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Quan điểm 

THÁNG TƯ ĐEN – NỖI ĐAU QUỐC HẬN VẪN CÒN ĐÓ 

30 tháng Tư năm nay, đánh dấu 41 năm 

ngày cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm 

Miền Nam Việt Nam. Vết thương  chiến 

tranh trên cơ thể Mẹ Việt Nam tưởng 

chừng kịp kéo da non, phục hồi sinh lực. 

Nhưng tiếc thay, giặc “Đỏ” ngông cuồng , 

say men chiến thắng của một kẻ nằm mơ 

cũng không nghĩ mình có ngày chiếm 

được mảnh đất phương Nam, tiếp tục 

đâm những nhát dao trả thù hèn hạ vào 

anh em, đồng bào ruột thịt của mình bên 

thua trận. 

 

Ánh hào quang của kẻ thắng trận, cũng không khỏa lấp nổi những mảng tối tội ác của người cộng sản 

gây ra: Trại tù cải tạo, Di dân vùng kinh tế mới, Chiến dịch đánh cướp tư sản, Quốc hữu hóa nhà máy, 

đất đai, ruộng vườn biến cả nước làm lao nô cho Đảng. Với chế độ quân quản và công an trị, csVN biến 

miền Nam thành một nhà tù nối liền với nhà tù đã có trước đó ở miền Bắc. Chế độ tem, phiếu, sổ hộ 

khẩu, ngăn sông cấm chợ, được áp dụng để kiểm soát bao tử người dân và dẹp tan những mầm mống 

chống đối đã được csVN thực hiện rất hữu hiệu. Những năm tháng đen tối nhất mà người dân miền Nam 

không thể quên, có lẽ là ban ngày làm quần quật, tối về cơm không có ăn, chỉ có chén bo bo, độn với 

khoai lang sùng, nhai trệu trạo dưới ánh đèn dầu le lói, chợt nghĩ đến trước đó không lâu, dân miền Nam 

gạo chất đầy nhà, lúa phơi đầy sân, tiện nghi vật chất không thiếu, mà tuôn trào hai dòng lệ thảm. Không 

như người dân miền Bắc cam chịu kiếp sống tù đày của cộng sản vì không lối thoát, người dân miền 

Nam đã từng sống dưới chế độ Tự Do, ít nhiều họ có sự so sánh. Và chính vì điều này đã thôi thúc họ 

trốn chạy họa cộng sản, đánh đổi tất cả kể cả mạng sống để đi tìm hai chữ Tự Do, dù phải sống nơi đất 

khách quê người… 

Hôm nay đây nhìn lại quê hương 

sau 41 năm dưới ách cai trị độc ác 

của người cộng sản, người dân 

trắng tay, mất hết tất cả: xã hội băng 

hoại, đạo đức suy đồi, tình người 

không còn, cái ác ngự trị, bạo lực 

học đường, y tế thảm thương, quan 

tham đầy đường, kinh tế nát như 

tương nợ nần chồng chất, dân ngày 

càng mất nhà mất đất, nước Nam ta 

chưa chắc đã còn khi giặc Tàu nhan 

nhản khắp nơi trên quê hương…  

30 tháng Tư Đen năm nay nhắc nhở chúng ta một điều rằng: Cộng Sản Việt Nam còn, nước Việt Nam 

sẽ mất vào tay Tàu cộng. Nhớ quê hương cũng không thể giữ được đất nước nếu chúng ta không hành 

động. Hành động ra sao, như thế nào trái tim yêu nước trong mỗi người sẽ tự mách bảo chúng ta phải 

làm gì. Dân tộc Do Thái chính là tấm gương cho chúng ta. Xin đừng để mất lối về.  

VINH THẮNG 
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               THƯ MỜI 

Buổi lễ tưởng niệm ngày QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 

 

Kính thưa Quý Đồng Hương,  

Trong suốt 41 năm kể từ ngày 30/4/1975, đảng CSVN đã và đang viết lên một trang sử đen tối cho quê 
hương và đem lại mối đại họa cho dân tộc Việt Nam. 

Bằng một chính sách độc tài đảng trị tiếm quyền, đảng CSVN đã áp đặt một hệ thống chính trị vô nhân 
đạo trên người dân Việt Nam, đưa đến sự băng hoại toàn diện của xã hội, chà đạp nhân phẩm, coi 
thường những giá trị đạo đức cổ truyền. 

