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Quan điểm 
 
 
 
Tuần hoàn vũ trụ cứ xoay vần 4 mùa 8 tiết như câu văn vần được lưu truyền trong dân gian: 
thời giờ ngựa chạy tên bay 
hết trưa lại tối hết ngày lại đêm 
Đông qua Xuân đã tới liền 
Hè về rực rỡ êm đềm Thu sang 
Thật vậy, sau mùa Xuân với tràn đầy những cánh hoa khoe hương sắc là mùa Hè về trong rực rỡ 
dưới ánh nắng vàng ấm áp. Mùa Hè cũng là mùa bãi trường chấm dứt một niên học trong học đường. 
Các cô cậu học sinh cũng vừa hoàn tất các môn thi cuối khóa để chuẩn bị cho một niên khóa mới 
đầy thử thách. 
 
Mùa Hè không chỉ mang ý nghĩa chấm dứt niên khóa học ở nhà trường mà đồng thời cũng là lúc các 
bậc phụ huynh tấc bậc trong việc chuẩn bị cho một "mùa nghỉ hè" (vakantie) thoải mái sau bao ngày 
vất vả làm việc trong các công sở .  
Mùa Hè mang nhiều ý nghĩa cho sinh hoạt của gia đình, tiết trời lại ấm áp bên muôn ngàn cánh hoa 
tươi khoe sắc, ta hãy đọc những dòng thơ mang bao rộn ràng, tươi mát trong lòng của thi sĩ Hùng  
Lân trong bài Hè Về: 
 
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 
Đàn nhịp nhàng hát vang vang 
Nhạc hoà thơ đón hè sang ... 
(Hè về - Hùng Lân) 
 
Ở Việt Nam mùa Hè còn có nét đặc biệt khác nữa là hình ảnh cây phương vỹ đỏ rực trước sân 
trường. Mà đã có biết bao giấy mực mô tả hình ảnh nên thơ, trữ tình này: 
 
Thẫn thờ giữa buổi trưa hè 
Chạnh lòng thương những tiếng ve học trò 
Phượng hồng nhớ đến ngẩn ngơ 
Tuổi thơ trong sáng bây giờ lùi xa.  
(Nhớ Mãi Hè Ơi - Khuất Việt Hưng)  
hay 
Phượng vĩ đỏ báo mùa hè đã đến, 
Như nhắn nhủ phút chia ly cận kề, 
Trường lớp xa tóc thề chưa kịp nói, 
Bạn xa tôi tim nhói kỷ niệm qua. 
(Phượng Đỏ Hè Sang Mênh Mang Nỗi Nhớ - Hài Nhi Tóc Bạc) 
 
Hè về mang nắng ấm, học trò được bãi trường, phụ huynh lên chương trình đi nghỉ hè, hoa cỏ vườn 
rau sau nhà cũng đâm chồi nẫy lộc xanh tươi. Cảnh vật và mọi người đang tưng bừng đón chào một 
điều gì vui tươi đầy sức sống đang chờ đón. Trong khung cảnh ấy tòa soạn VNNS cũng theo “lối 
mòn” sinh hoạt tự nhiên sẽ “nghỉ hè” hai tháng 7 và 8. VNNS số 275 lại sẽ đến với quý độc giả vào 
tháng 9. 
 
Thay mặt Ban Quản Trị VNNS và Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính chúc quý độc giả một mùa hè 
thật vui tươi, có được một thời gian nghỉ hè thật thú vị, thoải mái sau những ngày làm việc mệt nhọc. 
VNNS 
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THÔNG CÁO  

 

Almere, ngày 28 tháng 5 năm 2015  

 

Thời gian vừa qua, một số Phật tử tại Hòa Lan đã nhận được điện thư của những người không ghi 
rõ danh tánh. Những bức điện thư này bôi nhọ một số Phật tử và một vài thành viên trong Ban Trị Sự 
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan.  

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan trân trọng thông cáo cùng toàn thể Phật tử cư ngụ tại Hòa Lan 
như sau:  

Các bức điện thư này hoàn toàn không có ý xây dựng mà chỉ xuyên tạc nhằm mục đích chia rẽ và 
phá hoại nội bộ Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan.  

Toàn thể Phật tử tại Hòa Lan cần cảnh giác trước âm mưu chia rẽ và chống phá này. Luôn sáng suốt 
nhận định sự kiện, giữ vững niềm tin, đoàn kết và bình tĩnh đối phó với những âm mưu đen tối, có tổ 
chức, đã và đang xẩy ra này.  

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan kêu gọi những người đang có hành vi xuyên tạc ác tâm trên nên 
chấm dứt việc làm này để khỏi mang nghiệp nặng vào thân. Là người Phật tử, nếu thấu hiểu “luật 
Nhân Quả” sẽ hiểu rằng những hành vi xấu ác, gian tà ắt sẽ chịu quả báo tương ứng.  

Nguyện cầu Chư Phật và Long Thần Hộ Pháp phù hộ cho toàn thể Phật tử có thêm nghị lực để đoàn 
kết cùng nhau vượt qua mọi chướng duyên.  

 

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 

 

   

Phong Cảnh Hòa Lan 
Gió thổi tung bay mái tóc bồng 
Đẹp trời thưởng ngoạn thú đi rong 
Mênh mông đồng cỏ bò vàng sữa 
Bát ngát ao hồ ngỗng trắng bông 
 
Thanh khí trong lành tâm dịu mát 
Thiên nhiên sắc thái giải tơ lòng 
Trên cầu vọng cảnh thiên nga lội 
Bông Súng khoe đài nước chảy trong 
 

Hoài Tâm Niệm  05  -  2015  

http://www.vanhanhpagode.nl/
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“ Nắng Houston tôi đi mà chợt mát “ 
Bởi quanh tôi có đám bạn ngày xưa 
Đôi kính râm, đạo mạo “ cụ” Phan Lừa 
Mai Hữu Thọ, trán lưa thưa mấy sợi tóc 
 
Nguyễn Sinh vui mà tưởng như bật khóc 
Nước mắt quanh tròng, tay ôm chặt bạn xưa 
Trương Tấn Thảo, với cây đàn và tiếng hát vẫn 
đong đưa 
Phạm Thúc Tâm, tròn đầy và hồn nhiên như 
thuở trước 
 
Vào tuổi thất tuần, nếu có điều gì mơ ước 
Phải hỏi chàng Lê Văn Quán, trai tơ 
Tóc đen mượt, mặt hồng hào. bóng láng như 
mơ 
Bí quyết hả? ngày mai, đừng suy nghĩ! 
 
Giữa rừng gươm, một bông hoa tuyệt mỹ 
Dáng thẹn thùng như cô gái mười ba 
Liên Bích Ảnh,  ơi Liên Bích Ảnh, 
Vẫn lặng trầm vẫn đôi mắt bao la. 
 
Trời Houston, tôi đi mà chợt nhớ 
Đám bạn hôm nay và Trần Bình Trọng ngày xưa 
Năm mươi năm, biết nói sao cho vừa! 
Này các bạn,…ta vẫn nhớ, khi ta còn hơi thở. 
                                                                                                     
Trần hữu Sơn 

 

Chúng tôi đến sân bay Houston vào buổi trưa của 
một ngày cuối tháng sáu.  

“ Ông già Sinh “ -  Nguyễn Sinh, nước  da sạm 
nắng,  chiếc quần sọt màu cứt ngựa, chiếc áo 
ngắn tay màu lam nhạt , chân mang đôi dép da 
nâu,  đứng chờ chúng tôi ngay dưới cầu thang 
của phòng đợi. Tôi nhận ra Sinh không mấy khó 
khăn, mặc dù Sinh lẫn lộn trong đám đông. Năm 
vừa rồi, sau 49 năm mất liên lạc kể từ ngày rời 
trường trung họcTrần Bình Trọng Ninh Hòa, vợ 
chồng Sinh có ghé nhà tôi, lưu lại đôi ba ngày, 
nhân chuyến du lịch qua Âu Châu.  Do vậy tôi 
nhận ra Sinh dễ dàng. 

Cũng từ chuyến gặp gỡ kỳ diệu năm ngoái , 
chúng tôi đã phanh ra manh mối của một số bạn 
học cũ hiện may mắn đã trốn thoát khòi bàn tay 
đẩm máu của Việt cộng, hiện đang định cư ở hải 
ngoại. Từ đó manh nha trong tôi ý nghĩ tạo cơ hội 

gặp nhau, cùng cưu mang phương cách họp mặt 
và cuối cùng hình thành ngày hội ngộ hôm nay. 

Sinh đón chúng tôi, tươi cười dẫn ra bãi đậu xe 
ở  trên tầng cuối cùng.  

Từ cái mát lạnh trong phòng đón khách bước ra 
ngoài, hơi nóng tạt vào da thịt làm cho tôi choáng 
váng. Bầu trời Houston hôm nay, đứng từ trên 
nóc của phi trường nhìn lên,  trong vắt một màu 
xanh. Nắng chang chang. Hơi gió hừng hực.  

Kể từ ngày vượt biên và được nhân dân Hòa Lan 
cho tỵ nạn tính đến nay đã hơn 1/3 thế kỷ, các tế 
bào trên da của tôi đã làm quen với khí hậu của 
vùng cận hàn đới, cho nên chúng cảm thấy vô 
cùng khó chịu khi phải tiếp nhận một cách sỗ 
sàng các tia nắng gay gắt của trời Houston. 
Thêm vào đó, các tia nắng phản chiếu từ nền xi 
măng của bãi đậu xe làm tăng thêm sức nóng  
cháy da của lớp không khí chung quanh. 

Sinh dẫn chúng tôi đến chiếc xe Microbus 7 chỗ 
ngồi, mới cáu cạnh. Đúng là dân Mỹ, như người 
ta vẫn thường nói. Cái gì cũng to, chuyện gì cũng 
lớn, ngay cả “ Problems” cũng không phải nhỏ. 
Ở cái “  xứ của tôi “, dân Âu Châu , ít thấy ai trong 
đám bạn bè lưu vong mà có chiếc xe lớn, ngon 
lành như vậy, ngoại trừ một số ít người có cửa 
tiệm. Mà có cửa tiệm ở Âu Châu thì hiếm vô 
cùng. Trái với ở Mỹ  như tôi thấy khi lưu lại 
Seattle trong tuần qua, cái lớn này là ‘’ chuyện 
nhỏ ‘’. 

Tôi đưa mắt ngắm nhìn chiếc xe trước khi mở 
cửa bước vào. Sinh nhìn tôi hiểu ý.  Không chần 
chờ, Sinh cho biết vừa mướn chiếc xe này đặc 
biệt dành riêng cho ngày hội ngộ. Đón, đưa, dẫn 
đi mua sắm, thăm viếng Houston và các vùng 
phụ cận. 

Già Sinh này coi vậy mà chơi ngon thiệt!  

Chừng tiếng đồng hồ sau, xe rẽ vào khu “ NASA”.  

Con đường từ đầu xóm NASA dẫn vào nhà Sinh, 
mùa này nở đầy hoa. Nếu nói rằng những cánh 
hoa màu hồng  lẵng lơ, màu đỏ thẩm mọng, màu 
vàng gạch nung…đang nở rộ  bên đường,  trưa 
hôm nay , ngày mai và những ngày kế tiếp, là để 
đón mừng những cô cậu học trò khóa I trung học 
Trần Bình Trọng Ninh Hòa vừa tròn nửa thế kỷ 
trước đây, hôm nay mới gặp lại nhau,…không 
phải là những vi von quá đáng. 

Sinh cho xe chạy chậm lại, hất hàm nhìn tôi: 

- Nhà của tao đó. 
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Nếu như Sinh không nói, tôi cũng có thể nhận ra 
đó là nhà của Sinh, vì  trước sân nhà  tôi đã thấy 
bóng dáng của một người đàn bà mà chúng tôi 
đã làm quen trước đây khi Sinh đến Hòa Lan. 
Vâng, đó là Trinh, “ cô bé “ cũng từ lò Trần Bình 
Trọng mà ra. Khóa đàn em, nếu nói theo phong 
cách của nhà binh. Cô bé đã “ bị “ ông lính 
“ không quần” ỷ làm lớn, khóa đàn anh, cưỡng 
chiếm trái tim từ thuở nàng còn là nữ sinh đệ nhất 
A1 của trường Nữ Trung Học Nha Trang.  

Theo như Trinh kể lại, tôi nhớ ra khu nhà của 
Trinh ở Ninh Hòa. Thuở ấy, tôi và Sinh là dân Vạn 
Giả vào trọ học ở Ninh Hòa. Năm đệ ngũ, hai đứa 
được gia đình ông bà Hương Thơ , thân phụ và 
thân mẫu của Nguyễn Đức Phu,  bạn học cùng 
lớp, cho trú ngụ. Nhà ông bà Hương Thơ nằm 
khiêm nhường phía sau văn phòng Hợp Tác Xã 
Nông Nghiệp, đối diện với Đình Mỹ Hiệp. Nhà 
của Trinh nằm bên kia đường, bên hông đình 
làng.  

Khi tụi này lấy xong bằng Trung Học Đệ Nhất 
Cấp, rời Ninh Hòa về Võ Tánh, vài năm sau Trinh 
theo gia đình từ Di Linh về Ninh Hòa. Trinh vào 
lớp Đệ Tam Trần Bình Trọng– vào thời tụi này, 
chưa có đệ nhị cấp – là lúc hầu hết bạn bè khóa 
I đã rời ghế nhà trường trung học. 

 

Đệ Tứ II ( 1962-1963) Trung học Trần Bình 
Trọng Ninh Hòa 

Xe đậu vào sân, chúng tôi bước xuống chào bà 
chủ nhà. Chị Sinh bỏ vội cái kéo cắt cây vào góc 
nhà, chạy đến ôn tồn thăm hỏi chuyến đi của 
chúng tôi. 

Căn nhà của Sinh thật độc đáo. Khang trang, gọn 
gàng và rất dễ thương. Vẫn biết trước, phần lớn 
người Việt ở Mỹ đều có nhà riêng, nhưng nhà 
riêng như cái nhà này của Sinh, hoàn toàn nằm 
ngoài dự phóng của tôi. 

Mấy tuần lễ sau cùng trước ngày họp mặt, chúng 
tôi liên lạc thường xuyên với nhau. Nhất là với vợ 

chồng Sinh, người chịu trách nhiệm dung chứa,  
lo ăn, lo ngủ  cho một đám lu la kèm theo mỗi 
đứa một “ cái rờ mọt “ nữa, trong suốt ba ngày 
hội ngộ,…, tôi có ngỏ ý đó không phải là dễ. Thế 
mà, cứ mỗi lần nhấc điện thoại lên nói chuyện, 
góp ý … Sinh đều gạt qua, và cho rằng đó là 
“ chuyện nhỏ “, đừng quan tâm. Nay đã đến đây 
rồi, sau ba ngày với đám bạn bè xả láng và sau 
một tuần với riêng vợ chồng Sinh, tôi mới nhận 
ra những ý nghĩ vẫn vơ về vật chất mà tôi thường 
đề cập đến, đối với vợ chồng Sinh quả thật là 
chuyện” rất nhỏ”. 

Sinh và Trinh  vồn vã hối thúc tụi này xách va li 
lên phòng riêng. Mỗi một cặp, một phòng với đầy 
đủ tiện nghi cần thiết. Bước vào phòng riêng của 
mình, tôi có cái cảm giác là tôi đang đi nghỉ hè tại 
một khách sạn  4 sao, 5 sao nào đó ở bên Mỹ.. 
Này là phòng vợ chồng mày, kia là của vợ chồng 
thằng Tâm, sáng sớm thứ bảy nó đến. Bên cạnh 
là phòng của vợ chồng đứa em vợ mày. Phòng 
tắm, nhà cầu, khăn tắm, kem đánh răng, chai 
nước lọc, xà bông gội đầu, giấy đi cầu, cái cắt 
móng tay…cái nào cũng mới toanh, trắng 
mượt,…được sắp đặt ngăn nắp vào đúng vị trí 
của nó. Thật là chu đáo. … 

Phía dưới, một cái phòng rộng thênh thang, hai 
vợ chồng Sinh dành riêng cho “ ba thằng độc 
thân tại chỗ“ gôm vào một, không cần biết tụi nó 
có phải dân ‘’ đồng tình luyến ái’’ hay không.. 
Ngày mai tụi nó lần lượt kéo đến.  

-  Còn vợ chồng Trương Tấn Thảo ở đâu? bao 
giờ đến?  

Tôi chợt nhớ và hỏi nhỏ Sinh. 

Sinh không trả lời ngay cho tôi. Sinh lục trong túi 
quần lấy ra tờ giấy xếp làm tư gần như nhàu nát. 
Ấn tượng này đã làm cho tôi nghĩ đến hình ảnh  
của Sinh suốt mấy tuần qua. Chắc ngày nào Sinh 
cũng lật đi lật lại, đọc tới đọc lui, xếp ngang, xếp 
dọc… cho nên tờ giấy trắng khổ A 4 mới nên nổi 
nầy.. Sinh cầm tờ giấy đưa tay ra thật xa, nhíu 
mày mà vẫn chưa đọc được. Tôi ghé mắt, thoáng 
nhìn tờ giấy,  đầy cả hàng chữ viết vội. Có mấy 
hàng bị gạch bỏ, bôi nhọ. Hỏi Sinh, Sinh nói vì có 
thằng thay đổi chuyến bay, thay đổi giờ đi, ngày 
đến., cho nên phải sửa tới sửa lui.  Sinh  cậm cụi 
lập danh sách của các bạn,  ghi số người tham 
dự, chuyến bay đến, giờ đi…để chia phòng, để 
tính giờ đến phi trường đón, đưa ra sân bay .. Tội 
nghiệp cái thân già. 

Rồi cái thuở “ Ông già Sinh “ …. chưa già, Sinh 
vốn rất cẩn thận và chu đáo trong công việc của 
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mình. Cũng nhờ cái đức tính ấy,  Sinh đã từng 
được cả lớp đề cử  làm trưởng lớp và được lãnh 
phần thưởng hạnh kiểm cuối năm. 

Đọc thoáng qua tờ giấy,  tôi thấy hai vợ chồng 
Thảo 3 giờ sáng thứ bảy đến Houston nhưng nó 
dặn Sinh khỏi phải đón. Hai vợ chồng nó đi thẳng 
đến khách sạn. Thảo e rằng nhà Sinh đông 
người – mặc dù Sinh đã sắp xếp phòng riêng cho 
hai vợ chồng nó trước rồi – nên nó đã mướn 
phòng ngủ ở gần Trung Tâm NASA, cách nhà 
Sinh độ chừng một hai cây số gì đó. Thôi cũng 
được, tùy theo ý muốn của tụi nó, Sinh tiếc rẻ nói 
vậy.. 

Tắm rửa đâu đó xong xuôi,  Trinh dọn cho tụi này 
một bàn đầy  tôm và ghẹ luộc chín đỏ. Trinh vui 
vẻ mời tụi này đến bàn.  

Ông bà già tôi vốn là là dân biển. Tôi được sinh 
ra và lớn lên bên bờ của vùng biển rất nên thơ. 
Ngày trước vùng biển của tôi có tên  là Vịnh Bến 
Gội. Sau  này người ta khoát lên mình nó một cái 
tên mỹ miều  hơn, Vịnh Văn Phong. Với cái gốc 
quanh năm tắm nước mặn, đôi chân  lúc nào 
cũng dính bùn và cái tay còn hôi mùi tanh của cá, 
thì chuyện con tôm con cá đối với tôi coi như 
những đồ dùng thường ngày lấy trong túi ra. Thế 
nhưng, giờ đây, đứng trước hai cái mâm đầy cua 
tôm luộc chín nằm trên bàn, cái gọi là con người 
ở biển của tôi… biến đâu mất.  

Con tôm, cái ghẹ của xóm biển tôi ngày xưa 
chẳng thắm vào đâu so với con ghẹ ở  Mỹ đang 
nằm chình ình  trước mặt tôi. Vừa nhiều, vừa lớn, 
vừa …đẫy đà. Tháng trước, mấy thằng bạn mail 
qua mail lại, nói về con ghẹ Mỹ, tôi cứ tưởng là 
tụi nó nói đùa cho vui.  Thằng Lâm, thằng Tâm ở 
mãi trên phía Bắc Mỹ , mà cũng biết cái yếm, cái 
mu của con ghẹ  Mỹ cái  to lắm, to đến độ bàn 
tay của tôi trám không hết. Nhưng  có thằng, như  
là thằng Sinh, vừa có nhiều kinh nghiệm lại vừa 
“ ta về ta tắm ao ta “,  xác nhận rằng, tuy nhỏ, 
nhưng con ghe cái Việt ngọt nước hơn ! Tôi cười 
trong bụng vì cứ coi như tụi nó chọc chơi. Thế 
mà, thiệt mới chết.  

Trước mặt tôi, một đống ghẹ, ngỗn ngang đực, 
cái, nằm thách thức và khiêu khích tôi. Con nào 
con nấy to tổ bố.. Tôi chăm chú lựa một con ghẹ 
cái, lật ngữa nó lên. Nhìn cái yếm của nó là biết 
ngay con cái..Đặt thử bàn tay lên, tôi thấy,…cũng 
vừa trám. Quả đúng là ghẹ Mỹ.….. 

Mặt trời xuống thấp dần. Các tia nắng nghiêng 
nghiêng  xuyên qua tàng lá cây xồi già phía sau 
nhà của Sinh,  đổ những vết trắng đen loang lỗ 

lên tấm thảm cỏ xanh được chăm sóc thật đẹp 
mắt.. Ngày đã về chiều. Tối nay tôi theo Sinh ra 
phi trường đón Quán, Lê Văn Quán – bút hiệu 
Linh Vũ. Sinh ghi trên giấy 11.45 PM đi đón, về 
nhà 1.30 khuya. 

Tuần rồi khi vừa từ Hòa Lan đến Seattle dự đám 
cưới của đứa cháu vợ, Quán có gọi điện thoại 
mời vợ chồng tôi đến nhà. Với Quán, chúng tôi 
xa nhau cũng đúng 49 năm. Sau khi thi Trung 
Học Đệ Nhất Cấp, tôi không hề biết Quán đi đâu, 
làm gì và ở nơi nào. Quán đối với tôi cũng vậy. 
Một người bà con của tôi, cũng là bạn “ đấu tranh 
“ của Quán ở Seattle đã đưa vợ chồng tôi đến 
thăm nhà Quán tại Tacoma.  Chúng tôi nhận  ra  
nhau,  không mất một giây, một phút tần ngần. 
Quán vẫn không cao thêm centimeter nào so với 
trước. Nhưng thật là lạ lùng, Quán cũng còn non 
trẻ như ngày xưa. Cùng tuổi với tôi nhưng Quán 
còn “ ngọt nước” lắm! Tóc vẫn còn đen mượt, da 
mặt láng trơn. Hỏi ra vì đâu mà được vậy, Quán 
cười hồn nhiên, triết lý sự đời: đừng bao giờ suy 
nghĩ nhiều về tương lai. Cứ thụ hưởng thoải mái 
những gì mình đang có ngày hôm nay. Ngon 
thiệt! 

Được tin Liên Bích Ảnh chiều thứ sáu ghé nhà 
Sinh, Quán và tôi rộn ràng.  Cũng  như Quán, đã 
tròn nửa thế kỷ rồi, tôi chưa hình dung được cô 
bạn học cùng lớp ngày xưa, nay sẽ  ra như thế 
nào.  

Với trí nhớ của lớp tuổi xấp xỉ thất tuần, hiện ra 
trong tôi cô học trò  Bích Ảnh, một cô gái Tàu lai 
Việt duy nhất trong lớp. Ảnh có cái dáng thon 
thon, nho nhỏ, mảnh mai, trầm lặng,  e thẹn trước 
đám đông nhưng rất chăm học…Và chiều nay thì 
sao? 

Có tiếng người rộn ràng ở ngoài sân. Trinh nhanh 
miệng đánh tan không khí đợi chờ: 

- Bích Ảnh đến rồi đó. Hôm nay có ông xã, cùng 
đến. 

Tụi này đứng lên, đón chờ.  

Trước khung cửa, đi bên cạnh một người đàn 
ông cao ráo, tôi nhận ra Bích Ảnh . Và người đàn 
ông bên cạnh chắc chắn là ông chồng của Bích 
Ảnh.. Hòa lẫn trong những lời thăm hỏi xã giao,  
chào đón vui mừng của cả người trong nhà lẫn 
khách mới đến, tôi bắt gặp trên gương mặt của 
Bích Ảnh  lẫn lộn niềm hân hoan cùng sự lúng 
túng …không tên. Đôi cánh tay thừa của Bích 
Ảnh có lẽ không biết phải phản ứng như thế nào 
trước mặt hai ông già bạn học năm xưa, xa nhau 
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nữa thế kỷ, nên chỉ còn có cách co lại trước 
ngực, che giấu xúc động.  Tôi đoán già, nếu 
không có ông xã và những người không cùng 
lớp, chắc là Bích Ảnh đã bật khóc thật nhẹ trong 
lòng vì sung sướng khi nhìn lại hai ông bạn học 
ngày xưa. Một ông tóc còn xanh muớt ông kia 
đầu tóc đã bạc phơ… 

Bích Ảnh vẫn thế, nhẹ nhàng  và trầm lặng.  Tôi 
bấm bụng nghĩ như thế, khi mọi người ngồi vào 
bàn dùng cơm chiều. 

Buổi tối có gió ở bờ hồ thổi vào nên ngồi ở sân 
sau mát hơn hồi xế chiều. Thấy tôi hai tay cứ đập 
lia lịa lên hai bắp chân, Trinh đưa cho tôi một vài 
miếng vải lấy trong máy giặt, cái mà Sinh gọi là 
vũ khí chống muỗi. Tôi nhét hai ba miếng vào 
trong túi quần  mà tụi muỗi cứ nhào tới bu vào tôi 
như điếc không sợ súng. Muỗi, tụi mày đón chào 
khách lạ hay tại  máu Hòa Lan thơm hơn máu 
Mỹ, hở muỗi? 

 

Sinh-Thảo-Lừa-Quán-Thọ-Tâm-Sơn 

Sinh lại lấy tờ giấy nhàu nát ra, đến sát bóng đèn 
bên hông nhà đọc lại. 5.15 giờ sáng mai hai vợ 
chồng Phạm Thúc Tâm đến; 8.30 giờ Mai Hữu 
Tho từ Oklahoma qua và cậu học trò cuối cùng 
Phan Lừa,  10.30 giờ, một mình một ngưạ từ 
Boston  cởi mây đến Houston. Với cái thời khóa 
biểu dày đặc như vậy, tối nay ông già Sinh lẽ ra 
phải ngủ sớm mới được. Nhưng làm sao mà ông 
ta đi ngủ sớm được. Bạn bè cả hàng mấy mươi 
năm chưa gặp, có cả trăm chuyện chưa nói, 
hàng ngàn chuyện chưa nghe mà biểu ông ta đi 
ngủ sớm đi,…thì chơi hơi ép ông ta quá. Không 
phải chỉ tôi nghiệp cho ông già Sinh, còn chị Sinh 
nữa. Trinh vẫn chưa chịu nghỉ lưng, mặc dù đã 
hai ngày rồi, cho dù chỉ mới là hai ngày tiền hội 
ngộ nhưng chị vẫn cứ lo hết món ăn sáng bánh 
Pate Chaud, buổi trưa nem nướng Ninh Hòa,  
buổi chiều cá hấp Houston, tay liền tay mà vẫn 
tươi cười rộn rã. 

 Bên ngoài, ông già Sinh chạy như con thoi đón 
đưa khách. Bên trong chị Trinh loay hoay như 
con vụ lo các bữa ăn.  Mấy lần xuống bếp đòi rửa 
mấy cái chén để lấy điểm, chị cũng gạt tay. Chị 
hờn mát, la lên: nhà tui tui biết cái nào ở đâu, lấy 
cái gì chỗ nào, lẹ lắm anh ạ. Để tôi làm! Thôi, chị 
giành làm,  thì làm đi, tôi lên nhậu với mấy ổng 
một chầu cho thỏa thích. 

Trưa thứ bảy, cả đám học trò hò hẹn nhau có mặt 
đông đủ tại nhà Sinh.  Vợ chồng Thảo, vợ chồng 
Tâm, vợ chồng Sơn,  Lừa, Thọ, Quán , Bích Ảnh 
và dĩ nhiên vợ chồng Sinh. 

Ngoại trừ 2 cậu học trò mà Bích Ảnh đã gặp chiều 
hôm qua, trưa nay còn có 4 cậu nữa đang chờ 
Bích Ảnh đến. Hôm nay Bích Ảnh đến một mình 
nên mấy cậu học trò tha hồ mà chọc. Tôi dẫn 
Bích Ảnh ra sân sau, nơi có bốn chàng …già 
đang chờ Bích Ảnh nhận diện. Cứ như là ở 
nhà….chứa!!! Có biết ai đó không Bích Ảnh? Ồ, 
Thảo. Phải rồi, hay quá. Còn ba ông kia, nhận ra 
chưa? Bích Ảnh nhìn chăm chú, hết ông này đến 
ông kia, ông nọ rồi hết ông nọ , ông kia, đến ông 
này …cuối cùng lắc đầu, lúng túng. Thọ đó, Bích 
Ảnh không nhớ sao? Mình gặp nhau một lần ở 
Phan Rang đó mà. Ừ phải rồi, ông dược sĩ Mai 
Hữu Tho, nhà thuốc Tây năm nào ở Phan Rang. 
Mà sao…. Nghe Bích Ảnh nói đến đó, Thọ vò 
đầu…không thấy sợi tóc nào, cười thích thú. 

Ông ngồi giữa coi bộ dễ nhận ra hơn phải không 
Bích Ảnh? Cố suy nghĩ thêm đi. Nhắc bồ bé. Từ 
phòng ngủ nhà Bích Ảnh, chạy thẳng qua cầu 
Dinh, dừng chân trước trường Tàu,…và xoay 
một phần tư qua phía tay phải… Biết chưa ? Chịu 
thôi. Tâm, Phạm Thúc Tâm, dân Hàng Hải đó. Ồ 
Tâm. Dạo này phát tướng quá…ai mà nhớ cho 
nổi.. 

Còn ông cuối cùng  kia là ai vậy? Đôi kính mát, 
áo bỏ trong quần, sao mà đạo mạo thế ? Ai mà 
dám…hỏi. Bích Ảnh không biết đâu. Lừa, Phan 
Lừa- khóa I Đại Học Chiến Tranh Chính Trị đó 
Bích Ảnh ạ. Ôi anh Lừa. Xin lỗi nhé, lâu quá 
không gặp, ai cũng thay đổi theo thời gian, nên 
không nhận ra đó thôi. Có gì mà lỗi với phải, thôi 
ngồi xuống đây với tụi này… 

Phòng khách được trang trí nhanh chóng trở 
thành phòng ăn. Bữa ăn trưa với đầy đủ khách 
thập phương,  nói nói, cười cười ồn ào như …lớp 
học vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ.. 

