc. 

Nhưng khi chia đôi đất nước rồi, ở miền Bắc CSVN 
theo gương của CS Trung Cộng đánh tư sản mại 
bản, cải cách ruộng đất, giết sạch những người có 
công bỏ vàng bạc tiền của ra nuôi cách mạng thủa 
trước, biến miền Bắc trở nên nghèo xơ xác, chính 
sách hộ khẩu được triệt để áp dụng để vận động cả 
miền Bắc, nhất là giới trẻ để giải phóng miền Nam 
sau này. Thật họ đã bị lợi dụng, lừa bịp đến nỗi khi 
đến tuổi mà không đầu quân vào Nam thì không có 
hộ khẩu để mua lương thực, cha mẹ, gia đình cũng 
bị họa lây, nên mọi nhà có con thì đều phỉ đi vào 
lính để vào Nam gọi là đánh Mỹ Ngụy thực hiện 
chiến tranh giải phóng, giải phóng khỏi sự giầu có 
thịnh vượng của miền Nam cho nghèo đói như miền 
Bắc xã Hội chủ nghĩa, cho nên mới có ngày 30-04-
1975. 

Đường mòn Đường Trường Sơn đã giết bao nhiêu 
người trẻ ở miền Bắc, di chuyển bằng đường bộ, 
chết vì bệnh hoạn, chết vì B-52 bỏ bom. Có đọc 
những buổi liên hoan tiễn người yêu, tiễn con đi 
Nam hay nhật ký của Thùy Mai  bị chết trên đường 
mòn HCM khi vào Nam mà một người quân nhân 
Mỹ xuất bản sau này thì mới thấm thía cái lừa của 
giới trẻ miền Bắc, nhất là khi  thoát chết trên đường 
đi vào đến Nam, thấy được miền Nam trù phú mới 
bừng tỉnh như nhà văn Dương Thu Hương vào đến 
Sài Gòn sau ngày 30-04-1975. 

Sau 38 năm gọi là thống nhất đất nước, chế độ tồn 
tại một phần nhờ tiền của nước ngoài, của người ra 
đi tỵ nạn sau ngày 30-04-1975, những người mà lúc 
ra đi bị chụp cho cái tội phản quốc. Từ những năm 
đầu và cho đến nay lừa mỗi năm lên đến khỏang 11 
tỷ đô la. Đúng, CSVN là tên siêu lừa đảo, xứng 
đáng là đàn em của Cộng Sản Trung Cộng. Vì mức 
độ lừa đảo của CSVN hay như vậy, nên từ người 
già cả đã có nhiều năm kinh nghiệm sống với cộng 
sản, đã từ Bắc chạy vào Nam để xa lánh bọn CS, 
rồi từ Việt Nam vượt biên, vượt biển trốn qua Mỹ, 
qua các nước có tự do trốn Cộng sản mà vẫn bị lừa, 
nên mới đem tiền, đem của và về thăm cộng Sản 
Việt Nam.  

Cộng Sản Việt Nam chẳng những lừa một cá nhân, 
một cộng đồng mà còn lừa cả những người đã từng 
lãnh đạo tinh thần cả một tập thể lớn chống cộng, 
về hợp tác với cộng sản, thì chúng ta rõ sở trường 
chuyên nghiệp của cộng sản Việt Nam lừa đảo tinh 
vi đến mức độ nào. Thực tế, chỉ cần những người 
Việt ở nước ngoài không bị lừa gạt, không bị CS dụ 
dỗ về thăm nhà, thăm quê, về để chết thì tự động 
chế độ sẽ tản hàng ngay không tiêu tốn một viên 
đạn. Chuyện đó chưa đến vì người Việt tỵ nạn ở hải 
ngoại vẫn còn bị CSVN lừa. 
Đến bao giờ dân Việt Nam tôi hết bị lừa, và các 
thuyền nhân Việt Nam không còn trốn thoát ra đi 
đến bờ biển Úc nữa để tin nghe được không còn 
buồn./- 
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QUÁI THAI hoặcTÀ ĐẠO đều 
phải trừ bỏ nó ! 

HOÀNG HOÀNG MAI 

  

Mùa hè đến, tôi cũng như bạn đọc đều đang hưởng 
thời khắc của khí hậu nóng ấm, dễ chiu nơi mình 
sống; Là mùa hè nhưng không oi bức, ngột ngạt với 
nhiệt độ quá cao của những vùng nhiệt đới như ở 
Việt Nam ta, Lào, Campuchia, hay những xứ sở 
Châu Phi.... Chúng ta là những kẻ tha hương nhưng 
lại có cuộc sống ưu đãi gần như mọi mặt: thời tiết 
hiền hòa, xã hội dân chủ, công bằng văn minh...; 
thật sự đó là cảm nhận của tôi !..Đúng vậy, giờ này, 
nơi đây tôi đang hưởng thụ mọi vẻ đẹp thiên nhiên 
của mùa hè...nhưng có cái gì giống như mùa xuân 
ngày còn tuổi niên thiếu ở quê nhà: dưới nắng ấm 
có muôn ngàn hoa lá cành đua nở; muôn màu sắc, 
hương thơm của trăm ngàn hoa tulpen ngào ngạt 
lan tỏa đến mọi người.!. Bạn đọc đang nghỉ hè vui 
vẻ như tôi phải không ? Dù sướng như vậy, chúng 
ta không bao giờ quên những nỗi niềm khao khát 
một mùa hè vui vẻ của những kiếp người còn ở lại 
mảnh đất bên quê nhà; Vậy xin bạn đọc bỏ chút thời 
gian đọc những điều mà chúng ta hầu hết đã trăn 
trở cho một đất nước không còn chế độ QUÁI THAI 
XHCN, hoặc có thể nói cho dễ hiểu: không còn chủ 
thuyết TÀ ĐẠO XHCN ngự tri trên đất nước chúng 
ta !  

''Quái thai '' là cái gì, cần trừ bỏ nó 

Nó là một sự sống không có hình thù, rất nhỏ nhoi, 
tội nghiệp; một sự sống mệt mỏi, khó nhọc, khổ đau 
với muôn vàn công sức, tiền của của cha mẹ nó dồn 
vào để nuôi nó...Vì dù sao cũng là người từng mang 
nặng đẻ đau nên người mẹ đẻ ra nó hy vọng một 
ngày nào đó nó không còn là quái thai nữa để biến 
thành  ''đứa con '' có đầy đủ hình hài một con người 
thật sự !,  

Nhưng khốn thay, người mẹ quá ảo tưởng vì...nó đã 
là quái thai thì làm sao nuôi dưỡng mãi để một ngày 
nào đó nó thành người ! đó chỉ là chuyện viễn vông 
! Và người ta thấy tất cả những quái thai không thể 
sống lâu được, nó đã chết rất sớm, dù cha mẹ tìm 
mọi cách cứu nó ! Qua hình ảnh này có lẽ bạn đọc 
hiểu ý tôi muốn nói gì. Chỗ này tôi muốn ám chỉ như 

30 nước theo thể chế XHCN Đông Âu và hàng chục 
nước ở châu Phi, Trung Á từng là những QUÁI 
THAI XÃ HỘ CHỦ NGHĨA" nên nó đã chết hết !!!! 

Dù đã có những bài học kinh nghiệm '' QUÁI THAI 
XHCN '' không thể sống lâu sờ sờ ra đó !. Nhưng 
vẫn còn có '' một số ông bố, bà mẹ '' (một số cộng 
sản) bằng mọi cách muốn nó thành người hay thành  
THÁNH SỐNG để sau này tất cả ''gia đình của quái 
thai '' (cả đất nước) cùng được lên THIÊN ĐÀNG 
XHCN ! Kể ra một sự thèm khát ngây ngô như vậy 
của một số ít đảng viên cũng đáng thương và đáng 
tội nghiệp thật, vì họ đã quá thật thà nên bị đánh lừa 
bởi ác quỷ, sa tăng : Lê-Sta-Mao-Hồ ; nhưng số 
cộng sản đáng thương này rất ít ỏi trên xứ sở VN 
chúng ta: ta có thể coi nhóm người này đang thiết 
tha yêu XHCN của họ như yêu cái quái thai mà 
chẳng may họ đã chót sinh ra. Dù sao họ nên nhớ: 
đã là quái thai thì không thể nuôi dưỡng được, 
nghĩa là cái XHCN nó không thể hình thành được, 
hãy để cho nó chết theo sự sống tàn phế tự nhiên 
của cái quái thai ! 

Tà đạo là gì, cần trừ bỏ nó 

Những người CS đáng kinh sợ thì chiếm đa số 
trong tập đoàn đảng trị ; Và họ là những ác quỷ con 
- được sản sinh ra từ ác quỷ cha ông của họ: Lê -
Sta - Mao -Hồ; Họ không coi XHCN là quái thai mà 
coi XHCN tà đạo để lợi dụng lòng thật thà, tốt bụng 
của người dân- biến Ðảng Cộng Sản Việt Nam 
(ĐCSVN) của họ như một TÀ ĐẠO của những ác 
quỷ.. Họ luôn cố bám lấy cái '' danh thơm CS của 
thời vàng son, gác tía thuở xưa ''  của cha ông CS 
của họ để lại ! Họ rất kiêu ngạo cái thành tích vĩ đại 
của cha ông CS đã có công đánh đuổi thù trong giặc 
ngoài rất oai phong lẫm liệt...! '' của họ - để họ ào ào 
nhảy vào chớp lấy cái THIÊN ĐÀNG XHCN một 
cách ngon ơ ! Nhưng thiên đàng ở đâu ? mờ mịt 
quá !..Tỉnh mắt ra người ta chỉ thấy: cả nước mình 
đang khốn cùng... như bị ngập trong vũng bùn lầy 
lội không có lối thoát ! hay ví như :cả nước đang bơi 
trong vũng HỒ ( ông HỒ) tối tăm.,không bờ bến, 
không biết khi nào đến đích !  Tình cảnh bi đát trên 
đã rõ... nhưng ĐCS vẫn không chịu thua dân, họ 
tiếp tục bắt buộc mọi người dân phải bơi theo cái 
HỒ của họ; Ai tỉnh táo không bơi theo họ thì bị đảng 
tìm mọi thủ đoạn để tiêu diệt...vì đảng là ác quỷ 
đang lập nghiệp TÀ ĐẠO XHCN mà ! 

Trong những thập niên trước 1980 trở về trước, 
khối CS phát triển rất mạnh trên thế giới; các nước 
CS luôn luôn hô những khẩu hiệu rất tuyệt vời :  
''chủ nghĩa Mác lê nin bách chiến bách thắng'', 
''ĐCS bất di bất dịch'', ''XHCN là THIÊN ĐÀNG của 
loài người đang đi tới''; Nơi XHCN đó : ''làm tùy sức 
ăn tiêu tùy cần'', ''mình vì mọi người, mọi người vì 
mình'', ''Xã hội công bằng bác ái, hoàn toàn không 
có phân chia giàu nghèo, giai cấp, không có người 
bóc lột người..''. Còn trong thế giới thì họ coi CS là 
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gia đình lớn :'' quang sơn muôn dặm một nhà, bốn 
phương vô sản đều là anh em....''.v...v... 

Vâng, nó giống như cái THIÊN ĐÀNG của chủ 
thuyết Lê-Sta- Mao- Hồ đã vạch ra !!! nhưng thực 
thế thì nó trơ trơ như những ĐỊA NGỤC trần ai, khổ 
ải ! Chúng ta không cần phải tranh cãi nhiều cho hết 
hơi những lý thuyết trơ trẽn trên ! vì nó chỉ là tà 
thuyết để đánh lừa những con người thật thà, hiền 
lành. Cả lý thuyết và thực tiễn đã hoàn toàn không 
đi song song ! không có bằng chứng thuyết phục 
như những đổ vỡ của khối Đông Âu làm bằng 
chứng sinh động nhất  !. Thậm chí một đứa trẻ vỡ 
lòng cũng cãi được : " làm gì có chuyện trong một 
xã hội mà ai cũng được làm tùy sức ăn tiêu tùy cần, 
làm gì có chuyện trong một xã hội mà không có kẻ 
giàu, người nghèo  (tức không có giai cấp)....''. Nếu 
là người có học hơn một chút thì nói hay hơn :'' luật 
trời đất không có cái gì hoàn toàn giống nhau hay 
bằng nhau, bởi 5 ngón tay có ngón ngắn ngón 
dài...v...v..'' Vậy thì cái nhóm đa số CS kia dù có 
dùng mọi mưu mô, chước qủy  để giữ lại cái TÀ 
ĐẠO XHCN của mình thì cũng không thể nào thành 
công và một bộ phận lớn của nhân dân không bao 
giờ chịu để cho những ác quỷ của tà đạo phá hoại 
cuộc sống yên lành của họ ! TÀ ĐẠO XHCN cần trừ 
bỏ ! 

Vì sao tôi dám gọi :quái thai XHCH hoặc tà đạo 
XHCN ?  