Đảng CSVN đã dâng đất dâng biển cho Trung Cộng, hèn với giặc ác với dân, coi thường những hy sinh 
xương máu của tiền nhân đã có công mở mang và bảo vệ bờ cõi.  

Để tri ân tưởng nhớ Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 
04 năm nay vào ngày 

Chủ nhật, 1-5-2016  vào lúc 14 giờ 00,  trước tòa đại sứ Việt Cộng 

Nassauplein 12 – 2585 BD Den Haag 

Sự hiện diện của tất cả chúng ta, những người đã không chấp nhận một thể chế độc tài đảng trị đã phải 
gạt nước mắt xa lìa quê hương, trong cuộc biểu tình ngày hôm nay để cùng nhau: 

- Tôn vinh và tri ân những chiến sĩ, quân nhân, cán chính VNCH đã hy sinh cho chính nghĩa tự do, 

- Hiệp thông với các nhà dân chủ tại quốc nội đang hy sinh đấu tranh cho tự do dân chủ và dân quyền, 

- Lên án tập đoàn tội ác của đảng CSVN đã đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc, gây 
ra cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, hy sinh biết bao nhiêu thế hệ thanh niên, 

- Thay cho đồng bào trong nước, mang tiếng nói và khát vọng yêu chuộng tự do dân chủ đang bị bạo 
quyền CSVN trù dập dã man vô nhân đạo trước cộng đồng thế giới tự do. 

Sự hiện diện của tất cả Quý vị, và nhất là các bạn thanh niên sinh viên học sinh sẽ nói lên ý chí đồng 
tâm của Cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản và nêu cao giá trị tinh thần cho buổi Lễ Tưởng 
Niệm. 
 
Trân trọng kính mời. 
 
Nguyễn Hữu Phước 
Chủ Tịch Cộng Đồng 

http://www.congdonghoalan.com/
mailto:info@congdonghoalan.com
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Ủ Y BAN XA Y DỰ NG TỰỢ NG ĐA I THỦYỀ N NHA N 
Website: www.congdonghoalan.com/tdtn Ề-mail: vva@live.nl 
Bankrekeningnummer: NL08INGB0006446108 t.n.v. AVVN  

 

Ngày 1 tháng 3 năm 2016 

Thư mời: Tham dự lễ khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân. 

Kính thưa qúy đồng hương,  

30 tháng tư 1975 là một ngày đau thương của dân tộc, là một vết nhơ trong 
lịch sử nước Việt Nam của chúng ta, bỡi sự cưỡng chiếm miền Nam  tự do 
của cộng sản Bắc Việt sau 20 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn. Hàng 
triệu người đã phải gạt nước mắt lìa bỏ quê hương, trốn chạy cộng sản. 
Phong trào vượt biên, vượt biển đã làm rúng động dư luận thế giới. Hành 
trình tìm tự do của người Việt đã được trải nghiệm qua những cơn đói khát, 
nạn hải tặc hãm hiếp giết hại, hàng vạn người đã chết trên biển hay dọc 
theo các vùng biên giới.  

 
Chúng ta, những người may mắn tìm đến bến bờ tự do và đã được chính 
quyền và nhân dân Hòa Lan cưu mang suốt 40 năm qua, cần biểu lộ lòng 
biết ơn đối với đất nước này. 

Vào ngày 23-09-2012 tại Nieuwegein, trong một cuộc họp khoáng đại của cộng đồng, Ủy Ban Xây Dựng 
Tượng Đài Thuyền Nhân (gọi tắt là Ủy Ban XDTĐTN) đã được cộng đồng ủy nhiệm thực hiện công trình 
xây dựng tượng đài thuyền nhân. Trong suốt thời gian vừa qua, Ủy Ban XDTĐTN đã làm việc cật lực và 
nhờ vào sự hưởng ứng nồng nhiệt của đồng hương, cùng với sự trợ duyên của chính quyền đến nay 
công trình đã được hoàn thành mỹ mãn. Ủy Ban XDTĐTN hân hạnh báo tin mừng này đến quý đồng 
hương. 

Chúng tôi chọn thời điểm này làm lễ khánh thành tượng đài thuyền nhân, để tưởng niệm những nạn 
nhân đã chết trên đường tìm tự do, và tri ân chính quyền và nhân dân Hòa Lan đã cưu mang chúng ta 
trong suốt thời gian qua. 