Ngồi đây đi Bích Ảnh, cạnh tôi nè, chụp một tấm 
hình làm kỷ niệm coi! Thọ mạnh miệng ra tay 
trước. Sao hồi còn đi học hỗng mời “ người ta 
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“ mà bây giờ lẹ vậy? Tâm la lớn giành mối, tới 
ngồi bên tôi đi, ngồi đằng đó đủ rồi. Lại chụp hình. 
Ngồi cạnh thằng Thảo nữa chứ, người duy nhất 
mà trưa nay Bích Ảnh nhận ra đó. “Có gì không” 
sao mà nhớ dai vậy Bích Ảnh? Cái ông này nghĩ 
bậy bạ quá. Tại Thảo ít thay đổi. Vã lại với cái 
giọng nói ấm cúng đó, ai mà quên được. Thì ra. 

Cố bé một mình đang đi lạc vào động quỹ quái. 
Một đám con trai già ngắt già ngơ mà cứ làm như 
là con trai tơ lâu ngày không thấy….đàn bà vậy. 
Đúng rồi và còn hơn thế nữa bạn ạ. Bốn năm 
mươi năm rồi chứ phải ít gì đâu. Biết bao nhiêu 
kỷ niệm biết bao nhiêu là mơ ước. Giờ gặp lại 
nhau, mừng muốn chết, hơn cả mèo thấy mỡ, 
sao lại không cho tụi này…mở miệng. Thôi thì cứ 
nói đi, nói  cho đã cái tuổi già để  rửa hận cái thời 
ấu thơ dại dột không dám ngỏ lời. Đáng kiếp. 

Còn ai nữa trong đám mình ở ngoài này? Huỳnh 
văn Trừ ở Anh , Từ Mậu Lâm ở Gia Nã Đại và 
Phùng Thị Như Lý, nghe nói từ Florida chuyển về 
Cali rồi, nhưng không ai biết địa chỉ. Lâm giờ chót 
phải khước từ; Trừ cho biết ngay từ đầu vì vợ 
con còn bận công việc, không xin nghỉ được. Tiếc 
vô cùng. Lần sau cố tìm cho ra địa chỉ và cố gắng 
có mặt nhé. Tụi này trông lắm đó. 

Đêm văn nghệ giả từ diễn ra tưng bừng trong căn 
phòng vừa được trang trí gọn gàng để tiếp khách 
vừa thiết kế ngay ngắn như một phòng ăn lại vừa 
chưng bày ấm cúng như một phòng trà. Dàn 
karaoke Sinh tậu từ đứa em vợ  để dành cho cho 
ca sĩ Linh Vũ, biệt danh của Quán nhà ta.  Các 
dĩa DVD với những  vũ điệu Tango chuyên đề 
đặc biệt cho các bước chân lã lướt của Tâm, 
Thảo, Quán,  Thọ. Và cây đàn  Tây Ban Cầm mới 
cắt chỉ, là nhạc cụ chuyên biệt cho tay đàn một 
thời oanh liệt Trương Tấn Thảo. Những tình 
khúc …không tên -  bởi vì không còn nhớ  đâu là 
đầu, đâu là đuôi của câu chuyện - đã khơi dậy  
những ước mơ không thực hiện được của thời 
ấu thơ, và cố níu kéo một cách tuyệt vọng lớp 
tuổi già để lùi trở về quá khứ,  đã làm cho một 
đám học trò vừa là ca sĩ  vừa là thính giả, vừa là 
diễn giả vừa là khách mời…say mê quay cuồng 
sáng đêm. 

…. 

Làm sao có đủ lời để giả từ! Làm sao có đủ nghị 
lực để chia tay! Thôi thì tụi bay lại đây cho tao ôm 
lấy một lần. Ông già Sinh ràn rụa nước mắt, đưa 
tay choàng nắm lấy mấy thằng đực rựa, tưởng 
như can đảm lắm, mà thật lòng trên mi của mỗi 
thằng đều thấy âm ấm dòng nước ở đâu đó tuôn 
ra.. 

Mấy bà ngồi ở bên ngoài mắt cũng đỏ như vỏ của 
các con ghẹ luộc.  

Ôi, tuyệt vời. 

Sau một tuần lạc vào thiên thai, chúng tôi  giả từ 
các nàng tiên trở về trần thế.. Chiếc va li hôm 
nào, nay cồng kền hơn vì nhốt thêm một trời kỷ 
niệm.  

Sinh đưa chúng tôi ra phi trường. Nắng Houston 
vẫn chang chang, nhưng trời Houston đã dịu 
hẵn, không còn hừng hực như ngày đầu mới đặt 
chân đến.  

Trần Hữu Sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TÌM MỘNG 
 
Sân trường bóng nắng lá vàng bay 
Đi tìm thoáng mộng vuột tầm tay 
Tuổi hoa khép nép đôi tà áo 
Tình thơ ngày ấy chẳng còn đây 
 
Lá úa rơi rơi khắp lối đi 
Ngâm ngùi nhung nhớ xót xa gì 
Áo trắng đường xưa tung gió lộng 
Môi hồng mắt biếc ...Tiếc xuân thì! 
 
Ngôi trường yêu dấu vẫn là đây 
Thay tên đổi chủ chẳng còn ai 
Nắng vô tình quá soi trong mắt 
Giọt lệ nào hoen mi xót cay... 
 
Lạc lõng một mình có chờ ai 
Tìm trong ký ức cõi mơ phai 
Giọng nói tiếng cười vang đây đó 
Lớp xưa còn đấy... đã bao ngày... 
 
Nắng chiều phai nhạt ngẩn ngơ buồn 
Tìm đâu thấy mộng thuở nồng hương 
Lòng người như lá bay theo gió 
Hờ hững cho tình mãi vấn vương... 
 

Phạm Thị Minh-Hưng 
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* 

“Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết, 
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về 
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê 
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!…” 
 

            Đó là 4 câu thơ đầu trong bài thơ nổi tiếng 
“Nghỉ hè” của nhà thơ Đất Quảng Xuân Tâm, mà 
đã gần sáu chục năm qua, từ khi đang học lớp 
Nhì (4) trường làng tôi đã nghe và vẫn còn nhớ 
mãi cho đến hôm nay. Đó có lẽ là một thứ  tình 
cảm thật của tuổi học trò thời niên thiếu mà chắc 
hẵn ai cũng đã trải qua. Vì dẫu có siêng năng, có 
chăm chỉ bao nhiêu mà bất ngờ được nghỉ học 
thì vẫn nhảy tưng lên!  Nói ra thì đáng tội, chứ có 
khi cũng thầm “vái cho thầy khó ở” để được nghỉ 
học, dù chỉ một hai hôm! Huống chi lại được nghỉ 
những ba tháng hè. 

Đồng cảm với Xuân Tâm, Hoàng Vân cũng thể 
hiện cảm xúc của mình qua bài hát “Mùa hoa 
phượng nở”: 

“Tu hú kêu tu hú kêu 
Hoa gạo đỏ hoa phượng nở đầy ước mơ hy 
vọng… 
 “Ve ve ve hè về. 
Vui vui vui hè về 
Cây xanh xanh rợp bóng ven đường”. 

 Nhưng rồi lại nghe đâu đó âm vang  từ bài hát 
“Nỗi buồn hoa phượng” của Thanh Sơn, với 
những ngôn từ Nam bộ bình dị mà tha thiết biết 
bao: 

“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 gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người 
ơi…” 

Thế hệ của Đỗ Trung Quân cũng đã tiếc nuối 
một mùa hè đi qua trong bài “Phượng hồng” đã 
được Vũ Hoàng phổ thành nhạc: 

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng 
Em chở mùa hè của tôi đi đâu 
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám 
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…” 
 
Và  Nhất Tuấn, khi nhớ về mùa hoa phương nở 
ngày xưa cũng đã “rưng rưng” dưới tàng 
phượng đỏ của hôm nay: 

“Bây giờ còn nhớ hay không 
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa…” 

“Hôm nay phượng nở huy hoàng 

Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau 

Rưng rưng phượng đỏ trên đầu 

Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ…” 

 

            

 Và còn nhiều nữa, nhiều nữa những bài thơ, 

những khúc nhạc nói về mùa hè, về hoa phương 

đỏ mà không thể liệt kê hết. Quả thật cảm xúc về 

mùa hè, về hoa phượng đỏ của tuổi học trò, thời 

niên thiếu, đặc biệt ở cái tuổi mới “biết buồn”, thật 

phong phú, đa dạng và đa sắc màu. Cũng là màu 

hoa đỏ như nhau, nhưng có lúc thì huy hoàng, 

rực rỡ (mùa hè rực rỡ), “rừng rực cháy trên 

cành”( Hoa phượng đỏ - Nguyễn Quang 

Minh), đỏ rợp trời (Tháng năm rợp trời hoa 

phượng đỏ - Thành phố hoa phượng đỏ - Lương 

Vĩnh), có lúc lại rưng rưng, có lúc lại ngẩn 
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ngơ (Cánh phượng hồng ngẩn ngơ – Đỗ Trung 

Quân – Phượng hồng)), cũng có lúc thắm đỏ 

nhưng là “thắm như máu con tim” (Thanh Sơn – 

Nỗi buồn hoa phượng). 

 

Rõ ràng đối với quảng đời học sinh thì 

mùa hè và hoa phượng đỏ là hình ảnh thật ấn 

tượng, thật thân quen và đầy ắp kỷ niệm. Hoa 

phượng đỏ bắt đầu nở vào đầu hè, là thời điểm 

sắp kết thúc niên học và tàn rụng vào gần cuối 

thu, là thời điểm bắt đầu một năm học mới. Kết 

thúc năm học cũng có thể sẽ lại gặp nhau trong 

năm học mới, cũng có thể là không hoặc không 

bao giờ gặp nữa. Và tất cả chỉ còn là kỷ niệm. 

Còn mở đầu một năm học mới, trong cái lạ lùng 

của không gian mùa Thu, thầy cô và bạn bè mới, 

làm sao mà không tiếc nuối cho những gì đã 

qua? Một mối tình đầu chẳng hạn:  
 
“Và mùa sau biết có còn gặp lại 

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…” 

 

Trong “Sắc hoa màu nhớ”, nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Đông đã viết mấy câu: 

  
“Hoa phượng rơi đón mùa Thu tới  
 Màu lưu luyến nhớ quá Thu ơi  
Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi 

Xác tươi màu pháo vui tiễn em chiều năm ấy…” 

. 

Đúng là xác hoa phượng đỏ khi rơi đầy 

trên sân trông chẳng khác gì xác pháo, xác pháo 

tươi màu tiễn một người lên xe hoa chiều năm 

xưa. Nhưng hoa phượng đỏ khi đã tàn rơi thì 

cũng rách nát  chẳng khác gì xác pháo dưới 

chân, tan tác  như cõi lòng của người nhạc sĩ! 

. 

Điều thường thấy là vào thời điểm mà hoa 

phượng nở rộ, bao phủ một màu đỏ rực trên sân 

trường lại chính là lúc không gian nơi đây hoàn 

toàn vắng lặng, cái vắng lặng, đìu hiu như vừa 

lưu luyến vừa đợi chờ… Hình ảnh tương phản 

ấy đã khiến cho hoa phượng không dưng lại 

mang hai ý nghĩa vui buồn đối lập nhau như đã 

thấy ở trên. 

Ngày nay, hoa phượng vẫn nở, mùa hè 

vẫn đến, nhưng thế hệ học trò hôm nay, tình cảm 

dành cho hoa phượng có thể đã phần nào khác 

đi. Các em hẵn còn phải vùi đầu vào sách vở, kể 

cả ba tháng hè phải học thêm, bên cạnh những 

áp lực của các kỳ thi cuối cấp và vào đại học... 

Sân trường mùa hè cũng không còn vắng lặng 

như xưa, nhất là  nơi phố thị, và  ở nhiểu sân 

trường  những cây bàng bóng mát tàng xinh có 

thể đã thay thế dần phượng đỏ. 

 

Cảnh chia tay nhau  ngày xưa ở “trường 

tỉnh” trước lúc về quê  với những háo hức của 

Xuân Tâm hẵn cũng không còn : 

 

“Chờ hôm nay sáng sớm bước lên tàu 
Ăn chẳng được lòng nôn nao khó ngủ 
Trong phút chốc sách bài là giấy cũ 
Nhớ làm chi thầy me đợi em trông 
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông” 
 

Mùa Hè với hoa phượng đỏ, cũng như mùa Xuân 
với mai vàng, đào thắm và mùa Thu với lá vàng, 
tất cả những biểu hiện của thiên nhiên ấy đều 
điểm tô cho cuộc sống của con người những sắc 
màu đầy cảm xúc. Mỗi người có thể thấy được 
sắc màu ấy qua lăng kính của đôi mắt mình. 
Nâng một chùm hoa phượng vĩ trong tay, cũng là 
màu đỏ thắm ấy nhưng bạn vui hay buồn là từ 
chính bạn. Chùm phượng vĩ vẫn cứ vô tình và vô 
tội. Phải không? 

 
*Bài: Lộc Nguyễn (6/2014) – ảnh minh họa:  

 

  Danh ngôn cuộc sống 

Đẩy tình bạn ra khỏi cuộc sống của 

mình, chẳng khác gì đẩy mặt trời ra khỏi 

thế giới này. 

Khuyết danh 

 

http://danhngoncuocsong.vn/tac-gia/khuyet-danh.html
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Linh Mục Xuân Ðường và Chương 
Trình Thánh Ca “Tình Ngài Gọi Con” 

VNNS (Ede 23/5/2015). Theo lời mời của một số 
đồng hương, Linh Mục Xuân Ðường thuộc Dòng 
Chúa Cứu Thế Việt Nam, vào ngày 23/5/2015 đã 
đến thành phố Ede Hoà-Lan trong chuyến viếng 
thăm Châu Ấu. Linh Mục Xuân Ðường được 
nhiều người biết đến qua những bài nhạc Ðạo và 
Ðời do linh mục sáng tác và trình bày cũng như 
các hoạt động xã hội từ thiện của ông. Ngoài 
những đồng hương tại Hoà-Lan, một số đồng 
hương từ Ðức Quốc cũng đến tham dự theo lời 
mời của ban tổ chức. 

Chương trình bắt đầu lúc 14g30. Anh Trần Ðức 
Thành, MC của chương trình đã giới thiệu LM 
Xuân Ðường cùng đồng hương. Tiếp theo đó là 
thánh lễ do LM Nguyễn Văn Thông và LM Xuân 
Ðường đồng tế. Sau thánh lễ là phần tâm tình 
của LM Xuân Ðường với đồng hương. Linh mục 
đã nói lên tâm nguyện của ông trong việc sáng 
tác nhạc và dùng lời ca tiếng hát để đánh động 
vào lòng người, nhất là giới trẻ để góp phần xây 
dựng một xã hội tươi đẹp hơn tại Việt Nam. Linh 
Mục cũng trình bày một số hiện trạng tại Việt 
Nam, có những thiếu nhi không đủ điều kiện đi 
học vì nhà quá nghèo, do đó linh mục đã thành 
lập quỹ học bổng để giúp các trẻ em này. Hiện 
nay, chương trình này đang được thực hiện tốt 
đẹp, một số các em đã được cấp học bổng để đi 
học do sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Theo 
linh mục, giáo dục các thanh thiếu niên là một 
điều thật quan trọng để biến đổi xã hội đang trong 
tình trạng băng hoại tại Việt Nam hiện nay. 

Chương trình nhạc “Tình Ngài Gọi Con” do Linh 
Mục Xuân Ðường trình bày thật đặc sắc với 
những bài ca khiến người nghe phải suy tư về ý 
nghĩa cuộc sống. Kèm theo những bài hát là 
những lời chia xẻ tâm tư của tác giả, khiến người 
tham dự cảm thấy thật gần gũi với ông. Có những 
lúc hội trường thật im lặng để lắng nghe tiếng hát 
của ông, có những lúc hội trường lại thật náo 
nhiệt vỗ tay để cùng hoà nhịp vào bài ca. 

Ngoài phần trình diễn nhạc của LM Xuân Ðường, 
một số các anh chị tại Hoà-Lan cũng đóng góp 
cho chương trình văn nghệ. 

Trước khi chương trình văn nghệ kết thúc vào lúc 
18g30, anh Nguyễn Quang Kế, trưởng ban tổ 

chức đã cám ơn LM Thông và LM Xuân Ðường 
và tất cả những cá nhân, tổ chức đã góp phần 
trong việc tổ chức.  

Sau chuyến viếng thăm Hoà-Lan, LM Xuân 
Ðường tiếp tục lên đường qua Ðức, Pháp trong 
chuyến đi của ông. 

Quý đồng hương muốn biết thêm chi tiết về 
chương trình quỹ học bổng cho học sinh nghèo 
có thể liên lạc qua địa chỉ e-mail của Linh Mục 
Xuân Ðường: xuanduongdcct@gmail.com  
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Vận Động Nhân Quyền Tại Hòa Lan 

 

Nhân chuyến công tác của ông Đỗ Hoàng Điềm, 
chủ tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng 
(đảng Việt Tân), tại Ấu Châu, cơ sở Việt Tân tại 
Hoà Lan có tổ chức buổi gặp gở với đại diện Bộ 
Ngoại Giao Hòa Lan vào ngày 12 tháng năm vừa 
qua. 

Từ phía bộ ngoại giao ông Arne Brandsma thuộc 
Ủy Ban Nhân Quyền và bà Desirée Ooft thuộc Á 
Châu Sự Vụ đã trao đổi rất cặn kẻ với phái đoàn 
Việt Tân về  thời sự và những biến chuyển trong 
thời gian qua tại Việt Nam. Ông Điềm đã lần lược 
đề cập đến vấn đề Biển Đông, làn sóng bất tuân 
dân sự được thể hiện qua các cuộc biểu tình, 
đình công trong tháng tư vừa qua, những trường 
hợp bắt bớ và giam cầm các nhà bất đồng chính 
kiến và tù nhân lương tâm, việc trả thẻ đảng và 
phản đối của các cựu đảng viên cộng sản vv…. 

Hai vị đại diện của Bộ Ngoại Giao Hòa Lan đả tỏ 
ra rất quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền 
tại Việt Nam và nhấn mạnh rằng qua mọi đối 
thoại song phương với Việt Nam họ luôn đặt vấn 
đề nhân quyền lên hàng đầu và luôn hậu thuẩn 
tiến trình dân chủ hóa tại VN.  

Buổi tiếp xúc diễn ra trong một tinh thần cởi mở 
và kết thúc rất tích cực và khả quan. 

Mây Thu ghi 

 

 

Lễ An Vị Phật và Lễ Phật Ðản tại Chùa 
Vạn Hạnh mới    

 

Phật Ðản 2015 
Ngày chủ nhật 7 tháng 6 vừa qua, Hội Phật Giáo 
Việt Nam tại Hòa Lan đã tổ chức Lễ An Vị Phật 
và Lễ Phật Ðản tại Chùa Vạn Hạnh mới tại 
Almere. Ðể đón mừng ngôi chùa mới, hơn 2.000 
đồng hương và Phật tử đã tham dự ngày lễ quan 
trọng này. Hòa Thượng Thích Như Ðiển, Tổng 
Thư Ký Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Việt Nam 
Thống Nhất Âu Châu đã quang lâm chứng minh 
buổi lễ. Một số quý Thầy và quý ni sư từ Pháp, 
Ðức, Na Uy cũng hiện diện để cùng với toàn thể 
Phật tử tại Hòa Lan tham dự ngày vui này. 
 
Trong diễn văn chào mừng quan khách, Thượng 
Tọa Thích Minh Giác, Hội trưởng Hội Phật Giáo 
Việt Nam tại Hòa Lan, đã nói về chân lý trí tuệ 
giải thoát mà Ðức Phật đã khai mở cho chúng 
sinh, cũng như sự vui mừng của người con Phật 
đón chào ngày Ðản sinh của Ðấng Từ Phụ. 
    
Trong không khí trang nghiêm nơi ngôi chùa Vạn 
Hạnh mới, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể 
Phật tử hiện diện đã dành một phút tĩnh lặng để 
tưởng nhớ về cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, 
người sư ông khả kính, ngưòi Thầy đã dầy công 
gây dựng nền móng cùng sự phát triển Phật sự 
nơi quê hương mới Hòa Lan.  
Trước khi dứt lời, Thầy Thích Minh Giác cũng đã 
tán thán công đức các Phật tử đã góp công, góp 
của để ngôi chùa mới được hình thành tốt đẹp. 
 
Sau khóa kinh, trong hội trường phía dưới chánh 
điện, một “slideshow” với tựa đề “Ngôi Chùa Trên 
Quê Hương Mới” và phần trình diễn văn nghệ do 
Gia Ðình Phật Tử Chánh Tín đảm trách đã được 
bà con Phật tử hiện diện vui mừng đón nhận.   
 
Buổi lễ chấm dứt vào buổi chiều cùng ngày sau 
khi nghi thức chấn tế cô hồn được hoàn mãn. 
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Toàn thể Phật tử ra về trong niềm hân hoan phấn 
khởi. Mọi ngưòi lại càng tự hào và hãnh diện khi 
thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ tượng trưng cho 
tự do, ngạo nghễ tung bay trên bầu trời Hòa Lan. 
 
Kể từ nay mọi sinh hoạt Phật sự sẽ được tổ chức 
thưòng xuyên tại chùa Vạn Hạnh mới, địa chỉ 
Sumatraweg 350, 1335 JM  Almere Buiten.  
 
Trang nhà chùa Vạn Hạnh: 
www.vanhanhpagode.nl  
Ngôi chùa trên quê hương mới (slide): 
www.vanhanhpagode.nl/chuavanhanhhoalan.ht
ml 
 
Quảng Phúc tường thuật 
 

 
                Chánh điện Chùa Vạn Hạnh 

 
 

 

 

Nội Các Rutte II Đi Tìm Một Đảng Thứ 
Sáu 

 

 

 

 

 

 

Như đã trình bày nhiều lần trong mục này, liên minh 

VVD-PvdA ủng hộ Nội Các Rutte II chỉ có đa số 
tại Hạ Viện. Ở Thượng Viện thì nó chỉ là một thiểu 
số ngay từ khi nội các này được thành lập vào 
cuối năm 2012. Để cho các dự luật có thể vượt 
cửa ải Hạ Viện cũng như Thượng Viện, Nội Các 
Rutte II, trong thời gian qua, đã dựa vào sự hậu 
thuẩn của ba đảng đối lập tại Thượng Viện là 
ChristenUnie, D66 và SGP. Ba đảng này được 
gọi là ba đảng đối lập xây dựng (de drie 
constructieve oppositiepartijen). Họ đồng ý giúp 
Nội Các Rutte II đạt được đa số quá bán tại 
Thượng Viện để ban hành luật pháp mới. Đổi lại, 
nội các này đã giành cho ba đảng kia một số 
nhượng bộ có lợi cho cử tri của họ. Do kết quả 
của cuộc bầu cử Hội Đồng Tỉnh được tổ chức 
vào tháng Ba năm nay, liên minh thân chính 
VVD-PvdA và nội các thứ hai do Thủ Tướng 
Mark Rutte cầm đầu đã không còn có thể tiếp tục 
dựa vào ba đảng đối lập nói trên nữa. Như chúng 
ta biết, ở Hòa Lan, cử tri không trực tiếp bầu 
Thượng Nghị Sĩ, mà chỉ bầu thành viên Hội Đồng 
Tỉnh, rồi các thành viên này sẽ bỏ phiếu chọn 
người vào Thượng Viện sau đó. Trong cuộc bầu 
cử Hội Đồng Tỉnh vừa rồi, ba đảng đối lập xây 
dựng nói trên tuy có đạt được thắng lợi, nhưng 
lại không đủ để bù đắp những tổn thất mà đảng 
VVD và nhất là đảng PvdA đã phải gánh chịu. 
Hậu quả là năm đảng đã từng hợp tác với nhau 
không còn có đa số quá bán tại Thượng Viện 
nữa. Sự kiện đó có nghĩa là Nội Các Rutte II sẽ 
phải tìm sự hậu thuẩn của một đảng thứ sáu tại 
cơ quan lập pháp này để khỏi bị sụp đổ trước khi 
mản pháp nhiệm vào năm 2017. Dưới điều kiện 
chính trị hiện nay, đảng CDA có lẽ là đảng có thể 
giúp cho nội các nói trên tiếp tục đạt được đa số 
tại Thượng Viện, nhưng tất nhiên đảng này sẽ 
đòi một giá tương xứng cho sự ủng hộ của nó. 

http://www.vanhanhpagode.nl/
http://www.vanhanhpagode.nl/chuavanhanhhoalan.html
http://www.vanhanhpagode.nl/chuavanhanhhoalan.html
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Nếu hai bên không thể đi đến thỏa thuận thì Rutte 
có lẽ sẽ phải rời Dinh Thủ Tướng, tuy thời điểm 
ra đi do luật pháp qui định còn lâu mới đến. 

Thế nhưng, dựa vào tin tức do hệ thống truyền 
thông loan tải, chúng ta không thấy Rutte và các 
thành viên khác trong nội các tỏ ra nao núng 
trước mối hiểm nguy nói trên. Họ có vẽ tin rằng ít 
ra là họ sẽ có thể đạt được đa số tại Thượng Viện 
để thông qua ngân sách cho năm 2016 vào mùa 
thu đến đây. Hai yếu tố có thể giải thích sự lạc 
quan này. Thủ tướng Rutte và các cộng tác viên 
của ông tin rằng người dân Hoà Lan hiện giờ 
không muốn đương kim nội các sụp đổ, gây bất 
ổn trên chính trường, tạo ảnh hưởng tiêu cực đến 
sự hồi phục kinh tế đang diễn ra tại Hòa Lan. Họ 
sẽ có thái độ nghiêm khắc trong một cuộc bầu cử 
Hạ Viện mới đối với bất cứ đảng nào bị xem là 
đã làm xáo trộn chính trường. Đây là ly do thứ 
nhất khiến cho Nội Các Rutte II tin tưởng rằng 
cuối cùng ho sẽ có thể gom góp được một đa số 
để đưa ngân sách cho năm tới qua khỏi Thượng 
Viện. 

 

Một lý do khác, cụ thể hơn, làm cho chính phủ 
đương nhiệm lạc quan về tương lai của chính 
mình là sự cắt giảm thuế mà họ, theo dự đoán, 
sẽ đệ trình trong ngân sách mới. Đà đi lên của 
nền kinh tế Hòa Lan đã tạo điều kiện cho Nội Các 
Rutte II ban hành biện pháp thường được cử tri 
ưa chuộng này. Họ toan tính rằng các đảng đối 
lập và nhất là đảng CDA sẽ không dám bỏ phiếu 
chống lại một ngân sách có mục đích làm nhẹ bớt 
gánh nặng tài chính của người dân sau nhiều 
năm phải “thắt lưng buộc bụng” để vượt qua cơn 
khủng hoảng kinh tế. 

Sau mùa hè, chúng ta sẽ biết niềm tin mà Thủ 
Tướng Rutte cũng như các đồng nghiệp của ông 
đã đặt vào hai yếu tố được bàn ở trên có căn cứ 
hay không. 

14/06/2015 

(Ông Năm Chuột tổng họp các sự kiện và ý 
kiến lấy từ báo chí, đài phát thanh, đài truyền 
hình và mạng lưới thông tin toàn cầu.) 

    Tin Thế Giới 

 

 

Dịch Mers Hàn Quốc : WHO họp khẩn 
 

 
 
RFI: Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp 
Mers có xu hướng trầm trọng hơn tại Hàn Quốc, 
với 11 người chết, hôm 12/06/2015, Tổ chức Y tế 
Thế giới quyết định sẽ triệu tập một cuộc họp 
khẩn để bàn cách ứng phó. 
 
Hàn Quốc hết sức lo ngại về dịch bệnh. Seoul 
thông báo số người thiệt mạng vì virus Mers đã 
tăng lên 11, tuy nhiên số người bị nhiễm virus lại 
giảm xuống, với tổng cộng 126 người, kể từ 
trường hợp đầu tiên, được ghi nhận ngày 20/05, 
theo thông báo của chính quyền. Người bị nhiễm 
virus trở về từ Ả Rập Xê Út. Tính đến hôm nay, 
3.680 người hiện đã được cách ly, tại nhà, hoặc 
tại bệnh viện, so với 3.805 người vào hôm trước. 
Theo WHO hiện tại không có thuốc hay vắc xin 
đặc trị virus Mers, có tỷ lệ tử vong là 35%. Tại Ả 
Rập Xê Út, 412 người đã tử vong trên tổng số 
920 người nhiễm virus, kể từ 2012.  
 

Trung Quốc đưa tàu sân bay ra biển tập 
trận 
VOA: Hải quân Trung Quốc cho biết hàng không 
mẫu hạm duy nhất của họ đã tiến hành tập trận 
vào ngày thứ Sáu 12 tháng 6, nhưng không cho 
biết cụ thể vị trí tập trận, trong bối cảnh đang có 
tranh chấp lãnh hải căng thẳng với các nước láng 
giềng. 
 
Tàu sân bay Liêu Ninh đã diễn tập và thử nghiệm 
ở nơi mà Hải quân Trung Quốc nói là "vùng biển 
liên quan," cùng với những máy bay chiến đấu 
trên tàu sân bay sau khi khởi hành từ thành phố 
Thanh Đảo. 
Được biết tàu Liêu Ninh đã thực hiện hơn 100 
cuộc thử nghiệm nghiên cứu khoa học cũng như  
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diễn tập cất cánh và hạ cánh những chiến đấu 
cơ J-15 trên tàu cùng những loại máy bay trực 
thăng khác. 
 
Trung Quốc muốn phát triển một lực lượng hải 
quân vươn xa ra ngoài đại dương có khả năng 
bảo vệ những lợi ích đang lớn dần của họ, trong 
khi thể hiện lập trường quyết đoán hơn trong 
những tranh chấp lãnh thổ với các nước láng 
giềng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. 
 

Syria : Quân nổi dậy tấn công một sân 
bay chiến lược tại miền nam 
 

 
 
RFI: Hôm 11/06/2015, phe nổi dậy Syria thông 
báo đã chiếm được một sân bay quan trọng của 
chính quyền Damas, thuộc tỉnh Soueida, miền 
nam nước này. Đây là một địa điểm chiến lược 
cho phép quân nổi dậy mở đường tiến xuống 
miền cực nam Syria, giáp với Jordani. Tuy nhiên, 
quân chính phủ khẳng định đã chiếm lại được vị 
trí này. 
 