Tôi cho rằng cái xã hội XHCN chưa bao giờ hình 
thành ở bất cứ nơi nào trên trái đất này; kể cả khối 
Đông Âu ngày xưa cũng chưa bao giờ có nó; bởi lẽ 
đã là XHCN thì như phần trên tôi đã viết cái xã hội 
cực kỳ lý tưởng '' làm tùy sức ăn tiêu tùy cần '', ''bốn 
phương vô sản đều là anh em''..v...v...; Chỉ cần 
phân tích hai điều nhỏ trong ngoặc trên, người ta đã 
thấy hết cái ''quái thai XHCN ''  hoặc tà đạo XHCN 
rồi  ! huống chi còn vô vàn những câu chữ đánh 
bóng cho lý thuyết CS rởm ! quá xa vời với thực 
tế,... Vậy thì XHCN chắc chắn nó đã sống giống như 
cái quái thai, nó không hề có hình thù mặt mũi, có 
nghĩa nó chưa bao giờ hình thành là môt con người, 
cũng như không hình thành là một XÃ HỘI, mà chỉ 
có thể gọi nó là ĐỊA NGỤC thì chính xác hơn !..hay 
có thể gọi nó là cái QUÁI THAI, chứ không phải 
CON NGƯỜI !. 

Ở thời điểm - thập niên trước 1980 chưa có  thông 
tin báo chí,truyền thông, internet..v..v...và cũng 
chưa có cái gọi là ''mở cửa'' để người dân được 
nhìn ra phần văn minh còn lại của thế giới ! quả 
thật, con người còn bị bịt tai, bịt mắt, bịt miệng, trói 
buộc chân tay bởi chế độ chuyên chính vô sản rất 
ác nghiệt.... Cứ mỗi một THỂ CHẾ CHUYÊN CHÍNH 
VÔ SẢN DO CS NẮM QUYỀN đều giống như '' một 
nhà tù khổng lồ ''. Sự đánh giá một nhà nước ĐỘC 
TÀI,thiếu dân chủ này- giống như trước đây tôi đã 
từng viết bài " thiếu dân chủ như thiếu không khí thở 
'' đó. Vậy trong điều kiện quá khắc khe của nền độc 

tài CS trước 1980, làm sao có thể xuất hiện những 
nhà đấu tranh dân chủ như hiện nay...Có thể nói 
thời điểm đó là thời điểm ngột ngạt nhất của dân VN 
mà tôi từng chứng kiến ! 

Vậy trong thập niên ấy, ở một thể chế CS như ở VN 
thì bộ máy lãnh đạo rất cực đoan, khắc nghiệt,man 
rợ, nên rất thiếu điều kiện để những con người mà 
khát khao dân chủ được vùng lên !. Điều đó không 
có nghĩa thời đó '' chưa có áp bức, nên chưa có đấu 
tranh ! '' hoặc nói như kiểu nói của đa số đảng viên, 
và những người gọi là con ông cháu cha, những tay 
sai thông đồng làm ăn với các quan chức cho rằng : 
vì  DÂN TRÍ THẤP  nên ĐCSVN chưa thể để chúng 
nó có dân chủ, vì dân chủ là dân làm loạn ! dân làm 
loan..thì đảng không giữ đươc ghế, được ngai vàng; 
Các đảng phái khác sẽ thành lập và đứng ra để 
tranh cử với ĐCS, chừng đó đảng CS sẽ vỡ mộng 
độc tài !....Vậy cách nói so sánh DÂN TRÍ CAO,DÂN 
TRÍ THẤP của đảng như trên là mưu mô kỳ thị, chia 
rẽ giữa đảng và dân chứ dân hoàn toàn không phải: 
DÂN TRÍ THẤP, dân không biết chính tri là gì nên 
không thể làm gì với đảng. Đã có thời tôi còn nghe 
những ngôn từ bất khả của đảng thế này : ''dân ngu 
thì khu đen, đảng phải ngồi trên đầu dân mà sống''. 
Vâng,.Chỉ có đảng viên, và nhóm phe cánh của 
đảng viên mới có DÂN TRÍ CAO ! ĐỈNH CAO TRÍ 
TUỆ ! TINH HOA CỦA DÂN TỘC và họ được quyền 
nắm '' thể chế độc tài - độc ĐCS '' như sứ mệnh của 
các ác quỷ của họ giao cho! họ được quyền biến 
dân thành nô lệ !.....Vậy sao 70 -80 năm qua cái 
khối DÂN TRÍ CAO đã lãnh đạo đất nước theo thyết 
XHCN như ngập trong vũng bùn hôi thối ! điều này 
đáng được gọi:ĐCS LÀ TÀ ĐẠO XHCN hay không? 
Đối với tôi, tôi không bị kích động bởi sự khinh miệt 
này đối với những người không phe cánh với đảng 
như tôi, tôi chỉ có một quan niệm cần viết ra đây để 
mọi người cùng hiểu: những ai tự xưng mình là 
DÂN TRÍ CAO và khinh thường người khác là DÂN 
TRÍ THẤP thì họ thật quá KIÊU NGẠO ! mà đã quá 
KIÊU NGẠO thì chính bản thân họ có DÂN TRÍ 
THẤP. Bởi '' người có trí lớn là người rất khiêm 
nhường ''( trích câu của nhà triết học Long Tử Dân 
). Ở đây tôi còn muốn nói thêm một lẽ sống thật tế 
nhị của một nhà triết học đông phương :'' người mà 
nói năng hay bừa bãi, hay lên lớp dạy đời kẻ đối 
diện là người chưa đủ tiêu chuẩn làm người ''. 

Qua những phân tích trên tôi dám kết luân : học 
thuyết XHCN như một tà đạo vì nó thuộc chế độ 
chính trị  CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN rất độc tài, độc 
ác, man rợ. XHCN như cái quái thai hay nói cách 
khác nó như một tà đạo là không sai. Xin nhắc lại 
một hình ảnh ví von cho dễ hiếu : ĐCS bắt dân làm 
bao nhiêu cuộc cách mạng theo CNXH  giống như 
thể toàn thể nhân dân Việt Nam phải cùng đảng bơi 
trong một cái HỒ ( ông Hồ) nước mênh mông, bẩn 
thỉu, hôi hám, đầy rác rưởi và hoàn toàn không có 
bờ bến, nên không thể nào leo lên được bến bờ 
!...họ như đang chết đuối ! Vậy thì ĐCS tự xưng 
mình là '' ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ,TINH HOA CỦA DÂN 
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TỘC ở chỗ nào ? HCM như con ác quỷ, thì những 
người con tình nguyện (ĐCS) bơi trong cái HỒ của 
ông cũng có thể gọi là ác quỷ chứ ! chỉ có người 
dân như bị hành hạ bị lôi theo, như vậy dân không 
ủng hộ ác quỷ nghĩa là dân có DÂN TRÍ CAO ! 

Cũng nhân đây tôi xin nhắc tới bài viết có tựa đề 
tương tự: " theo con đường Bác Hồ ''của một nhà 
văn nổi tiếng VN. ĐCSVN đã dựa vào bài văn này 
để bắt toàn dân theo chủ nghĩa dân tộc ông HỒ. 
Vậy tôi xin ĐCS và các nhà lãnh đạo CS hãy chứng 
minh cho tôi thấy con đường của bác nó đúng ở chỗ 
nào ? và kết quả nhân dânViệt Nam có một cuộc 
sống như thế nào trong suốt 70 năm có đảng, bác 
lãnh đạo- so với những nước láng giềng của ta 
không có bất cứ vị THÁNH nào như ông HỒ lãnh 
đạo ? Có thể đảng cho rằng nếu ông HỒ không là 
THÁNH thì sao hiện nay đa số đảng quá kính yêu 
ông và đặt ông trong các chùa chiềng, bàn thờ, 
trường học...v...v.. 

Nhưng cách lập luận đó không logisch chút nào. 
Theo tôi có nhiều lý do để nói điều đó nhưng tôi chỉ 
xin nói cái lý do chính:  có khoảng 3 triệu đảng viên 
thôi, nhưng mỗi đảng viên có tới hàng trăm: hội viên 
gia đình, bạn bè, người thân, người móc ngoặc, 
người cảm tình, đối tượng đảng..v...v. tổng công 
khoảng 70 triệu loại con cháu bác Hồ rồi vậy thì 90 
triệu dân Việt có khoảng 70 triệu dân coi ông HỒ là 
THÁNH rồi !. Chính cái số coi ông HỒ là THÁNH là 
đa số -đa số mê mẫn THÁNH HỒ này mới thật là 
mu muội - nó ngang hàng với loại DÂN TRÍ THẤP... 
cả đất nước ngập trong biển HỒ không bờ bến là vì 
vậy đó, đúng ý nghĩa TÀ ĐẠO XHCN phải không ? 

Xin dẫn chứng cụ thể thảm trạng con đường 
theo XHCN của đảng 

Trong tập san VNNS tôi đã viết khá nhiều bài chứng 
minh ĐCS và HCM đã đi sai đường,làm khổ nhân 
dân Việt Nam quá nhiều.. bây giờ tôi chỉ xin chứng 
minh đôi điều để biện minh cho lý lẽ của tôi, bởi ''nói 
có sách mách có chứng'' mới làm sinh động người 
nghe. Người dẫn dắt cả dân tộc VN theo XHCN là vị 
THÁNH HỒ, nhưng ông là một người có quá nhiều 
mặt xấu xa cả lý lịch và bản tính. Trước tiên xin kể 
qua nguồn gốc sinh ra HCM như sau : 

Ông Hồ Sĩ Tạo có một bà hầu là Hà Thị Hy, ông Tạo 
phải lòng bà Hy làm bà có bầu đẻ ra một đứa con, 
nhưng ông không nhận đó là con mình. Vì nhục và 
khổ nên ông Tạo đã nhờ một người bạn tên là 
Nguyễn Sinh Nhậm lấy bà Hy làm vợ lẻ. Sau khi bà 
Hy lấy ông Nhậm thì đẻ được  đứa con mà bà có 
bầu với ông Tạo nhưng đặt tên : Nguyễn -Sinh-Sắc.  
Ông Sắc chính là con rơi của ông Tạo. Vậy ông 
HCM chính là cháu rơi của ông Hồ Sĩ Tạo nên sau 
này ông :Nguyễn Sinh Cung đổi lại họ Hồ ( HỒ CHÍ 
MINH).Nếu để ý còn thấy nhiều điều không hay nữa 
như : ông Nguyễn Sinh Sắc rất nghiện rượu nên 
sau này đánh chết một người tù, vì vậy ông Sắc bị 

mất chức, sau này tới lượt ông Hồ rất nghiện thuốc 
lá, nghiện đàn bà, nghiện trẻ em ( lạm dụng trẻ con 
). Ở phương Tây những kẻ lạm dụng tình dục trẻ 
em là tội rất nặng, phải vào tù theo luật pháp 
phương Tây đấy. Đã thế ông Hồ vừa lạm dụng tình 
dục, vừa thủ tiêu trẻ em  thì tội tử hình chắc chắn  !!!  

Một chuyện tầy trời khác về ông HỒ chắc mọi người 
đều biêt, nhưng xin nhắc lại : chính ĐCSVN đã chấp 
nhận sự kiện HCM bán đứng nhà yêu nước Phan 
Bội Châu cho thực dân Pháp để lấy 150.000 piaster 
chi tiêu cho ông, rồi giả vờ tiền ấy để làm qũy tiền 
cho cách mạng vô sản. Chuyện này ban đầu ĐCS 
không tin cho là bọn phản động bịa đặt...Nhưng sau 
quá nhiều tài liệu trong ngoài nước đăng có đầy đủ 
chứng cứ...ĐCS đã phải chấp nhận sự thật đớn đau 
này.... nhưng không dám phổ biến rộng rãi !. 

Còn về con đường hoạt động cách mạng của ông 
Hồ và của ĐCS thì quá man rợ như: Cuộc cải cách 
ruộng đất, cải tạo tư sản, trừng phạt nhân văn gia 
phẩm, trừng phạt tiêu diệt bất đồng chính kiến và 
đảng phái khác, chiến dịch thảm sát Mậu Thân 68, 
chiến dịch mùa hè đỏ lửa, tàn ác bỏ rơi những chiến 
sĩ Hoàng Sa,Trường Sa 1979,1980...v...v.khỏi cần 
phải nói nhiều, ai ai cũng bết rồi từ khi có truyền 
thông, mở cửa.... 