Thông tín viên Paul Khalifeh tường trình từ 
Beyrouth, 
 " Cuộc tấn công nhắm vào sân bay quân sự al-
Thaala, tỉnh miền nam Soueida, do lực lượng 
Mặt trận miền Nam tiến hành. Đây là một liên 
quân, bao gồm Quân đội Syria Tự do và một số 
nhóm Hồi giáo. Quân nổi dậy đã bắn phá dữ dội 
các vị trí của quân đội Damas, với súng phóng 
lựu và hỏa tiễn, trước khi tiến chiếm địa điểm 

này. Phe nổi dậy đã bắn rơi một máy bay của 
quân chính phủ, tuy nhiên viên phi công đã kịp 
nhảy dù. 
 
Việc chiếm được sân bay này, cho phép lực 
lượng nổi dậy tiến về Soueida, một tỉnh có đa số 
người theo đạo Druze, một hệ phái Hồi giáo thiểu 
số. Trong khi đó, ở miền bắc Syria, lực lượng Mặt 
trận al-Norsa, chi nhánh của Al-Qaida tại Syria, 
đã gây ra một vụ thảm sát nhắm vào một làng 
người Druze thuộc tỉnh Idbleb. 20 cư dân, trong 
đó có trẻ em và người già, có thể đã bị giết hại. 
Truyền thông chính thức Syria cho biết có 40 
người chết. " 

 
Ngũ Giác Đài kêu gọi Trung Quốc dừng 
xây đảo ở Biển Đông 
 
VOA: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter 
đã hội kiến một vị tướng hàng đầu của Trung 
Quốc hôm thứ Năm và nhắc lại lời kêu gọi của 
Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng hoạt động bồi đắp 
cải tạo đất ở Biển Đông, trong khi nhấn mạnh 
rằng Ngũ Giác Đài vẫn cam kết mở rộng tiếp xúc 
quân sự với Trung Quốc. 
 

 
 
Trong cuộc gặp gỡ Tướng Phạm Trường Long, 
Phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương đầy 
quyền lực của Trung Quốc, ông Carter nhấn 
mạnh cam kết của Mỹ với việc duy trì mối quan 
hệ có thực chất giữa quân đội hai nước. 
 
Trong khi đó thông cáo của Bộ Quốc phòng 
Trung Quốc cho hay ông Phạm đã nói với ông 
Carter rằng Trung Quốc có quyền xây dựng trên 
lãnh thổ của mình và triển khai lực lượng tới đó, 
và những công trình xây dựng của Trung Quốc ở 
Biển Đông chủ yếu là để cải thiện đời sống người 
dân và để bảo vệ tốt hơn chủ quyền của họ. 
 
Ông Phạm cũng hối thúc Mỹ ngưng các hoạt 
động quân sự ở Biển Đông. 
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Úc từ chối cải chính cáo buộc trả tiền 
để xua đuổi thuyền nhân 
 
RFI: Canberra sẽ làm “mọi giá” để chống lại tình 
trạng nhập cư bất hợp pháp. Trên đây là tuyên 
bố của Thủ tướng Úc Tony Abbott trước giới báo 
chí ngày hôm nay (12/06/2015). Lãnh đạo chính 
phủ Úc cũng khước từ cải chính thông tin theo 
đó cơ quan di dân nước này đã trả tiền cho một 
nhóm thuyền viên để họ đưa tàu chở người tỵ 
nạn quay trở về Indonesia.  
 

 
 
Trả lời trên đài phát thanh 3AW khi bị hỏi về việc 
trả tiền cho đội tàu chở thuyền nhân, Thủ tướng 
Úc tuyên bố: 
 “ Câu trả lời rất đơn giản là chính phủ Úc sẽ làm 
những gì cần làm nhằm chấm dứt trò kinh doanh 
đáng sợ đó. Chúng ta sẽ ngăn chặn nạn buôn 
người này bằng mọi giá. Chúng ta đã chấm dứt 
được tình trạng này và sẽ làm mọi cách để thực 
hiện việc này ”. 
 
Thủ tướng Úc còn khẳng định là sẽ không tiết lộ 
một chi tiết nào về chính sách ngăn chặn người 
nhập cư ở biên giới. Ông nói : 
 « Tôi không cung cấp công khai hoặc không 
công khai, các thông tin về những kẻ đưa người 
nhập cư bất hợp pháp ». 
 
Theo AFP, chính quyền Jakarta cho biết đang 
tiến hành điều tra về những lời khai của các thủy 
thủ chiếc tàu chở 65 người xin tỵ nạn tại Úc. Họ 
khẳng định là chính phủ Úc đã trả tổng cộng 
30.000 đô –la để họ đưa tàu quay lại Indonesia. 
Chiếc tàu này đã cập vào bờ của đảo Rote, 
Indonesia hồi cuối tháng Năm vừa qua. 
 
Canberra khẳng định chính sách cứng rắn này 
cho phép cứu được nhiều mạng sống. Tính từ 
tháng 12/2013 đến nay, chỉ có một chiếc tàu cập 
được vào bờ biển Úc. Trước đó, mỗi ngày đều 
có tàu chở đầy thuyền nhân cập bến và hằng 
trăm người bị bỏ mạng ở ngoài khơi. 

Tin tặc đột nhập dữ liệu tình báo Mỹ 
 
BBC: Các tin tặc bị tình nghi là từ Trung Quốc đã 
tiếp cận được các dữ liệu tình báo và thông tin 
cá nhân của các quân nhân Mỹ, giới chức nước 
này cho biết. Thông tin về một vụ tấn công mạng 
quy mô lớn đã được loan tải hồi tuần trước, 
nhưng các nhà chức trách giờ đây mới công bố 
thông tin về một vụ tấn công thứ hai.  
 

 
 
Các tin tặc bị tình nghi là từ Trung Quốc đã tiếp 
cận được các dữ liệu tình báo và thông tin cá 
nhân của các quân nhân Mỹ, giới chức nước này 
cho biết. 
 
Có nhiều lo ngại rằng vụ tấn công thứ hai có thể 
khiến các nhân viên an ninh Mỹ hay gia đình họ 
đối mặt với nguy cơ bị tống tiền. 
Cơ quan liên quan là Văn phòng Quản trị Nhân 
sự (OPM) của Mỹ vẫn chưa có bình luận chính 
thức. 
Các quan chức nói với hãng thông tấn AP với 
điều kiện ẩn danh rằng những kẻ tấn công đã 
nhắm vào các hồ của các nhân viên an ninh và 
quân sự để được cấp giấy phép an ninh. 
Các tài liệu bị lấy cấp bao gồm thông tin cá nhân, 
từ màu mắt đến hồ sơ tài chính cũng như việc 
lạm dụng thuốc kích thích trong quá khứ và các 
thông tin liên lạc về bạn bè và người thân. 
Thông cáo từ Nhà Trắng cho biết các nhà điều 
tra "khá chắc chắn" rằng thông tin cá nhân của 
các nhân viên chính phủ đã bị truy cập. 
Ông Joel Brenner, một cựu quan chức phản gián 
Mỹ, nói số dữ liệu nói trên là "mỏ vàng" đối với 
các tin tặc. 
 
Bên cạnh đó, dữ liệu cá nhân của các nhân viên 
chính phủ Mỹ bị đột nhập hồi tuần trước được 
cho là lớn hơn so với thông báo trước đây. 
Các ước tính ban đầu cho thấy có khoảng 4 triệu 
người bị ảnh hưởng, tuy nhiên các nhà chức 
trách liên quan đến tiến trình điều tra nói với AP 
rằng con số này trên thực tế là khoảng 14 triệu. 
 
QHT(tổng hợp) 
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      Tin Việt Nam 
 
 

 
PALAU ĐỐT BỐN THUYỀN, BẮT 77 
NGƯ DÂN VIỆT NAM. 

Sau khi bị Trung Quốc cấm đánh cá, nhiều ngư 
dân Việt Nam bắt đầu tìm cách đánh bắt cá lậu 
tại một số nước nằm khu vực phía Nam biển 
Đông, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 
Ngư Dân Việt Nam buộc phải đánh xa bờ hằng 
ngàn cây số để tránh khỏi khu vực Trung Quốc 
CẤM ĐÁNH CÁ. 
Hôm thứ Sáu nầy 12/6/2015, một nước nằm ở 
Thái Bình Dương là Palau đã đốt bốn thuyền 
đánh cá của Việt Nam để dằng mặt chuyện bắt 
trộm cá và san hô. 
Từ năm ngoái cho tới nay, Palau đã bắt giữ 15 
thuyền và tước hết máy móc, thiết bị đánh cá. 
Sau khi đốt hết tàu, Palau sẽ cho tàu Tuần Duyên 
để chở 77 ngư dân Việt Nam trở về nước. 
Tổng thống của Palau là Tommy Remengesau 
Jr. cho biết biện pháp này được thực hiện để gửi 
một thông điệp rõ ràng rằng nước này sẽ có một 
lập trường cứng chống lại các hoạt động như 
vậy. 
 

 
 
"Chúng tôi muốn gửi một thông điệp rất mạnh 
mẽ. Chúng tôi sẽ không tha thứ bất kỳ những tên 
cướp biển nào đến và ăn cắp tài nguyên của 
chúng tôi," Remengesau nói với Associated 
Press (AP). 
Remengesau nói rằng mặc dù có nhiều tàu 
thuyền đã bị tịch thu và lột hết trang thiết bị, tuy 
nhiên các biện pháp này là không đủ. "Tôi nghĩ 
rằng đó là cần thiết để đốt thuyền", ông cho biết. 
Palau là một quốc gia quần đảo nhỏ, nơi có dân 
số khoảng 20.000 người. 
Cuộc họp báo tại Hà Nội hôm thứ Sáu, người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, 
chính phủ sẽ bảo vệ quyền lợi của các ngư dân 
Việt Nam bị bắt giữ ở nước ngoài và xin các 
nước khác nhẹ tay dùm! 
Nguyễn Thùy Trang 

15 ngân hàng “ôm” 25.521 tỷ đồng nợ 
có khả năng mất vốn  
 

 
BizLIVE : Theo thống kê của BizLIVE, ngoại trừ 
4 ngân hàng TPbank, OCB, NCB và liên 
VietpostBank không công bố chi tiết phần thuyết 
minh trong báo cáo tài chính quý I/2015, so với 
cuối năm 2014, cho vay khách hàng của 15 ngân 
hàng còn lại chỉ tăng 3,12% tuy nhiên tổng số nợ 
xấu bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3), 
nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) và nợ có khả năng mất 
vốn (nợ nhóm 5) đã tăng tới 17,8%. 
ABBank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 
với 5% trên tổng dư nợ trong khi tăng trưởng tín 
dụng âm gần 10%. 
Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) là 
ngân hàng nhà nước "sở hữu" số nợ có khả năng 
mất vốn nhiều nhất trong số các ngân hàng đã 
được khảo sát với 5.546 tỷ đồng mặc dù ngân 
hàng này không phải là ngân hàng dẫn đầu về 
bơm vốn ra nền kinh tế. 
 

Mạng Lưới Blogger Việt Nam lên tiếng 
về cuộc tuyệt thực của Blogger Tạ 
Phong Tần 
Mạng Lưới Blogger Việt Nam - Bắt đầu từ ngày 
13/5/2015, blogger Tạ Phong Tần đã tuyệt thực 
nhằm phản đối hành vi ngược đãi tù nhân chính 
trị của cán bộ trại giam số 5, Yên Định, Thanh 
Hoá (thuộc bộ công an). 
Ba tuần sau, trong buổi thăm gặp gia đình diễn 
ra hôm 3/6/2015, bà Tạ Phong Tần xác nhận 
thông tin này với gia đình, đồng thời khẳng định 
sẽ tiếp tục đấu tranh tuyệt thực đến cùng. 
 

 
 
Em gái bà Tạ Phong Tần là bà Tạ Minh Tú cho 
biết sức khoẻ chị mình hiện đang ‘rất yếu’. Cho 
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đến thời điểm bản tuyên bố này được phổ biến, 
gia đình hoàn toàn không nhận được bất cứ 
thông tin gì về tình trạng sức khoẻ hiện nay của 
bà Tạ Phong Tần. 
Đây là lần tuyệt thực thứ ba của tù nhân lương 
tâm Tạ Phong Tần trong thời gian bị giam giữ 
nhằm phản đối chế độ hà khắc của trại giam và 
tình trạng phân biệt đối xử, đàn áp tù nhân chính 
trị. 
Cũng cần nhắc lại , hồi tháng 12 năm 2014, một 
học viên Pháp Luân Công là anh Vũ Hồng Tố đã 
tử vong sau khi tuyệt thực phản đối bản án 5 năm 
tù giam. Chúng ta, những người yêu chuộng tự 
do dân chủ không thể để kịch bản tương tự xảy 
đến đối với blogger Tạ Phong Tần cũng như tất 
cả các tù nhân Việt Nam. 
 

'Người VN tin blog hơn kênh nhà nước’ 
 

 
BBC: Đa số người dân Việt Nam tin tưởng các 
trang blog cá nhân hơn truyền hình nhà 
nước, theo kết quả thăm dò do hãng khảo sát 
quốc tế Gallup phối hợp thực hiện với cơ 
quan Quản trị Phát Thanh (BBG) trực thuộc 
Bộ Ngoại giao Mỹ. 
Cuộc khảo sát được thực hiện trên 3.000 người 
Việt Nam độ tuổi từ 15 trở lên, trong khoảng thời 
gian từ ngày 20/1 đến 13/3 năm nay. 
88% số người được khảo sát nói họ xem tin tức 
mỗi ngày, trong khi 96,8% nói họ theo dõi tin tức 
ít nhất một tuần. 
Tuy nhiên, 58,2% người dân Việt Nam từ các độ 
tuổi cho rằng blog cá nhân "đáng tin" hơn truyền 
thông nhà nước. 
"Điều này cho thấy sự thiếu tin tưởng vào 
truyền thông nhà nước, đặc biệt là ở những 
người trẻ tuổi được giáo dục tốt hơn", báo 
cáo nhận định. 
Kết quả khảo sát cũng cho thấy chỉ 48,6% người 
Việt độ tuổi 15-34 xem các kênh truyền hình nhà 
nước như VTV, trong khi tỷ lệ này là 74,1% ở 
những người độ tuổi trên 35. 
 
Điện thoại di động đang trở thành công cụ tiếp 
cận internet chính tại Việt Nam, báo cáo cho biết. 

Theo đó, hơn 80% cư dân mạng nói họ sử dụng 
điện thoại để truy cập mạng trong một tuần qua. 
Chỉ 45,5% nói họ lên mạng bằng máy tính bàn và 
26,5% nói họ dùng máy tính xách tay. 
72,8% người Việt Nam độ tuổi 15-24 nói họ truy 
cập Facebook trong một tuần qua. Theo sau đó 
là YouTube, với tỷ lệ 59,7% và Google, 71,3%. 
 

Không có đại biểu nào phát biểu, Quốc 
hội nghỉ sớm 
(NLĐO)- Sáng 9-6, Phó Chủ tịch Quốc hội cộng 
sản Huỳnh Ngọc Sơn đã tuyên bố kết thúc buổi 
họp Quốc hội sớm hơn 2 giờ so với dự kiến sau 
khi không có đại biểu nào có ý kiến về chương 
trình giám sát năm 2016 của Quốc hội. 
 
Theo chương trình làm việc sáng 9-6, sau khi 
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh 
Phúc đọc tờ trình dự kiến về chương trình hoạt 
động giám sát của Quốc hội năm 2016 thì các đại 
biểu sẽ tham gia thảo luận. Tuy nhiên, không có 
đại biểu nào bấm nút để phát biểu ý kiến. Đây là 
sự việc hi hữu khi lần đầu tiên đã không có đại 
biểu nào tham gia thảo luận ý kiến tại một phiên 
thảo luận. Điều này hoàn toàn trái ngược với các 
phiên thảo luận, chất vấn được truyền hình, phát 
thanh trực tiếp khi có rất nhiều đại biểu đăng ký 
phát biểu, thậm chí nhiều đại biểu đã không có 
cơ hội phát biểu vì hết giờ. 
 

 
 
Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét, 
quyết định 1 trong 2 nội dung giám sát năm 2016: 
việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 -2015) 
gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; định 
hướng phát triển khoa học, công nghệ để đẩy 
mạnh công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2015-2025.  
 
Tuy nhiên, các đại biểu đã không thảo luận về 
vấn đề này, có lẽ do các “nghị gật” của quốc hội 
bù nhìn CSVN thấy không có nhiều cơ hội tham 
nhũng cho nhóm lợi ích của mình nên nghỉ sớm. 
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Vòi tiền ở sân bay: Nhân viên tự thò tay 
vào túi hành khách lấy tiền. 

 
 
Theo BáoTuổi trẻ trích nhiều phản ánh từ độc giả 
“tố” chuyện bị vòi tiền khi làm thủ tục xuất nhập 
cảnh tại các sân bay quốc tế ở Việt Nam. Vì ngại 
những rắc rối, phiền toái, có thể ảnh hưởng đến 
giờ bay của mình, nhiều hành khách đành ngậm 
ngùi “móc tiền” ra để qua cửa. Thậm chí có 
trường hợp, “nhân viên sân bay tự thò tay vào túi 
hành khách lấy 30 USD rồi cho ra…”. 
 
Theo chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Thị Kim 
Khánh, trong chuyến về thăm gia đình của anh 
trai chị từ Canada về cách đây không lâu, trong 
số hành lý mang theo có một laptop và khi đến 
cửa hải quan đã bị chặn lại và vặn vẹo kiểu “tại 
sao lại mang về máy mới như vậy”, sau đó săm 
soi các hành lý khác và sử dụng các hình thức 
câu giờ. Cuối cùng sau khi phải chờ đợi quá lâu 
và mệt mỏi về một hành trình bay dài, anh chị 
đành chào thua và chịu móc hầu bao để được 
yên thân. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Hoa Tím Yêu Kiều 
 
Em cùng hoa thơ thẩn bên chiều 
Cỏ mềm êm dịu dấu chân yêu 
Nhè nhẹ kẻo đau cành Hoa Tím 
Mây hồng đứng lặng nắng trong veo... 
 
Hoa Tím thênh thang tận cuối trời 
Mình Em dệt mộng tím chơi vơi 
Áo dài trắng quá tình ngây ngất 
Má lụa môi đào...Gió lả lơi... 
 
Đẹp quá em ơi dáng diễm kiều 
Lòng anh xao xuyến ước mơ theo 
Bên em chiều tím hoàng hôn tím 
Tình yêu màu tím mộng lòng ơi! 
 
Nhớ nhé em yêu, hoa tím mơ 
Vì em anh dệt mối tình thơ 
Suốt đời yêu nhất loài hoa tím 
Tím ngát không gian tím đợi chờ...  
 
Phạm Thị Minh-Hưng 
 
 

 

 

 

TRẦN LÊ UYỂN MY 

Sinh ngay 18 thang 2 nam 1997 

Con ông Trần Minh Dũng và bà Lê Cao Ngọc 
Vân ở Almere vừa thi đậu Gymnassium tháng 
6 năm 2015. 

BCH/CĐVNTNCS/HL & Ban Quản Trị Báo 
Việt Nam Nguyệt San 

Chúc mừng bạn trẻ và gia đình 

 

 

Danh ngôn cuộc sống 

 

Nguồn sức mạnh lớn nhất thế giới là tuổi 

trẻ và vẻ đẹp của người phụ nữ. 

 

The world's biggest power is the youth 

and beauty of a woman. 

 

Chanakya 

 
 

 

http://danhngoncuocsong.vn/tac-gia/chanakya.html
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Giải trí có giải thưởng SUDOKU 

Luật chơi: Có tất cả 9 hàng, 9 cột và 9 khung. 
Số từ 1 đến 9 chỉ được xuất hiện một lần ở mỗi 
hàng, mỗi cột và mỗi khung. 
 
Giải thưởng: giải đáp đúng sẽ được tặng một 
năm báo VNNS. Đáp số xin gởi về địa chỉ tòa 
soạn trước ngày 10-07-2015. Giải trúng quý 
độc giả có thể gởi tặng thân nhân, bè bạn. 
 
Độc giả trúng giải kỳ trước VNNS273: 
1/ V.D Tran (772) – Nijmegen. Độc giả sẽ được 
tăng hạn báo lên 1 năm. 
2/ Nguyen T.V. Hoang (657) – Leusden. Độc 
giả gởi tặng cho bạn ở Haarlem. 
3/ T.H.D. Tran (281) – Rosmalen. Độc giả sẽ 
được tăng hạn báo lên 1 năm. 
4/ Luu Van Ha (16) – Almere. độc giả gởi tặng 
bạn Nam - Cường (Alkmaar). 
Tòa soạn VNNS xin chúc mừng quý độc giả 
đã trúng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2     8  3  

   4   5 2  

       7 5 

  1  4 9    

 5  3  2  4  

   1 5  7   

7 8        

 1 9   3    

 6  2     8 

Mẫu giới thiệu VNNS đến gia đình bè bạn 
 
- tên người giới thiệu:  
- số độc giả:  
- địa chỉ:  
- giới thiệu độc giả mới tên:  
- địa chỉ:  
 
Giới thiệu 1 độc giả mới sẽ nhận được giải 
thưởng 6 tháng báo VNNS. 
 

Gratis examentraining: Wiskunde & 
Natuurkunde 

Voor: VWO-6 , HAVO-5 en VMBO-4 –
leerlingen. 

Neem contact op (Luyện thi miễn phí Toán – 
Vật Lý Cho thí sinh Tú Tài II, Tú Tài I và 
Trung Học Đệ Nhất Cấp Liên lạc): 

Trần Hữu Sơn 
0306063967 – 0659800724 
Katumtran975@gmail.com 
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Truyền Thông Xã Hội Dân Sự   
 
 
 
Lts. Trong số này VNNS xin giới thiệu đến quý độc giả một văn bản đang được lưu truyền rộng rãi 
trên facebook với tên gọi “ Hiến Chương 2015” do các nhà dân chủ trong nước soạn thảo và vận 
động cùng ký tên chung như một lời xác quyết cùng nhau đoàn kết tranh đấu cho một nền tự do, dân 
chủ cho Việt Nam trong tinh thần “hợp quần gây sức mạnh”. Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà 
hoạt động xã hội nỗi tiếng trong nước đã nhận định về bản Hiến Chương này sau đây. Kính mời quý 
độc giả theo dõi: 

 
*   *   * 

Bốn năm về trước, vào ngày chủ nhật 5/6/2011, tại Hà Nội và Sài Gòn, đã nổ ra một cuộc biểu tình 
lớn: Khoảng 300 người ở Hà Nội và 1000 người ở Sài Gòn đồng loạt xuống đường phản đối Trung 
Quốc lấn chiếm vùng biển Việt Nam. Đó là một ngày nắng rất đẹp, người rất đẹp, ai nấy dạt dào tình 
cảm yêu nước và trách nhiệm với đất nước, sôi sục căm ghét Trung Quốc bá quyền xâm lược. 
Nhưng những tình cảm cao đẹp đó đã bị chà đạp thô bạo: Biểu tình bị đàn áp, những người tham 
gia tích cực, nổi bật bị đánh đập và lăng mạ là “đi vì tiền”, “gây rối”... Ở Sài Gòn, biểu tình chỉ kéo dài 
được ba lần. Ở Hà Nội, 11 cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp trong cả mùa hè cho đến khi gần 50 người 
bị bắt giữ tùy tiện, trong đó có gần chục người bị nhốt ở Hỏa Lò 5-6 ngày đêm chỉ vì một tội vu vơ 
do công an cố gán cho, là “gây rối trật tự công cộng”. 
 
Sau trấn áp biểu tình là trấn áp hậu biểu tình: Những người tham gia tuần hành tiếp tục bị đe dọa, 
theo dõi, quấy nhiễu, bị gây sức ép lên gia đình và nơi làm việc. Hàng chục, hàng trăm người bị mất 
chỗ ở, mất việc làm. Đó là chưa kể, mọi người còn bị lăng nhục trên báo đài quốc doanh bởi những 
“dư luận viên” và “phóng viên bấm nút” ăn lương chế độ. Lời lẽ lăng mạ như vậy, qua thời gian không 
có gì mới. Vẫn là những luận điệu “tham gia vì tiền của thế lực thù địch”, “gây rối”, “chống phá đất 
nước”, v.v. 
 
Tóm lại, họ bị ngược đãi, bị coi như một thành phần thấp kém trong xã hội, chỉ bởi vì họ là “phản 
động”, chỉ bởi vì họ đã dám thể hiện chính kiến và lòng yêu nước trong khi chính quyền muốn họ 
ngoan ngoãn, suy nghĩ theo chủ trương, sống theo đường lối, “mọi việc đã có Đảng và Nhà nước 
lo”. 
 
Chính quyền đã áp đặt được ý muốn đó lên đa số người dân Việt Nam. Nhưng điều “Đảng và Nhà 
nước” không ngăn cản được, là kể từ cái mốc 5/6/2011 lịch sử đó, cả một phong trào rộng lớn, còn 
rộng lớn hơn biểu tình rất nhiều lần, đã nổ ra trên cả nước Việt Nam, không chỉ ở Hà Nội và Sài Gòn, 
mà khắp nơi: Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình 
Dương... Đó là phong trào đấu tranh bảo vệ quyền con người và đòi dân chủ hóa đất nước. 
Phong trào ấy đã mở ra hàng chục tổ chức xã hội dân sự, nối kết hàng trăm người - những người 
khác nhau về tuổi tác, thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo... nhưng đều có điểm chung là tình 
yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, và chung một mong muốn mãnh liệt: Việt Nam phải 
thay đổi theo hướng dân chủ hóa, bảo đảm nhân quyền và công lý. 
 
Và ngày 5/6 năm nay, bốn năm sau cuộc biểu tình đầu tiên của mùa hè 2011 khơi mào cho phong 
trào đấu tranh vì dân chủ-nhân quyền, một sự kiện chưa từng có tiền lệ nữa lại diễn ra: Hàng chục 
người cùng ký tên vào một bản cam kết cùng “hỗ trợ và bảo vệ” nhau trước sự đàn áp, sách nhiễu 
của chính quyền, cũng gần như là một bản cam kết cùng dấn thân vì sự thay đổi, dân chủ hóa đất 
nước. Đó là bản Hiến chương 2015.  
 
Hiến chương 2015 là tuyên bố đoàn kết của những người yêu nước, những người đấu tranh vì dân 
chủ - nhân quyền ở Việt Nam. Hiến chương cũng là lời thách thức và tuyên bố không cúi đầu gửi 
đến chính quyền công an trị với lực lượng “còn Đảng còn mình” - vốn vẫn bất chấp cả công lý, nhân 
quyền lẫn luật pháp để bảo vệ chế độ.  
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Bốn năm trước, phong trào đấu tranh nhen nhóm ra đời, còn đầy tự phát và sợ hãi.  
Bốn năm sau, phong trào ấy đã lớn mạnh thành nhiều cá nhân và tổ chức, với một bản Hiến chương 
đánh dấu sự trưởng thành, thoát khỏi tự phát và sợ hãi.  
Đó là bản Hiến chương 2015 sau đây: 
 
HIẾN CHƯƠNG 2015 
 
Chúng tôi, những người ký tên trong Hiến chương này, nhận thấy: 
Hiện nay, phong trào đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực 
và nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, những lực lượng cản trở sự tiến bộ trong chính quyền đã và 
đang tăng cường các hình thức kiểm soát và trấn áp nhằm phá hoại phong trào: từ theo dõi, giám 
sát, đến vu khống, bôi nhọ, hành hung và bắt bớ tùy tiện, thậm chí bỏ tù các nhà hoạt động. 
 
Do vậy, với tất cả danh dự và trách nhiệm, chúng tôi, những người ký tên trong Hiến chương này, 
cùng đồng thuận rằng tất cả chúng tôi có nghĩa vụ tương trợ và bảo vệ lẫn nhau. Cụ thể: 
 
1. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị câu lưu, tạm giữ, tạm giam, thì tất cả những người còn lại, nếu ở 
cùng địa phương đó tại thời điểm xảy ra hành động bắt giữ, phải hợp lực đấu tranh, đòi trả tự do ngay 
lập tức cho người đó; không ai được thoái thác. (Đòi người tại đồn công an nơi người đó bị giữ; trong 
trường hợp không biết người đó bị giữ ở đâu thì có thể tổ chức biểu tình tại Bộ Công an). 
 
2. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị hành hung, bị khủng bố tinh thần hoặc thể chất, thì những người 
còn lại phải chăm sóc, hỗ trợ về tài chính và pháp lý cho người đó. 
 
3. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị gây sức ép về kinh tế, chỗ ở, học tập, ảnh hưởng tới cuộc sống, 
thì những người còn lại, trong điều kiện của mình, phải trợ giúp khôi phục khả năng ổn định cuộc 
sống, đòi lại quyền lợi chính đáng cho người đó. 
 
4. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị gây khó khăn về thủ tục hành chính liên quan đến chính quyền, thì 
những người còn lại phải hỗ trợ về truyền thông và pháp lý cho người đó, buộc chính quyền phải thực 
hiện đúng trách nhiệm của họ. 
 
5. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị kết án tù hoặc cải tạo giam giữ, thì những người còn lại phải thăm 
nuôi người đó và chu cấp, bảo vệ, chăm sóc thân nhân (bố mẹ, vợ/chồng, con cái) của người đó. 
 
Chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ này trong tinh thần đoàn kết, tương trợ và phi bạo lực. 
Các nghĩa vụ này chỉ áp dụng đối với những người ký tên trong Hiến chương và bị trấn áp vì các hoạt 
động chính trị-xã hội ôn hòa và đúng mục đích dân chủ, nhân quyền. 
 
Bất kỳ ai đã ký tên vào Hiến chương đều phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Nếu thoái thác, vì bất 
kỳ lý do gì, người đó sẽ bị nêu tên trên các phương tiện truyền thông và chịu sự phán xét của công 
luận. Vi phạm 03 lần sẽ bị khai trừ khỏi Hiến chương. 
Hiến chương có hiệu lực đối với từng cá nhân kể từ thời điểm ký. 
 
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2015 
Bằng sự hiểu biết, danh dự và trách nhiệm, tôi Nguyễn Lân Thắng tuyên bố tham gia Hiến Chương 
2015 kể từ ngày 5/6/2015./. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lời hay 

Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, là để cống hiến, 

theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới. 

 

Dalai Lama 

 
 

Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cac-sinh-vat-dang-song-tren-dia-cau-nay-du-la-con-

http://danhngoncuocsong.vn/tac-gia/dalai-lama.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cac-sinh-vat-dang-song-tren-dia-cau-nay-du-la-con-nguoi-hay-con.html#ixzz3dFhScJyq
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cac-sinh-vat-dang-song-tren-dia-cau-nay-du-la-con-nguoi-hay-con.html#ixzz3dFhScJyq
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Ngàn  

ánh dương 

rực rỡ 
 

Khaled Hosseini 

Trúc Hà dịch 

 

Chương 16 

KABUL, MÙA XUẤN 1987 

 

Cô bé Laila, chín tuổi, thức dậy mỗi sáng trong 
sự háo hức được gặp bạn mình là Tariq. Tuy 
nhiên, sáng hôm nay cô bé biết sẽ không có Tariq 
để mà gặp. 
 