Về mặt chiến tranh: chính ông Hồ và ĐCS đã quá 
phụ thuộc LX và TQ trước đây nên mới gây sự chia 
cắt đất nước theo ý thức hệ CS và không CS. Sau 
này gọi là thống nhất mà ĐCS vẫn len lõi trong mọi 
người dân trong ngoài nước để gây chia rẻ, hận thù 
!. Mồm họ khuyên: đồng bào ngoài nước không nên 
chia rẽ mất đoàn kết, mà bụng họ rất mong càng 
chia rẽ càng tốt !  Các đại sứ quán ở các nước luôn 
tìm kiếm những người gọi là '' bọn phản động '' để 
đưa vào danh sách đen. Những người có nghề 
nghiệp,lương cao mà trẻ, khỏe được họ đón tiếp 
nồng hậu nhưng thực tế là để phá hoại nội bộ gia 
đình và cộng đồng VN ở đây, và cao tay hơn họ tận 
dụng những người đó để mua bán chức quyền của 
những hội viên gia đình trong nước ! ngược lại 
những người già, thất nghiệp, đồng lương 
thấp...ĐẠI SỨ QUÁN...cóc cần ! tìm mọi cách đổ tội 
họ là phản động. 

Tôi người viết bài này đã từng chứng kiến những 
thái độ kỳ thị đó của người trong đại sứ quán VN ở 
đây. Người VN mà sống ở nước ngoài thường bị 
ĐCS nhúng tay vào chia rẽ ; thậm chí họ lôi cuốn cả 
con cái, phải bỏ cha mẹ để theo họ (theo đại sứ 
quán). Nhiều đứa trẻ lớn lên ở đây không biết gì 
quá khứ bố mẹ nó khi còn trong nước khổ sở vì CS 
như thế nào; giải thích thì chúng không tin, chúng 
cũng bị CS bỏ bùa như thời xưa cha ông ta bị CS 
bỏ bùa vậy !. Thật đúng CS đã được luyện trong 
những lò ác quỷ, nên khi ngọt thì họ ngọt như mía 
lùi, khi hung thì họ man rợ như rắn độc, nhìn qua 
những cuộc diệt chủng của họ (như trên tôi đã viết) 
thì cái từ ''man rợ'' tôi dùng chỉ họ là đúng. Không 
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phải một mình tôi dùng từ ''man rợ'' đối với CS, mà 
cả những bậc trí thức cao cũng đã từng dùng như 
vậy, linh mục Nguyễn Văn Khải khi giảng bài cũng 
dùng cái từ ''man rợ” này mà tôi đã nghe nhiều lần. 

Kết luận : 

Chuyện ông Hồ và ĐCS quá nhiều không sao kể 
hết, càng kể càng buồn thêm. Dù sao biết mà không 
nói, không mèn đến bất cứ ai đang khổ đau là ích 
ký. Tôi thường viết những dòng tha thiết mong VN 
có nền dân chủ :ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG chỉ vì tôi 
là người Việt Nam muốn dân tộc mình không còn 
khổ đau mãi nữa...so với các bạn bè láng giềng. Tôi 
hoàn toàn không mong muốn quay trở lại chế độ 
vua chúa...vì vua chúa đã bị đánh: đào tận gốc, trốc 
tận rễ  như cải cách ruộng đất rồi. Nếu ĐCS vẫn 
cầm quyền như HCM từng tuyên bố ngay sau khi 
cướp chính quyền 19-8-45 rằng: " ĐẢNG ta là đảng 
cầm quyền '' thì có khác gì đảng ta là chế độ vua 
chúa không ? Vậy có nên đa đảng để đỡ nhục với 
năm châu bốn biển không ? Xin ĐCS hãy lắng nghe 
ý kiến của một người dân bình thường ! Xin cám ơn 
trước nếu đảng chịu lắng tai nghe !...Chừng đó tôi 
và bạn đọc sẽ gọi ĐCSVN là NHỮNG VỊ THÁNH 
SÔNG đang từ trên trời xuống cứu rỗi NDVN  và  tôi 
sẽ tung hô " ĐCSVN ĐÃ KHÔNG CÒN ĐỘC ĐẢNG 
NỮA -- MUÔN NĂM !!!!! ''.,. 

 

 

 

 
Tuấn Linh 

Trước khi CSVN gán cho chúng ta cái mác Việt 
kiều. 

Họ đã từng gọi chúng ta là “phản quốc, bọn trộm 
cắp, đĩ điếm”.  Để dụ người Việt Nam sống ở nước 
ngoài mang tiền về Việt Nam (VN), đảng CSVN đã 
ra một chiêu bài “nghị quyết 36”, gọi tất cả người 
Việt sống ở ngọai quốc là “Việt kiều”. Chính quyền 
CSVN kêu gọi hoà hợp, hoà giải với CS, mục đích 
mang tiền về VN đầu tư. Trong phần dạy lịch sử VN 
tại các trường học không hề có phần “Tại sao có 
Việt kiều” , họ chỉ nói Việt kiều là người Việt sống ở 
nước ngoài. Chiêu bài này rất thành công, đã mang 
lại cho CSVN hàng chục tỷ MK mỗi năm. 
 Việt kiều trở thành con bò sữa cho VN vắt, khi hết 
sữa bò xẻ bị làm thịt.  

Con bò Việt kiều bị gia đình, làng xóm, xã hội, 
chính quyền thi nhau vắt sữa, cho nên bò Việt 
kiều thường kiệt sức sớm. 

 Người VN có một đặc tính trân quý : 
Yêu thương gia đình như chính bản thân mình. 
Chính cái lòng yêu thương vô bờ bến này đã bị gia 
đình, bà con bên VN và chính quyền CS lợi dụng. 
Vấn đề Việt Kiều đã được CS VN đưa lên hàng “ 
Chính Sách”.  

Khi về VN mình không thể làm ngơ khi nhìn thấy 
bà con anh chị em mình đói rách, thế là trong túi 
có bao nhiêu xổ ra hết cho. 

 Có một chuyện không công bằng : 

- Về VN tất cả chi phí cho gia đình như đi du lịch, ăn 
uống Việt kiều phải lo, khi có cơ hội người VN qua 
ngoại quốc thì Việt kiều cũng phải bao hết. Ở VN 
bạn không chỉ bao cho người nhà mà còn bao 
cho cả bạn bè người nhà nữa. 

Khi bạn mời tiệc, người nhà dắt cả làng tới tham dự 
rất tự nhiên như người Hà Nội, có ai thắc mắc, câu 
trả lời rất đau lòng : 

“ Tiền Việt kiều mà, ngu gì mà không ăn”. 
 Anh Tấn gửi tiền xây nhà cho mẹ ở miền quê 
vùng sông Hậu. 
Nhà xây xong mẹ gửi thư qua xin thêm tiền gắn máy 
lạnh. 

Anh thắc mắc tại sao nhà mẹ ở ngay bờ sông 
quanh năm gió mát trăng thanh, tại sao phải gắn 
máy lạnh. Anh phôn về hỏi cho ra lẽ.  

Cô em gái nhanh nhẩu trả lời: Mẹ bị huyết áp 
cao, và thấp khớp, bác sĩ nói phải ở nhà có máy 
lạnh thì mới khoẻ.  

Thương mẹ Tấn lại phải vay mượn để gửi tiền cho 
mẹ mua máy lạnh. 

 

Garage  Trung Tran 

Karel Doormanstraat 36 - 6651 ZM  Druten 

(Industrieterrein Kerkeland) 

 

Reparatie & onderhoud van alle 

automerken en wij zorgen ook voor APK, 

verkoop van occasions 

Tel. 0487-519467. 
Gsm. 06-55775918 

 

Những sự thật đau lòng 

http://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/
http://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/
http://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/
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Mẹ và em gái đâu có biết Tấn đang ở ké garage với 
người bạn. 
 Trời nóng như lửa Tấn chỉ dám xài quạt máy mua 
từ chợ trời. 

Cuối năm Tấn về thăm nhà thấy mẹ mình nằm trên 
cái giường ngay phòng khách. Còn phòng ngủ có 
máy lạnh trên lầu vợ chồng cô em gái đã chiếm. 
Thấy vậy anh hỏi tại sao không để mẹ ở trên lầu. 
Em gái anh trả lời : mẹ bị huyết áp cao lên xuống 
nguy hiểm? Tấn tức quá kêu thợ tới đem máy lạnh 
trên lầu xuống gắn nhà dưới cho mẹ. 

 Khi về Úc mấy ngày em gái anh gọi qua nói : “Vợ 
chồng em phải lên thành phố làm ăn, nên không có 
người chăm sóc mẹ, em đã kiếm người chăm sóc 
mẹ, mình phải trả cho người ta 100.000 đồng một 
ngày. Anh có nhiệm vụ gửi tiền về cho mẹ. Mấy 
tháng sau mẹ anh chết, dĩ nhiên anh phải lo tiền 
gửi về lo tang lễ cho mẹ. Anh muốn về lắm 
nhưng không còn chỗ nào cho mượn tiền để 
mua vé máy bay, căn nhà anh xây cho mẹ bây giờ 
em gái anh lấy không. 

 Anh bạn tôi còn bà chị ở VN, muốn tạo công việc 
cho chị mình làm ăn.Sau khi tìm hiểu kỹ càng anh 
bạn gửi tiền cho chị mua một xe Mercedes 24 chỗ. 
Từ ngày có xe bà chị làm ăn khấm khá. Xe chạy có 
tiền bà chị giữ, chi phí cho xe như tiền bảo hiểm, 
tiền bảo trì, anh tiếp tục chi viện.Đối với anh, số tiền 
chi phí ấy coi như quà cho chị hàng năm. Rồi một 
hôm vận xui tới, tài xế xe của bà chị gây tai nạn chết 
người.Bà chị bị CA mời lên làm giấy tờ, bà chị sợ 
quá khai chiếc xe này của người em bên Úc bỏ 
tiền mua.. Công an VN nhân cơ hội ghi vào hồ 
sơ :“Xe Việt kiều gây tai nạn chết người”. Sau đó 
giữ xe và yêu cầu bà chị mời anh Việt kiều Úc về 
VN lên CA huyện lãnh xe ra. Bà chị gọi điện thoại 
qua cho em. Người em vội vã bay về VN lên gặp CA 
Huyện. CA Huyện niềm nở đón tiếp và cho biết tình 
trạng xe cộ cũng như tai nạn, CA đề nghị nộp 
$30.000 gồm tiền bồi thường cho nạn nhân, tiền 
phạt lái xe gây tai nạn và giữ xe một tháng. CA 
giữ passport và yêu cầu anh điện về Úc xắp xếp gửi 
tiền qua để lấy xe. Trong thời gian chờ đợi CA cấp 
cho anh một giấy đi đường thay passport và visa để 
anh tiện đi lại ở VN. 

 Chuyện đến lúc này mới vỡ lẽ: Vì thương bà chị, 
anh bạn đã giấu vợ rút sổ băng $70.000 gửi cho 
chị mua xe. Nay không biết lấy đâu ra $30.000, thôi 
đành liều, anh gọi về vợ và nói rõ sự thật.Sau khi 
nghe chồng xưng tội.Bà vợ không bắt lỗi nhưng yêu 
cầu việc đền tội: “Tôi rút tiền gửi cho anh $30.000 
để anh lấy xe ra, khi anh về Úc làm thủ tục ly dị 
và bán nhà”. Kết quả anh bạn tôi bây giờ “Độc 
thân tại chỗ” và không có tiền. 

 Cô Nga người Rạch Giá ra đi tìm tự do bỏ lại người 
anh trai yêu quý. 

Sau 6 năm xa quê hương, nay cô về thăm lại mồ 
mả cha mẹ, ông bà, thăm lại người anh yêu quý. 
Tình cảm ông anh dành cho cô em qua nhiều lá thư 

thật là thống thiết. Ông kể lại cái thời còn thơ ấu 
chính ông là người cõng em mỗi sáng qua cây cầu 
khỉ tới trường. 

 Hàng tháng cô em đều gửi tiền về cho anh và các 
cháu. Người anh trai thư qua lần nào cũng đều nói 
em đừng gửi tiền về cho anh, hãy lo cho bản thân vì 
anh không ở gần em để chăm sóc cho em. Nhưng 
chưa bao giờ cô em thấy tiền gửi đi mà quay lại. Cô 
biết tính anh mình mà.. thế rồi hôm nay cô khăn gói 
về VN theo lời mời của ông anh “Em sắp xếp về 
VN một chuyến, hôm nay nhà nước mở cửa đón 
Việt kiều, anh em mình lâu lắm không gặp nhau, 
không biết em gái anh bây giờ tròn hay 
méo”. Thật là tình cảm thiêng liêng, muốn biết em 
gái mình bây giờ tròn hay méo thì hỏi thằng em rể 
thì biết ngay… 

Gia đình anh hai lên SG trước một ngày để hôm sau 
đón em gái. 

Ngày trở về thăm quê hương của cô em gái được tổ 

chức linh đình, giống như đón tiếp một vị nữ 
hoàng. Cô em gái bẽn lẽn khi ông anh ôm chặt 
lấy mình rồi hôn má, cử chỉ tây phương không 
biết ông anh học được lúc nào mà tỏ ra thành 
thuộc. 

Qua bao lần ôm các em trong quán ”bia ôm” đã tạo 
cho ông anh lịch lãm và tự nhiên, nên khi gặp em 
mình ông càng tự nhiên và chứng tỏ với em gái 
mình cái văn minh không phải chỉ tây phương mới 
có. Cái bẽn lẽn vội qua đi nhường cho sự kiêu hãnh 
của một Việt kiều về nước khi được đón tiếp long 
trọng như vậy.  

Đâu ai biết được cô em gái cũng như bao nhiêu 
phụ nữ khác ở Úc ngồi may thâm cả đít để có 
tiền lo cho cuộc sống và giúp đỡ gia đình bên 
VN. 

 Hai tuần lễ ông anh đưa em gái đi thăm khắp nơi, 
giới thiệu em mình với mọi người: “Em gái tôi, bà 
chủ hãng may thời trang lớn bên Úc”.Cô em gái 
khi nghe giới thiệu ngượng ngùng muốn đính 
chính,nhưng ông anh hiểu ý nói đè qua chuyện 
khác..  

Một buổi chiều ông anh nói với em “Chiều nay anh 
sẽ đưa em đi thăm vùng lấn biển, anh dự trù mua 
vài lô, chỉ cần 1 năm sau là giá gấp đôi. 

Thằng bạn anh năm ngoái mượn tiền mua 2 lô, năm 
nay nó bán một lô, tiền lời đủ chi trả cho cả 
hai…” ngay chiều hôm đó hai anh em đi thăm đất, 
và quyết định mua 4 lô. Ông anh tạm thời đứng tên 
dùm, khi nào nhà nước cho Việt kiều đứng tên thì 
sẽ sang tên cho em. 

 Cô em gái về Úc bàn với chồng gom hết vốn liếng 
gửi về cho anh trai để mua đất. Từ đó mỗi lần cô em 
gái gọi điện thoại về VN hỏi thăm, ông anh trai đều 
báo tin vui vì giá đất tăng. 

 Một năm sau, cứ theo thông báo giá đất lên của 
ông anh thì anh em ông ta đã kiếm lới gấp đôi. Cô 
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em bàn với chồng quyết định bán 3 lô để thu tiền về 
còn một lô thì tặng lại ông anh. Nhưng mua thì 
dễ, bán thì khó, nhất là người đứng tên sổ đỏ là 
ông anh chứ không phải cô.. Thấm thoát đã 8 năm 
tôi gặp lại cô Nga và hỏi thăm về vụ đất đai, được 
cô ta cho biết: Ông anh đã lừa chiếm đoạt hết bốn 
lô đất không hoàn trả lại vốn cho cô ta dù chỉ 
một đồng. 

 Chuyện cô Nga là một trong muôn vàn câu chuyện 
đau lòng.  
Hình như tất cả mọi hoạt động của người trong 
nước phần lớn là tìm cách làm sao cho tiền trong túi 
Việt kiều chạy vào túi mình.Người ta không ngại 
dùng mọi thủ đọan để lừa nhau, người ta không còn 
phân biệt cha mẹ, anh em, bà con, có cơ hội là ra 
tay. 

 Tôi còn nhớ cách đây 8 năm có một lần tôi nhân 
được thư của mấy cháu con bà chị gửi qua, nội 
dung như sau: 

 “ Cậu à, mẹ và tụi con suy nghĩ và quyết định sẽ 
mua cái nhà của anh Tư, anh Tư sẽ đi Mỹ tháng tới. 
Anh sẽ không mang tiền đi. Khi anh Tư qua bên đó 
cậu sẽ trả dùm cho tụi con. Giá nhà anh Tư hiện tại 
là 120.000 USD, nhưng anh để lại cho tuị con 
80.000 USD. Rẻ lắm đó cậu… Cậu giúp mẹ và tụi 
con nhé..” 

 Đọc thư, tôi tá hoả tam tinh như người trúng gió. 
Tôi không biết chị tôi và mấy cháu nó nghĩ sao mà 
tỉnh bơ viết thư như vậy. 

Trước nhất mấy người nghĩ là tôi có nhiều tiền lắm, 
thứ hai tự quyết định và kêu tôi thi hành. Khi nhận 
được thư tôi trả lời “tụi con lo một nửa còn một 
nửa cậu sẽ trả góp cho anh Tư mỗi tháng 500 
USD cho đến khi hết.” 

Thư gửi đi nhưng không có hồi âm và coi như 
chuyện quyết định mua nhà chìm vào quên lãng. 
Sau đó cháu tôi có xin tiền mua xe Honda, tôi hỏi 
giá bao nhiêu, cháu tôi nói giá khoảng $4000. 

Tôi đã gửi cho nó đủ $4000. Nhưng lần về kế tiếp 
tôi khám phá ra nó đã nói dối, vì xe Honda nó mua 
chỉ có $2500 thôi. Bốn ngàn Úc Kim có lẽ nó tính 
luôn tiền xăng. 

 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từng nói: “đừng tin 
những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS 
làm”.Câu nói bất hủ đi vào lịch sử. Ông đã cảnh 
cáo chúng ta đừng mắc lừa CS. Nhưng than ôi 
người Việt chúng ta quên nhanh quá.  

Ngày nào mới được nhận định cư với tư cách “Tỵ 
Nạn” hay “ HO” , lòng căm thù CS tàn ác, chúng ta 
đã từng tuyên bố “không bao giờ thỏa hiệp với 
CS”, “chỉ trở về VN khi không còn CS” .Nhưng rồi 
có rất nhiều lý do để chúng ta về VN:“Thăm quê 
hương, thăm gia đình.. đầu tư”.Thực sự chúng ta tự 
dối lòng. Chúng ta về VN để ăn chơi, về để khoe 
khoang… Đám đàn ông, thanh niên về VN mục 
đích duy nhất là “kiếm gái”.. Đám đàn bà về VN, 

mua sắm, khoe của.. để được tung hô.. Có thăm 
gia đình chẳng qua cho có lệ. Anh bạn tôi về VN 
thăm gia đình, quê hương là chùm khế ngọt, anh về 
VN ăn bưởi ăn cam chứ không ăn khế. 

Lúc đầu về thăm gia đình, lần thứ hai về làm ăn, đặt 
hàng “sản xuất ở VN”, lần thứ ba anh về VN nhập 
cảng cả cô chủ trẻ, con ông giám đốc hãng đóng 
bàn ghế. 

Anh bảo lãnh cô chủ trẻ qua Úc du lịch tham quan.. 
Dĩ nhiên hàng hoá thì anh ta trình làng với vợ, còn 
hàng “độc” anh cất giữ tại hotel. Xui cho anh, cái 
hôm anh dắt cô chủ nhỏ tham quan thành phố bị vợ 
anh bắt gặp. Thế là “tan hàng”.  

Vợ anh thâu tóm tất cả, còn anh chỉ còn lại những gì 
mà mẹ anh cho anh khi mới sinh anh ra. Cô chủ 
nhỏ cũng chia tay anh quên cả bye bye. 

 Tội nhất một người bạn đang làm ngành “finance”, 
về VN bị tiếng sét ái tình đánh quá mạnh, đến nỗi 
trong lúc đang ôm ấp người đẹp, thì xuất hiện 
một tên đàn ông xưng là chồng cô gái, hắn bắt 
anh phải biết điều nếu không sẽ giết chết anh. 

Sau khi trấn lột anh hắn xô anh xuống lầu, anh rơi 
trúng băng ghế xi măng lề đường bể đầu. Anh được 
đưa vào nhà thương VN cấp cứu. 

Kết quả khi anh được chuyển về Úc, anh trở thành 
“người gỗ” muôn đời. 

 Có nhiều người khoe “mình có số đào hoa”, về VN 
có nhiều em theo, thậm chí còn tỏ ra mình thật thà 
“tôi có nói cho em biết là tôi có gia đình”, nhưng 
em nói “không sao làm người tình của anh là đủ 
rồi”. 
Thật tôi không hiểu sao ông bạn tôi thật thà như 
vậy.Đàn bà ở VN cần cặp với đàn ông có vợ, chứ 
đàn ông không vợ, họ không cần. 

Lý do dễ hiểu “có vợ, ly dị vợ mấy hồi”. 

Khi cá đã cắn câu rồi, lúc đó mới giựt. “anh à em 
cần mấy ngàn,..” em cần mua xe máy.. em cần tiền 
sửa nhà..”, rồi anh ơi em có bầu…thế là xong… còn 
đàn ông không có vợ hay vợ ly dị là đàn ông có vấn 
đề, không có tiền, không có tài sản, đàn bà VN 
không cần loại đàn ông đó. Ông bạn thật thà của tôi 
chắc sẽ được Chúa ban cho Thánh Giá trong một 
ngày rất gần.. Hàng năm Việt kiều gửi  về VN 
trên 10 tỷ US chính thức, còn số tiền gửi chui chắc 
chắn còn nhiều hơn. Chúng ta muốn cho CS sụp đổ, 
nhưng cứ gửi  tiền về thì bao giờ tụi CS mới tiêu 
được. 

Nhớ lại ngày trước VNCH hàng năm nhận viện trợ 
có 3 tỷ US để sống và chống cộng, cuối cùng chỉ 
cần một tỷ, rồi 700 triệu ,giờ chót 300 triệu cũng bị 
cắt nên VNCH mới đầu hàng. 

 CSVN còn khuyến khích người trong nước, các 
bậc đại diện tinh thần, các cha, các sư.. nhà thờ, 
nhà chùa xuất ngọai đi xin tiền về xây nhà thờ, 
xây chùa, làm từ thiện. 
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CS cố tình đẩy những nạn nhân chế độ cho các hội 
từ thiện nuôi dưỡng.Các viện trẻ em mồ côi, trại 
HIV, trại phong cuì…, được giao cho các nhà dòng, 
nhà chùa chăm sóc. CSVN phủi tay trách nhiệm. 

 Chúng ta thử coi lại mấy video của các hội làm từ 
thiện.Những nơi hội tới trao tặng phẩm, tiền bạc 
giúp đỡ đều là những nơi CS chỉ định và dàn 
cảnh trước. Ngược lại những thương phế binh 
VNCH rất khó khăn trong việc nhận trợ giúp. Đôi 
khi CS còn chặn bắt và tịch thu tiền bạc.. việc xin 
tiền về xây nhà thờ, xây chùa đều phải đút lót chia 

phần.Cha nào cũng muốn xây nhà thờ to lớn, không 

cần biết đến giáo dân nghèo hay con em trong xứ 
khốn khổ thiếu thốn đủ thứ, việc này vô hình 
chung làm lợi cho CS “VN có tự do tôn giáo”. 
 Mấy cha, mấy sư đi qua ngọai quốc xin tiền về xây 
nhà thờ, xây chùa có khi nào nhà thờ mới, chùa mới 
ấy có bảng ghi tên đóng góp của mạnh thường 
quân.  
Thậm chí có những vị đã cho cả trăm ngàn 
dollars.. nếu có hỏi quý cha, quý sư sẽ nói họ là 
những ân nhân ẩn danh không muốn ghi tên lên 
bảng vàng. Thực ra quý cha, quý sư chỉ muốn 
“công lao một mình” mà thôi..Không bao giờ muốn 
có bảng vàng.  
Chúa sinh ra nơi máng cỏ, nghèo hèn chắc chắn 
Chúa không ở những nơi quá sang trọng và 
hoành tráng.. 
 Nói tóm lại từ khi CS mở cửa kêu gọi kiều bào về 
VN, cũng từ đó CSVN ung dung ngồi thụ hưởng mỗi 
năm 12 tỷ US dollars từ Việt kiều. Chúng ta đang 
nuôi dưỡng chế độ tàn ác với dân và hèn với 
giặc ngoại xâm Trung Cộng .Không những vậy 
những hậu quả của chế độ CS tạo ra, chúng ta lại 
chung nhau nuôi nấng. Xin hãy suy nghĩ những 
việc chúng ta làm. Đồng tiền chúng ta bỏ ra sao 
cho xứng đáng. 

 Mục đích chúng ta là giải thể CS, thì xin đừng giúp 
đỡ chúng qua bất cứ hình thức nào.  
Chúng ta không thể là “bò sữa” cho chúng vắt, vì khi 
bò hết sữa, bò sẽ bị “xẻ thịt”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Xuân Phương 

 

Chè Khai thập cẩm 

Hễ nhắc đến chè là người ta nghĩ ngay dến cái 
hương vị ngọt ngào của nó- Cũng phải thôi- Chè thì 
ngọt hay " ngọt như chè " mà. Món chè tự bản thân 
nó đã ngọt ngào, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ " 
ngọt như đường cát, mát như đường phèn " đến 
ngọt đậm đà của đường mía, qua cái ngọt lạ của 
đường thốt nốt. Từ cái ngọt ngào của con người 
Việt Nam nói chung đến cái ngọt ngào của người 
phụ nữ Việt Nam nói riêng. Hương vị ngọt ngào gởi 
gấm ý tình qua từng hột đậu, từng củ khoai, từng 
thẻ đường tán đơn sơ là vậy. 
 