“Mày đi bao lâu?” nó hỏi lúc nghe thằng Tariq nói 
phải theo cha mẹ đi Ghazni, một thành phố ở 
phía Nam, để thăm chú nó. 
“Mười ba ngày.” 
“Mười ba ngày lận hả?” 
“Ðâu có lâu đâu. Mày làm gì xụ mặt vậy, Laila.” 
“Ðâu có.” 
“Mày không khóc chứ?” 
“Không! Tao không khóc vì mày. Không bao giờ.” 
Nó đá vô ống chân của Tariq, cái chân thiệt chứ 
không phải chân giả, và thằng bé tinh nghịch ra 
dấu phát mạnh vô phía sau đầu của nó. 
 
Mười ba ngày. Gần hai tuần lễ. Và chỉ sau năm 
ngày, Laila đã hiểu được một sự thật căn bản về 
thời gian: cũng giống như cái đàn phong cầm mà 
cha của Tariq thỉnh thoảng dùng để  chơi vài bản 
nhạc xưa tiếng Pashto, thời gian được kéo dài 
hay thu ngắn tùy thuộc vào sự vắng mặt hay có 
mặt của Tariq. 
 
Dưới nhà, ba má nó lại cãi nhau. Laila đã quen 
quá rồi: má nó hung hăng, không kềm hãm được, 
tới lui la hét; ba nó thì ngồi yên bối rối, ngoan 
ngoãn gật đầu, chờ cho qua cơn bão. Laila đóng 
cửa lại, thay đồ, nhưng vẫn nghe được mọi 
chuyện. Cuối cùng, tiếng cửa đóng sầm, tiếng 
chân thình thịch, rồi tiếng cót két thật to của cái 
giường của má. Thế là ba nó đã thoát nạn. 
 
“Laila!” Ba gọi nó. “Sắp trễ giờ của ba rồi!” 
“Một phút thôi!” 
Laila mang giầy và nhìn gương chải thật nhanh 
những lọn tóc quăn vàng óng, dài ngang vai của 
nó. Má luôn luôn nói nó thừa hưởng của bà cố 

ngoại của nó, tức bà ngoại của má, màu tóc cũng 
như hàng mi dày, đôi mắt màu ngọc bích, đôi má 
lúm đồng tiền, xương gò má cao và cái môi dưới 
hơi trề mà má nó cũng có. Má nói bà cố ngoại 
nức tiếng đẹp khắp vùng thung lũng này. Sắc đẹp 
của bà đã bỏ qua hai thế hệ đàn bà trong gia tộc 
mình, nhưng chắc chắn không bỏ qua con, Laila. 
Thung lũng má nói ở đây nằm ở tỉnh Panjshir, là 
vùng nói tiếng Ba Tư, cách thủ đô Kabul một trăm 
cây số về phía Ðông Bắc. Cả má lẫn ba đều sinh 
ra và lớn lên ở Panjshir, lúc đó hai người là anh 
em họ với nhau. Sau đó, khoảng thời gian 1960, 
lúc hai người vừa mới lấy nhau và tràn trề hy 
vọng, họ dọn nhà về lại Kabul khi ba được nhận 
vào Ðại Học Kabul. 
 
Laila chạy vội xuống lầu, thầm hy vọng má đừng 
ra khỏi phòng để gây với ba nữa. Nó thấy ba nó 
đang quỳ gối ở chỗ cửa lưới. 
“Con đã thấy chỗ này chưa, Laila?”  
Vết rách trên cửa lưới này đã có từ mấy tuần rồi. 
Laila ngồi xổm xuống bên cạnh ba. “Chưa, chắc 
là mới.” 
 
“Ba cũng nói với má con như vậy.” Trông ông có 
vẻ rúng động và suy yếu đi, như thường khi  sau 
mỗi lần bị má nó rầy rà. “Má nói bị vậy mà mấy 
con ong chui vô được.”  
 
Laila thấy thương ba quá. Ba nó là một người 
đàn ông nhỏ thó, vai hẹp, với bàn tay thon thả 
như tay đàn bà. Buổi tối, mỗi lần Laila bước vô 
phòng ba nó, nó đều thấy dáng ông cúi mặt vô 
trang sách, mắt kính trễ xuống tận chóp mũi.  
 
Nhiều lúc, ông còn không biết có nó nữa, nhưng 
khi biết thì ông làm dấu trang sách đang đọc, rồi 
nở nụ cười thân thiện. Ba nó thuộc gần hết 
những bài thơ của Rumi và Hafez. Ȏng có thể nói 
thao thao về cuộc tranh chấp A Phú Hãn giữa hai 
nước Anh và Nga thời Nga hoàng. Ȏng biết sự 
khác biệt giữa thạch nhũ trên và thạch nhũ dưới, 
và có thể nói cho bạn biết rằng khoảng cách giữa 
trái đất và mặt trời bằng một triệu rưỡi lần khoảng 
cách từ thủ đô Kabul đến thành phố Ghazni. 
Nhưng mà nếu Laila cần cạy nắp một lọ kẹo thì 
nó phải nhờ đến má nó, điều này khiến nó cảm 
thấy như  phản bội ba nó. Những dụng cụ thông 
thường luôn làm ba nó lúng túng. Nếu cứ để ông 
lo thì bản lề cái cửa kêu cót két không bao giờ 
được cho dầu. Trần nhà vẫn tiếp tục dột sau khi 
được ông trét sửa. Mốc meo phát triển một cách 
ngang ngược trong mấy cái tủ bếp. Má nó nói hồi 
năm 1980, trước khi anh Ahmad ra đi cùng với 
anh Noor để tham gia cuộc thánh chiến chống 
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Liên Xô, chính anh là người lo những việc này 
trong nhà một cách nghiêm túc và thành thạo. 
 
“Nhưng nếu cần người để đọc gấp một cuốn 
sách,” má nói, “thì ba mày là nhất.” 
 
Biết thế nhưng Laila vẫn không tài nào từ bỏ ý 
nghĩ là đã có một thời, lúc hai anh Ahmad và 
Noor chưa đi đánh giặc chống Liên Xô - lúc ba 
chưa cho hai anh đi - má cũng quý cái tánh mê 
sách của ba, cũng như đã có một thời má coi sự 
đãng trí và vụng về của ba là một điều duyên 
dáng, quyến rũ. 
 
“Thế hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ?” ba nó hỏi 
và cười kín đáo. “Ngày thứ năm? Hay ngày thứ 
sáu?” 
 
“Con chẳng để ý, con không có đếm,” Laila nói 
dối, cô bé nhún vai và thấy thương ba quá vì ông 
nhớ, chứ còn má nó thì không hề biết Tariq đã đi 
xa. 
 
“Coi vậy mà chẳng mấy chốc là nó lại chớp đèn 
pin đó,” ba nó nói, ý ám chỉ trò chơi tín hiệu đèn 
hàng đêm của Laila và Tariq. Hai đứa chơi trò 
này đã lâu lắm, thành thói quen trước khi đi ngủ, 
như đánh răng vậy. 
 
Ba nó rà ngón tay lên chỗ rách. “Ba sẽ vá chỗ 
này ngay khi ba rảnh. Bây giờ mình đi đi.”  
Ba cao giọng nói với lại, “Cha con anh đi nhe, 
Fariba! Anh đưa Laila đến trường. Em đừng 
quên đón con nhé!” 
 
Lúc nó leo lên ngồi phía sau xe đạp của ba nó, 
Laila phát hiện ở phiá trước đường có một chiếc 
xe hơi đậu đối diện với căn nhà của người thợ 
đóng giầy tên Rasheed và bà vợ ít xuất hiện của 
ông. Ðó là một chiếc xe hiệu Benz, loại xe không 
mấy khi thấy ở khu này, xe màu xanh lơ có một 
đường sọc trắng to chạy từ trước ra sau xe. Laila 
nhìn thấy hai người đàn ông ngồi bên trong xe, 
một người sau tay lái, người kia phía sau. 
 
“Họ là ai vậy?” nó hỏi. 
“Không phải chuyện của mình,” ba nó bảo. “Leo 
lên đi, trễ học bây giờ.” 
 
Laila nhớ lại một lần cãi vả, má nó đứng trước 
mặt ba nó và làm bộ õng ẹo nói, Việc của anh là 
thế đó, phải không? Là coi mọi việc không phải 
là việc của anh. Ngay cả việc hai đứa con trai của 
anh phải đi lính. Mặc cho em thuyết phục, anh cứ 
dúi mũi vô mấy cuốn sách đáng nguyền rủa đó, 

anh để mặc cho con trai mình ra đi như thể chúng 
là những đứa con hoang vậy. 
 
Ba nó đạp xe đi, Laila ngồi phía sau, hai tay ôm 
vòng ngang bụng ba. Ngang qua chiếc xe Benz 
màu xanh, Laila thoáng thấy người đàn ông ngồi 
phía sau xe: dáng người gầy, tóc bạc, mặc bộ 
com-lê màu nâu đậm, trên túi ngực vắt khăn tay 
tam giác trắng. Một điều nữa nó kịp ghi nhận, đó 
là xe mang bảng số Herat. 
 
Ðoạn đường còn lại, hai cha con đi trong im lặng, 
ngoại trừ ở mỗi cua quẹo, ba nó lại thận trọng 
bóp thắng và kêu lên, “Giữ chặt nhe Laila. Chậm 
lại, chậm lại. Xong.” 
 
Trong lớp học ngày hôm đó, bị chia trí giữa sự 
vắng mặt của Tariq và vụ cãi vả của ba má  nó, 
Laila thấy sao khó chú ý quá. Vì thế khi cô giáo 
gọi tên nó bảo kể tên thủ đô nước Lỗ Ma Ni và 
nước Cuba, thì nó hoàn toàn bị bất ngờ, không 
trả lời được. 
 
Tên cô giáo là Shanzai, nhưng sau lưng cô, lũ 
học trò gọi cô là cô-cô Họa sĩ, cũng bởi động tác 
của cô khi tát học trò – lòng bàn tay rồi lưng bàn 
tay, tát qua tát lại giống như một họa sĩ xử dụng 
cây cọ. Cô-cô Họa sĩ là một đàn bà trẻ có khuôn 
mặt sắc nét với cặp chân mày rậm. Vào ngày tựu 
trường đầu tiên, cô đã tự hào tuyên bố với cả lớp 
rằng cô là con gái của một nông dân nghèo ở tỉnh 
Khost.  Cô đứng thẳng người, mái tóc đen tuyền 
chải ra phía sau và cột túm lại, do đó khi cô-cô 
quay người đi, Laila có thể nhìn thấy những sợi 
lông đen, ngắn và cứng trên cổ cô. Cô-cô không 
hề trang điểm hay đeo nữ trang. Cô-cô không 
trùm đầu và cấm học trò nữ làm việc đó. Cô nói 
đàn ông và đàn bà bình đẳng với nhau trên mọi 
phương diện, và không có lý do gì đàn bà phải 
trùm đầu trong khi đàn ông thì không. 
 
Cô nói Liên Xô là quốc gia tốt đẹp nhất thế giới, 
cùng với A Phú Hãn. Nước này đối xử tốt với 
người lao động, và mọi người dân đều bình đẳng 
như nhau. Ở Liên Xô, mọi người đều hạnh phúc 
và thân thiện, không như ở Mỹ tội phạm nhiều 
khiến người ta sợ không dám ra đường. Và rồi 
mọi người ở A Phú Hãn cũng sẽ được hạnh 
phúc, cô bảo, một khi bọn chống tiến bộ, bọn thảo 
khấu lạc hậu, đã bị đánh bại. 
 
“Ðó là lý do tại sao các đồng chí Liên Xô của 
chúng ta đến đây vào năm 1979. Ðể giúp nước 
láng giềng một tay. Ðể giúp chúng ta đánh bại 
bọn ác ôn muốn cho đất nước chúng ta lạc hậu 
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và cỗ lỗ. Các em cũng phải góp một tay. Các em 
phải báo cáo bất cứ ai biết những tên phản động 
đó. Ðó là bổn phận của các em. Các em phải 
nghe ngóng, rồi báo cáo. Ngay cả nếu đó là cha 
mẹ, hay chú bác, cô dì của các em. Bởi vì không 
có ai thương các em cho bằng đất nước của các 
em. Ðất nước là trên hết, hãy nhớ! Cô sẽ hãnh 
diện về các em, và đất nước của các em cũng 
vậy. 
 
Trên tường phía sau bàn của cô-cô là một bản 
đồ Liên Xô, một bản đồ A Phú Hãn và một bức 
ảnh đóng khung của vị tổng thống cộng sản mới 
nhất, Najibullah, người ba nó nói đã từng đứng 
đầu KHAD, tức lực lượng công an chìm đáng sợ 
của A Phú Hãn. Còn nhiều bức ảnh khác nữa, 
phần lớn của những người lính Liên Xô bắt tay 
nông dân, trồng cây táo non, xây nhà, miệng luôn 
cười vui vẽ. 
“Em kia,” tiếng cô-cô đang cất lên, “Ðang mơ 
mộng hả, tôi có quấy rầy em không, cô-gái-phản-
động?” 
Cô-gái-phản-động, đó là biệt danh cô-cô đặt cho 
Laila, bởi vì nó sinh ra trong đêm “Ðảo chánh 
Tháng tư năm 1978” - có điều cô-cô sẽ nổi giận 
nếu có ai trong lớp xử dụng chữ “đảo chánh”. 
Những gì đã xẩy ra, cô-cô nhấn mạnh, là một 
cuộc cách mạng, một cuộc nổi dậy của tầng lớp 
lao động chống lại sự bất bình đẳng. Thánh chiến 
là một chữ khác bị cô-cô cấm đoán. Cứ theo cô-
cô, chẳng có cuộc chiến tranh nào xẩy ra ở các 
tỉnh, chỉ là những cuộc chạm trán với những kẻ 
phá rối mà cô-cô cho là do sự xúi giục của người 
ngoại quốc. Và chắc chắn không ai, không một 
ai, dám nhắc lại trước mặt cô-cô tin đồn đang nổi 
lên khắp nơi rằng sau tám năm trời chiến đấu, 
Liên Xô đang thua. Nhất là khi hiện nay tổng 
thống Mỹ, Reagan, đã bắt đầu gởi hỏa tiển 
Stinger đến để thánh-chiến-quân triệt hạ máy bay 
trực thăng của Liên Xô, trong lúc những người 
Hồi giáo trên khắp thế giới đang tham gia vào 
chính nghĩa: những người dân Ai Cập, Pakistan, 
thậm chí những người Ả Rập giàu có, họ đều bỏ 
hết tài sản bạc triệu để đến A Phú Hãn tham gia 
vào cuộc thánh chiến. 
“Bucharest. Havana,” Laila ráng nói được.  
“Những nước này có phải là bạn của ta không?” 
“Dạ có, họ là những nước hữu nghị với ta.” 
Cô-cô gật đầu cộc lốc.  
 
Ðến giờ tan học, một lần nữa má nó lại không 
đến đón nó. Cuối cùng Laila phải đi bộ về nhà với 
hai cô bạn cùng lớp là Giti và Hasina. 
Gita là một cô bé gầy gò xương xẩu, tóc cột đuôi 
ngựa hai bên. Mặt nó lúc nào cũng cau có và khi 

đi bộ, nó ôm sách sát trước ngực như một cái 
khiên. Còn nhỏ Hasina thì mười hai tuổi, lớn hơn 
Laila và Giti ba tuổi, nhưng nó bị ở lại lớp ba một 
lần và lớp bốn hai lần. Những sự thiếu kém về 
mặt thông minh được Hasina bù lại bằng những 
trò tinh nghịch và cái miệng, mà Giti nói, chạy 
như cái máy may. Chính Hasina đã nghĩ ra biệt 
danh cô-cô Họa sĩ. 
Hôm nay, Hasina đang chỉ cách làm sao để đẩy 
lui những cây si xấu trai. “Phương pháp an toàn, 
bảo đảm hiệu nghiệm. Tao hứa chắc đó.”    
“Ðiên thật. Tao còn nhỏ quá, làm gì có người đeo 
đuổi!” Giti nói. 
“Mày đâu còn nhỏ quá đâu.” 
“Ðã có ai đến hỏi cưới tao đâu.” 
“Tại mày có râu, em ạ.” 
 
Nhỏ Giti vội vàng đưa tay lên sờ cằm và hốt 
hoảng nhìn Laila đang cười thương hại nó - nhỏ  
Giti là người thiếu óc hài hước nhất mà nó từng 
gặp - vừa lắc đầu trấn an nó. 
“Mà tụi bay có muốn biết phải làm sao không?” 
“Thì nói đi,” Laila bảo. 
“Ðậu. Ít nhất bốn lon đậu. Ăn vào buổi chiều ngày 
tên thằn lằn sún răng đến xin cưới. Mà phải cho 
nổ đúng lúc nghe, phải đúng lúc mới ăn tiền. Tụi 
bay phải nín thở chờ tới lúc đem trà ra mời nó thì 
mới cho nổ.” 
“Ðược rồi, tao sẽ nhớ,”Laila nói. 
“Tên đó cũng sẽ nhớ.” 
 
Ðúng ra lúc đó Laila đã có thể nói với Hasina là 
nó chẳng cần đến lời chỉ bảo này, bởi vì ba nó 
hoàn toàn không có ý gả nó sớm cho ai cả. Mặc 
dù ba nó làm việc ở Silo, một lò bánh mì khổng 
lồ ở Kabul, nơi ông suốt ngày phải lao động cực 
lực trong cái nóng và ồn ào của giàn máy, đốt 
mấy cái lò to tướng và xây bột cả ngày, nhưng 
hồi trước ông đã học đại học. Trước ngày cộng 
sản đuổi ông, ông đã từng là giáo sư trung học. 
Ðó là hồi mới xảy ra cuộc đảo chánh 1978, 
khoảng một năm rưỡi trước khi cộng sản đến 
chiếm nước. Ba nó đã nói rõ cho nó biết, từ hồi 
nó còn nhỏ, là điều quan trọng nhất trong đời 
ông, ngoài sự an toàn của nó, là việc học của nó. 
 
Ba biết con còn nhỏ, nhưng ba muốn con hiểu và 
nhớ điều này ngay từ bây giờ, ông nói. Hôn nhân 
có thể chờ được, giáo dục thì không. Con là một 
đứa con gái hết sức thông minh. Thật sự như thế. 
Con có thể trở thành bất cứ gì con muốn, Laila ạ. 
Ba biết chắc điều đó. Và ba cũng biết là khi cuộc 
chiến này chấm dứt, đất nước A Phú Hãn sẽ cần 
đến con, cũng như cần những người công dân 
nam khác, hay còn hơn có thể nữa. Bởi lẽ một xã  
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hội sẽ khó thành công nếu phụ nữ thất học. Rất 
khó. 
Tuy nhiên Laila không hề kể cho Hasina nghe 
những điều ba nó nói, hay nói nó rất sung sướng 
có một người cha như thế, hay nói nó hãnh diện 
được ba nó trân quý, hay nói nó nhất quyết sẽ 
theo đuổi việc học giống như ba nó vậy. Liên tiếp 
hai năm vừa qua, Laila đã nhận được chứng chỉ 
học sinh xuất sắc nhất lớp. Những chuyện này, 
nó chẳng hề nói cho nhỏ Hasina biết; hai ba năm 
nữa thôi, cha của Hasina, một người tài xế taxi 
nóng tính, sẽ gả nó đi lấy chồng. Thỉnh thoảng 
những khi Hasina nói năng nghiêm chỉnh, nó có 
kể cho Laila nghe là gia đình nó đã quyết định gả 
nó cho một người anh họ rất gần, lớn hơn nó 20 
tuổi và có một tiệm sửa xe hơi ở Lahore. Tao đã 
gặp anh chàng này hai lần rồi, Hasina nói, cả hai 
lần đều thấy anh ta ăn mà hả miệng. 
“Ðậu, nhớ nhe tụi bây,” Hasina nói. “Nhớ ăn đậu. 
Trừ khi, tất nhiên,”- nói tới đây nó cười toe một 
cách ranh mãnh và cù chỏ thúc nhẹ Laila – 
“người đó là chàng hoàng tử đẹp trai, một chân 
đến gõ cửa. Khi đó thì…”  
 
Laila hất cù chỏ của Hasina ra. Người nào khác 
mà nói như thế về Tariq thì chắc nó sẽ giận lắm. 
Nhưng Hasina thì Laila biết không có ác ý gì, nhỏ 
đó chỉ thích chế nhạo thôi, và nó không tha ai hết, 
kể cả bản thân nó. 
“Mày không được nói người khác như thế!” nhỏ 
Giti bảo. 
“Người khác nào?” 
“Những người tàn tật vì chiến tranh,” Giti nói một 
cách nghiêm trang, không hiểu sự chọc ghẹo của 
Hasina. 
“Bà sơ Giti này hình như đã phải lòng Tariq. Tao 
biết mà. Ha ha. Mà sơ có biết là anh chàng đã có 
chỗ rồi không? Phải không, Laila?” 
“Tao không phải lòng ai hết!” 
 
Hai đứa chia tay với Laila, và vẫn còn tiếp tục nói 
qua nói lại như thế khi tụi nó quẹo vô con đưòng 
nhà tụi nó. Laila đi một mình qua ba dẫy phố cuối 
cùng. Lúc đến con đường nhà nó, Laila để ý thấy 
chiếc xe hơi Benz màu xanh lơ vẫn còn đậu đó, 
trước nhà của Rasheed và Mariam. Người đàn 
ông lớn tuổi mặc bộ côm-lê nâu bây giờ đang 
đứng trước mũi xe, chống gậy nhìn vô nhà. 
 
Ðúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng 
Laila. “Ê, cô bé tóc vàng. Nhìn đây.” Laila xoay 
người lại và bắt gặp ngay cái nòng súng đang 
chĩa vô nó.   (còn tiếp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao Lần Tự Dối Lòng 

 Trần Trung Đạo  

 

Khuya giật mình thức giấc 

Thấy mình nằm co ro 

Đưa bàn tay chải tóc 

Biết là còn tự do 

 

Nhìn ra ngoài cửa sổ 

Đất trời rộng muôn phương 

Nghìn ngôi sao lấp lánh 

Ngôi nào là quê hương 

 

Lôi ra tờ báo củ 

Bi hài kịch Việt Nam 

Hoan hô và đả đảo 

Kẻ khóc ngươì cười khan 

 

Đã bao lần tự dối 

Phú quí như phù vân 

Công danh là mộng ảo 

Tình như chuyến đò ngang 

 

Đã bao lần tự dối 

Chí lớn nhưng thời không 

Nên gươm thề buổi ấy 

Lỡ hen cùng núi sông 

Đời trôi theo năm tháng 

Mộng vỡ trên bàn tay 

Còn ai là tri kỷ 

Về cùng ta đêm nay 

 

Mười năm trên đất khách 

Mười năm dài long đong 

Ngày đi hai tay trắng 

Bây giờ hai tay không 

 

Mười năm trên đất khách 

Bao lần tự dối lòng 

Gió sương rồi cũng mặc 

Thổi đời ta lưu vong 
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Người Đàn Ông Cân Đo 
Tội Ác Và Thời Gian. 

 

 

 
* 

Hai đứa chúng tôi dự định chỉ đi đến Thái Lan rồi 
sau đó đến xứ chùa tháp, rồi quay về lại Hoa Kỳ. 
Nhưng khi đến Campuchia và thấy cũng gần sát 
với nước Việt Nam, hơn nữa người hướng dẫn 
viên du lịch nói sẽ lo mọi thủ tục chỉ trong có vài 
ba tiếng đồng hồ là xong nên nàng muốn ghé qua 
đây dăm ba ngày cho biết Saigon. Tôi thì sao 
cũng được, miễn là người tôi yêu vui là được rồi. 
Tuy chưa chính thức lấy nhau nhưng chúng tôi 
ăn ở cũng như đôi vợ chồng mới cưới và đang 
hưởng tuần trăng mật. 
 
Tôi hơn nàng đến hai mươi ba tuổi. Nàng mười 
tám tôi bốn mươi mốt vì vậy mà tôi chìu nàng tối 
đa. Nàng muốn tức... trời muốn! 
Nếu không nhờ tiếng tăm của mẹ tôi, nữ văn sĩ 
Lữ Túy Phượng đã và đang nổi tiếng với những 
tác phẩm sưu tầm công phu viết về đời tư và 
những hoạt động của những lãnh tụ các đảng 
cộng sản Việt Nam và thế giới; đã và đang gây 
ra bao tội ác với chính đồng bào trong nước. Và, 
nếu không nhờ ba và hai anh trai của nàng cũng 
rất thích những tác phẩm của mẹ tôi thì khó mà 
tôi được gia đình của nàng chấp nhận, đơn thuần 
chỉ là vì tuổi tác mà thôi. 
Khắp cùng nước Mỹ và những nước trên thế giới 
thì gần như không một người đàn ông Việt Nam 
nào, và có cả phái nữ nữa, lại không một lầnnghe 
qua tên của mẹ tôi. Tuy mẹ sắp bước qua tuổi 
lục tuần nhưng mẹ vẫn còn đẹp lại sang trọng 
quý phái nữa mà tôi vẫn nghĩ có lẽ chỉ vì từ ngày 
rời khỏi quê hương cho đến nay mẹ vẫn... phòng 
không gối chiếc nên mới được... trẻ mãi không 
già. 
Saigon chật chội vì có quá đông người mà gần 
như ai ai cũng sử dụng phương tiện xe gắn máy 
nên cảnh kẹt xe xem ra rất thường xuyên. Ngày 
xưa, ngày mà tôi rời khỏi nơi đây khi chiến tranh 
đã vào những ngàycuối cùng, và ngày đó tôi chỉ 
mới lên bảy tuổi nên trí nhớ về một vùng quê 
hương quả là quá nghèo nàn. 

 
 
Người vợ sắp cưới của tôi cho phép tôi đi dạo 
xem thành phố, xem người và xem các tiệm buôn 
vì ngày mai hai đứa chúng tôi phải rời khỏi nơi 
đây. Người tôi yêu không muốn thấy tôi cũng 
nằm liệt một chỗ như nàng. 
Một vật mà tôi thấy phía trước mặt làm tôi phải 
chú ý đến, đó là cái cân thật cũ kỹ để cân người 
đặt trên vỉa hè nơi có người bộ hành ngược xuôi 
tấp nập. Bên cạnh cái cân có một tấm giấy carton 
với hàng chữ thật lớn “cân sức khỏe 2000 đồng” 
viết bằng bút lông màu đỏ nét chữ rất lớn - rất 
đậm - như muốn để cho người qua lại phải chú ý 
đến, vậy mà không một người qua lại nào trên hè 
phố để mắt đến. 
 
Người đàn ông chủ của cái cân đó vào khoảng 
trên sáu mươi tuổi và gương mặt tuy có vẻ khắc 
khổ nhưng trông thật trí thức. Bộ đồ mà ông đang 
mặc, đôi dép mà ông đang mang, cho tôi biết 
cuộc sống của ông không lấy gì được đầy đủ lắm, 
nếu không muốn nói là túng quẫn. Ông ngồi đó, 
sau cái cân và bên phía tay phải của ông, bên 
cạnh một cây cột xi măng, có dựng một cái thước 
cây cao mà tôi nghĩ là để đo chiều cao của người. 
Công việc kinh doanh với chỉ một cái cân và cây 
thước, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời. 
Người đàn ông ngồi đó đang nhìn người qua lại 
trên hè phố với vẻ dửng dưng như không hề chờ 
đợi sẽ có người đến đứng lên cái cân. 
“Hai ngàn đồng Việt Nam”, tôi nhẩm tính với hối 
suất mà tôi mới vừa đổi trong khách sạn thì nó 
chỉ vào khoảng mười một mười hai xen đô la Mỹ 
mà thôi. Cũng vì gương mặt của ông và thái độ 
như bất cần đời của ông nên tôi cứ đứng từ xa, 
từ khoảng chưa đến chục thước, và hết đưa máy 
lên làm như chụp hình rồi lại để xuống ngắm 
nghía mà mục đích là chỉ để chờ xem có ai đến 
đứng lên cái cân không. 
 
Hai mươi lăm phút trôi qua rồi mà vẫn không có 
một người qua lại nào nhìn đến cái cân nên tôi tự 
hỏi, như vậy một ngày ông ta sẽ kiếm được bao 
nhiêu tiền để sinh sống và, có lẽ vì vậy mà quần 
áo và đôi dép của ông... Tôi bước đến cái cân rồi 

Người vợ sắp cưới của tôi bị nằm liệt giường 
từ ngày hôm qua cho đến bây giờ trong khách 
sạn mà không sao nhấc nổi cái đầu lên được, 
chỉ vì nàng đã bị nhiễm độc do khói xe và bụi 
bặm. Nàng và tôi không ngờ khí hậu ở Saigon 
lại nóng đến gần như làm cháy cả da thịt. 
Cũng chỉ vì chìu lòng nàng mà giờ đây cuộc 
du lịch của hai đứa đã mất đi nhiều thú vị. 

 

 

* 
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đứng lên.Vẫn với thái độ như dửng dưng nhưng 
ông cũng nhìn vào cái bàn cân. Cây kim chỉ vào 
con số bảy mươi ba rưỡi. Tôi vừa định bước 
xuống thì ông chỉ tay vào chỗ để cây thước đo 
chiều cao nhưng tôi đã lắc đầu, rồi rút từ trong túi 
áo trên ra tờ giấy mười ngàn đồng và đưa cho 
ông. Ông ra dấu để tôi hiểu là chờ ông một chút 
để ông đổi tiền. Tôi khoát tay, đồng thời nói ông 
không cần trả lại số tiền dư. Ông nhìn tôi nở nhẹ 
một nụ cười và gật đầu. Ông vẫn không nói một 
câu nào nhưng, đôi con mắt của ông nhìn tôi với 
thật nhiều thiện cảm. 
 
Ánh mắt nhìn của ông thật kỳ lạ và làm như có 
một ma lực nào đó thu hút khiến cho tôi phải 
muốn làm quen với ông. Ánh mắt đó, con người 
đó, cho tôi cái linh cảm ông là người trí thức đang 
bị thất thế và bất mãn với cuộc đời. Chắc chắn 
một con người như ông mà nếu tôi có cơ duyên 
được ông tiếp chuyện thì có thể ông sẽ thố lộ 
những điều bí ẩn lý thú nào đó mà ông biết, hoặc 
có thể ông cũng là chứng nhân của một sự biến 
chuyển trong một đất nước có quá nhiều điều kỳ 
lạ này. Và... biết đâu rồi mẹ tôi sẽ có thêm tài liệu 
để viết sách.Tôi quyết định làm quen với ông. 