Ra đi nhớ cháo làng Ghề 
Nhớ chim phố Mía, nhớ chè Đông Viên  
 
Để dễ dàng lan man về chè, người viết tạm cho có 
hai cách nói cho vui cửa, vui nhà: hàng ngang và 
hàng dọc.  Theo hệ thống hàng ngang thì chẳng loại 
chè nào hơn hẳn loại chè nào, chẳng chè miền nào 
kém hơn chè miền nào, kể cả chè miền Bắc, chè 
miền Trung, chè miền Nam, chè du nhập từ Tàu, 
chè xuất xứ bên Thái.. Theo hệ thống hàng dọc thì 
tùy theo loại đậu nào, khoai nào, bột nào được sử 
dụng nhiều hơn. Thôi thì ngang dọc gì cũng chấp 
nhận đặng hết, miễn sao đừng "Dọc ngang nào biết 
trên đời có ai " là được rồi. 
Theo hệ thống hàng ngang - Chè miền Bắc có: chè 
đường, chè hoa cau, chè cốm, chè đỗ đãi, chè đỗ 
đen, chè kho, chè lam, chè bà cốt, chè ngô, chè mã 
thầy (củ năn), chè hạt sen v.v...Chè miền Trung thì 
phải kể nổi bật là "chè Huế" với" hằng hà sa số " 
loại: chè đậu ván, chè đậu ngự, chè đậu quyên (đậu 
trắng), chè đậu xanh đánh nước hay lềnh, chè kê, 
chè bắp cồn, chè hột sen long nhãn, chè ỷ, chè bột 
lọc thịt phay(quay), chè khoai tía, chè khoai mài, chè 
môn sáp v.v...  Chè miền Nam đặc biệt nấu với nếp 
có chè bắp, chè đậu trắng, chè khoai môn; Nấu với 

Chè 

Danh ngôn 

-Từ trên cao,Tạo hóa mỉm cười nhìn xuống, 
Người đã trao cho chúng ta một lòng khao 
khát khám phá, nhiều hơn là khả năng trí tuệ 
để làm việc ấy.  

-Có hai cách để sống trên đời: một là xem 
như không có phép lạ nào cả, hai là xem tất 
cả đều là phép lạ. 

Albert Einstein 
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nước dừa có chè chuối, chè tào thưng, chè bà ba, 
chè đậu xanh bột báng; Bên cạnh đó là chè trôi 
nước, chè táo xọn, chè bánh lọt, chè bánh canh, 
chè bưởi v.v... Chè của Tàu thì có sâm bổ lường, 
lục tàu xá (chè đậu xanh vỏ quít phơi khô), chí mà 
phủ (chè mè đen), chè hột gà nước trà, chè bo bo 
trứng cút, chè khoai môn bạch quả v.v...Chưa kể 
bây giờ chè Việt Nam còn được tăng cường cho 
thêm phần phong phú bằng vô số kiểu chè mới xuất 
xứ từ Thái Lan như: chè thập cẩm trái cây, chè lạnh 
đủ loại bỏ thêm" trân châu đen" (boba); Song song 
với những loại chè mà người viết đã " tỏ tường "từ " 
hồi nảo, hồi nao" ( hồi cắp sách đến trường) như 
chè bông cỏ hột lựu, chè đậu đỏ bánh lọt, chè mủ 
trôm hột é, thạch chè v.v...  Ôi! Cơ man chè là chè, 
kể làm sao cho xiết, cho ngạ tên những món chè 
của người mình đây ? 
Bây giờ, đi theo hệ thống hàng dọc- Nghĩa là theo 
cách thức chè được nấu bằng đậu nào hay bằng 
khoai củ nào. Đậu thì có đậu xanh, đậu trắng, đậu 
đỏ, đậu đen, đậu phọng . Những khoai củ được 
dùng để nấu chè có thể kể là: khoai lang, khoai mì, 
khoai môn, khoai tím, củ chuối, bí đỏ v.v...Bột 
thường dùng để nấu chè là bột năng, bột đao, bột 
sắn dây (mì tinh), bột nếp. Xưa nay, người mình chỉ 
xài đường mía để nấu chè. Đường mía qua cách 
pha chế, gạn lọc thủ công, có thể thành đường cát 
trắng( đường kính), đường mỡ gà, đường thẻ, 
đường mật, đường phèn. Sau này, qua kỹ nghệ sản 
xuất công nghiệp với máy móc hiện đại, chúng ta 
dùng thêm đường làm từ củ cải đường như người 
Tây phương hay một số vùng đất phương Nam xài 
đường thốt nốt giống như người Miên. 
 Chỉ một mình đậu xanh thôi cũng đã được tận dụng 
tối đa để tạo ra " tràng giang đại hải " những kiểu 
chè khác nhau: 
Ba đồng một quả đậu xanh 
Một cân đường cát đưa anh ra về 
 
Đậu xanh nguyên hột để vỏ nấu với phổ tai (có khi 
thêm bột khoai, bột báng ) có thể ăn nóng hay ăn 
lạnh với nước đá. Đậu xanh cà nửa hột, còn nửa vỏ 
thì nấu với bí đỏ ăn cho mát tỳ, mát vị, mát ruột, mát 
gan. Đậu xanh không còn vỏ là được" xài" nhiều 
nhất . Từ hấp chín mềm, còn nguyên hột để nấu chè 
táo xọn, chè hoa cau đến giã nhuyễn ra làm chè đậu 
xanh đánh lềnh, chè đậu xanh bột báng nước, chè 
kho v.v... hay được xào sơ với dầu và hành lá, trộn 
chút muối cho hơi mẳn để làm nhân chè trôi nước. 
Đậu đen thì không hiểu vì sao mà miền nào cũng 
dùng để nấu với đường thẻ, bỏ vào miếng gừng đập 
giập, ăn để giải nhiệt. Hồi chưa có nước đá, người 
ta đem phơi sương để ăn cho mát miệng . 
Khoai lang, khoai mì thường đuợc xắt hình con cờ, 
bỏ vào để tăng thêm phần "rôm rả" cho những nồi 
chè bà ba, chè tào thưng. Có nơi cầu kỳ, còn mài 
khoai mì, đợi cho lắng xuống (chùng bột), dùng tinh 
bột này để vo tròn thành những viên nhỏ như hột bi 
nấu với đường trắng, chan nước cốt dừa.. Khoai 
môn được " ưa chuộng " là môn sáp, được dùng 

nhiều cách. Dùng để nấu với nếp như chè khoai 
môn nếp; Luộc mềm để nấu nát như chè khoai tím; 
Vò thành những viên to như hột gà, bọc bột báng 
bên ngoài; Trộn dầu quậy cho đặc thành chè khoai 
môn đánh và bỏ lên trên mặt bạch quả, tuyết nhĩ 
(nấm trắng), táo tàu đỏ phơi khô là một món tráng 
miệng "hẩu xực" của người Tàu trong thực đơn tiệc 
đám cuới.. 
 Nói về phương thức, kiểu cách nấu chè thì không 
có sự đồng nhất. Tùy theo khẩu vị, thổ ngơi mà mỗi 
miền, mỗi vùng, mỗi nhà có cách thêm bớt, gia giảm 
nguyên liệu khác biệt nhạu. Thí dụ chỉ món chè bắp- 
Tên gọi thì đơn giản mà người viết thấy đã có ít 
nhất là ba kiểu khác nhau rồi : 
- Bắp non còn ngậm sữa ,hột được tách ra, xay nát, 
lấy chất sữa bắp màu trắng đục, nấu cho sánh lại 
với bột năng, đường cát trắng . 
-Cũng là bắp non, được bào mỏng theo chiều dọc 
trái bắp. Cùi cho vào nồi luộc lấy nước, lọc lại cho 
trong nấu với đường cát trắng cho bắp vào sau, 
thêm một ít bột năng, khuấy đều cho chè sánh lại là 
được. 
-Chọn loại bắp dẻo, không già, không non, cũng bào 
mỏng hột bắp, nấu với nếp, để khi ăn chan nuớc cốt 
dừa . 
Như trong miền Nam, chỉ nội với một loại chuối sứ( 
ngon nhất là giống chuối sứ Mỹ Tho ruột vàng, ngọt 
dịu ) dùng để nấu chè chuối nước dừa, mà đã tạo 
thành hai loại chè chuối khác nhau: chè chuối 
chưng và chè chuối xào dừa. Đó là chưa kể chuối 
nướng, chuối bọc nếp). Cả hai loại chè chuối này 
đều rất phổ biến. Chuối chưng thì dùng nguyên trái 
chuối chín muồi nấu với nước giảo dừa bỏ thêm 
khoai mì, bột khoai, bột báng. Trong khi chuối xào 
dừa thì dùng loại chuối chín hườm, để khi xắt lát 
chuối vẫn còn dẻo, không bị nát. Ở California, trước 
lúc chuối sứ đông lạnh được phép nhập cảng vào, 
người ta dùng một loại chuối Mễ rim đường cho 
thấm ngọt trước, rồi mới dùng để nấu chè. Trong khi 
những người " dễ chịu " hơn thì dùng chuối lon, 
chuối hộp. Nước cốt dừa cũng được thích nghi với 
hoàn cảnh ở xứ người, được chế biến từ dừa hộp, 
dừa bột, chứ không phải chỉ từ dừa nạo như ở quê 
nhà. 
Chè "nghèo" nhất có thể kể là chè bà cốt- Gạo nếp 
nấu nát với đuờng đen, đập vào chút gừng. 
Ăn chè bà cốt Đống Cầu 
Nôn nao trong dạ, xa đâu cũng về 
 
Một loại chè khác nghèo không kém là chè khoai 
lang cắt hột lựu, cũng nấu trong nước đường đen, 
đập gừng cho thơm. Chè có "vẻ" sang trọng hơn là 
chè hột sen, chè ỷ. Món chè ỷ này có "gốc gác" từ 
chè sơn qui của Gò Công, theo bà Từ Dũ từ miền 
Nam đi ra vùng " đất thần kinh ", cũng như món 
mắm tôm chua vậy. Chè ỷ là chè nấu bằng bột 
năng, vo tròn thành những viên nhỏ như viên bi, 
trong để nhân khi là hột đậu phọng rang, khi là chút 
cơm dừa cạy cắt hột lựu, chìm nổi trong chén nước 
đường lúc trong suốt, lúc màu cánh gián, rắc nhẹ 
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tay một chút mè trắng rang vàng. Chè "quý tộc" là 
chè hột sen long nhãn- Hột sen tươi lột vỏ, soi lấy 
tim xanh, hấp chín rồi bỏ vào trái nhãn tươi đã khéo 
lấy hột ra, dọn với nước đường trắng trong, thơm 
ngan ngát. Nấu chè này công phu cầm canh, nội lấy 
hột ra khỏi từng trái nhãn làm sao đừng bể đà đòi 
hỏi rất nhiều "tài khéo" rồi. Còn một thứ chè "cầu kỳ 
" không kém phần, nhưng không được liệt vào hàng 
" văn bản " như chè hột sen long nhãn là chè bưởi, 
xuất xứ từ Cần Thợ. Phần vỏ trắng dai ở giữa được 
ngâm, nhồi kỹ nhiều lần với nước muối, nước vôi 
trong, rồi xả lại nhiều lần với nước lạnh cho hết mùi 
vị đắng và the của vỏ bưởi; Đến khi đổi qua màu 
trắng trong, được xắt thành hình sợi như sợi bột 
khoai khô. Khó ai có thể ngờ rằng những sợi trắng 
trong, dai dai đó được chế biến từ vỏ bưởi chứ 
không phải từ bột năng. Khi ăn, người ta nấu đường 
cát trắng, bỏ sợi bưởi vào, bỏ đậu xanh cà nguyên 
hột hấp chín, thả trên mặt chè vài cọng vỏ bưởi 
xanh bào mỏng hay vài giọt tinh dầu hoa bưởi cho 
thuần chất bưởi. Chè bưởi có thể ăn nóng: bỏ thêm 
bột năng vào khuấy với nước đường cho hơi sệt, 
chan nước cốt dừa hay có thể ăn lạnh với nước đá 
bào . 
 "Chè độc" là những chè đặc biệt, vị ngọt có lẫn vị 
mặn như: chè hột gà nước trà, chè bột lọc thịt quay. 
Chè hột gà nước trà là hột gà luộc rồi, lột vỏ, bỏ vào 
nấu chung với nước trà từ 4, 5 tiếng trên lửa nhỏ 
cho đến khi hột gà đổi qua màu đậm. Nước trà này 
gồm có trà xanh và trà Ô Long đã lượt sạch xác, bỏ 
vài lát sâm, nấu với đường phèn. Chè bột lọc thịt 
quay đúng như tên gọi: thịt heo quay xắt con cờ, 
còn đủ da, mỡ và thịt, được bọc lại bằng bột năng 
nhồi nước ấm thành hình bánh xếp, dọn ăn chung 
với nước đường trắng nấu tan . 
Còn có những loại chè" điạ phương ", ít được phổ 
biến ở Saigon như: chè kho, chè kê. Chè kho của 
miền Bắc nấu bằng đậu xanh hạt nhỏ lòng vàng( 
đậu xanh hạt tiêu) hấp chín, giã nhuyễn, vò thành 
từng nắm, dùng dao thái lát mỏng cho đậu tơi và 
mịn, trộn đều với nước đường trắng nấu sôi, để 
nguội; Phải quậy luôn tay và canh chừng lửa cho 
đến khi chè đặc lại, đổ vào chén trẹt để nguội(có 
nhà bỏ thêm mứt bí khẩu xắt hột lựu ), phủ một lớp 
mỏng mè trắng rang vàng; Xắt ra từng miếng để có 
thể cầm tay ăn cũng được. Chè kê miền Trung hơi 
giống như chè kho miền Bắc. Hạt kê ngon được 
ngâm với nước vôi loãng, rửa sạch, nấu dến khi đặc 
lại, bỏ thêm đậu xanh hấp chín, đánh nhuyễn Múc 
ra từng chén, rắc chút mè trắng rang vàng lên mặt. 
 Thường thì người ta ăn chè bằng chén nhiều hơn 
ăn chè bằng ly, có lẽ vì chữ chè hay đi với chữ chén 
chăng? Nói giỡn cho vui, chứ thường chè "ưng" đi 
chung với xôi- Nên chi chè là " đồng hành " của xôi, 
hay " cà rà " một cặp với nhau cho có đôi, có bạn 
vậy mà. Như cái món xôi vò- chè đường chẳng hạn. 
Người ta có câu:" Vụng xôi xéo, khéo xôi vò ".Xôi vò 
đúng kiểu phải rời từng hột xôi, mà từng hột xôi đó 
phải được bao đều bằng một lớp mỏng đậu xanh 