* 
Với giọng nói thật trầm tĩnh, ông kể câu chuyện 
đời tư của ông: 
 - Khi cuộc tổng tấn công của Mặt trận Giải Phóng 
Miền Nam Việt Nam vào dịp Tết Mậu Thân trên 
khắp miền Nam đang có dấu hiệu thất bại, thì tôi 
được người của mặt trận đưa vào khu hoạt động. 
Và, thật đúng lúc, tôi đã thoát khỏi sự truy bắt của 
an ninh Việt Nam Cộng Hòa chỉ trong tích tắc.  
 
Thời gian này tôi đang là sinh viên năm cuối ở 
Đại học Khoa Học Saigon.Tôi được người của 
mặt trận đưa lên Tây Ninh để rồi từ đây có 
khoảng một tiểu đội hộ tống tôi vào khu. Một năm 
sau, trong một buổi tiệc tối tôi đã được gặp đủ 
mặt những người trí thức và những vị tu hành từ 
khắp nơi ở miền Nam được đưa vào bưng bằng 
đủ mọi phương tiện và qua mọi ngã. 
 
Người của mặt trận đối xử với chúng tôi hết sức 
trọng đãi và chúng tôi cũng được gặp mặt đầy đủ 
những người lãnh đạo của mặt trận như, Nguyễn 
Hũu Thọ,Trần Bạch Đằng, Huỳnh Tấn Phát,Trần 
Hữu Trang. Phía nữ thì có Nguyễn Thị Bình và 
Nguyễn Thị Định. Nhưng, đặc biệt hơn cả là 
được gặp anh Sáu Dân, tức Võ Văn Kiệt.Tôi nói 
đặc biệt là vì từ buổi gặp gỡ đầu tiên trong bữa 
tiệc tối hôm đó tôi đã được đi theo sát bên nhân 
vật này cho đến sau ngày miền Nam hoàn toàn 
được giải... hoàn toàn bị nhuộm đỏ. 

Tôi không làm sao quên được buổi gặp gỡ đầu 
tiên vào tối hôm đó vì chính anh Sáu Dân khi 
đứng lên phát biểu đã nói:  
- Ngụy quyền Thiệu - Kỳ - Khiêm tuyên truyền 
trong nhân dân với khẩu hiệu là, đừng nghe 
những gì chúng ta nói mà hãy nhìn kỹ những gì 
chúng ta làm. Chúng ta sẽ làm,và làm với tất cả 
ý chí thật cao để thể hiện cho nhân dân miền 
Nam này và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới 
thấy quân đội nhân dân của chúng ta là quân đội 
từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ,vì 
nhân dân mà chiến đấu. Quân đội nhân dân của 
chúng ta sẽ không bao giờ tơ hào gì, dù chỉ là 
cây kim hoặc sợi chỉ của nhân dân như những 
tên lính Ngụy của bọn chúng chuyên cướp giật 
của nhân dân và hãm hiếp phụ nữ. Chúng ta sẽ 
chứng minh cho bọn Ngụy quyền Saigon và thế 
giới thấy rằng, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng 
Miền Nam Việt Nam và quân đội nhân dân của 
chúng ta sẽ thực thi một xã hội công bằng, một 
xã hội không có người bóc lột người. Lãnh đạo 
mặt trận đã công bố nghị quyết thực thi chính 
sách hoà giải hòa hợp dân tộc để thể hiện lòng 
nhân đạo truyền thống của dân tộc ta, vì vậy sẽ 
không có việc trả thù những người vì chưa 
hiểu,vì thiếu thông tin mà đã hiểu sai lạc về mặt 
trận và quân đội của chúng ta. Chúng ta sẽ giang 
rộng cánh tay ra đón chào những ai quay về với 
mặt trận, với nhân dân. Chúng ta chỉ đánh kẻ 
chạy đi chứ không bao giờ đánh kẻ chạy lại. 
 
 Anh Sáu Dân tức Võ Văn Kiệt còn nói nhiều lắm 
nhưng điều làm cho tôi tở mở trong lòng hơn cả 
là những lời ông đã nói như trên.Tôi được người 
của mặt trận tuyên truyền móc nối để tham gia 
đấu tranh cũng chỉ vì mục đích như anh Sáu Dân 
đã nói chứ... chứ tôi đâu có ngờ rằng lời tuyên 
tuyền với khẩu hiệu của... Ngụy quyền Thiệu-Kỳ- 
Khiêm đã chứng minh sự tiên đoán của họ là 
hoàn toàn đúng sau này về những hành động dã 
man, về những việc làm tồi tệ, về những lời nói 
xảo trá không bao giờ đi đôi với việc làm của 
người cộng sản.Tôi không bao giờ quên được cái 
cảm giác bàng hoàng và thất vọng tột cùng khi 
trong một buổi họp của những người lãnh đạo 
đảng cộng sản miền Bắc trong đó có sự tham dự 
của anh Sáu Dân, khi bàn về số phận của những 
người lính thua trận miền Nam thì chính Lê Duẩn, 
rồi Trường Chinh, rồi Phạm Văn Đồng đều biểu 
quyết là phải giết hết những người có trách 
nhiệm và những người chỉ huy suốt cuộc 
chiến.Tôi lại càng bàng hoàng và thất vọng hơn 
nữa khi anh Sáu Dân đứng lên nói:  
  - Tại sao chúng ta phải tốn đạn để giết đi một 
lực lượng lao động lớn lao đó làm gì để phải bị 
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mang tiếng với thế giới. Sao chúng ta không nhốt 
bọn chúng lại cho đến chết và bắt bọn chúng lao 
động cực lực ngày đêm để tạo ra của cải cho 
chúng ta dùng và chúng ta sẽ chỉ cho bọn chúng 
ăn uống cầm chừng thôi. Chúng ta bắt bọn chúng 
lao động thật nhiều và thật nặng thì từ từ bọn 
chúng sẽ kiệt sức và rồi sẽ biến mất dần trên 
mảnh đất này mà chúng ta không bị tốn một viên 
đạn nào và cũng không bị mang tiếng ác với thế 
giới là đã có một cuộc tắm máu xảy ra thật. 
   
Có lẽ vì thấy “sáng kiến” của ¨anh Sáu Dân sáng 
suốt quá và sẽ được chấp thuận nên Nguyễn Hộ 
sau đó đã tuyên bố như để tiếp lời anh Sáu Dân: 
  - Chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam 
rồi thì vợ của bọn chúng, chúng ta lấy. Nhà cửa 
của bọn chúng, chúng ta vào ở. Con của bọn 
chúng, chúng ta bắt làm nô lệ. Chúng ta sẽ tạo 
cho bọn người miền Nam, gái thì làm đĩ, trai thì 
đi khai mương khai rạch khai phá những khu đất 
những khu rừng hoang và các bãi mìn. 
   
Một bầu trời mà tôi đang đứng dưới bỗng như 
đen tối dần, một ước vọng tương lai tốt đẹp xán 
lạn cho quê hương cũng đang từ từ tan nát trong 
tim tôi chỉ trong một buổi họp ngày hôm đó để rồi 
bốn năm sau của cái ngày gọi là giải phóng, tôi 
đã phải ra ngồi ngay tại chỗ này.Tôi ngồi đây suốt 
từ ba mươi năm qua không bỏ sót một ngày nào. 
Ai muốn hỏi, muốn biết rõ chuyện tôi cũng đều kể 
lại và kể đúng như tôi vừa kể cho chú em nghe. 
Tôi không sợ bọn chúng giết tôi bởi vì tôi đã tự 
xem như tôi cũng đã chết rồi kể từ ngày quê 
hương miền Nam bị bức tử, và vì tôi cũng là trái 
chanh đã bị khô héo sau khi đã bị vắt cạn kiệt 
sức lực và trí óc... Nhưng bọn chúng lại không 
muốn, hoặc không dám giết tôi nên tôi vẫn còn 
ngồi đây.Trước đây tôi kiếm sống cũng tạm được 
nhưng từ ngày mỗi nhà đã có khả năng mua 
được cân và thước rồi thì tôi... có khi cả tuần, 
hoặc có khi cả tháng, không có một người khách 
nào đến đứng trên cái cân đó. Nhưng, điều đó 
cũng không còn gì là quan trọng nữa vì tôi vẫn 
muốn ngồi ở đây nhưng với mục đích khác. Tôi 
muốn cân tội ác của cộng sản Việt Nam xem nó 
nặng đến bao nhiêu khi mà mỗi ngày bọn chúng 
mỗi lún sâu vào tội ác mà tội nặng nhất là đã 
nhượng đất bán biển cho kẻ thù phương Bắc là 
bọn Tàu dã man đã từng đô hộ đất nước mình cả 
một ngàn năm và luôn tìm cơ hội để thôn tính.  
 
Vậy mà nay bọn chúng lại giang tay đón rước kẻ 
thù vào khai thác tài nguyên của đất nước mà 
hậu quả làm thiệt hại cho quê hương sẽ không 
sao có thể lường trước được. Tôi vẫn sẽ ngồi ở 

đây cho đến khi nào còn có thể, để đo thời gian 
xem bọn cộng sản Việt Nam còn sống được đến 
bao lâu và khi nào thì bọn chúng bị đồng bào nổi 
lên tiêu diệt. Chú em đừng thắc mắc là rồi tôi đã 
và đang sống ra làm sao. Miếng ăn đối với tôi bây 
giờ không còn gì là quan trọng cả. Chỉ cần mỗi 
ngày, hay đôi ba ngày bỏ vào miệng một thứ gì 
đó cho cái dạ dày nó yên là tôi cũng yên tâm lắm 
rồi. 
 - Thế... thế gia đình của bác đâu? 
Người đàn ông có vẻ lập dị khi ông nói ông ngồi 
đây là vì muốn cân đo tội ác và thời gian của nhà 
cầm quyền cộng sản Việt Nam bỗng mất đi vẻ 
hăng say lúc kể lại câu chuyện tham gia mặt trận. 
Ông đang hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn vào đám 
đông người qua lại trước mặt mà hình như ông 
không nhìn thấy một ai bởi vì tôi thấy hai con mắt 
của ông như mơ màng, như nhớ về dĩ vãng. Và 
rồi từ trong hai con mắt đó tôi thấy có hai giọt 
nước đang long lanh đọng lại bên khóe mắt. 
Không buồn bận tâm đến những người chung 
quanh và những người qua lại trên hè phố, ông 
vẫn để dòng nước mắt tự động lăn dài xuống hai 
bên má. Ông nói: 
  - Tôi có vợ. Hay nói cho đúng hơn là tôi có 
người yêu và người đó yêu tôi vì chúng tôi chưa 
cưới, chưa ăn ở với nhau công khai. Người tôi 
yêu và yêu tôi vừa tốt nghiệp tú tài và đang chuẩn 
bị bước vào ngưỡng cửa đại học Văn-Khoa 
nhưng rồi tôi đã bỏ đi vào trong bưng không một 
lời từ giã. Tôi đã không hề biết rằng người tôi yêu 
đang mang giọt máu của tôi trong người.Tôi là 
tên đàn ông đốn mạt không trách nhiệm.Tôi là tên 
đàn ông ngu muội và ác độc khi đã đưa cả hai 
tay và bộ óc vào công việc làm cho cả bao triệu 
người miền Nam này đau khổ và ly tan. Ngày tôi 
trở về lại thành phố và tìm đến nhà người tôi yêu 
thì mới biết rằng nàng đã bỏ nước ra đi vào hai 
ngày sau cùng của cuộc chiến cùng với đứa con 
trai đã bảy tuổi. Đó là đứa con của tôi với nàng... 
  Người cân đo tội ác và thời gian của cộng sản 
Việt Nam khóc nấc lên như đau khổ lắm. Hai 
hàng nước mắt chảy dài ra trên khuôn mặt khắc 
khổ của ông mà ông cũng không màng lau nó.Tôi 
cố gợi chuyện để ông trút bớt ra những uẩn ức, 
những dằn vặt trong lòng đã hành hạ ông trong 
suốt bao nhiêu năm trời qua hầu vơi bớt nỗi sầu 
muộn: 
- Ông... ông không gặp lại hai người... thân đó 
lần nào sao? 
- Tôi không xứng đáng gặp lại hai người đó chú 
em à. Gặp lại hai người thân yêu đó là ý nguyện 
của tôi từ bao lâu nay, nhưng vì tôi đã bỏ cả hai 
người ra đi không một lời giải thích thì giờ đây 
làm sao tôi còn mặt mũi nào dám gặp lại hai 
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người đó. Nhưng... nhưng tôi vẫn thường xuyên, 
vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy người tôi yêu trên 
mạng, trên internet, chỉ vậy thôi là tôi đã mãn 
nguyện lắm rồi, nhưng tôi chưa gặp được mặt 
người con trai của tôi. Nếu một ngày nào đó tôi 
được diễm phúc gặp mặt người con trai của tôi 
rồi thì dù cho tôi có nhắm mắt tôi cũng mãn 
nguyện lắm. Đó là mơ ước lớn nhất trong đời tôi 
sau khi mơ ước lớn lao kia đã bị bọn người quỷ 
quyệt, bọn người xảo trá, bọn người man rợ mà 
tôi đã hết tâm hết lòng phục vụ nhưng đã phản 
bội lại tôi. 
- Bà... người ông yêu bây giờ ở đâu và làm gì mà 
lại xuất hiện trên internet? Tôi có thể giúp ông 
được việc gì không? 
- Cám ơn chú em nhiều lắm nhưng tôi không cần 
chú em giúp tôi việc gì cả. Những việc tôi đã gây 
ra thì tôi vui vẻ đón nhận nó vì đó là lẽ công bằng 
của trời đất, là lẽ công bằng của Thượng Đế và, 
nếu Thượng Đế thấy sự trừng phạt của Ngài 
trong mấy chục năm qua là đã đủ thì Ngài sẽ cho 
tôi gặp lại cả hai hoặc một trong hai người. Chú 
em hỏi người tôi yêu bây giờ ở đâu và làm gì à. 
Người tôi yêu bây giờ đang sinh sống ở trong một 
xứ sở văn minh nhất hành tinh này. Giàu nhất 
hành tinh này. Nhân đạo nhất hành tinh này. Và, 
người tôi yêu đang rất nổi tiếng trong cộng đồng 
người Việt ở trong xứ sở đó cũng như ở các xứ 
khắp năm châu bốn biển của trái đất này; chỗ nào 
có người Việt tị nạn sinh sống. Người tôi yêu là 
nữ văn sĩ lừng danh tên Lữ Túy Phượng. Hình 
của nàng mà tôi lấy từ trên mạng xuống tôi cũng 
có đem theo đây, để tôi đưa cho chú em xem 
nhé. 
 
Trong khi người đàn ông muốn cân đo tội ác và 
thời gian của cộng sản quay người ra phía sau 
để lấy quyển tập thì tôi cũng như người vừa bị 
trúng một cơn gió độc. Tôi cũng đang bàng 
hoàng xúc động. Đầu của tôi đang bị quay cuồng 
và hai con mắt của tôi bị hoa lên và rồi tôi cứ nhìn 
trừng trừng vào người trước mặt để tự hỏi, người 
mà tôi cho là lập dị vì muốn cân đo tội ác và thời 
gian của cộng sản, là cha của tôi đây sao. Nhìn 
tấm hình mà ông đưa cho tôi xem thì đúng đó là 
hình của mẹ tôi và như vậy ông đúng là cha của 
tôi rồi. Tôi ôm đầu khổ sở nhìn lên trời cao và 
than thầm. Sao Thượng Đế lại nỡ thử thách con 
như thế này để làm gì. Tôi không có đủ can đảm 
để gọi ông tiếng cha. Tôi không có đủ can đảm 
để ôm ông. Tôi phải đối xử, phải hành động như 
thế nào đây hỡi ông trời trên cao kia. Sao ông nỡ 
để quê hương tôi cứ chìm mãi trong đau thương 
trong thù hận. Sao ông nỡ gây ra chi những thảm 
cảnh đau thương như thảm cảnh ngày cha con 

gặp lại nhau mà tôi là con lại không đủ can đảm 
để nhận người đã tạo ra tôi. Tôi nhìn ngay mặt 
người chưa có một ngày nuôi dưỡng tôi, chưa có 
một lần ẵm bồng tôi... với lòng thật xót xa đau 
đớn. 
 
Tôi đứng lên quay lưng và bước đi thẳng về 
khách sạn mà không có một lời nào với người 
cha mà tôi mới vừa được biết. Tôi thoáng thấy 
sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt khắc khổ 
của ông và, hình như ông có nói hay hỏi câu gì 
đó nhưng nào tôi có còn nghe được gì nữa đâu. 
Tôi mặc kệ những người qua lại trên đường phố 
đang trố mắt nhìn tôi. Có nhiều, có rất nhiều cô 
gái đưa tay lên che miệng khi nhìn thấy tôi bước 
đi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.  
 

* 
- Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? 
Người vợ sắp cưới của tôi tròn xoe đôi con mắt 
nhìn tôi hỏi nhưng tôi không trả lời và vẫn để 
nguyên bộ quần áo đang mặc trên người, tôi lao 
mình nằm dài ra trên giường, mặt úp xuống gối 
và tiếp tục khóc. Một khoảng thời gian không lâu 
sau, một ý nghĩ thoáng qua và tôi liền ngồi lên 
cầm điện thoại phôn về cho mẹ tôi. May mắn hay 
xui xẻo đây khi mẹ tôi đã không có ở nhà để bắt 
máy. Tôi để điện thoại xuống rồi quay qua người 
vợ sắp cưới và kể lại cho nàng nghe từng chi tiết 
về câu chuyện đã làm cho tôi xúc động mạnh. 
Sáng nay, người vợ sắp cưới của tôi khuyên tôi 
phải đến gặp cha tôi vì nàng cho đây là định 
mệnh đã sắp đặt khiến xui cho tôi gặp lại cha tôi. 
Nàng khuyên tôi là dù có như thế nào thì tôi cũng 
không thể nhẫn tâm chối bỏ người đã tạo ra tôi 
vì dù sao ông cũng đã quá hối hận, quá đau khổ 
về những gì ông đã làm trong quá khứ. 
Tội nghiệp người vợ sắp cưới của tôi. Nàng cố 
ngồi dậy trang điểm cho thật đẹp để đến ra mắt 
cha tôi. Nàng đi cùng tôi ra tiệm bán bông hoa, 
nàng chọn mua một bó hoa thật lớn và thật đẹp 
rồi cùng tôi đi đến chỗ có người đàn ông muốn 
cân đo tội ác và thời gian của cộng sản. Tôi bước 
những bước dài và thật nhanh về phía trước 
trong khi người tôi yêu đang bước từng bước 
chậm chạp lẽo đẽo theo phía sau.  
 
Cái cân cũ kỹ và cây thước cùng người đàn ông 
cân đo tội ác và thời gian của cộng sản Việt Nam 
không có mặt ở đây ngày hôm nay. 
 
Trong khi tôi đang bối rối chưa biết tính làm sao 
thì chị bán nước ngọt và cà phê trên cái xe nhỏ 
đẩy tay lên tiếng hỏi: 
- Ông muốn tìm gì? 



Việt Nam Nguyệt San • 274• 06 . 2015                                                                                                                  32 
 

- Tôi muốn tìm ông thường ngày ngồi ở đây, cái 
ông... 
- À, ông cân đo tội ác và thời gian của... ừ há, 
sao hôm nay không thấy ổng đến chứ từ nào đến 
giờ ổng luôn luôn có mặt rất đúng giờ. Không biết 
hôm nay có chuyện gì không vậy cà. 
 
Anh thanh niên vừa dựng chiếc xe gắn máy bên 
cạnh xe cà phê - Có lẽ anh ta chạy xe ôm - tôi 
nghĩ vậy. Anh cũng vừa nghe chị bán cà phê nói 
nên anh nhìn tôi và nói về một điều mà tôi rất lo 
sợ: 
- Xe cứu thương đưa ổng vào bệnh viện Saigon 
hồi sáng sớm nay rồi. Có lẽ... kỳ này không qua 
khỏi quá. Ăn ít quá thì sức đâu mà chống lại bệnh 
tật chứ. 
Tôi hoảng hốt hỏi: 
- Bệnh viện Saigon ở đâu vậy anh? 
Chỉ tay về phía xa xa anh nói: 
- Phía đó đó. Đi bộ một chút cũng phía bên này 
là gặp liền à. Gần cuối đường chỗ có cái bùng 
binh lớn mà phía bên kia là chợ Saigon đó. 
 

* 
Tôi đặt bó hoa thật tươi và thật đẹp lên cái xác 
của người đàn ông cân đo tội ác và thời gian của 
cộng sản Việt Nam và cũng là người cha của tôi. 
Cả hai đứa chúng tôi cùng đứng trước cái xác 
mà khóc và khóc thật nhiều. Tôi hối hận và đau 
đớn quá. Ngực tôi cứ đau quặn lên từng cơn và 
luôn có câu hỏi trong đầu là vì sao hôm qua tôi 
lại nhẫn tâm bỏ đi không một lời nói nào với cha. 
Vì sao hôm qua tôi lại không có can đảm để ôm 
ông và kêu lên tiếng cha thân yêu. Vì sao... Nếu 
biết trước sự thể như thế này thì...Tôi cũng là tên 
đàn ông thật tệ hại. Tôi là đứa con bất hiếu vì dù 
sao ông cũng là cha của tôi dù ông chưa có một 
ngày nào nuôi dưỡng. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời 
mẹ tôi từng dạy dỗ tôi lúc đến Mỹ là, luôn phải 
thương yêu mọi người như thương chính bản 
thân mình bởi chúng ta khác người cộng sản ở 
chỗ trái tim của chúng ta là trái tim của con người. 
Tôi cúi xuống hôn lên trán và lên má của cha tôi 
để từ giã. Người vợ sắp cưới của tôi cũng làm 
theo tôi không một chút đắn đo suy nghĩ. Tôi thì 
thầm bên tai cha lời từ giã. Tôi hứa với cha là, 
khi về đến Mỹ tôi cũng sẽ đặt một cái cân và cây 
thước trước cửa nhà. Tôi sẽ tiếp nối công việc 
của cha. Tôi cũng sẽ là người cân đo tội ác và 
thời gian của cộng sản Việt Nam./.  
 
Topa ( Hòa-Lan )  
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đêm Ngồi Nghe Tiếng 
Chim trên Biển 
 
 Trần Trung Đạo 
 
 Đêm ngồi nghe tiếng chim trên biển 
Chợt nhớ ngày ra cửa Vũng Tàu 
Một cánh chim chiều theo đưa tiễn 
Vô tình ... cũng thấy xót xa đau 
 
Đừng theo, chim nhỏ, đừng theo nữa 
Rồi sẽ như ta lạc lối về 
Ta như ngựa bỏ đời hoang dã 
Quay nhìn mờ mịt dấu sơn khê 
 
Từ nay cánh hạt vàng xa khuất 
Chân trời kỷ niệm trắng mênh mông 
Xung quanh chỉ một màu mây nước 
Cách một trùng dương, vạn nỗi lòng 
 
Bỗng dưng ta mộng làm mây trắng 
Rót xuống quê hương những giọt sầu 
Đêm nay mẹ có ngồi than khóc 
Nước mắt xin làm mây trắng bay 
 
Đêm ngồi nghe tiếng chim trên biển 
Như tiếng thu xưa thổi lá vàng 
Lòng ta mấy độ vàng như lá 
Từ buổi xa người trên bến sông 
 
Ở đây ta sống đời khinh bạc 
Sớm tối đi về một cõi riêng 
Cả một sơn hà ta nỡ bỏ 
Sá gì chỉ một trái tim em ... 
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Quyền của những người 
nghèo cần được bảo vệ 

Bùi Văn Đỗ 
 

Những quyền lợi của mỗi con người đã được 
Thượng Đế ban cho nhưng không từ ngày có trời 
đất vũ trụ. Nhưng con người đã bị những thế lực 
của chính con người, thế lực của người mạnh, 
thế lực của phe nhóm mạnh hơn chiếm đoạt mất, 
tạo ra cho những kẻ yếu thế, những  sắc dân, 
những bộ tộc, những nước nhỏ bé hơn bị mất 
một số quyền lợi cơ bản khi Thượng Đế tạo lên 
con người thủa đầu, như ta thấy ngày nay. Vấn 
đề nước sạch để dùng,  nhà để ở, điện, gas, và 
thiếu cả một bầu trời trong lành để thở. Họ đã bị 
các thế lực mạnh thế hơn, dân tộc mạnh thế hơn 
chèn ép, chiếm đoạt mất.  
 
Thí dụ như các công ty của các tư nhân có thế 
mạnh, ở các quốc gia dân tộc mạnh thế, đến đầu 
tư, đặt  các nhà máy, rồi thải khói, thải các đồ dơ 
bẩn ra bên ngoài, làm ung thối dòng nước, cả 
một dòng sông bị ô nhiễm. Dòng sông đó, không 
những chỉ chảy trong một quốc gia, mà có khi liên 
hệ đến nhiều các quốc gia khác. Khi họ cùng  
dùng nguồn nước đó để rửa, để ăn, để tắm giặt, 
bị những thứ bệnh khó chữa trị. Cả dòng  sông 
bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường, làm cho 
người và gia súc bị bệnh và bị tử vong. 
Chưa kể khói phun lên không trung, ảnh hưởng 
đến cả một vùng có nhiều dân cư đang sinh sống 
yên lành khi chưa có nhà máy. Sự di chuyển gia 
tăng của xe cộ làm cho lượng lưu thông gia tăng 
gây ồn ào, khói bụi và ô nhiễm không khí, bầu 
trời.  
 
Thuế quốc gia sở tại thu được không nhiều, mà 
hậu quả thật tai hại cho người dân ở quanh vùng. 
Đó là chưa kể sự lươn lẹo, khai gian, để trốn thuế 
của nhà máy, chưa kể đến việc những nhà máy 
này trước đây đặt ở các nước tiên tiến, tiền 
lương công nhân bị cao, việc kiểm soát ô nhiễm 
khí thải, nước thải gắt gao, tạo thành giá sản 
phẩm cao lên, không thể tung sản phẩm ra thị 
trường vì cạnh tranh, vì tiêu thụ. Phải dời về các 
nước còn chậm tiến, còn lỏng lẻo về an ninh và 
kiểm soát môi trường, và nhất là có giá công 
nhân rẻ, sản phẩm của họ tung ra thị trường giá 
thành thấp, bán được nhiều. Vô hình dung có lợi 
lộc cao cho giới chủ nhân, cho quốc gia gốc mà 
lại thiệt hại thật lớn lao cho quốc gia sở tại. Vì còn 

đang phát triển, chưa nghĩ ra, hay chưa có 
chuyên viên chuyên môn để kiểm soát các nhà 
máy đó. Hậu qủa là những người dân nghèo, 
thấp cổ bé miệng; những quốc gia còn nhược 
tiểu, chưa phát triển bị thiệt thòi về nhiều thứ: ô 
nhiễm, liên quan đến  sức khỏe của người dân, 
của dân nghèo. 
 
Không gian, bầu trời được dựng lên cho con 
người, không phải cho những thế lực mạnh mẽ 
có tiền, có của để độc quyền khoanh vùng rồi tự 
tung tự tác khai thác truyền thanh, truyền hình, 
internet. Lãnh vực này lúc đầu con người mới 
xuất hiện trên địa cầu chưa được bàn tới, hay nói 
tới. Nhưng ngày nay nó lại là lãnh vực khai thác 
của những kẻ có tiền, có thế lực mạnh trên địa 
cầu. Thủa đầu ta không biết về nó, nhưng dần 
hồi nếu ta không bỏ tiền ra mua lại thì ta không 
thể theo dõi được các kinh truyền hình, nghe 
hoặc coi phim ảnh, và cụ thể hơn không có 
những đường truyền internet khi ta muốn dùng 
nó. 
 
Thế giới đầy dẫy bất công, kẻ có quyền thế, 
người giầu có, giới chủ nhân tìm cách bóc lột 
người cô đơn yếu thế và giới bần cùng. Từ thế 
kỷ l8, 19,  năm l917 mới có chủ thuyết cộng sản. 
Nhưng cũng chỉ kéo dài đến năm 1989 thì chủ 
nghĩa này sụp đổ, khi chủ nghĩa này sụp đổ, 
người đương thời nghĩ rằng: lạ lùng quá ! Không 
có cá nhân, tập thể nào đánh đổ được chế dộ 
này, thế mà sao nó sụp đổ, người dân thấp cổ bé 
miệng không thể nào làm nổi, vậy mà nó sụp đổ, 
kéo theo cả một hệ thống xã hội chủ nghĩa của 
các nước Đông Âu, và chỉ còn chừa lại các nước 
Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu ba. Giờ 
này đến Cu ba, ngày 17-12-2014 thay đổi theo tư 
bản. Tức là theo Mỹ, vì Mỹ đứng đầu chủ nghĩa 
tư bản. Fidel Castro, người đã chọn chủ nghĩa 
Cộng Sản từ bao nhiêu đời, nghĩa là từ lúc con 
trẻ, tâm hồn đầy nhiệt huyết thủa trên 20 tuổi, giờ 
đã trên 80, già nua, tuổi tác. Vì theo chủ nghĩa 
cộng sản không có tương lai, dân cứ nghèo, kinh 
tế không thể nào ngóc dậy nổi, không cứu nổi 
nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội. Và Fidel Castro 
cũng  không cứu được xã hội Cu ba nếu cứ tiếp 
tục đi theo chủ nghĩa này. Cuối đời, ông đã phải 
bỏ con đường cũ để. Người dân bớt cơ cực, xã 
hội phát triển, người nghèo được thấy ánh sáng 
mặt trời . 
 
Chủ nghĩa tư bản tuy chưa hoàn hảo, nhưng hơn 
hẳn chủ nghĩa cộng sản, và chỉ có chủ nghĩa tư 
bản con người mới mong có bầu trời trong lành, 
có không khí sạch để hít thở, có dòng nước sạch 



Việt Nam Nguyệt San • 274• 06 . 2015                                                                                                                  34 
 

để dùng,  và có lại những tài nguyên thiên nhiên 
như không gian, thời gian cho những đòi hỏi 
riêng tư của con người như vào internet để nghe 
tin, theo dõi những biến chuyển xẩy ra trên thế 
giới và khó bị ai kìm kẹp, chế ngự hay độc quyền 
khai thác như các chế độ độc tài, độc đảng khác 
trên thế giới. 
 
Chế độ tư bản chưa hoàn hảo. Chế độ cộng sản 
thì  suốt đời chỉ nghèo đói, vì bần cùng hóa không 
còn để cho có người giầu. Trải nghiệm từ thế kỷ 
thứ 19 và tròn thế kỷ thứ 20, chế độ cộng sản 
không ngóc đầu lên được. Dù chế độ tư bản còn 
bất công. Nhưng nhờ chế độ tư bản, con người, 
nhất là những người nghèo còn có đủ cơm ăn 
no, áo mặc ấm, nhà còn có lò sưởi, những nước 
ít dân còn có bảo hiểm sức khỏe đồng đều, người 
dân thấp cổ bé miệng còn được săn sóc hơn hẳn 
chế độ cộng sản, nói là phục vụ cho giới nghèo 
khó, nhưng họ không được hưởng một tý ti gì về 
những bổng lợi liên quan đến cuộc sống. Họ còn 
bị vắt đến cùng kiết sức lao động. 
 
Thế giới hiện tại, càng đi sâu vào thì càng cảm 
thấy bất công. Càng cảm thấy những quyền mà 
Thượng Đế ban cho con người từ thủa đầu bị 
những kẻ có tiền, có thế ngay trên địa cầu này 
chiếm đoạt, do vậy ta mới thấy tài sản thế giới 
nằm trong tay một thiểu số, có lẽ chỉ khoảng 
0,01% số người trên địa cầu.  
 
Phải đóng góp phần mình cho xã hội. 
 
Thủa ban đầu khi tạo dựng con người có nam có 
nữ, chúng ta phải lam lũ vất vả mới có của nuôi 
thân. Và ngày nay cũng thế, phải vất vả và làm 
việc mới có của ăn, không thể ỷ lại vào người 
khác. Nhất là khi đến định cư ở một xã hội đã ổn 
định. Làm việc tùy vào khả năng, sức khoẻ, và 
hưởng dụng cũng tùy thuộc vào số tiền mình 
kiếm được.  Phải cần kiệm khi xử dụng điện 
thoại, điện, gas, nước sạch, giấy sạch. Không 
nên phí phạm vì đó là do lao công của mình làm 
ra. Ra ngoài xã hội cũng phải biết tôn trọng các 
phương tiện đã được tạo lập để phục vụ con 
người  như: xử dụng giấy sạch, giấy vệ sinh, 
thùng rác công cộng, không nên vứt, xả rác rến 
ra ngoài đường phố, vừa mất vệ sinh vừa không 
đẹp và sạch sẽ phố phường. 
 
Mỗi người đều phải đóng góp sức lao động của 
mình vào những lợi ích xã hội, không nên ỷ lại, 
không nên lươn lẹo khai gian để trốn tránh trách 
nhiệm lao động, vì đó là một sự bất công, bất lợi 
cho mình. Thủa đầu khi mới đến đây tỵ nạn, số 

đông bạn trẻ chưa nhân thức được, cứ nghĩ 
rằng, đến một đất nước xa lạ, không cần đi làm 
việc cũng được chu cấp cho mỗi tháng đủ ăn, đủ 
mặc. Nhưng, hậu quả là có lắm người trẻ bị điên 
loạn vì nhàn rỗi lâu ngày, ở đây nên nhắc lại lời 
của ca dao tục ngữ nước ta đã nhắc nhở: “nhàn 
cư vi bất thiện”, ở không sinh bia rượu, cờ bạc, 
điên loạn làm phiền cho hàng xóm, cho người 
chung quanh, cho cán sự xã hội . . . 
 
Tìm cho mình một việc làm thích hợp. Phải đóng 
thuế theo luật định, vì ở các nước đã ổn định về 
văn hóa, xã hội, chính trị thì đóng thuế là một 
nghĩa vụ và là một bổn phận để nhà nước có 
phương tiện mở mang giáo dục, xây dựng 
trường học, mở thêm bệnh viện, xây dựng thêm 
nhà dưỡng lão để phục vụ  người cao niên, cải 
thiện phương tiện giao thông, xây thêm cầu, tu 
bổ và làm thêm đường mới để phục vụ người 
dân. Những nhiệm vụ này liên hệ đến việc phải 
đóng thuế. Vì vậy, việc trốn thuế trong những xã 
hội đã ổn định là một trọng tội đối với pháp luật, 
đối với người dân lương thiện, vì họ nhận ra rằng 
chúng ta trốn những bổ phận phải đóng góp mà 
lại hưởng đủ mọi quyền lợi, do vậy, người dân ở 
các nước đã ổn định không ưa những thành 
phần gian dối. Hơn nữa, những người tin có Trời, 
có Thượng Đế càng phải tôn trọng nhiều hơn. 
 
Trong thế giới hiện nay mà chúng ta nhận ra 
được qua những thông tin hàng ngày, thì chỉ có 
một số nước theo chủ nghĩa tư bản mới đứng 
vững, mới được bảo vệ về tác quyền. Các nước 
độc tài đảng trị hay các nước theo chủ nghĩa 
cộng sản không có được các quyền đó, và kinh 
tế của các nước đó cũng không có ổn định. 
Những kẻ giầu ngang, giầu tắt, hay những kẻ có 
chức có quyền, giầu nhờ tham nhũng. Khi người 
dân nắm trong tay hàng triệu đô la đổ lên thì chỉ 
muốn tìm đường ra nước ngoài ở. Như vậy ta đã 
mất nguồn vốn do chính những người dân của 
mình làm ra. Vì người giầu có trong các nước độc 
tài, độc đảng họ cảm thấy không có tương lai ở 
chính đất nước họ, không có tương lai cho con 
cái họ khi lớn lên. Chưa kể hàng giả hàng nhái, 
chưa kể lương thực, thực phẩm bị trộn thêm 
những chất có độc hại cho sức khỏe, không khí 
bị ô nhiễm trong những thành phố đông người 
như Thượng Hải Trung Cộng, có những ngày 
không có ánh sáng mặt trời vì sương mù do khói 
xe và khói của các nhà máy thải ra. 
 
Có lẽ phải nhắc tới nhà tỷ phú Bill Gates người 
giầu nhất nước Mỹ năm 2014, 59 tuổi  có phát 
biểu: “tài sản tôi có được nhờ tôi sống ở nước Mỹ, 
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có luật về bảo vệ những phát minh”, nếu ở Trung 
cộng thì những tìm tòi mới của Bill Gates chỉ 
trong vài ngày đã thấy xuất hiện bày bán trên thị 
thường, do sao chép và đánh cắp bản quyền. 
Hay như những người suốt cuộc đời vì âm nhạc 
như Phạm Duy của nước ta. Mọi người, mọi nhà 
đều biết đến nhạc của Phạm Duy, mà ở tuổi trên 
80 tài sản có được gì. Nước ta gần như không 
có luật về bản quyền, nên người sinh ra bản nhạc 
chỉ làm vui cho đời, không có luật về giữ bản 
quyền cho người sáng tác. Nhìn các nhà văn, các 
soạn giả của nhiều bản nhạc trải qua nhiều thế 
hệ, không có luật lệ để giữ bản quyền cho mình, 
đến khi cuối đời họ vẫn trắng tay. 
 
Những biến động chính trị mới đây cũng vi 
Tự Do và Bình Đẳng. 
 
Thực sự địa cầu hôm nay đã có trên 7 tỷ người, 
thử hỏi được bao nhiêu người có đầy đủ các 
quyền tự do và bình đẳng ấy, có được một phần 
bảy hay không? Nếu có dịp đến được các quốc 
gia đã phát triển, thử hỏi trên thến giới này được 
bao nhiêu người dân sống trong các chính quyền 
ấy. Những quyền rất bình dị thiết thực với cuộc 
sống của con người như: có nhà ở ấm áp vào 
mùa đông, có nước sạch để dùng, có bầu trời 
trong lành để hít thở, có hệ thống internet để 
dùng và theo dõi tin tức mỗi ngày. Không biết có 
đến một phần bảy dân số thế giới đã được 
hưởng những môi trường ấy chưa? 
 
Đừng mơ tưởng về chế độ cuồng tín hồi giáo, 
hay cộng sản. Đã nghèo khó còn nghèo khó hơn 
thì làm sao họ làm chủ được bầu trời, nước sạch 
và không khí, để mọi người được hưởng dùng. 
Muốn làm chủ vạn vật, tiếp xúc với các hành tinh 
xa hoặc gần trái đất, chúng ta cũng cần có nguồn 
vốn là tiền, để chuẩn bị cho những vệ tinh thăm 
dò. Phải dò tìm, những tài năng trẻ ham tìm tòi, 
học hỏi và thử nghiệm ở khắp các nơi trên thế 
giới. Cần đào tạo nhân tài. Không thể nào chỉ cứ 
lý thuyết suông mà thành sự được. Nghèo khó 
nó bó cái khôn. Chế độ Cộng Sản không chấp 
nhận cho kẻ giầu chân chính, không bảo vệ sáng 
kiến và sáng tác của cá nhân, họ giầu có nhờ 
tham nhũng hối lộ, mà kẻ tham nhũng hối lộ thì 
giấu tài sản và chuyển lậu ra nước ngoài, cho 
nên người cộng sản giầu có thực, nhưng không 
dám ra mặt làm việc thiện như Bill Gates hay 
Warren Buffett hay như những nhà tỷ phú của 
các nước tư bản. 
 
 Những sự kiện này lịch sử đã chứng minh, đã có 
thật, đã xẩy ra từ nhiều thế kỷ trước. Xin dừng để 

cho lịch sử lại tái diễn những sự kiện đã qua trải 
dài hàng nhiều thế kỷ. 
 
Trong tháng 01 năm 2015 xẩy là cuộc khủng bố 
nhà báo Pháp về những tranh biếm họa nhà tiên 
tri Mahomet. Đầu tháng 02 năm 2015 xẩy ra 
khủng bố ở Đan Mạch cũng liên quan về những 
châm biếm về nhà tiên tri này. Những vấn đề tôn 
giáo là những vấn đề nhức nhối đã từng xẩy ra 
trong lịch sử, xếp lại thì không xong, mở ra thì 
đụng chạm đến tôn giáo mà bản tính của tôn giáo 
là tình thương. Nhưng con người, những cá 
nhân, những lãnh tụ lại hay lợi dụng tôn giáo vào 
các phiêu liêu có liên quan đến chính trị, mà liên 
quan đến chính trị là có đổ máu, có chết chóc. 
Thế giới đã có nhiều loạn lạc, có lắm thiên tai, 
mong sao con người đừng tạo thêm ra chiến 
tranh tôn giáo. 
 
Kinh tế của các nước tiên tiến đang lâm vào 
nhiều điều khó xử như: không có đủ việc làm, giới 
trẻ sau khi hoàn tất việc học không có việc, ở 
không là nguyên nhân nhiều tội lỗi, “nhàn cư vi 
bất thiện” vẫn là một chân lý của tổ tiên Việt Nam 
đã từng nói với giới trẻ. Khi đọc, nghe và xem tin 
tức mỗi ngày ở từng quốc gia tiên tiến mà không 
vui cho người trẻ hôm nay. 
 
Hãy đòi lại tự do cho có bầu trời sạch, có nước 
uống trong lành, có nhà ở. Những vùng trời cần 
được tự do không bị ai chiếm đoạt để mọi người 
trên trái đất không bị nghe lén các cuộc điện đàm 
riêng, không bị theo dõi internet. Để mọi người 
được bình đảng, được hưởng quyền con người 
như thủa ban đầu Thượng Đế đã dựng lên họ./- 
 
Tài liệu tham khảo: 
Sách Khởi nguyên. 
Lịch sử Thế giới. 
Các cuộc thánh chiến. 
Lịch sử Việt. 
Đài RFA. 
Đài RFI. 
Kẻ chạy trốn và đang xin tỵ nạn Sdward-Snowden. 
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Cứ mỗi độ hè về, là Long cảm thấy bùi ngùi và 
nhớ nhớ làm sao.. Năm đó cách đây đã hơn 10 
năm, và cũng có thể nói rằng năm đó, hắn tình 
cờ quen được một người con gái, nàng học cùng 
lớp, ngồi cùng bàn và ở cùng chung một đường. 
Người con gái ấy thật là khả ái, nhu mì và xinh 
đẹp vô cùng. Nàng có đôi mắt thật to và long lanh 
như ngàn sao sáng Một mái tóc thề xoả xuống 
ngang lưng làm tăng thêm vẻ đẹp của một thiếu 
nữ độ tuổi trăng rằm... Và cũng vì sắc đẹp diễm 
lệ đó đã làm cho hắn ngày đêm thương thầm nhớ 
trộm, không dám tỏ tình và để rồi một ngày, hắn 
đành ôm mối tình câm băng sông vượt biển. Phải 
nói đây là mối tình đầu tiên trong đời hắn và mặc 
dù là nghe nói nàng đã sang ngang, đã đi lấy 
chồng... Dĩ nhiên là nàng không còn thương hắn 
nữa Nhưng nàng không thể nào cấm hắn yêu 
nàng hoặc mộng tưởng về nàng. 
 
           Tiếng cô giáo giảng bài Địa lý trên bảng, 
Long nghe như mơ hồ, chân tay hắn đang run vì 
cơn đói hành hạ. Ở nhà, hắn nổi tiếng là háu ăn, 
miệng lúc nào cũng nhai lép nhép.. Giờ ngồi 
trong lớp, muốn ăn vụng thì sợ kỳ, mà muốn xin 
mấy bạn nữ ngồi bên cạnh đứng lên cho hắn 
bước ra thì hắn ngượng không dám nói. Nhớ lại 
hồi xưa, học trong một trường tư, toàn là con trai, 
hắn phá như quỉ. Mấy thầy cô phải le lưỡi lắc 
đầu... Học cứ độ nửa tiếng, một giờ là hắn giả bộ 
xin đi nhà vệ sinh. Nhưng thực ra hắn đi lại những 
quầy bán bánh kẹo quanh sân trường thì đúng 

hơn.. Sau ngày giải phóng, trường đó bị giải tán, 
hắn bị đổi về một trường công ở gần nhà và học 
chung với mấy cô, hắn đâm ra nhát như thỏ. 
- Long có sao không ??.. Coi mặt Long xanh quá, 
Long bị bệnh hả ?? 
              
 Nàng « dĩ nhiên là người đẹp trong mộng » lăng 
xăng hỏi hắn tới tấp, làm hắn không biết trả lời ra 
sao !?.. Thật ra thì hắn đâu có bệnh hoạn gì mà 
chỉ vì tánh xấu mà thôi. Chả lẻ thú thật với nàng 
là mình đang bị đói thì kỳ quá... Thấy Long cúi 
xuống không trả lời, nàng lật đật lấy chai dầu Nhị 
Thiên Đường xức nhẹ lên trán và hai bên thái 
dương của hắn. mùi thơm nhè nhẹ cộng với bàn 
tay búp măng mềm mại của nàng, làm Long có 
ảo tưởng như mình là chàng Từ Thức năm xưa 
lạc vào động thiên thai. Long từ từ ngẩng đầu lên 
ngó thẳng vào mặt nàng, thì ôi nàng đẹp tuyệt 
vời. Khuôn mặt thiên thần với sống mũi dọc dừa, 
đôi môi tươi tắn với một nụ cười.. Ôi không giấy 
bút nào có thể tả hết được. Và nhất là một đôi 
mắt thật quyến rũ làm sao. Nhìn vào đôi mắt ấy, 
Long có cảm giác như nhìn vào một khung trời 
đẹp bao gồm những tình thương, lòng độ lượng 
và... nhân từ.. !! Long nhìn không chớp mắt, như 
sợ nếu mình lỡ chớp một cái thì nàng sẽ tan biến 
vào mây khói. Thấy long nhìn kỹ quá, nàng đâm 
ra ngượng, e thẹn quay đi chỗ khác, bàn tay rút 
về vân vê tà áo. 
            
Cơn đói biến tự bao giờ, Long cầu mong sao cho 
ngày học hôm nay nó dài, dài như một thế kỷ. 
Chứ không phải như sáng nay mới vô học, hắn 
đã thầm mong trong chốc lát sẽ đến giờ về... 
Tiếng chuông nhà trường chợt reo lên báo hiệu 
giờ tan học, làm Long giật mình tỉnh mộng... 
Tiếng xếp bài vở và tiếng chân vội vã của đám 
bạn xung quanh càng làm Long bối rối... Muốn 
ngỏ lời cám ơn nàng, mà hắn không biết nói sao 
để mở đầu.. ??.. Thấy Long còn ngồi im không 
nhúc nhích, nàng tưởng hắn còn bệnh nên hỏi : 
- Long cảm thấy thế nào ?? Về một mình có được 
không ?? 
- Cám ơn Mai, Long đã bớt nhiều.. !! Nếu không 
có Mai săn sóc cho Long ngày hôm nay, thì Long 
không biết giờ sẽ ra sao... 
        Nàng cười thật đẹp rồi nói : 
- Hihihi, gì mà cám ơn, bạn bè với nhau mà. Giúp 
đỡ cho nhau là bổn phận của mọi người mà, 
Long nói có phải không ?? 
- Đúng, Mai nói có lý lắm. Nhưng dù sao đi chăng 
nữa, Long cũng cám ơn Mai nhiều. 

* 
            Đông đi, xuân đến rồi lại hè về.. Thấm 
thoắt thời gian trôi qua gần hết niên học, mà tình 



Việt Nam Nguyệt San • 274• 06 . 2015                                                                                                                  37 
 

cảm của nàng và hắn vẫn chưa có gì hơn ngoài 
tình bạn. Có lẽ nàng học quá giỏi, trang nghiêm, 
lễ giáo. Còn hắn chỉ là một công tử, tối ngày chỉ 
biết ăn chơi lêu lổng. Học hành thì mười ngày đi 
trễ hết sáu, cúp cua hết bốn. Bài kiểm tra thì lúc 
nào cũng bị hột vịt. Không phải hắn ngu mà vì 
tánh lười.. Và một phần cũng ỷ gia đình hắn giàu 
có, nên hắn nghỉ mình học để làm gì !? « Có tiền 
mua tiên cũng được mà ». Biết bao người con 
gái trẻ đẹp, duyên dáng theo hắn, hắn không 
màng ngó tới mà trời xui đất khiến hay sao mà 
hắn lại chạy theo nàng, ôm mối tình si, bao ngày 
thầm thương nhớ trộm. Đối với những người con 
gái khác, hắn oai nghiêm làm sao.. Nhưng còn 
đối với nàng , thì hắn vừa nể phục, vừa sợ sệt, 
ăn nói không ra hồn... 
- Hai tuần nữa là đến mùa thi cuối năm rồi, Long 
đã học gì chưa ?? 
- Long hả, học hoài cũng không vô, chán chết đi 
thôi. Mai có phương pháp gì để giúp Long học 
không ?? 
- Dĩ nhiên là có, bớt đi chơi. Tối ngày vùi đầu vào 
sách vở là học được chứ gì.. !! 
- Mai nói thì dễ, nhưng thực hành thì khó quá Mai 
ơi... hiihihi. 
- Ráng đi, nếu không năm sau lên lớp đệ tam, sợ 
chúng mình sẽ không còn gặp nhau nữa nếu 
Long bị ở lại... 
             Ba tiếng « Bị ở lại » làm Long choáng 
váng. Đúng nếu tiếp tục tình trạng « Lươi huyền 
Lười » như vậy nữa thì có ngày hắn sẽ mất nàng 
thật sự.. Còn hai tuần nữa, hắn lẩm bẩm... Toán, 
Lý, Hoá, Văn, Khoa Học, hắn quá thông minh nên 
không sợ. Điều đáng sợ nhất là Sử, Địa và Sinh 
Vật Học.. Môn nào môn nấy dài thườn thượt mà 
phải học thuộc lòng. Thôi vì em, vì cưng, vì... vì 
tất cả, chỉ vì Nàng. Nên hắn hạ quyết tâm, không 
đi chơi, không đi trễ, không trốn học. Tối ngày 
hắn chăm chỉ học hành. Sự thay đổi của hắn làm 
cả lớp ngạc nhiên, hắn siêng ra phết. Lúc thầy cô 
giảng bài, hắn chăm chú nghe và ghi chép cẩn 
thận, không hiểu thì mạnh dạn xin phép thầy cô 
giảng lại. Sự cố gắng của hắn làm cho nàng cảm 
động. Đôi mắt ngày xưa khinh dể mỗi lần hắn trốn 
học hoặc đi trễ không còn nữa.. Thay vào đó 
bằng một ánh mắt thật trìu mến. 
            
 Trước khi thi, trường cho tất cả nghỉ một tuần để 
học bài, thì hắn suốt tuần đó không bước ra 
đường nửa bước. Hắn học ngày học đêm, đến 
nổi trong bữa ăn, hắn vừa nhai, vừa học... Cũng 
đủ biết hắn siêng năng đến cỡ nào... Và ngày thi 
đã đến, suốt đêm hắn không dám ngủ vì sợ ngủ 
quên, hắn lại đi trễ, rồi sẽ mất những cơ hội « Trả 
Thầy » . Hắn lẩm bẩm lần này tệ lắm, mỗi môn 

cũng phải tám điểm trên mười trở lên, hắn mới 
hy vọng gặp nàng năm sau. Cả đêm hắn trằn trọc 
mơ tưởng nếu hắn thi đậu lên lớp rồi, thì năm sau 
lớp đệ tam hắn sẽ cố gắng chăm chỉ học hành và 
sẽ ráng làm cho nàng cảm động thương hắn, yêu 
hắn và... hy vọng chấp nhận mối tình của hắn. 

* 
            Đồng hồ chưa kịp gõ sáu giờ sáng, hắn 
đã vội vàng tỉnh dậy xúc miệng, tắm rửa sạch sẻ, 
trang điểm dung nhan vài phút.. Hắn lật đật chạy 
xuống nhà bếp, làm một bụng xôi cho thật no và 
sau cùng là hắn chuẩn bị sách vở, giấy bút rồi 
phóng xe Honda nhanh đến trường. Cổng trường 
hôm nay khác hẳn mọi hôm, mới bảy giờ mà đã 
lố nhố học sinh rồi, còn một tiếng nữa là mới thi 
kia mà !! . Long khoá xe, rồi bước tản bộ vài vòng 
cho khuây khoả. Tiếng ve gọi hè về nghe thấy vui 
vui và hương thơm hoa phượng thoang thoảng 
làm cho hắn thấy yêu đời hơn. Chỉ còn vài ngày 
nữa là bãi trường, hắn dự tính nhân dịp nghỉ hè 
này, sẽ mời nàng về quê Ngoại của hắn ở Cần 
Thơ, và sau đó....... Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy 
khoai khoái trong lòng. Và kìa nàng đã đến, sau 
một tuần không gặp mặt. Nàng đến tay không 
mang sách vở, vẻ mặt buồn buồn, làm Long chợt 
thấy như có gì không ổn. Tiếng Mai ngày thường 
nghe êm ái làm sao, nhưng hôm nay cũng giọng 
nói đó, hắn nghe như những tiếng sét đánh bên 
tai. Nàng cho biết là gia đình nàng đã được phép 
đi xuất cảnh vào tuần qua và sáng nay sẽ lấy máy 
bay sang Mỹ định cư. Long nghe như chết đứng. 
Thôi rồi công dã tràng, mất, mất tất cả rồi. Chỉ 
còn vài phút là hắn vĩnh viễn xa nàng. Long muốn 
nói ngay cho nàng biết là hắn đã yêu nàng say 
đắm, vì nàng mà hắn chịu hy sinh tất cả. Nhưng 
hắn không dám nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng mà 
cõi lòng tan nát. Cúi xuống lượm một đoá hoa 
phượng, hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng mở ra và 
nhét vào, rồi nói : 
- Mai, hãy giử cánh hoa Phượng này nhé. Tuy là 
nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng đó là một 
kỷ niệm đẹp của chúng mình và của tuổi học trò. 
Qua Mỹ, mỗi lần Mai nhớ đến Long thì lấy hoa 
phượng này ra xem, thì Mai sẽ nhìn thấy hình 
Long hiện ra trong đó... Nhớ nhé. 
           
Mai cảm động, ôm choàng lấy Long khóc thút 
thít... rồi nói : 
- Lẽ ra hôm nay là ngày thi, Mai tính sẽ không 
đến giã từ Long, sợ anh buồn bỏ thi. Nhưng 
không hiểu tại sao vừa ra khỏi nhà để đến phi 
trường, thì Mai quyết định đến gặp anh.. Dù sao, 
chúng mình cũng là bạn bè trong xóm mười mấy 
năm qua. Tuy là lúc trước mình không bao giờ 
nói chuyện. Chỉ có sau này, từ khi anh đổi về học 
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ở đây mới quen biết Mai mà thôi. Nhưng Mai có 
cảm giác « Tình Bạn » giữa chúng mình như ông 
trời đã sắp sẳn quen nhau từ kiếp trước... Thôi 
anh ở lại bình an và nhớ đừng phụ lòng Mai là 
ráng siêng năng học hành cho giỏi. Ráng đậu kỳ 
thi này nghe anh, thôi em đi... 
           
  Bàn tay ấm áp của nàng từ từ vuột ra, và bóng 
dáng nàng quay lưng ôm mặt khóc chạy về 
hướng xe Taxi. Trước khi lên xe, nàng khẽ vẫy 
tay chào giã biệt. Chiếc Taxi gầm lên một tiếng 
như phẫn nộ cảnh chia ly, rồi từ từ chạy vút xa 
mờ bỏ lại những đám khói đen dày kịt, làm hắn 
cay cay đôi mắt. Thùy Mai, em biết không ??. Hết 
rồi em ạ, mấy ngày nay anh siêng học là chỉ vì ai 
!?. Long quăng mấy cuốn sách xuống đất rồi 
dùng chân đá mạnh, khiến chúng rách tơi tả. Thi 
đậu, đỗ cao còn nghĩa lý gì nữa cho hắn. Thi để 
làm chi và học để làm gì khi nàng đã vĩnh viễn ra 
đi.. Một cơn gió thổi mạnh, những cánh phượng 
rơi lả tả. Hắn cúi xuống lượm một cánh, áp vào 
lòng bàn tay và mặt như tìm lại một chút dư 
hương ấm áp của nàng để lại còn phảng phất 
đâu đây. 

* 
            Vài tuần sau, hắn bỏ nhà, bỏ xóm cùng 
với vài thằng bạn xuống Rạch Giá tìm thuyền đi 
vượt biên. Hắn hy vọng sẽ gặp được nàng ở Mỹ, 
nhưng ông trời đã phụ lòng hắn. Thuyền hắn sau 
mười mấy ngày lênh đênh trên biển, thì được tàu 
buôn của Pháp vớt. Và sau tám tháng trời tị nạn 
tại đảo Bi-Đông, hắn mới được nước Pháp chấp 
nhận cho định cư. Ngày mà hắn bước lên máy 
bay sang Pháp, thì cũng là ngày nàng bước lên 
xe hoa. Nàng đã đi lấy chồng. Dĩ nhiên là người 
đã đứng ra bảo lảnh cho gia đình nàng dạo ấy. 
            Đêm nay, ngồi trong căn phòng vắng. 
Long có cảm tưởng như đang sống lại cảnh mười 
năm về trước. Mặc dù bây giờ hắn đã có vợ và 
con. Tuy là hắn một mực yêu vợ và thương con. 
Nhưng ai có thể cấm hắn nhớ lại chuyện xưa cứ  
mỗi độ hè về.. Nhớ lại một người con gái mà hắn 
đã bao năm không hề quên lãng. 
 
V.C.H Viết vào dịp hè năm 1988. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đêm Cô Đơn 

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan 

Chẳng biết đã bao đêm 
Bên vườn khuya lặng ngắt 
Nhìn bóng mình hiu hắt 
Liêu xiêu giữa cuộc đời 
 
Chợt nghe lòng nghẹn đắng chơi vơi 
Trận hồng thủy đổ qua đời hoang phế 
Tiếng thét gào thở than ngàn dâu bể 
Để từng đêm lại thổn thức từng đêm 
 
Cứ ngỡ yêu thương như dòng suối êm đềm 
Nguồn nước mát tưới vào hồn khô cạn 
Bơ vơ 
Nhọc nhằn 
Lận đận 
Bao năm rồi bên ốc đảo buồn thiu 
 
Cơn bão giông xối xả tím thu chiều 
Tim quặn thắt nhìn tiêu điều đổ nát 
Để vần thơ bẽ bàng rơi nước mắt 
Thật tủi hờn trước ngoảnh mặt quay lưng 
 
Đêm cô đơn cho lòng chợt rưng rưng 
Ta thảng thốt nhìn bóng mình nghiêng đổ 
Bên cạnh ta giờ chỉ còn mây gió 
Và vần thơ chia sẻ mọi nỗi niềm… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danh ngôn 

Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không 
phải là người không một đồng xu dính túi, 
mà là kẻ không có nổi một ước mơ. 

Khuyết danh 
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Bên những ly cà phê và những vòng khói thuốc 
suy tư ba bốn sáng hôm nay, anh em bạn bè cứ 
thắc thỏm một điều là liệu có một cuộc đại chiến 
lần thứ 3 trên quê hương Việt nam yêu dấu của 
chúng ta.?. Người thì nói không thể, người thì nói 
có, riêng tôi thì nói là chưa, nghĩa là có nhưng 
chưa phải bây giờ.!. 

 

Chưa phải bây giờ vì hai bên đang giàn trận, 
đang kiếm đồng minh, đang gờm nhau, cùng chờ 
đợi để kiếm một chứng cứ bành trướng có sử 
dụng quân sự để lấy cớ khai hỏa, và cũng có thể 
là sau chuyến đi của họ Tập đến Mỹ vào tháng 9 
này, nên chưa phải bây giờ là thế. 

 

Kiểm chứng lại lịch sử qua hai lần đại chiến trên 
thế giới, ta đều thấy thường là phe hiếu chiến 
khai hỏa trước, và những nước kế cận là con 
thiêu thân như nước Bỉ hồi đại chiến lần thứ nhất 
vì lúc đó phe liên minh là Đức, Áo- Hung, do Đức 
dẫn đầu . Chính lúc đó Hoàng Đế nước Đức là 
Wilhelm 2 truyền lệnh cho các tướng xua quân 
tấn công nước Bỉ nhỏ bé, sát ranh nước mình 
khởi đầu cho một cuộc đại chiến dài tới 4 năm từ 
1914- 1918 mới kết thúc. 

 

Cuộc đại chiến lần thứ hai cũng thế, hồi đó phe 
trục gồm Đức, Nhật là những nước theo chủ 
nghĩa nghĩa phat xít, họ muốn bành trướng chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan, một chủ nghĩa quân 
phiệt . Ở Châu Âu Đức xâm lược Ba Lan (nước 
láng giềng) ngày 01-09-1939 để làm bàn đạp tiến 

đánh về phía nước Nga. Ở Châu Á nước Nhật 
đã tính toán một bước dài khi xâm lăng Mãn 
Châu vào năm 1931 để rồi tiến chiếm Trung Hoa 
vào ngày 07- 07- 1937, và cứ thế chiến cuộc lan 
rộng ra theo vết dầu loang gây cho thế giới này 
biết bao tang thương . (Riêng nước Ý cũng có 
tiếng là phát xít nhưng thực ra chỉ là lý thuyết khi 
Mussolini đưa vào để thống nhất lãnh thổ khi đó 
do các lãnh chúa ngự từng phương, và nhất là 
thực lực của Ý lúc đó rất yếu, không thể xâm lăng 
các nước khác như Đức Nhật, nên không được 
kể trong này.). 