hấp chín, đánh cho nhuyễn, tơi mịn ra. Chè đường 
chỉ là bột sắn dây khuấy cho chín với đường cát 
trắng, bỏ vào chút nước hoa bưởi cho thơm nhè 
nhẹ. Rắc lên mặt chè ít hột cốm giẹp xanh biếc thì 
gọi là chè cốm. Bỏ vào vài hột đậu xanh nguyên hấp 
chín mềm thì trở nên " văn vẻ " hơn: chè hoa cau. 
Ông bà mình ngày trước ngẫm ra cũng " kiểu cách" 
gớm :" Xôi vò thì phải nấu cho rời, để rồi dùng chè 
đường quyện lấy nhẹ nhàng chung quanh" Ý tình 
cũng thâm sâu quá, như hai cá thể khác biệt kết 
hợp với nhạu. 
 Nước hoa bưởi để nấu chè( hoặc dùng từ những 
chai tinh chất bán sẵn hoặc cầu kỳ ướp bằng hoa 
bưởi tươi như ở nhà làm lấy) là một trong những 
hương liệu được lựa chọn để dùng làm tăng hương 
vị cho từng loại chè khác nhau, bên cạnh lá dứa, 
gừng tươi, dầu chuối, vanille v.v... 
 Thứ chè nào sẽ có hương vị riêng của nó, một 
phần do khí hậu, điều kiện sống của từng địa 
phương, phần khác do kinh nghiệm của từng nhà, 
từng người . 
Một chén chè ngon có thể được thưởng thức từ các 
gánh chè rong cuảa các bà, các cô bán chè với 
tiếng rao lảnh lót trong các khu xóm, các hẻm nhỏ; 
Qua các quán chè, hàng chè mà " nam thanh, nữ 
tú" dập dìu; Đến những chén chè đuợc trình bày 
đẹp đẽ, phô trương sự khéo léo trong những đồ sứ 
cổ ngoạn dùng đãi đằng khách khứa của những gia 
đình. 
Xét về tiêu chuẩn để một món ăn được gọi là ngon, 
thì theo thi sĩ Tản Đà còn tùy thuộc vào những yếu 
tố " khách thể "( yếu tố bên ngoài món ăn tác dụng 
thêm vào) như: giờ ăn, chỗ ăn và người cùng ăn với 
ta. Bởi vậy, theo " Hán Văn Tứ Tự Thành Ngữ " thì 
người viết xin giương bảng " nhị bất" là: " bất khả 
thăng ngôn" và " bất khả tư nghì ".Người viết dù 
không dám đi sâu về quan niệm " chủ tâm " của một 
món ăn ngon nói khái quát, hay một loại chè ngon 
nói theo chủ đề; Nhưng cũng phải công nhận là một 
chén chè ngon còn được dựa trên phần nào những 
yếu tố tâm tư, tình cảm của người ăn chè. Những kỷ 
niệm của một thời đã qua làm ngọt ngào thêm cho 
những ly, những chén chè thuở trước. Cái ngọt 
ngào của người Việt Nam mình còn tồn tại mãi trong 
từng muỗng chè. Những hương vị chè ngày xưa 
vẫn còn đó, như những chứng tích về sự tồn tại, sự 
chịu đựng, sự thủy chung của người đàn bà Việt 
Nam dù đã qua nhiều biến đổi trong hoàn cảnh, 
trong đời sống. Chè trong lòng người viết vẫn còn 
rất Việt Nam, vẫn còn lắng đọng hồn của Saigon 
những ngày cùng bè bạn ngồi ăn chè, đếm chén 
tính tiền xa xưa. Giờ thật đã xa khỏi tầm tay với rồi. 
" Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ ?" 
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Cảm tạ 

 

Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Thích Minh Giác, chúng tôi đồng cảm ơn Ban Hộ 
Niệm chùa Vạn Hạnh – Hòa Lan, quý cô bác anh chị thân bằng quyến thuộc gần xa đã điện 
thọai, gửi thiệp, vòng hoa ... giúp đỡ, đưa tiễn chồng, cha, ông của chúng tôi là: 
 
 ông Lê văn Thuận- Pháp danh Nguyên Hòa  
 
Sinh ngày 29-08-1932 tại xã Hội Cư - Quận Cái Bè - Việt Nam 
 
Từ trần lúc 8:50 giờ ngày 26-05-2013  nhằm ngày 17 tháng 04 năm Quý Tỵ - Utrecht  
 
Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi điều sơ xuất, kính mong Thầy và quý cô bác, anh 
chị hỷ xả niệm tình tha thứ cho. Xin đa tạ. 
 
Toàn thể tang quyến nhà họ Lê 
 
 
 
 

 
Phân ưu 

 

 
Nhận tin buồn chủ tàu 303 
 
ông Lê văn Thuận  
 - Pháp danh  Nguyên Hòa  
 
Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1932 -  Cái Bè - 
Việt Nam 
 
Từ trần  ngày 26 tháng 5 năm 2013 - 
Utrecht 
 
Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang 
quyến 
 
Nguyện cầu cho hương linh ông Nguyên 
Hòa  Lê văn Thuận sớm vãng sanh về cõi 
niết bàn 
 
 
Toàn thể thuyền nhân tàu 303 cư ngụ 
tại Hòa Lan- Pháp- Canada- Mỹ- Úc 
Châu 
 

 

 
Phân ưu 

 
 

Nhận tin buồn bào huynh của chiến hữu 
Nguyễn văn Tiếng  
 
ông Nguyễn văn Ngãi - pháp danh Phước 
Nhơn - Cựu Xã trưởng xã Thạnh Mỹ Hưng 
- Trà ôn - Vĩnh Long  
 
Sinh năm 1931 - Thạnh Mỹ Hưng - Vĩnh 
Long  
 
Từ trần lúc 6.30 giờ ngày 13-6-2013 nhằm 
ngày mùng 6 tháng 05- Quý Tỵ tại Sài Gòn 
 
Chúng tôi chân thành chia buồn cùng anh 
chị Tiếng và gia quyến 
Nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn hương linh 
ông Phước Nhơn - Nguyễn văn Ngãi  về 
miền Tịnh độ 
 
BCH cùng toàn thể hội viên 
GĐQCCVNCH/HL 
Cùng các gia  đình Phan văn Thảo, Nguyễn 
Liên Hiệp, Nguyễn văn Châu, Trần công 
Thành, Huỳnh ngọc Thọ 
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10 cách tẩy rửa hữu hiệu với 
chanh tươi 

1. Khử mùi lò vi sóng (magnetron)  

Lò vi sóng vô cùng có ích khi đun lại đồ ăn nhưng 
cũng không loại trừ khả năng nó chính là một chiếc 
hộp nhỏ chứa vi khuẩn nếu bạn không tẩy rửa sạch 
sẽ thường xuyên. Cách tốt nhất để khử mùi lò vi 
sóng chính là sử dụng những lát chanh mỏng.  

Hãy cho những lát chanh này vào một bát sứ đựng 
nước rồi đặt bát trong lò. Bật lò 3 phút ở nhiệt độ 
cao để những chất kháng khuẩn trong chanh phát 
huy tác dụng. Nhiệt độ cao cũng góp phần làm 
những mảng bám thức ăn bong ra. Sau đó, hãy lau 
lại lò bằng một cái khăn ẩm.  

 

 2. Cọ sàn phòng vệ sinh 

 Thay vì đổ đầy sàn những chất cọ rửa, hãy vắt 6 
quả chanh và cho vào trong một bình xịt. Xịt nước 
cốt chanh này lên sàn nhà. Acid citric có trong 
chanh sẽ làm mềm những mảng bám cứng đầu và 
đồng thời kháng khuẩn cho phòng vệ sinh nhà bạn.  

 3. Rửa chén bát 

Khi nhà bạn hết nước rửa chén bát mà không thể 
chạy đi mua, hãy bổ đôi quả chanh, rắc một ít bột 
baking soda (thuốc muối) lên trên và cọ rửa bát đĩa 
bằng nửa quả chanh đó. Bát đĩa sẽ sạch sẽ và còn 
thơm mát mùi chanh.  

 

4. Cọ đồ thủy tinh 

 Trộn 4 thìa canh nước cốt chanh với 8 ly nước để 
cọ rửa đồ dùng bằng thủy tinh. Chất acid citric mạnh 
mẽ trong chanh sẽ nhanh chóng tẩy sạch vết bẩn 
mà không để lại vết xước trên đồ thủy tinh nhà bạn.  

 5. Sát khuẩn thớt 

Để sát khuẩn chiếc thớt nhà bạn, hãy cắt nửa quả 
chanh và chà xát lên bề mặt thớt. Sau đó để chiếc 
thớt ngấm nước chanh trong 10 phút. Sau đó, tiếp 
tục dùng nửa quả chanh sạch còn lại, chà xát một 
lần nữa trước khi rửa lại bằng nước.  

6. Khử mùi quần áo trong máy giặt 

Để khử mùi bụi đường, bùn đất trên quần áo. Hãy 
cho vào máy giặt 1 thìa nước chanh cùng với bột 
giặt thông thường.  

7. Tránh ẩm mốc 

Trộn hỗn hợp gồm nước chanh và muối để cọ rửa 
sàn nhà, tường. Chất kháng khuẩn mạnh trong 
chanh sẽ nhanh chóng tẩy bay vết mốc cùng với 
mùi khó chịu của nó.  

8. Làm đồ kim loại sáng bóng như mới 

Dùng miếng chanh để cọ những đồ dùng, tay cầm 
bằng đồng, sắt… và đồ dùng sẽ sạch và sáng như 
mới mà chẳng cần kỳ cọ mạnh tay.  

 

 

9. Làm sạch cống 

Đổ ½ cốc baking soda xuống lỗ cống, sau đó là 1 
cốc nước chanh nóng. Sau vài phút, đổ thêm nước 
nóng vào và xả nước.  

10. Cọ những kẽ cửa, ngóc ngách trong nhà 

 Trộn nước chanh với hàn the và bơ lạc rồi dùng 
bàn chải đánh răng để cọ những khe, kẽ hở khó cọ 
rửa, bạn sẽ thấy công việc này dễ dàng hơn rất 
nhiều. Tuy nhiên, không nên dùng hàn the cọ rửa 
bếp hay cho trẻ con tiếp xúc vì hàn the có chất độc. 

Bạn có biết? 
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Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức   

Gan là bộ phận lớn nhất trong cơ thể, nằm phía bên 
phải bụng, dưới hoành cách mô, trên dạ dày, sau 
xương sườn. Gan có hai thùy: thùy phải và thùy trái.  
Gan tiếp nhận máu qua động mạch và tĩnh mạch gan.  
Gan có nhiều nhiệm vụ quan trọng để giữ cơ thể khỏe 
mạnh:  
-Lọc bỏ các chất có hại ở máu như dược phẩm, hóa 
chất, rượu.  
-Sản xuất enzym và mật để tiêu hóa thực phẩm.  
-Chuyển hóa thực phẩm ra những chất cần thiết cho 
sự sống và sự tăng sinh mô bào.  
-Điều hòa lượng đường và chất béo trong máu.  
 