 

Nhìn lại hai cuộc đại chiến, ta thấy rõ ràng những 
nước muốn bành trướng bá quyền đều phải lấy 
quân sự xâm lăng các nước láng giềng làm bàn 
đạp tiến đánh các nước khác . Nhất là khi ta đã 
xác định được kẻ có ý đồ bành trướng là Trung 
Quốc, họ đã từng bước khơi dậy cái chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan với nhân dân của họ vì ý đồ bá 
quyền của họ đã manh nha từ hồi Mao Trạch 
Đông mới làm chủ Trung Quốc, lúc chính thể còn 
chưa được mạnh lắm, còn nhớ vào tháng 9- 
1959 tại hội nghị quân ủy trung ương Mao nói “ 
Chúng ta phải chinh phục trái đất. Đó là mục tiêu 
của chúng ta”. Càng đặc biệt lộ rõ qua câu nói 
của Mao Trạch Đông trong cuộc hội đàm với 
Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam tại Vũ 
Hán năm 1963: “Tôi sẽ làm chủ tịch 500 triệu bần 
nông đưa quân xuống Đông Nam châu Á”. Mao 
còn khẳng định trong cuộc họp Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, tháng 8 năm 1965: “Chúng ta phải giành 
cho được Đông-nam châu Á, bao gồm cả miền 
Nam Việt Nam, Thái-lan, Miến Điện, Ma-lai-xi-a 
và Sin-ga-po… Một vùng như Đông-Nam Châu 
Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng 
đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy"… 
 

Đối với Việt Nam một nước láng giềng, Trung 
Quốc lòng nào mà tha cho, tuy ngày nay họ đã 
khéo léo xâm lược bằng quyền lực mềm là kinh 
tế, văn hóa, khoa học được tô hồng bằng những 
mỹ từ, lại được đảng CSVN hỗ trợ bằng cách bịt 
tai, bịt miệng, dùng dùi cui, hơi cay và ngục tù 
đàn áp những người dân nước mình tỏ rõ chính 
kiến, nhưng một khi cần cho ý đồ chiến tranh thì 
Việt nam chính là cái bàn đạp, là nước láng giềng 
bị tiến chiếm bằng quân sự đầu tiên ( Cũng có 
thể là kịch bản được soạn trước giữa hai đảng 
với nhau và để hợp thức hóa hội nghị Thành Đô), 
để TQ thênh thang tiến chiếm hết thảy các nước 
ở Đông Nam Châu Á, để đưa chiến tranh xa rời 
nước họ. 
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Người Mỹ đã nhìn rõ được điều này, nên ngoài 
những đồng minh là Nhật Bản, Philippines, 
Malaysia, Indonesia,Australia, Mỹ vẫn đưa bàn 
tay ra chào mời Việt Nam tham gia vào liên minh 
của họ, dẫu họ vẫn biết rằng Chính quyền VN rất 
không thật thà, hay lật lọng trở cờ, nhưng có lẽ 
Mỹ đã mắc một món nợ với dân Việt Nam khi họ 
đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa năm 1973 để đi với 
Trung Cộng, nhất là họ đã thấy từ lâu Việt Nam 
có một địa chính trị rất lớn trên bản đồ Châu Á, 
một cái thế phòng thủ trên Biển đông tuyệt vời 
với vịnh Cam Ranh và Đà Nẵng. 

  

Cũng vì thế có thể VN được vào TPP vào cuối 
năm nay, và mấy hôm nay các chính khách cỡ 
bự của Mỹ ghé thăm Việt Nam với nhiều ưu ái 
mời chào như Thượng Nghị Sĩ John Sidney 
McCain III từng nói “Chúng tôi muốn giúp đỡ các 
nước phát triển năng lực phòng thủ. Không ai 
trong số chúng ta muốn xung đột quân sự với 
Trung Quốc. Nhưng chúng ta phải ngăn chặn các 
hành vi gây hấn của Trung Quốc bằng năng lực 
quốc phòng mạnh mẽ, bằng quan hệ hợp tác 
thân cận.”. Quan hệ hợp tác thân cận ở đây là 
hãy quan hệ thân cận với Mỹ, để được họ nâng 
đỡ về kinh tế, quốc phòng, để Việt Nam có thể 
thoát Trung, để dân Việt có cơm ăn áo mặc, có 
tự do, nhân quyền, có mặt bằng tri thức có thể 
sánh vai cùng bè bạn năm Châu. 

  

Thế nhưng như miếng ngon đưa người tịt mũi, 
ĐCSVN với tầm nhìn không qua ngọn cỏ, đâu 
nhìn thấy những tai họa trước mắt.?. Cũng chẳng 
biết định vị mình ở đâu trong thế giới hiện đại, 
vẫn bám víu vào cái chủ thuyết sắt máu độc tài 
hòng dễ dàng đàn áp nhân dân để giữ ghế, 
chẳng coi nhân dân vào đâu, vẫn muốn bám đít 
Trung Cộng với tuyên bố của Phùng Quang 
Thanh “Không nên kết hợp việc bán vũ khí sát 
thương với tình trạng nhân quyền ở Việt nam”, 
và những tuyên bố bợ đít, tránh đụng chạm với 
Trung Quốc của tướng Vịnh ở Shangri La như “ 
Quân đội Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành 
những hoạt động trao đổi về kiểm soát biên giới 
và sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực đối thoại 
chiến lược, đào tạo nhân lực và những nhiệm vụ 
hòa bình. Việt Nam sẵn sàng trao đổi quan điểm 
với TQ trên tinh thần đồng chí về vấn đề Biển 
Đông, giải quyết những khác biệt thông qua đàm 
phán và cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định khu 
vực”( Theo Tân hoa Xã).!!!!!!!!!!!!!!.... 

 

Xưa lúc học lịch sử, còn nhớ như in trong đầu vị 
giáo sư sử học có kể câu chuyện: Sau khi đánh 
tan quân Nguyên Mông một thời gian, người 
đứng đầu quân Đại Việt lúc đó là Quốc Công Tiết 
Chế Trần Hưng Đạo bị bệnh rất nặng sắp qua 
đời , vua Trần Anh Tông đến vấn an và có hỏi 
những kế sách chống ngoại xâm, nhất là giặc 
phương Bắc, Quốc Công Tiết Chế trả lời: - Nếu 
giặc phương Bắc ầm ầm kéo sang thì dễ đánh, 
chỉ sợ chúng thực hiện chiến thuật tằm ăn dâu, 
khi đó thì ta phải dựa vào sức dân để có rễ sâu, 
gốc bền …. Những lời này cho đến ngày hôm nay 
ta thấy nó quý giá vô vàn, nhưng những người 
cộng sản đã đi ngược với lời dạy dỗ của tiền 
nhân, họ coi dân là kẻ ngu si khi có người của họ 
nói rằng dân trí còn thấp, họ họp vấn đề của quốc 
gia mà lại đi họp kín, họ muốn có vũ khí sát 
thương nhưng lại không muốn nói tới việc dân có 
nhân quyền như vị nguyên soái tuyên bố với ông 
bộ trưởng quốc phòng của Mỹ….Họ đã quá xa 
rời dân chúng, xa rời cái gốc của sự tất thắng với 
sự ngu dốt bẩm sinh…. Viết tới đây chợt nhớ tới 
những câu thành ngữ nói về sự khôn dại được 
truyền tụng trong nhân gian từ ngàn xưa… “Khôn 
cho người ta rái(sợ) hay vái (cung kính), dại cho 
người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho 
người ta ghét”….Hay như câu “ Làm đày tớ thằng 
khôn hơn làm thày thằng dại”… 

 

Khi người Mỹ chìa bàn tay ra nâng đỡ thì bảnh 
chọe, ta đây, và khi họ đã biết cộng sản chỉ là 
một lũ ương ương, dở dở, chỉ biết lo cho mình, 
họ cất bàn tay đi rồi thì chắc chắn tình hình đất 
nước sẽ đi vào vũng lầy chiến tranh, nhất là khi 
đại chiến nổ ra thì không những ở Trường Sa mà 
chính đất nước Việt nam là bãi chiến trường 
không thể tránh khỏi…. Trông nhìn vào tương lai, 
có lẽ đất nước mình vẫn mãi còn điêu linh khi 
được điều hành bởi những cái đầu đất, tâm ươn, 
chí hèn…. 

ĐINH NGUYỄN 06-06-2015…... 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=444672589037898&set=a.196736087164884.1073741827.100004854821189&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=444672589037898&set=a.196736087164884.1073741827.100004854821189&type=1
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Lts. Năng lượng khinh khí là một kỹ thuật hiện đại đầy hứa hẹn của tương lai. Với kỹ thuật này ngành 

công nghệ xe hơi đang được đưa vào ứng dụng ở một số quốc gia đã sẵn sàng tiếp nhận kỹ thuật 

mới mẻ này. Trong số này VNNS xin giới thiệu cùng quý độc giả bài viết đã được đăng trên tạp chí 

My Toyota - số voorjaar 2015 do anh Trần Tán Hồng Đức lượt dịch. Với năng lượng sáng chế mới 

này chắc chắn sẽ mang lại sự thay đổi lớn lao trong đời sống của chúng ta trong nay mai, kính mời 

quý độc giả theo dõi tài liệu chuyên chở thông tin bổ ích này. Ban biên tập VNNS xin chân thành cảm 

ơn anh Trần Tán Hồng Đức đã bỏ công khó dịch thuật tỉ mỉ bài viết giá trị này. 

Khinh khí (waterstof): nguồn năng lượng của tương lai. 

Hồ sơ về khinh khí 

Nước. Đó là chất thải duy nhất thoát ra từ chiếc xe Toyota Mirai. Năm nay 

Toyota đưa chiếc chạy bằng pin nhiên liệu (brandstofcelauto) vào thị trường 

của nhiều nước và hứa hẹn xe Mirai sẽ thực sự mang đến sự khác biệt. Các 

chuyên gia sẽ nói gì về tương lai nền công nghệ này ? 

Vào năm 1838 tại một phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ, nhà khoa học Christian 

Friedrich Schonbein đang làm việc bận rộn với các tấm bạch kim. Trên tấm 

bạch kim đó đang diễn ra một phản ứng hóa học giữa khinh khí (Hydro) và 

dưỡng khí (Oxygen). Khi ấy một phản ứng phụ, rất đặc biệt, đã xảy ra: đó là 

điện. 

Như vậy, lý thuyết về pin năng lượng (brandstofcel) đã được khám phá ra từ 

trước đây. Nhưng để tạo ra một phản ứng hóa học an toàn, có hiệu quả cao và có đủ cường độ cho 

động cơ xe hơi cần phải có thêm một sức sáng tạo thật mạnh mẽ, và kiên nhẫn. Và như thế, năm 

1996 hãng xeToyota đã cho ra mắt chiếc xe đầu tiên xử dụng pin năng lượng. Nhưng, phải mất gần 

hai thập niên để phát triển một phiên bản thực sự chín mùi để tung ra thị trường. Giây phút chờ đợi 

dai dẳng giờ đây đã chấm dứt với sự xuất hiện của Mirai. 

 

Mirai có nghĩa là tương lai. 

Akido Toyoda, chủ tịch Toyota Motor Cooperator chia 

sẻ: “Trên suốt con đường phát triển chúng tôi luôn 

luôn thấy trước mắt một thế giới bền vững và trong đó 

xe hơi không còn bị lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch 

(fossiele brandstoffen). Và giờ đây, điều này đã trở 

thành sự thật. Chiếc xe Mirai là chiếc xe pin nhiên liệu 

chạy bằng khinh khí. Chất khí này có thể lấy được từ 

hầu hết tất cả mọi thứ, ngay cả từ rác thải. Một bình 

chứa đầy nhiên liệu của Mirai có thể đủ để cung cấp 

năng lượng cho một gia đình trong vòng một tuần lễ. 

Đây chính là một bước ngoặc trong công nghệ xe hơi. 

Chiếc xe này sẽ thực sự mang đến sự khác biệt”. 
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Các trạm bán khinh khí (Waterstoftankstations). 

Nhật Bản và Hoa Kỳ là hai nước đầu tiên có bán Mirai. Sau đó, kể từ tháng 9 

Mirai sẽ được đưa vào thị trường nước Đức, Đan Mạch và Anh. Mirai chỉ được 

tung vào thị trường của những nước đã có các trạm bán khinh khí. Trong tương 

lai các thị trường này sẽ được mở rộng. Ewald Breunesse, quản lý về chuyển 

tải năng lượng của hãng Shell kỳ vọng: “các bạn thấy nhiều nước đang phấn 

đấu cho sự phát triển xa lộ cho xe chạy bằng khinh khí. Điều quan trọng là giữa 

hãng sản xuất xe và trạm bán nhiên liệu cần có sự phát triển đồng bộ. Nhìn 

vào quá khứ, chúng ta đã thấy sự thất bại đã xảy ra cho khí đốt tự nhiên. Chỉ 

vì các trạm bán khí đốt tự nhiên đã phát triển quá nhanh. Điều quan trọng là 

các cơ sở có quan hệ cần liên lạc thường xuyên với nhau và ngay cả chính 

quyền cũng nên hỗ trợ trong việc mở rộng các dự án một cách quy mnô và với 

nhịp độ thích hợp”. 

Trong khi đó tại Hòa Lan. 

Trong Hòa Lan chúng ta đã có hai trạm bán khinh khí. Một trạm ở Holland 

Rhoon và một trạm ở Helmond. ở Arnhem bà Petra van Stijn đang cho 

xây thêm thiết bị trong trạm xăng của mình để cung cấp khinh khí. Không 

những là chủ trạm xăng mà bà còn là chủ tịch của BETA 

(Belangenvereniging Tankstantions). Từ năm 2010 khinh khí đã là trở 

thành một trong số các mặt hàng của bà: “Ngay từ lúc đó, tôi đã hy vọng 

sẽ có nhiều xe chạy bằng khinh khí, nhưng thật ra tôi đã phải đợi thật là 

lâu. Cho đến năm 2012 thì các thiết bị đó đều không được xử dụng. Kể 

từ lúc xe chạy bằng khinh khí bắt đầu được tung ra thị trường thì chúng 

tôi cộng tác với Connexxion để bắt đầu thực hiện một dự án mới. Chúng tôi cho lắp một thiết bị mới 

để cung cấp khinh khí cho hai xe buýt. Nếu thành công, qua năm sau xe chạy bằng pin nhiên liệu có 

thể ghé qua đây để đổ nhiên liệu”. 

Kế hoạch cụ thể. 

Để xe chạy bằng khinh khí thực sự trở nên hấp dẫn tại Hòa Lan phải 

cần phải có thêm nhiều điểm cung cấp khinh khí. “cần nỗ lực thực 

hiện” ông Jan Piet van de Meer, chủ tịch của Nederlandse Waterstof & 

Brandstofcel cho biết. Trước 2020 phải có 20 trạm khinh khí đủ để cung 

cấp cho khoảng 2000 chiếc xe chạy bằng khinh khí. Ngoài ra, sẽ có 

thêm trạm cung cấp dành riêng cho khoảng 200 chiếc xe buýt chạy bằng 

khinh khí. Điểm này là một phần của kế hoạch hành động cụ thể, được 

khai triển từ đề án “một tầm nhìn mạnh mẽ về nhiên liện bền”. Đề án 

này được cùng soạn thảo bởi các doanh nghiệp, tổ chức có quan tâm 

và một số cơ quan chính phủ và đã được đệ trình đến thứ trưởng 

Mansveld. “Nhưng xe chạy bằng khinh khí thực sự có thể đột phá hay không, dĩ nhiên không 

chỉ tùy thuộc vào số lượng trạm bán nhiên liệu” ông Van der Meer nhấn mạnh. “mà để khởi đầu 

người tiêu thụ cần phải sẵn sàng mua xe và chịu trả thêm”. Cũng như chúng tôi cũng phải trang 

trải chi phí cao trong việc chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, giá thành có thể giảm trong trường hợp 

chính phủ quyết định giữ thuế phụ trội (bijtelling) tạm thời ở mức 4% và không đánh thuế mua xe 

(bpm). Trong khi ấy, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục chính phủ hoãn lại việc đánh thuế tiêu dùng, 

càng lâu càng tốt. 
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Giã từ bụi mịn. 

Nhìn từ góc độ chính trị, chúng ta thấy chính quyền khuyến khích xử dụng chất 

khinh khí trong giao thông qua việc bà Wilma Mansveld, thứ trưởng hạ tầng cơ 

sở và môi sinh, vào mùa thu năm trước đã khánh thành trạm cung cấp khinh khí 

tại Rhone. Bà nhấn mạnh chất khinh khí rất hấp dẫn như sau “Tại Hòa Lan có 

hàng chục doanh nghiệp đầu tư vào việc sáng tạo và sản xuất khinh khí. Việc 

này không những tốt cho kinh tế mà còn đóng góp vào khát vọng làm xanh giao 

thông”. 

Khi khinh khí được đốt để tạo điện năng thì chỉ thải ra hơi nước sạch. Đây cũng 

là một giải pháp để giữ sạch thành phố vì phẩm chất không khí được nâng cao. 

Việc ống khói xe chỉ thải ra hơi nước khiến cho xe chạy bằng khinh khí trở nên phổ biến trong nhóm 

Longfonds.  

Giám đốc Micheal Rutgers cho biềt: “Bụi mịn thường là một mối đe dọa 

cho sức khỏe của dân chúng. Những thành phố lớn ở Trung Quốc bị bụi 

mịn phủ xuống như một bức màn. Tại Hòa Lan mặc dầu ít khi thấy có bụi 

mịn, nhưng các số liệu cho thấy rất rõ mức độ tập trung của bụi mịn là 

quá cao. Người mang bệnh phổi sẽ bị rất khó chịu và người khỏe mạnh 

sẽ có thể mắc bệnh vì bụi mịn. Việc mang xe chạy bằng khinh khí, không 

thải bụi mịn, được mang vào thị trường đúng là một niềm vui. Chúng tôi 

hoan nghênh sự phát triển này”. 

Đặc điểm vận hành. 

Bên cạnh một hạ tầng cơ sở tốt, có sự hỗ trợ của chính quyền và khí thải 

sạch có một điểm rất quan trọng cần nên biết về vận hành của xe chạy 

bằng khinh khí. Phóng viên về xe hơi Niek Schenk là một trong những 

người đầu tiên lái thử xe Toyota Mirai cho biết: “xét về đặc điểm điều khiển 

thì xe dùng pin nhiên liệu hầu như rất giống xe chạy bằng điện. Xe chạy rất 

yên tĩnh và phóng vô cùng nhanh. Chỉ vừa đạp chân ga là xe đã đạt được 

lực kéo tối đa. Khi so sánh với xe điện thuần túy thì xe chạy bằng khinh khí 

thiết thực hơn trong xử dụng. Chúng ta thấy xe điện còn đang gặp phải một 

vài giới hạn: chẳng hạn thời gian nạp điện lâu và tầm hoạt động vẫn còn bị 

hạn chế. Hai điểm này chắc chắn trong tương lai sẽ được giải quyết. Nhưng trong khi ấy xe chạy 

bằng khinh khí đã dẫn trước một cách rất rõ ràng trong lãnh vực này”.

 

Sản xuất khinh khí. 

Một điểm trội khác của chất khinh khí là việc sản xuất 

không có giới hạn và điểm này cũng không phải là 

một bộ môn “khoa học vũ trụ”. Chỉ cần dùng điện giải 

nước cũng đủ để tạo ra chất khinh khí. Đó cũng là 

một trong những thí nghiệm khá phổ biến trong 

trường trung học. Khi dùng điện để sản xuất khinh 

khí, thì sẽ có câu hỏi được đặt ra là điện được lấy từ 

đâu ra?. (còn tiếp xin đón xem kỳ sau…) 
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LỜI CẢM TẠ - TRI ÂN 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến chúng con, chúng tôi thành kính đảnh lễ tri ân và cảm tạ:  
 
- Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng, Tổng vụ GĐPTVN-Âu Châu  
- Thượng Tọa trú trì chùa Vạn Hạnh- Hòa Lan  
- Đại Đức Thích Quảng Đạo, chùa Khánh Anh- Pháp Quốc  
- Hội Phật Giáo VN - tại Hòa Lan  
- BHDGĐPTVN trên Thế Giới  
- BHDGĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI  
- BHDGĐPTVN TẠI HOA KỲ  
- BHDGĐPTVN TẠI CANADA  
- BHDGĐPTVN TẠI ÚC CHÂU  
- BHDGĐPTVN TẠI ÂU CHÂU  
- BHDGĐPT TẠI Đức Quốc, Pháp Quốc, Na Uy  
- GĐPT Giác Viên - Phần Lan  
- GĐPT Quảng Hương - Đan Mạch  
- GĐPT Vạn Hạnh - Đan Mạch  
- GĐPT Thiện Trí - Thụy Sĩ  
- GĐPT Linh Phong - Thụy Sĩ  
- GĐPT Chánh Tín - Hòa Lan 
- GĐPT Thiện Hạnh - Phan Thiết VN  
- và các GĐPT khắp năm châu  
- Ban Hộ Niệm chùa Vạn Hạnh-Hòa Lan  
- Quý Bác, quý Chú trong nhóm Diên Hồng  
- Hội Cựu Giáo Chức Việt Ngữ  
- Các Hội Đoàn  
- Cùng toàn thể quý Cô Bác, thân bằng quyến thuộc, quý Anh Chị, bạn bè thân hữu gần xa….. 
đã đến hộ niệm, cầu siêu, phân ưu, phúng viếng, điện thoại, gởi vòng hoa, gởi điện thư chia 
buồn. Đặc biệt đã không quản ngại đường xá xa xôi đến tiễn đưa chồng, cha chúng con, chúng 
tôi:  
 

Hương Linh, cố Huynh Trưởng Cấp TẤN TÂM NGỌC - LÊ GIAO  
Về Cảnh Giới An Lành  
 
Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi nhiều thiếu sót. Cúi xin quý Thầy và tất cả quý 
cô bác, anh chị niệm tình Hỷ Xả.  
Chúng con kính chúc Quý Thầy Pháp Thể Khinh An.  
Chúng tôi kính chúc Quý Liệt Vị thân Khỏe, tâm An, thành tựu ý nguyện, vạn sự Hanh Thông, 
Cát Tường Như Ý.  
 
Tang Quyến Đồng Kính Bái Tạ  
- Vợ: Tâm Lợi – Huỳnh Thị Cúc  
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Du Lịch 

 

 

 

 

Ávila, thành lũy cổ Tây Ban Nha 

Trần Nguyên Thắng 

Tây Ban Nha là một đất nước có nhiều di sản thế 
giới nhất trong lục địa Châu Âu và được xếp hàng 
thứ hai trên thế giới được UNESCO công nhận.  

Ðể thưởng ngoạn được hết các thắng cảnh di 
sản thế giới tại xứ sở vũ điệu Flamenco này, có 
lẽ du khách phải mất ít nhất 2 tháng thì mới hy 
vọng thưởng ngoạn được hết các di tích lịch sử 
văn hóa và các thắng cảnh của Spain. Trong số 
các di sản thế giới đó, người ta phải nói đến các 
thành phố cổ như Ávila, Segovia, và Toledo nằm 
rải rác chung quanh thủ đô Madrid. Ávila là một 
di tích thành lũy cổ, nằm về hướng tây bắc 
Madrid là một trong 44 di sản thế giới của Spain 
được UNESCO công nhận vào năm 1985. 

 
Thành lũy cổ Ávila nhìn từ trên đồi Los Cuatro 

Postes. (Hình ATNT Tours & Travel) 

 

Ávila là một tỉnh nhỏ bé nằm trên cao nguyên khô 
cằn, có độ cao hơn 1,100 m. Du khách chỉ mất 
khoảng hơn một giờ lái xe từ Madrid đến Ávila là 
có dịp thưởng ngoạn nét đẹp kiến trúc nhưng rất 
kiên cố của cổ thành Ávila nguy nga sừng sững 
bên con sông nhỏ bé hiền hòa Rio Adaja. Tỉnh 
nhỏ này dân số chỉ có hơn 180,000 người, nhưng 
chỉ khoảng 47,000 dân sinh hoạt chung quanh 
thành lũy Ávila. Mặc dù gọi là cổ thành nhưng 
nhờ vào sự trùng tu và gìn giữ của thành phố nên 
từ xa du khách đã có thể nhìn thấy tường thành 

màu gạch hồng nhạt nâu đỏ chạy dài với các tháp 
canh hình bán nguyệt được xây cao, bên trên là 
các ổ châu mai phòng thủ được xây dựng rất kiên 
cố, nhằm chận đứng sự tấn công của kẻ địch từ 
bên ngoài. Ðây cũng là điểm đẹp nổi bật và độc 
đáo của cổ thành Ávila hấp dẫn du khách khắp 
nơi đến nơi đây du ngoạn. 

Thành Ávila được xây dựng từ thế kỷ 11 để 
chống lại sự phá hoại và liên tục sách nhiễu của 
đội quân Hồi Giáo Moorish (xâm chiếm đất nước 
Spain từ thế kỷ 9-14). Tường thành Ávila có chu 
vi khoảng 2.5km và được xây cao từ 10 m đến 
15 m tùy theo từng địa điểm. Hai cổng thành 
chính là Puerta San Vicente và Puerta delpeso 
de la Harina có tháp canh cao đến 20 m. Dọc 
theo tường thành cứ cách khoảng hơn 20m thì 
lại có một tháp canh bán nguyệt kèm theo nhiều 
lỗ châu mai nhằm tăng tính hiệu suất phòng thủ 
thành. Số tháp canh bán nguyệt này có đến 87 
tháp và có tất cả 9 cổng thành kiên cố vây quanh. 
Ðây là những nét độc đáo và khác biệt của cổ 
thành Ávila. Thành không phải chỉ xây dựng 
trong một sớm một chiều mà dân làng Ávila đã 
phải mất hơn 100 năm xây dựng mới hoàn thành 
xong thành-lũy mà ngày nay chúng ta thưởng 
ngoạn. Ðó là chưa kể đến các đợt trùng tu liên 
tục để tường thành không bị mai một với thời 
gian.  

 
Cimorro Tower xây bên trên Ávila Cathedral. 

(Hình ATNT Tours & Travel) 

 

Tôi đã có dịp du ngoạn cổ thành Carcassonne 
(xây thế kỷ 12) gần tỉnh Toulouse bên Pháp và 
thành cổ Kinh Châu (thuộc Giang Lăng Trung 
Hoa ngày xưa) nơi Quan Vân Trường của thời 
Tam Quốc bên Trung Hoa trấn thủ. Mỗi cổ thành 
đều có nét thiết kế độc đáo riêng của nó. Tuy 
nhiên, thành Kinh Châu của Trung Hoa tuy có 
vòng đai chu vi rộng hơn nhưng độ lớn và phẩm 
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chất xây dựng tường thành không đáng kể so với 
tường thành Ávila, và thành Kinh Châu càng 
không thể so sánh được với tường thành 
Carcassonne của Pháp. Nói như thế không có 
nghĩa là chê cách thiết kế thành quách của Trung 
Hoa mà quá khen thành lũy của Âu Châu, nhưng 
du khách có thể nhận thấy ngay sự khác biệt này 
khi du ngoạn các cổ thành kể trên. Có thể 
phương cách dàn thế trận và cách tấn công hay 
phòng thủ bảo vệ thành lũy của hai châu lục Âu 
Á khác nhau nên cách thiết kế và xây tường 
thành cũng khác nhau chăng! 

Tuy nhiên, có điều tôi không hiểu mục đích của 
cổ thành Ávila được xây dựng để bảo vệ người 
dân Ávila hay chỉ để nhằm bảo vệ đức tin Thiên 
Chúa giáo trước sự xâm lấn của đức tin Hồi Giáo, 
hai tôn giáo mà lúc nào cũng sẵn sàng triệt tiêu 
đức tin của nhau. Phải chăng chính vì thế mà 
hình tượng Thánh Giá nằm giữa bốn cột trụ trên 
đỉnh đồi Los Cuatro Postes đã trở thành biểu 
tượng cho cổ thành Ávila, để chứng minh sự hiện 
diện của đức tin Kitô tại Ávila. Ðọc thông tin của 
thành phố Ávila, người ta cho biết bên trong 
thành nội có 36 điểm du ngoạn thì đã có đến 19 
điểm là nhà thờ và tu viện. Phần còn lại là các di 
tích cung điện của giới quí tộc và một vài nhà bảo 
tàng nhỏ được trùng tu vào những thập niên gần 
đây. 

Nhà thờ San Vicente tọa lạc trước cổng thành 
chính (được gọi là Saint Vincent's Gate hay 
Puerta de San Vicente) là một trong hai ngôi nhà 
thờ mà tôi cho là đẹp nhất trong khu vực Ávila. 
Ngôi nhà thờ này được xây dựng từ giữa thế kỷ 
12 theo phong thái Romanesque để thờ kính các 
Thánh Vincent, Sabina và Cristeta. Ðứng từ trên 
tháp cao 20m, du khách có thể thưởng ngoạn cả 
một không gian các con phố nhỏ Ávila dưới chân, 
từ ngôi nhà thờ San Vicente có kiến trúc màu sắc 
hao hao giống cổ thành nổi bật bên cạnh lộ 
đường màu đá xám. Dọc theo con lộ là một đoạn 
tường thành rất đẹp với tháp canh Cimorro 
Tower uy nghi áng ngữ. 

Kiến trúc đoạn này xem ra cũng khá lạ và đẹp. 
Lạ là vì phần trên là xây tháp canh Cimorro Tower 
nhưng phần dưới lại chính là phía sau của ngôi 
nhà thờ chính Ávila (Ávila Cathedral), đẹp là nhờ 
vào kiến trúc vòng cung lớn và nét vững chắc của 
tháp tạo ra một dáng hùng vĩ so với tường thành. 
Thời gian xây dựng ngôi nhà thờ Ávila Cathedral 
cũng mất đến gần hai thế kỷ (đầu thế kỷ 12 đến 
đầu thế kỷ 14), kể ra đó là một thời gian khá dài 
cho công trình xây dựng một ngôi nhà thờ “nhỏ 
bé” trong thành cổ Ávila. Có đến thưởng ngoạn 

nhà thờ Ávila Cathedral người ta mới kinh ngạc 
về nét thiết kế Gothic bên trong rất đẹp và điện 
thờ được trang trí hết sức nguy nga lộng lẫy so 
với bề ngoài hết sức đơn sơ của nhà thờ. Hơn 
nữa, cổ thành Ávila còn nổi tiếng với sự linh hiển 
của Thánh Teresa, một vị thánh mà người dân 
vùng thành phố Ávila rất tin và tôn kính. 

Rời Ávila Cathedral, đi thêm một đoạn ngắn nữa 
là du khách bước vào cổng chính thứ hai của 
tường thành với tháp canh Puerta del Alcazar 
cũng cao đến 20m. Ðây là đoạn đường đẹp nhất 
giữa hai tháp canh Cimorro và Puerta del Alcazar 
trong cổ thành. Tuy nhiên, để có thể thưởng thức 
trọn vẹn không gian đẹp nhất của cổ thành Ávila, 
bạn phải đến đỉnh đồi Los Cuatro Postes. Ở đây 
toàn thể không gian kiến trúc của thành lũy Ávila 
đều nằm dưới tầm mắt của bạn. Chính vẻ đẹp 
của quần thể kiến trúc ấy đã đưa Ávila's city 
Walls vào danh mục di sản thế giới củaUNESCO. 

Ngày nay tất cả các cổ thành như Ávila, 
Carcassonne, hay Kinh Châu chỉ còn lại “dư vang 
thần thánh.” Bên trong thành nội giờ đây là các 
cửa hàng souvenirs, các quán ăn, các quán café. 
Các di tích đền đài tôn giáo được các thành phố 
bảo tồn và trùng tu để trở thành những địa danh 
du lịch. Tôi cảm thấy chút ngậm ngùi ở không 
gian thành cổ khi nghĩ đến công lao gian khó của 
những người dân xưa bất hạnh. Biết bao nhiêu 
xác người đã ngã xuống để cổ thành được đứng 
vững chỉ vì những đức tin khác biệt, có lẽ các tín 
ngưỡng tôn giáo đó đã không có được sự hướng 
dẫn tôn trọng lẫn nhau vào thời xa xưa. Các 
người lãnh đạo tín ngưỡng ngày xưa có tầm nhìn 
hạn hẹp và thiếu trách nhiệm với nhân loại khi 
cho rằng chân lý chỉ nằm trên con đường đi của 
họ. 

  Tìm người thân . 
Chúng tôi muốn tìm người thân : ông 
Nguyễn hữu Chính, năm nay khỏang 78 t- 
80 tuổi cựu SVSQ/ TQLC 
Trước học ở Nguyễn Khuyến - Nam Định 
- Bắc Việt niên khóa  1951 - 1954  
 
Quý NT , quý đồng hương biết tin gì về ông 
Chính  xin vui lòng tin về các địa chỉ 
- Trần quốc Minh :  
minhtran37@hotmail.com 
- Lê quang Kế :ke.le@home.nl 
- Trần văn Thắng :   
tranvanthang50@hotmail.com 
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Y học – Sức Khỏe 

 

 

Ung Thư Ruột Già 
Bùi Xuân Dương, M.D. 

 

Ung-Thư Ruột Già Là gì? 

Ung thư xẩy ra khi một tế bào nào đó trong cơ 

thể của chúng ta bỗng dưng trở nên "hoang dại", 

sinh sôi nẩy nở một cách nhanh chóng vượt khỏi 

sự kiểm soát chặt chẽ của các nhiễm thể.  

(Nhiễm thể với tên khoa học là DNA nằm trong 

nhân của tế bào chứa đựng những đặc tính di 

truyền của mỗi một cá nhân).   Vì thế, tế bào ung 

thư sẽ tăng trưởng từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 

thành 8, 8 thành 16 v.v. một cách rất nhanh và vô 

trật tự.   Nếu đó là tế bào da, ta bị ung thư da; 

nếu đó là tế bào ruột ta bị ung thư ruột. 

 

Thông thường ung thư ruột phát xuất từ một tế 

bào nào đó trên màng ruột già.  Ban đầu chỉ là 

bướu nhỏ và từ từ lớn dần. 

 

Thông thường bướu lớn hơn 2 cm bắt đầu biến 

dạng thành tế bào ung thư.  Trong một vài trường 

hợp hiếm hoi hơn, ung thư ruột thành hình một 

cách trực tiếp mà không qua trạng thái bướu ruột 

như đã trình bầy ở trên.  Trong trường hợp này 

tế bào ung thư không mọc lên như những nấm 

nhỏ mà chỉ "nhô" lên một chút (flat lesions) hay 

đôi khi bị lõm xuống (depressed lesions), nên rất 

khó định bệnh.  Ngay cả khi soi ruột già hoặc 

chụp hình quang tuyến, bệnh có thể không được 

khám phá trong những thời gian sơ khởi.  Đáng 

kể hơn cả, loại ung thư này có khuynh hướng 

phát triển nhanh chóng và lan tràn qua những cơ 

quan khác một cách dễ dàng hơn.  

 

Ai có thể bị ung thư ruột?  

Nói một cách tổng quát, ung thư ruột già là bệnh 

của người lớn tuổi. Nguy cơ bị ung thư ruột già 

tăng nhanh khi tuổi đời bước sang thập niên thứ 

năm.  Hơn 90% ung thư ruột già được khám phá 

ở những người 50 tuổi trở lên.  Cả hai phái nam 

và nữ đều có thể bị ung thư ruột già.  Người ta 

ước đoán cứ trong 16 người sống trên nước Mỹ 

sẽ có một người bị ung thư ruột già.   

 

Cách đây không lâu, người ta vẫn cho rằng ung 

thư ruột già là bệnh của người da trắng, sống 

trong những thành phố kỹ nghệ, ăn nhiều thịt và 

chất béo hơn rau và trái cây.  Tuy nhiên theo một 

thống kê gần đây, tỷ lệ ung thư ruột già của người 

Á Châu đã và đang gia tăng một cách đáng ngại, 

nhất là với những người Á châu định cư lâu năm 

nơi các quốc gia phồn thịnh.  

 

Những nguy cơ đưa đến ung thư ruột già  

Có lẽ cách thức ăn uống cũng như lối sống của 

chúng ta đóng một vai trò quan trọng nhất trong 

sự phát triển của ung thư ruột già.  Người dùng 

quá nhiều chất béo, thịt, mỡ, thức ăn với nhiều 

chất Cholesterol sẽ dễ bị ung thư ruột già hơn, 

nhất là nếu họ lại không ăn chất sơ, rau hoặc trái 

cây, hoặc quá mập.  

 

Cũng như một số các loại ung thư khác, ung thư 

ruột già cũng có đặc tính di truyền.   Nghĩa là nếu 

bố mẹ bị ung thư ruột già, con cái cũng có thể dễ 

bị.   Điều này rất đúng cho những trường hợp khi 

vì đặc tính di truyền, bệnh nhân bỗng dưng có 

trên màng ruột của mình hàng trăm "cục" bướu 

(polyp).  Các bướu này xuất hiện một cách nhanh 

chóng và biến dạng thành các tế bào ung thư một 

cách mau lẹ.  Vì đặc tính di truyền (bẩm sinh) của 

ung thư ruột già, ung thư vú và ung thư tử cung 

cùng nằm trên một nhiễm thể,  người bị ung thư  

vú hoặc tử cung dễ bị ung thư ruột già hơn,  và 

ngược lại. 

 

Triệu chứng của ung thư ruột già  

Như viết ở trên ung thư ruột già tăng trưởng 

tương đối chậm chạp, nên đa số bệnh nhân hoàn 

toàn không có một triệu chứng nào, đến khi ung 

thư đã phát triển đến giai đoạn trầm trọng, hoặc 

lan tràn khắp nơi.   

 

Tùy theo vị trí và tùy theo từng loại ung thư, bệnh 

nhân có thể chỉ bị đau bụng sơ sài, không đáng 

kể, hoặc bụng chỉ hơi xình trướng, khó chịu, hoặc 

đau "tưng tức" sau hoặc trước bữa ăn.  Vấn đề 

đại tiện có thể trở nên khác thường.  Ngày bị bón, 
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ngày đi tiêu chảy.  Phân trở nên nhỏ lại, có thể 

pha với máu. Thông thường ung thư ruột già 

trong những giai đoạn đầu chỉ chảy rất ít máu, 

nên mắt trần sẽ không thấy.  Đến khi ung thư trở 

nên lớn hơn nhất là nếu ung thư nằm gần hậu 

môn, xuất huyết ruột già có thể rõ ràng hơn với 

những vết máu đỏ tươi hoặc máu bầm pha lẫn 

với phân. Mất máu lâu ngày, bệnh nhân có thể 

cảm thấy khó thở, hoặc chóng mệt.  Nếu không 

chữa kịp thời và đúng lúc, bệnh nhân có thể sẽ 

tiếp tục mất ký rất nhiều.  

 

Làm Thế Nào để Tránh Bị Ung Thư Ruột Già ?  

Sau đây là những lời khuyên của Hội Ung Thư 

Hoa Kỳ, The American Cancer Society, để tránh 

bị ung thư ruột già: 

 

1) Từ 40 tuổi trở đi, cả hai phái nam và nữ cần 

phải đi khám bệnh tổng quát hàng năm.   

 

2) Nếu một trong những thân nhân gần của Quý 

vị bị ung thư ruột già, hoặc nếu Quý vị đã hoặc 

đang bị ung thư vú, ung thư tử cung, quý vị nên 

đi Bác Sĩ chuyên khoa về đường ruột, để được 

truy tầm ung thư ruôt già bằng phương pháp nội 

soi, tiếng Mỹ gọi là Colonoscopy   

 

3) Quý vị nên ăn nhiều rau, uống nhiều nước.  

Nhất là các loại rau đậm mầu và nhiều loại trái 

cây khác nhau. 

 

4) Vitamin A, C, E.  Nếu dùng đúng cách có thể 

làm ung thư ruột già phát triển chậm lại.  

 

5) Người ta cũng nhận thấy một số các loại thuốc 

chống đau nhức như trong gia đình của chất 

Aspirin hay Ibuprofen, nếu được uống đều đặn 

có thể ngăn cản sự tạo hình của bướu ruột già.  

Vì thế, một số các Bác sĩ vẫn khuyên nếu Quý vị 

hơn 40 tuổi mà không bị đau bao tử, Quý vị nên 

uống mỗi ngày một viên Aspirin loại 81 mg.  Như 

thế Aspirin không những tránh cho chúng ta đỡ 

bị tắc nghẽn mạch máu mà còn có thể giúp chúng 

ta đỡ bị ung thư ruột già hơn.  

 

6) Trong một cuộc khảo cứu gần đây, người ta 

cũng nhận thấy rằng nếu uống Calcium mỗi ngày 

có thể giảm đi sự tái phát của bướu ruột già. 

7) Tập thể dục đều đặn không những sẽ tạo cho 

Quý vị một cơ thể khỏe mạnh, còn có thể giúp 

vấn đề đại tiện trở nên tốt đẹp hơn.  Người quá 

mập cũng dễ bị ung thư ruột già hơn. 

 

8) Từ 50 tuổi trở đi, Quý vị nên đi soi hậu môn và 

tràng Sigma (Flexible Sigmoidoscopy. 

9) Nếu Quý vị có nhiều nguy cơ bị ung thư ruột 

già, như gia đình của Quý vị có người bị ung thư 

ruột lúc còn trẻ, Quý vị bị ung thư tử cung, ung 

thư vú, Quý vị tự nhiên bị mất máu hoặc thiếu 

chất sắt, đi cầu ra máu, hoặc vấn đề đại tiện thay 

đổi thất thường, bị đau bụng dưới một cách kỳ lạ, 

nhất là nếu bị mất ký ngoài ý muốn, Quý vị phải 

đi Bác Sĩ càng sớm càng tốt. 

 

Cách Chữa Ung Thư Ruột Già: 

Theo thống kê của hội ung thư Hoa Kỳ, khoảng 

50% tất cả các loại ung thư một khi được khám 

phá ra sẽ được chữa trị hoàn toàn.  Con số này 

có thể cao hơn nữa, nếu các bệnh ung thư được 

khám phá ra sớm hơn. Như viết ở trên, vì ung 

thư ruột già thường không gây ra một triệu chứng 

nào cả trong giai đoạn dễ chữa, phòng bệnh và 

truy tầm bệnh vẫn tốt hơn cả.  

 

Nếu ung thư ruột chỉ rất nhỏ tiềm ẩn trong bướu 

ruột như trong trường hợp carcinoma-in-situ, tế 

bào ung thư có thể được cắt bỏ một cách dễ 

dàng trong lúc nội soi.  Nếu bướu hoặc ung thư 

quá lớn, bệnh nhân cần phải được giải phẫu. Một 

khi được lấy ra ngoài, bệnh nhân có thể sẽ hoàn 

toàn hết bệnh và sống lại một cách bình thường. 

Một khi ung thư đã lan đến những vùng lân cận 

hoặc những cơ quan khác nhau, bệnh sẽ khó 

chữa hơn.  Hiện nay, người ta vẫn chưa khám 

phá ra một phương thức nào có thể chữa dứt 

bệnh ung thư ruột già trong trường hợp bệnh đã 

lan ra khắp nơi (metastatic colon cancer).  Sau 

khi mổ, một số bệnh nhân có thể được tiếp tục 

chữa trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau, danh 

từ y khoa là Chemotherapy.  Các lối chữa trị bấy 

giờ, chỉ hy vọng kéo dài đời sống hoặc giúp cho 

bệnh nhân có một đời sống tương đối bình 

thường trong những ngày tháng cuối cùng của 

họ. Điều này một lần nữa nhấn mạnh sự quan 

trọng trong việc phòng ngừa căn bệnh đáng sợ 

này.  



Việt Nam Nguyệt San • 274• 06 . 2015                                                                                                                  49 
 

Tóm lại ung thư ruột già là một căn bệnh mà 

chúng ta ai ai cũng có thể bị.  Càng lớn tuổi càng 

dễ bị.  Tuy bệnh khó chữa, nhưng ung thư ruột 

già có thể phòng ngừa được một cách tương đối 

dễ dàng.  Tiếc thay, cho đến nay, người ta cũng 

chưa khám phá ra một phương pháp truy tầm 

ung thư ruột già nào toàn hảo, nghĩa là vừa tốt, 

an toàn, nhanh chóng không đau đớn khó chịu 

và rẻ tiền. 

 

Cho đến nay vẫn chưa có một loại thử máu nào 

có thể dùng trong việc truy tầm ung thư ruột già 

một cách chính xác.  CEA, một chất hóa học bài 

tiết từ các tế bào ung thư ruột già, có thể tăng 

cao trong một số bệnh nhân bị ung thư ruột già.  

Nhưng chất hóa học này có thể hoàn toàn bình 

thường trong nhiều trường hợp ung thư khác 

nhau.  Vì thế đa số các Bác sĩ chỉ thử nghiệm 

chất CEA này để theo dõi sự phát triển của ung 

thư nhiều hơn là để truy tầm ung thư.  

 

Thử máu trong phân (Fecal Occult Blood Test) 

đã và đang được phổ biến và ứng dụng rộng rãi 

trên toàn thế giới.  Tuy nhiên phương pháp này 

cũng không được hoàn hảo, một phần ung thư 

ruột già không phải lúc nào cũng chảy máu, một 

phần vì một số thức ăn uống hằng ngày có thể 

làm kết quả thử máu trong phân trở nên kém 

chính xác hoặc sai lầm.  Chẳng hạn, như nếu thử 

phân sau khi ăn tiết canh vịt, cháo huyết, thịt beef 

steak v.v. kết quả có thể sẽ trở nên dương tính. 

Soi hậu môn và tràng sigma chỉ khám phá được 

những mầm ung thư ở đây mà thôi.  Các mầm 

ung thư đại tràng lên và tràng ngang (ascending 

and transverse colon) sẽ không được khám phá 

ra bằng phương pháp này.  

 

Hiện nay chỉ có một phương pháp độc nhất và 

chắc chắn nhất để truy tầm ung thư ruột già là 

nội soi cả đại tràng (Colonoscopy).  Tuy nhiên 

phương pháp này mắc tiền và tương đối rắc rối.  

Hy vọng trong một tương lai gần đây, chụp hình 

quang tuyến theo lối virtual colonoscopy sẽ được 

phổ biến rộng rãi hơn.  Hiện nay chỉ một số trung 

tâm y tế tại Hoa Kỳ mới có những máy móc thích 

ứng cho phương pháp này. 

(Trích từ trang web của Hội Ung Thư Việt Mỹ: 

www.ungthu.org) 

 
  

 

 

Xuống Phố Marseille 

Tháng hè cuối phố Marseille                                                                                               

Bãi ghềnh lên tiếng chân mây gọi mời                                                                                       

Tiếng kêu vang một góc trời                                                                                                                   

Trần gian chỗi mộng tay rời ngón buông                                                                                  

Rong chơi cuối độ con đường                                                                                                      

Núi cao biển rộng chết đường mắt em                                                                                          

Chết từ nắng rụng bên thềm                                                                                                           

Từ hoa phong lữ từ đêm bên thuyền                                                                                      

Nhạc du hí điệu cuồng điên                                                                                                            

Thần thông rơi rụng xuống miền lũng 

xanhTrở lên đầu phố ngọn ngành                                                                                                  

Mùa hè vẫn đó thiên thanh bao giờ 

Nguyễn Hoàn Nguyên 

http://www.ungthu.org/
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Gia Chánh 

 

Mẹo vặt nhà bếp  

1. Để rửa tay có mùi sau khi cắt hành, tỏi chỉ cần 
chà tay lên một muỗng bằng thép không rỉ 
khoảng 30 giây rồi mới rửa lại bằng nước. Thép 
hấp thụ mùi rất tốt. Nếu bạn có hạt cà phê tươi, 
nó cũng hấp thụ mùi cũng rất hiệp quả. 

2. Nếu bạn quá tay khi nấu canh, chỉ cần thả vào 
nồi một miếng khoai tây để nó hấp thụ bớt lượng 
muối dư thừa. 

3. Khi luộc trứng hãy cho muột chút muối để vỏ 
không bị nứt. 

4. Không bao giờ đặt trái cây và cà chua trong tủ 
lạnh nếu bạn không muốn mất đi những lợi ích 
sức khỏe của nó. Nhiệt độ thấp làm giảm mùi 
thơm cũng như hương vị củ các loại trái cây. 

5. Khi nồi cơm bị cháy, hãy đặt một miếng bánh 
mì trắng vào nồi cơm trong vòng 5 đến 10 phút 
để nó hấp thụ mùi. 

6. Trước khi bạn thái ớt, hãy bôi một chút dầu ăn 
lên tay. Da tay sẽ không hấp thụ ớt cay nữa. 

7. Loại bỏ vết trà hay cà phê trên ly sứ của bạn 
bằng cách dùng hỗn hợp được tạo từ baking 
soda với nước chanh và kem cao răng. Vết bẩn 
sẽ đi dễ dàng. 

8. Để giữ cho khoai tây không nảy mầm trong túi, 
hãy cho một quả táo vào với nó. 

9. Khi rã đông thịt trong tủ lạnh, đổ thêm một chút 
dấm lên trên, nó không chỉ làm mềm thịt mà còn 
giảm nhiệt độ đóng băng và do đó làm nó tan 
nhanh hơn. 

10. Làm sáng đồ bạc bằng kem đánh răng.  

11. Bạn mua bánh mì về mà ăn không hết, hãy 
cho một nhánh rau cần tây tươi vào túi bánh mì 
và đóng kín lại. Cần tây có thể phục hồi hương vị 
và kết cấu cho bánh mì. 

12. Khi làm món sup, nước sốt, thịt hầm quá 
nhiều dầu mỡ bạn hãy nhúng vào đó một viên đá. 
Đá sẽ hút chất béo, ngay sau đó bạn múc đá ra. 

13. Nước đã đun sôi để nguội sẽ đóng đá nhanh 
hơn nước lã. Điều này có ích khi bạn muốn dùng 
đá sớm. 

14. Khi bị bầm tím hãy lấy một miếng bông viên 
tròn và ngâm trong dấm trắng rồi áp nó lên chỗ 
đau. Vết bầm sẽ giảm thâm và sớm biến mất. 

Cơm Sườn Xốt Chua Cay 

 

Nguyên liệu: 
  
- 4 chén cơm nóng 
- 1 kg sườn thăn heo 
- 1 muỗng canh xốt barbeque 
- Đường, bột nêm gà, tiêu 
  
Làm xốt: 
  
- 2 trái cà chua 
- Trái ớt Đà Lạt, xắt sợi 
- 1 củ hành tây, xắt sợi 
- 2 trái ớt, bỏ hạt, xắt miếng 
- 1 củ tỏi bằm nhỏ 
- Bột nêm gà, đường, tiêu 
 
 1. Cà chua rửa sạch, xát miếng mỏng. 
2. Bắc chảo lên, phi thơm tỏi, cho cà chua vào 
xào chín, tiếp đến cho ớt Đà Lạt, hành tây, ớt, 
bột nêm gà và tiêu, nêm vừa miệng, nhắc 
xuống. 
  
Cách làm: 
  
1. Sườn heo rửa sạch, để ráo, ướp với bột nêm, 
tiêu, đường, xốt barbeque khoảng 20 phút. 
2. Bắc chảo lên bếp, đun sôi dầu, cho sườn vào 
chiên vàng đều, bày ra đĩa, rưới xốt chua cay 
lên trên. 
  
Thưởng thức: 
  
Ăn kèm với dưa góp, ruốc cá và đậu que luộc. 
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 Cười chút chơi 

Cẩn thận  

Một ông cụ vào nhà ga xe lửa và đi đến quầy vé, 

hỏi nhân viên nhà ga. 

- Này anh, chuyến tàu lúc 3 giờ 10 phút đã đi 

chưa? 

- Đã rời ga cách đây 15 phút. 

- Còn bao lâu nữa chuyến 4 giờ mới đến? 

- Còn lâu lắm. 

- Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không? 

- Không. 

- Tàu chở hàng? 

- Không. 

- Không có chuyến nào hết? 

- Hoàn toàn không? 

- Anh có chắc không? 

- Chắc chứ! - nhân viên bán vé nổi nóng. 

- Vậy thì, mình ơi - ông quay sang gọi bà vợ - bây 

giờ chúng ta có thể đi ngang qua đường rầy 

được rồi. 

 

Nhường chỗ 

Một cậu bé 6 tuổi khoe với mẹ rằng:  

- Mẹ biết không? Buổi sáng đi xe bus cùng bố, 

con đã nhường chỗ cho một phụ nữ!  

Mẹ cậu khen:  

- Con giỏi lắm, con đã ra dáng một chàng trai rồi 

đấy! Mẹ rất tự hào về con! Người mẹ mặt tươi 

rói, rạng ngời hạnh phúc trước đứa con ngoan. 

Một lát sau chợt nhớ ra điều gì, người mẹ hỏi:  

- À... con 6 tuổi không phải mua vé mà cũng có 

ghế ngồi ư?  

- Dạ không, không phải ghế. Trước đó con ngồi 

trên đùi bố! 

 

Vẫn muốn nghe lại 

Sau khi ly dị, người chồng vẫn điện thoại cho vợ 

hàng ngày. Sau một thời gian, bà vợ không đủ 

kiên nhẫn mới quát lên: 

- Này, ông đừng gọi cho tôi nữa có được không? 

Tôi đã nói hàng trăm lần là chúng ta đã ly dị rồi 

kia mà! 

- Tôi biết thế nhưng vẫn muốn được nghe lại điều 

đó mỗi ngày. 

 

Lợi và hại 

Một anh chàng kể chuyện với đồng nghiệp: 

- Tớ đã ly dị xong và thấy hóa ra mình làm thế rất 

hay cậu ạ. 

- Nghe lạ quá, thế nó hay ở chỗ nào? 

- Tòa buộc mỗi tháng tớ phải trả 600 Euro tiền 

cấp dưỡng cho vợ cũ. Nhưng từ khi mỗi người 

một ngả thì mỗi tháng tiền điện thoại nhà tớ giảm 

được 800 Euro. 

 

Hoa đẹp cho người đẹp 

Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không 

có ai ra mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi 

thật to: 

- Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người 

phụ nữ đẹp nhất trần gian đây! 

- Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng 

chạy ra và hỏi: Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu? 

- Anh chồng liền bảo: Thế người phụ nữ đẹp nhất 

trần gian đâu hả em? 

 

Không cần phải nói dối 

Một người đàn ông khi hấp hối hỏi vợ: 

- Em yêu, trước khi chết, anh muốn biết sự thật 

và sẵn sàng tha thứ cho em. Thằng thứ tư có 

phải là con anh không? 

- Tất nhiên nó là con anh. Em xin thề! 

- Người đàn ông lộ vẻ sung sướng và trút hơi thở 

cuối cùng. Người vợ vừa vuốt mắt cho chồng vừa 

thở phào: May là ông ấy không hỏi mình về ba 

đứa đầu... 

 

Ghét nhất loại nhạc... 

 Một buổi tối, cơm nước xong, vợ vui vẻ hỏi 

chồng: 

- Anh thích nhất loại nhạc gì? 

- Tất nhiên là loại nhạc trẻ, tươi mát, trữ tình. 

- Thế nhạc gì anh ghét nhất? 

- Ừm... Nhạc gia. 

 

Gọi từ đâu? 

Buổi sáng ở văn phòng, một doanh nhân mở báo 

ra đọc và hết sức ngạc nhiên khi thấy đăng cáo 

phó của mình, vội gọi điện về nhà hỏi vợ: 

- Này, em đã đọc báo sáng nay chưa? 

- Bà vợ mếu máo: Vâng, em cũng vừa mới biết 

tin. Nhưng em tưởng ở cõi đấy thì không có điện 

thoại! 

http://www.de-mooiste-animaties.nl/files/animaties/lachen/lachen-16593.gif
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Ghi chú: độc giả Phan T.T.U. (381) và CV Huynh (598) đã gởi thư xác nhận gởi tiền báo, xin đa tạ ! 
 

 

 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 12-5-2015 đến 12-06-2015  

       

stt ngày TT Tên vùng 
số 

Đ.G  số tiền  ghi chú 

1 15-5-2015 Vu Thi Lua Hoorn 753  €   30,00   

2 22-5-2015 Ngo Dang Chuong Calgary-Canada 862  €   40,00   

3 22-5-2015 Ngo Thuy Chuong Hoorn 61  €   30,00   

4 26-5-2015 CH Le Den Bosch 566  €   30,00   

5 27-5-2015 V L Dinh Spijkenisse 742  €   30,00   

6 27-5-2015 QT Nguyen Hoorn 496  €   30,00   

7 27-5-2015 Tran Van Thang Eindhoven 306  € 100,00  
2 năm báo+40 
ủng hộ 

8 28-5-2015 P.D. Nguyen Anna Poulowna 84  €   30,00   

9 29-5-2015 T T Nguyen Apeldoorn 419  €   30,00   

10 29-5-2015 Lm. Nguyen D Minh Waspik 817  €   30,00   

11 1-6-2015 Doan Minh My Oosterhout 259  € 100,00  3 năm báo 

12 1-6-2015 Tran Khac Viet Ridderkerk 161  €   30,00   

13 1-6-2015 Thong Cong Thanh Spijkenisse 640  €   30,00   

14 1-6-2015 V.T. TA Nieuwegein 199  €   30,00    

15 1-6-2015 T L Q Nguyen Delft 633  €   30,00   

16 2-6-2015 Nguyen Thanh Son Nieuwegein 205  €   30,00   

17 3-6-2015 T. Nguyen Den Bosch 273  €   30,00   

18 3-6-2015 V.D. Tran Nijmegen 377  €   30,00   

19 3-6-2015 K.N. Duong Druten 394  €   30,00   

20 9-6-2015 Bui Thi Thu Cuc Rijnsaterwoude 634  €   30,00   

21 10-6-2015 V.D Tran Nijmegen 772  €   30,00   

22 12-6-2015 Truong Duc Hanh Arnhem 411  €   30,00   

23 12-6-2015 VD Nguyen Venlo 756  €   30,00   

Bổ túc danh sách đồng hương đóng góp xây dựng tượng đài thuyền nhân. 

Trong số báo 261 năm 2013, Ủy Ban Xây Dựng TĐTN thông báo thiếu sự đóng góp của Mục sư 
Huỳnh Văn Công ngày 28-11-2013 chuyển vào băng với số tiền € 200,- Thành thật cáo lỗi.  

Số tiền này đã nằm trong phần công bố tài chánh mới nhất của sổ băng Tượng Đài Thuyền 
Nhân.      

Nguyễn Thị Như Tuyết.      
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Sau mùa Xuân là mùa Hè với ánh nắng vàng cùng muôn hoa rực rỡ, ai nấy đang rộn ràng chuẩn bị 

vui hưởng một mùa nghỉ hè thoải mái bù lại những chuỗi ngày làm việc mệt nhọc ở nhà trường hay 

trong công sở. Để quý anh chị trong ban biên tập có dịp được ngơi tay trong dịp này, tòa soạn VNNS 

xin thông báo sẽ tạm ngưng 2 tháng nghỉ hè. 

Số báo kỳ tới nhằm vào dịp cuối hè, mùa của tựu trường. Nhắc đến tựu trường người ta liên tưởng 

đến hình ảnh người mẹ tay dắt con đến trường. Qua những câu hò ru con như: 

 

Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh 

Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi 

Khó đi mẹ dắt con đi 

Con đi trường học mẹ đi trường đời... 

 

Đúng vậy, việc của các em, các cháu là lo học hành cho giỏi thành đạt, còn việc của người lớn là lo 

toan mọi sinh hoạt trong đời sống. Trong dòng suy tư ấy, VNNS số 275 kỳ tới sẽ mang chủ đề: Mẹ.  

VNNS275 sẽ được phát hành vào hạ tuần tháng 8. Bài vở đóng góp xin quý văn-, thi sĩ, quý vị 

cộng tác viên gởi bài về địa chỉ tòa soạn trước ngày 23-08-2015. Kính chúc quý độc giả, quý vị 

cộng tác viên một mùa nghỉ hè thật thoải mái, vui tươi. 

 

Đính chính 

Ban biên tập VNNS xin đính chính cùng quý độc giả và tác giả Topa như sau: 

Số vừa qua VNNS273 trang 42, bài Ngẩn Mặt Lên Nhìn Trời. Xin đính chính lại là: Ngẩng Mặt Lên 

Nhìn Trời. Và trong lúc trang trí đã vô tình đánh mất tên tác giả, nay xin bổ túc tên của tác giả bài này 

là Topa (Hòa Lan). Xin thành thật cáo lỗi cùng độc giả và đặc biệt tác giả Topa.  

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được góp ý của độc giả về nội dung bài viết này đã không hoàn toàn 

phản ảnh đúng với quan điểm của cộng đồng tỵ nạn của chúng ta tại Hòa Lan ở một số đoạn của 

bài. Chúng tôi ghi nhận ý kiến xác đáng này và sẽ trao đổi thêm với tác giả Topa. 

Xin đa tạ, 

 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San

 

 

 
Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2015 

Trang Màu hay trắng đen        Mỗi số báo 1 năm 8 số báo 

    

Trang ngoài bìa sau Hình màu €.150 €.800 

Trang trong bìa sau Hình màu €.100 €.600 

A 4 trang trong Trắng đen €.80 €.500 

1/2 trang trong Trắng đen €.50 €.300 

1/4 trang trong Trắng đen €.25 € 150 

1/8 trang trong Trắng đen €.15 €.150 
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