Ung thư gan có thể là:  
-Nguyên phát, từ chính các tế bào gan bị ung thư, 
hoặc:  
-Thứ phát, ung thư từ các bộ phận khác di căn tới gan, 
như ung thư phổi, dạ dày, ruột già.  
Ung thư gan nguyên phát đứng hàng thứ 5 trên thế 
giới trong số các bệnh ung thư với hàng triệu tử vong 
mỗi năm. Ung thư này có nhiều ở các quốc gia vùng 
Đông Nam châu Á, Nhật, Đại Hàn, và các quốc gia 
châu Phi gần Sahara. Nơi đây, số người bị bệnh viêm 
gan B cũng khá cao.  
 
Tại Việt Nam, ung thư gan đứng hàng thứ nhì sau ung 
thư phổi và 70% do biến chứng của bệnh nhiễm virus 
viêm gan B.  
Rủi ro đưa tới ung thư gan  
Nguyên nhân chính xác gây ra ung thư gan chưa 
được biết rõ. Tuy nhiên có một số rủi ro đã được 
chứng minh:  
a-Viêm gan kinh niên.  
Viêm gan do virus B và C là rủi ro thường thấy đưa tới 
ung thư gan. Các virus này xâm nhập cơ thể khi dùng 
chung kim tiêm ống chích nhiễm virus hoặc khi có 
quan hệ tình dục giữa người bệnh với người lành.  
Ung thư gan phát triển rất chậm, có khi cả chục năm 
sau khi gan bị viêm.  
Thai nhi cũng có thể bị lây nhiễm viêm gan từ mẹ.  
b-Xơ cứng gan  
Trong xơ cứng gan, các tế bào lành bị các mô cứng 
thay thế.  
Rượu, hóa chất, một vài loại virus là nguyên nhân gây 
xơ cứng gan. Tuy nhiên chỉ 5% xơ cứng mới chuyển 
sang ung thư gan.  
c-Hóa chất aflatoxin  
Đây là một hóa chất độc do một vài loại meo mốc sản 
xuất. Hóa chất thường có trong bắp, đậu, các loại hạt 
bị mốc.  

Loại ung thư này thường thấy nhiều hơn tại các quốc 
gia châu Á, châu Phi.  
d-Uống quá nhiều rượu sẽ đưa tới thay đổi cấu trúc 
mô bào gan và là rủi ro đưa tới ung thư gan.  
e-Mắc bệnh tiểu đường, bệnh ống dẫn mật, hút thuốc 
lá cũng là rủi ro gây ra ung thư gan.  
Ngoài ra, ung thư gan thường thấy ở người trên 60 
tuổi, nam nhiều gấp đôi nữ và nếu trong gia đình có 
người bị ung thư gan.  
 
Dấu hiệu bệnh  
Ung thư gan vẫn được coi như loại “bệnh thầm lặng”, 
vì trong giai đoạn đầu, dấu hiệu chưa xuất hiện.  
Sau đây là một số dấu hiệu:  
-Đau phía bên phải của bụng, có thể lan ra phía lưng.  
-Bụng chướng nước.  
-Mất cân  
-Ăn mất ngon  
-Mệt mỏi, suy nhược  
-Buồn nôn, ói mửa  
-Da vàng  
-Nóng sốt.  
Thực ra, các dâu hiệu này cũng không phải là đặc biệt 
của ung thư gan mà còn thấy trong vài bệnh khác của 
cơ quan này. Do đó, nếu có các dấu hiệu vừa kể, xin 
tới bác sĩ để được khám nghiệm, định bệnh.  
 
Định bệnh  
Để xác định ung thư, các thử nghiệm sau đây sẽ được 
bác sĩ thực hiện:  
a-Khám sức khỏe tổng quát để tìm các dấu hiệu như 
chướng bụng nước, thay đổi hình dạng và kích thước 
của gan, vàng da hoặc giác mạc.  
b-Thử nghiệm máu  
c-Chụp X-quang  
d-Chụp hình mạch máu gan với chất cản quang  
e-Sinh thiết, cắt một chút gan để tìm kiếm tế bào ung 
thư  
 
Biến Chứng  
Ung thư gan có thể đưa tới suy gan, suy thận, lan ra 
các bộ phận khác như xương và phổi.  
Khi gan suy, các chức năng của gan ngưng hoạt động 
và đưa tới rối loạn cho sự tiêu hóa và giảm khả năng 
loại bỏ chất độc hại ở máu.  
Trong suy thận, chức năng lọc máu bị rối loạn, chất có 
hại sẽ tích tụ trong cơ thể.  
 
Điều trị  
Ung thư gan có nhiều giai đoạn: hoặc trú khu tại một 
vùng của gan hoặc đã lan ra khắp gan và các bộ phận 
khác của cơ thể.  
Điều không may là ung thư gan chỉ chữa lành khi 
khám phá ra sớm, trước khi tế bào ung thư lan xa và 
nếu bệnh nhân khỏe mạnh, chịu được được phẫu 
thuật.  
Tuy nhiên phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị có thể kiểm 
chế ung thư, giúp cho người bệnh sống lâu hơn và 
cảm thấy dễ chịu hơn.  
a-Phẫu thuật cắt bỏ khi ung thư thu gọn ở một phần 
của gan. Tuy nhiên ung thư có thể tái xuất hiện tại nơi 
khác trong gan.  

Ung Thư Gan 
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b-Tiêu hủy ung thư bằng cách đưa luồng điện, chất 
đông lạnh, rượu, hóa chất vào u ung thư.  
c-Xạ trị với tia phóng xạ đưa trực tiếp vào u gan hoặc 
xạ trị ngoài để tiêu diệt hoặc làm teo lại.  
d-Hóa trị với các hóa chất thật mạnh đưa vào cơ thể 
qua dòng máu hoặc đưa trực tiếp vào u ung thư.  
e-Điều trị miễn dịch với interferon để ngăn chặn sự 
tăng sinh của virus và chống sự phát triển tế bào ung 
thư.  
g-Điều trị gen là liệu pháp có nhiều triển vọng tốt. 
Nguyên lý của liệu pháp là các gen ngoại lai được gắn 
vào gen tế bào gan qua virus hoặc vi khuẩn, từ đó sẽ 
khống chế tế bào ung thư.  
h-Khi u ung thư nhỏ và chỉ nằm ở gan, thay gan có thể 
là phương án tốt.  
 
Phòng tránh  
Phòng tránh ung thư gan là điều khó thực hiện, đặc 
biệt là đối với ung thư từ các bộ phận khác di căn tới 
gan.  
Với ung thư xuất phát từ tế bào gan do viêm gan B, xơ 
gan hoặc do các bệnh khác của gan, ta có thể tránh 
được một phần nào.  
a-Viêm gan do virus loại B.  
Khoảng 10% viêm gan B kinh niên có thể đưa tới ung 
thư gan.  
Chủng ngừa viêm gan B giảm thiểu rủi ro mắc bệnh tới 
90%. Thuốc chủng được tiêm làm ba lần và công hiệu 
kéo dài trong nhiều năm, đôi khi suốt đời.  
Trẻ em và người cao tuổi đều có thể chủng ngừa.  
b-Hiện nay, chưa có thuốc ngừa viêm gan C nhưng có 
thể giảm rủi ro mắc bệnh bằng không dùng kim chích 
chung với người bệnh, xâm da với kim khử trùng, áp 
dụng an toàn sinh hoạt tình dục với người lạ…  
c-Không lạm dụng rượu, hóa chất độc hại.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

 

Nguyen  - Truong 
Administratiekantoor 

 Khai thuế (Inkomsten belasting) 

tư nhân 

 Quản lý về kế toán,tài chính và thuế 

vụ cho doanh thương và tư nhân. 

 Địa chỉ tin cậy,kinh nhgiệm 

 Giải thích rõ ràng dễ hiểu 

 Giá đặc biệt cho đồng hương 

 Particulier:belastingaangifte IB 

 Ondernemers: overstapkorting 30% 

 

Xin liên lạc:Trang Trương 

Simon van Ooststroomhof 41 

2341 KG Oegstgeest 

Tel:071-5760175 

E-mail adres:   truong1961@yahoo.com 

 

Nội tình! 

Lữ Thái Hành 

 

Tại sao em nói nhớ thương? 

Tim anh vẫn lạnh như băng tuyết 

Nghĩ thiếu gì, nói vẫn không lên lời 

Gởi giòng thơ đến người ta đó! 

 

Em có nghĩ đến tình anh không? 

Hãy dành chút nhớ thương gởi đến ta 

Phương xa lạnh buốt vì nhung nhớ 

Gởi lại giòng thơ đến người thương 

 

Chút nhớ chút thương như sóng biển 

Hồn anh ngây ngất vì yêu em 

Sóng đập vào tim ôi đau quá! 

Buốt cả tâm can người yêu ơi! 

 

Chút nhớ chút thương gọi tên em 

Biển rộng mênh mông em có nghe? 

Hồn anh buốt lạnh vì thiếu em! 

Em ơi! Tên em vẫn mãi trong anh! 

 

Tel:071-5760175
mailto:truong1961@yahoo.com


Việt Nam Nguyệt San • 258 • 7.2013                                                                                                                  51 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Nguyên Liệu: 
2 lbs lườn gà nạc  
2 củ Sả bằm nhuyển chia 2 phần 
1 ít gừng (khoảng 1 in.) bằm nhuyển 
1 tsp cà ri bột 
2 tsp nước mắm  
1/2 tsp đường 
1 ít muối và bột ngọt  
3 củ hành, bằm nhuyển chia 2 phần 
2-3 tép tỏi, bằm nhuyển chia 2 phần 
2-3 trái ớt (hay ớt bột). Ớt tươi bằm nhuyễn, nhiều ít 
tuỳ thích 
1 ít đậu phộng rang giã nhỏ  
1 ít cánh ngò, rau quế  

Cách Làm: 

Thịt gà thái miếng nhỏ (1x2cm) ướp cà ri, nước 
mắm, đường, muối và bột ngọt, 1/2 (hành hương, 
tỏi bằm, sả, ớt, gừng). để khoảng 30 phút cho  

ngấm. Bắt chảo lên bếp, cho vào chừng 2 muỗng 
canh dầu ăn, sau đó bỏ 1/2 sả, ớt, hành, tỏi bằm 
còn lại vào xào cho thơm. Bỏ thịt gà vào xào nhanh 
tay khoảng 3-4 phút, cho đến khi thịt vừa chín tới, 
cho thịt ra dĩa. 

Xếp sà lách vào dĩa xong cho thịt xào lên trên, bỏ 
với đậu phộng, ngò và lá quế lên trên thịt. 

Món này có thể ăn với cơm, bún. Điều cần biết là 
đừng nêm quá mặn sẽ khó ăn, cũng đừng cho quá 
nhiều đường sẽ nhanh cháy, thịt nên sắt miếng 
mỏng để xào thật nhanh không bị khô, có người cho 
ít dầu hào vào sẽ tạo cho gà xào sền sệt để ăn với 
bún. 
  

 

 

 

Nguyên liệu: 

- 3 lbs đuôi bò 

- 2 lbs thịt bò mềm, nạc 

- 4 cây xả 

- 2 củ hành đỏ loại nhỏ 

- 1/2 chén xả bằm 

- 2 muỗng cà phê tỏi bằm 

- 1/2 chén ớt khô 

- Mì sợi 6 vắt (mì trứng) hoặc miến 

- 1 bó cải bẹ xanh, loại to làm dưa chua. 

- 1 bó hành lá. 

- Dầu ăn   

- 1 hộp đậu hủ non (Firm)  

- Gia vị: đường, muối, bột nêm. 

 
Cách Làm: 
-Mì sợi: Lấy ra giũ bột và sợi mì cho rời ra. Bắt 
nước lên thật sôi cho 1 muỗng canh dầu ăn vào 
nước, trụng sơ mì trong nước sôi và lấy ra xả sạch 
bằng nước lạnh. Cho thêm tí dầu ăn vào mì, trộn 
đều để sợi mì không bị dính vào nhau. 
-Đậu hũ non cắt miếng khoảng 2 ngón tay. 

-Cải bẹ xanh: Rửa sạch, cắt khúc khoảng 6 cm. 

-Hành lá: cắt bỏ đầu đuôi, rửa sạch, cắt khúc như 
cải xanh. 

-Thịt bò nạc: Cắt mỏng, để ra dĩa bàn để nhúng tái 
với nước lẩu. 

-Sa Tế: Bắt chảo lên bếp cho 1/2 chén dầu ăn vào, 
chờ nóng, phi tỏi sơ cho thơm, cho xả vào phi vàng 
chung với tỏi, cuối cùng cho hạt ớt khô vào cùng 1 
muỗng cà phê bột nêm, rắc tí bột điều màu lên cuối 
cùng cho đỏ sánh.  

-Xương đuôi bò và 4 khúc xả rửa sạch bỏ lá, chẻ 
đôi, củ hành đỏ, 1 lon nước dừa, nêm tí muối, và 
bột nêm. Cho tất cả vào nồi, để nước lấp xấp mặt 
xương, để lửa nhỏ hầm đến khi mềm. Nêm nếm 
nước lèo cho vừa ăn. 

-Sang nước lèo ra nồi lẩu, bày lên bàn, nêm ớt Sa 
Tế nhiều ít tùy ý. 

-Mì sợi bày ra tô, hành lá lên trên. 

-Nhúng thịt bò tái, cải bẹ xanh và đậu hũ non vào 
nước Lẩu Bò Sa Tế.  

-Chấm thịt với tương đen và tương ớt. 

Lẫu bò sa tế 

 

Gà Xào Sả Ớt 
Gà Xào Sã Ớt 

http://community.vietfun.com/showthread.php?t=256885
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Cười chút chơi 

Nói láo 
Trong một cuộc thi nói láo, thí sinh đầu tiên lên thi, 
anh ta kể rằng: 
“ Tôi đi thám hiểm ở Phi Châu bị một bộ lạc ăn thịt 
người bắt giữ, họ bỏ tôi vào nồi nước đun sôi cho 
chín để ăn. Nhưng vì họ quên, để sôi lâu quá, thịt tôi 
quá nhừ, chúng không thích ăn nên đem đổ ra ở bìa 
rừng nên tôi chạy thoát được về đây dự thi.” 
Ban giám khảo gật gù, cho điểm rồi gọi thí sinh kế 
tiếp. 
Thí sinh này nói: " Tôi là một đảng viên của đảng 
cộng sản Việt Nam. Tôi biết chắc rằng đảng cộng 
sản Việt Nam  không bao giờ nói láo, cho nên........" 
Ban giám khảo liền ngắt ngang câu nói của tên vẹm 
và tuyên bố:  
“ Cuộc thi hôm nay chấm dứt, không cần thi nữa vì 
chúng ta đã có tên nói láo nhất thế giới rồi !!! ” 
 
Tóm cổ ngay 
Một bà hớt hơ hớt hải đến văn phòng cảnh sát 
thông báo: 
- Thưa qúy ông, chồng tôi luôn đe doạ rằng ông ấy 
sẽ bắn tôi! 
Viên sĩ quan cảnh sát điềm tĩnh trả lời: 
- Vâng tôi xin ghi vào biên bản, nhưng bây giờ, 
chúng tôi chưa thể giúp gì được cho bà. Nhưng bà 
cứ yên tâm, nếu như ông nhà bắn bà thật, chúng tôi 
sẽ tóm cổ ông ấy ngay sau đó. 
 
Thôi miên liệu pháp 
Một bà nọ mắc chứng rối loạn tuần hoàn chữa trị 
bằng nhiều loại thuốc mà vẫn không khỏi. Nghe nói 
bệnh này có thể điều trị bằng thôi miên, bà cũng thử 
xem sao. 
Ông thày thôi miên liền nói: 
- Ðược, tôi sẽ dậy cho bà phép thôi miên để tự trị 
bệnh.” 
Sau khi giảng giải  ông thày thôi miên nhìn xoáy sâu 
vào mắt bệnh nhân và bảo: 
- Bà hãy nhắc lại từng lời tôi nói: "Tôi đã khỏi bệnh! 
Đã khỏi bệnh!" 
Người bệnh mừng rỡ reo lên: 
- Tôi đã khỏi bệnh! 
- Bà phải trả tôi 500 Euro ! - Ông thày thôi miên nói. 
Bà bệnh nhân liền nhìn sâu vào mắt người vừa điều 
trị cho mình, niệm thần chú: 
- Tôi đã trả tiền rồi. Thày hãy nói theo: "Vâng! Bà đã 
trả tiền rồi!". 
 
Gần mực thì đen 
Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng 
bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng, ông ngẩng 
đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả 
hai tay hai chân vào xà nhà. 

Bác sĩ hỏi y tá trực phòng: 
- Anh ta bị làm sao thế? 
- Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng 
đèn... 
- Ừ! Tôi thấy rõ rồi... Nhưng phải có cách bắt anh ta 
xuống chứ,  không thì anh ta  rớt xuống bị thương 
thì mất uy tín của bệnh viện ta đó. 
- Thưa bác sĩ tôi biết, nhưng nếu tôi lôi anh ta xuống 
thì gian phòng này sẽ tối ạ! 
 
Tiền nào của nấy 
Để chữa bệnh phát phì, bác sĩ kê đơn cho bệnh 
nhân sáu viên thuốc, mỗi tối uống một viên. Đêm 
đầu, sau khi uống thuốc, bệnh nhân mơ thấy mình 
bị đắm tàu và dạt một đảo hoang, ở đấy có một cô 
gái da màu tuyệt đẹp. Anh rượt theo cô ta khắp đảo, 
nhưng không thể nào bắt kịp. Thức dậy, mồ hôi vã 
ra như tắm. Cuộc rượt đuổi lại diễn ra trong những 
đêm kế tiếp. Kết quả anh ta sụt 25 kg. 
- Bạn của anh ta thấy vậy cũng đến chữa bệnh. 
Nhưng sau khi uống viên thuốc đầu tiên người bạn 
lại có một giấc mơ khác. Anh ta cũng lạc vào đảo 
hoang, nhưng không có cô gái da màu nào cả. Thay 
vào đó là một đám thổ dân hung dữ đuổi anh ta 
chạy trối chết. Rồi anh ta cũng sụt được 25 kg. 
Anh ta liền đến hỏi bác sĩ tại sao bạn mình lại có 
giấc mơ nhiều hứng thú, chứ không đáng sợ như 
của mình. Bác sĩ mỉm cười và nói: 
“Có gì đâu, bạn anh đến gặp tôi tại phòng mạch tư 
và trả bằng tiền mặt. Còn anh thì đến bệnh viện với 
thẻ bảo hiểm y tế. 
 
Không quên 
Trên đường từ nhà người quen về, vị giáo sư nói 
với vợ: 
 "Em cứ bảo là anh hơi đãng trí, vậy mà lần này anh 
đã nhớ cầm chếc dù của chúng ta về đây này?" 
- Ồ! Anh thật đáng yêu. Nhưng hôm nay lúc đi 
chúng ta đâu có đem dù theo đâu? 
- !!!!! 
 
Giàn hoa lý sắp đổ 
Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả 
mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi: 
- Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế? 
Thấy đề thưa: 
- Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái 
giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn. 
Quan không tin hỏi lại: 
- Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho 
thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy 
tên lệ ra lôi cổ nó vào đây. Cái giống đàn bà phải trị 
thẳng thay, không thì được đằng chân lên đằng đầu 
cho mà xem. 
Không ngờ quan bà đứng phía phòng trong , bà 
nghe quan nói vậy giận lắm hầm hầm bước ra. 
Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo 
thầy đề: 
- Thôi ... thầy... tạm lui... Giàn hoa lý nhà tôi cũng 
sắp đổ rồi! 

http://www.de-mooiste-animaties.nl/files/animaties/lachen/lachen-16593.gif
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  Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 16-5-2013 đến 20-6-2013 
  

 
  
 

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

       1 17-5-2013 Tran V.D. Nijmegen 377  €   30,00  
 2 17-5-2013 Hoang Phong Hilversum 662  €   30,00  
 3 21-5-2013 Pham Van Thuan Purmerend 799  €   30,00  
 4 24-5-2013 Nguyen Thanh Son Nieuwegein 205  €   30,00  
 5 25-5-2013 Bui Duc Hoat Lisse 102  €   30,00  
 6 26-5-2013 Tran Thi Ky Nieuwegein 730  €   60,00  
 7 27-5-2013 Cao Dinh Khanh Nieuwegein 8  €   30,00  
 8 27-5-2013 Ta Thi Van Goirle 718  €   30,00  
 9 28-5-2013 Ly Thi Hoang Amersfoort 223  €   30,00  
 10 29-5-2013 Nguyen Thi Tri Apeldoorn 419  €   30,00  
 11 29-5-2013 Nguyen T.H. Hoofddorp 690  €   30,00  
 12 30-5-2013 V. Truong & T. Tran Spijkenisse 689  €   30,00  
 13 30-5-2013 Nguyen Huu Ben Leleystad 443  €   30,00  
 14 30-5-2013 Nguyen T.L. Quyen Delft 633  €   30,00  
 15 30-5-2013 Truong Duc Hanh Arnhem 411  €   30,00  
 16 31-5-2013 Nguyen Trung Huan Bergen Op Zoom 243  € 100,00  10 ủng hộ 

17 3-6-2013 Do Van Bui Purmerend 33  €   30,00  
 18 4-6-2013 Vu Thi Lua Hoorn 753  €   30,00  
 19 5-6-2013 Nguyen Thanh Linh Nieuwegein 675  €   30,00  
 20 6-6-2013 Nguyen Van Phan Purmerend 589  €   50,00  
 21 6-6-2013 Mai Hoang Heiloo 842  €   30,00  
 22 7-6-2013 Nguyen Van Kha Heerhugowaard 78  €   40,00  
 23 7-6-2013 Ms. Huynh Van Cong Hoensbroek 598  €   50,00  
 24 11-6-2013 Nguyen Quoc Tuan Lisse 106  €   50,00  
 25 11-6-2013 Tran Quoc Sung 's-Hertogenbosch 274  €   30,00  
 26 11-6-2013 Ly Han Giang Tilburg 775  € 100,00  
 27 19-6-2013 Nguyen T.S. Uitgeest 94  €   30,00  
  

      

Bảng Vàng đề tên 
                                                                                                                                                                                                                      
 
Mùa hè cũng là mùa thi, chắc chắn nhiều con em chúng ta đã và đang bận rộn đèn sách để mong 
đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Chúng tôi kêu gọi quý phụ huynh và thân hữu thông báo đến 
VNNS tên của con em hay bạn bè của mình vừa đậu các kỳ thi trung học hay đại học năm nay. 
Chúng tôi sẽ nêu danh các thí sinh vừa thi đậu lên trang “Bảng Vàng đề tên” như một niềm hãnh 
diện không những cho riêng các em và gia đình mà còn là niềm vui chung cho cộng đồng người 
Việt chúng ta. 
 
Xin quý vị thông báo đến chúng tôi:  
 
họ tên, thành phố cư ngụ và thi đậu cấp nào, nghành nào (thí dụ: Nguyễn Việt Nam, Rotterdam, 
VWO hay Trần Nam Việt, Purmerend, Master TU Delft) 
 
và gửi về tòa soạn theo địa chỉ: ngothuychuong@gmail.com 
 
Trân trọng, 
 
Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 
 

mailto:ngothuychuong@gmail.com
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Khi số báo này đến tay bạn đọc thì Hòa Lan đã chính thức bước vào mùa hè. 

Tuy đã vào hè nhưng trời vẫn còn lạnh, thỉnh thoảng mưa và nhất là gió nhiều. Gió và lạnh ở đây làm thèm 

và nhớ cái nắng ở quê nhà, nhớ những buổi trưa hè ngủ vùi trên chiếc võng ngoài hiên. 

 
Hè gợi nhớ tiếng ve kêu và hàng phượng vĩ đỏ rực sân trường, những hình ảnh đẹp của một thời học trò áo 
trắng. Nếu mùa thu là mùa của những mối tình lãng mạn thì mùa hè ghi dấu những nụ hôn đầu muôn thuở. 

Lần đầu ta ghé môi hôn, 
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang. 
Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng, 
Nghìn cây phượng vỹ huy hoàng trổ bông. 
(Nụ Hôn Đầu, thơ Trần Dạ Từ) 

 

Mùa hè cũng nhắc nhở mùa thi và những ngày miệt mài kinh sử. Ban Chấp Hành Cộng Ðồng và Ban Quản 
Trị Việt Nam Nguyệt San thân chúc các bạn trẻ gặt hái được kết quả tốt trong mùa thi năm nay và thành 
công trên bước đường sự nghiệp tương lai. 
Trong số báo chủ đề Hè này, xin gửi đến quý độc giả những trang thơ, văn và truyện của các thân hữu và 
bạn văn của chúng ta. Hy vọng đó sẽ là những tia nắng ấm trao gửi đến mọi người, mọi gia đình trong cái 
không gian mưa gió và lạnh này. 

Ngoài ra, thời gian vừa qua, Ban Quản Trị Việt Nam Nguyệt San đã nhận được ý kiến đóng góp của một số 
đọc giả nhận định là hình bìa số báo 257 tháng 5 vừa qua, chủ đề Mừng Phật Ðản, có phần thiếu trang 
trọng. Ban Quản Trị Việt Nam Nguyệt San trân trọng ghi nhận đóng góp chân tình của quý đọc giả. Những 
đóng góp chính đáng của đồng hương sẽ góp phần cho tờ báo của chúng ta ngày càng đẹp và hoàn hảo 
hơn.  

Số báo 259 kỳ tới mang chủ đề Công Cha Nghiã Mẹ sẽ được phát hành vào đầu tháng 9 năm 2013.  
VNNS mong mỏi tiếp tục đón nhận các đóng góp của quý văn hữu. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trước ngày 24-08-2013 theo địa chỉ email sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

Trân trọng, 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 

 

 

 

 

 

Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2013 

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   150 

1/8 trang trong              Trắng đen     15   100 

Lá thư toà soạn 
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