 Qua thư này chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi Lễ Khánh Thành Tượng Đài 
Thuyền Nhân Việt Nam do Ủy Ban XDTĐTN tổ chức: 

 - Thời gian: lúc 11 giờ, ngày thứ bảy 30 tháng tư năm 2016 

- Địa điểm:  Chùa Vạn Hạnh, Sumatraweg 350, 1335 JM Almere Buiten 

Chương trình buổi lễ: 

11:00 Đón quan khách và đồng hương. 

12:00 Khai mạc (để buổi lễ được trang trọng xin quý đồng hương đến đúng giờ) 

13:00 Tiếp tân 

15:00 Bế mạc 

Nhân đây, chúng tôi kêu gọi quý đồng hương nào còn giữ liên lạc với các vị thuyền trưởng, xin vui lòng 
liên lạc về ban tổ chức để chúng tôi mời tham dự.  địa chỉ liên lạc qua e-mail: vva@live.nl  hoặc 
điện thọai: Nguyễn thị Như Tuyết: 0616156677. 

 Kính chào và hẹn gặp lại, 

 Nguyễn thị Như Tuyết 

Trưởng ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân 

mailto:vva@live.nl
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Xã luận 

CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ?  

(NGUYỄN HƯNG QUỐC). 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi gặp một số trí thức, thuộc nhiều lứa tuổi khác 
nhau, từ Việt Nam sang Úc công tác hoặc thăm gia 
đình. Nói chuyện với họ, tôi phát hiện ra một điểm 
chung: Một mặt, họ biết tất cả những những gì 
chúng ta biết; mặt khác, họ lại từ chối bất cứ hình 
thức dấn thân nào. Họ biết, chẳng hạn, về kinh tế, 
Việt Nam đang ngập ngụa trong nợ nần; về xã hội, 
mọi giá trị đều đảo lộn; về giáo dục, đầy dẫy những 
sai lầm; về giới lãnh đạo, vừa tham nhũng vừa bất 
lực; bất lực trên nhiều phương diện, nhưng nguy 
hiểm nhất là bất lực trong việc đối đầu với âm mưu 
bành trường của Trung Quốc. Họ biết hết. Nhưng 
tất cả đều chọn thái độ thụ động và bất động, thậm 
chí, mặc kệ. Lý do? Thứ nhất, họ cho đó là chuyện 
chính trị, mà chính trị thì thuộc về chính phủ, chứ 
không phải bổn phận của họ. Thứ hai, nếu họ lên 
tiếng phản đối thì cũng chẳng thay đổi được gì. Và 
thứ ba, nếu họ có thể gây áp lực lên chính phủ Việt 
Nam thì chính phủ cũng không thay đổi được gì, 
vì, một là, tình hình Việt Nam rất bế tắc; và hai, 
không ai có thể chống lại được Trung Quốc. 

Nghe những ý kiến như vậy, từ nhiều người, tôi 
vừa ngạc nhiên vừa buồn rầu. Ngạc nhiên vì không 
hiểu tại sao nhận thức của họ lại hời hợt và thái độ 
của họ lại vô cảm đến như vậy. Buồn rầu vì tôi cho 
đó là một sự sa đoạ về trí thức, một sự từ khước 
tư cách trí thức, bởi bản chất của trí thức là luôn 
luôn nghi vấn và phản biện, nếu không muốn nói là 
phản kháng. 

Trước hết, quan niệm cho rằng người dân không 
nên dính líu đến chính trị vì đó là chuyện của nhà 
nước hẳn nhiên là sai. Xưa, ở Việt Nam đã phổ 
biến câu nói: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu 
trách”. Thời hiện đại, Tổng thống Charles de Gaulle 
của Pháp có lần nói: “Tôi nhận thấy chính trị là một 
vấn đề quá phức tạp không thể giao khoán cho 
đám chính khách”. Chính khách giỏi và có nhiệt 
tâm không đáng tin cậy hoàn toàn, huống gì chính 
khách kém cỏi như giới lãnh đạo Việt Nam: Hầu 

như làm cái gì cũng sai. Nếu những cái sai ấy 
không bị phản đối, chúng sẽ kéo dài và lặp đi lặp 
lại mãi, và nạn nhân của những chính sách sai lầm 
ấy không ai khác hơn là dân chúng. Chấp nhận 
những cái sai ấy là chấp nhận sự bế tắc, hơn nữa, 
chấp nhận số phận nạn nhân vĩnh viễn. Điều đó 
không những phản ánh một thái độ thụ động mà 
còn là một sự dại dột. 

Trong chính trị, đã đành ý kiến của một người, nhất 
là khi người đó chỉ là dân thường, không làm thay 
đổi được gì. Nhưng với ý kiến của một ngàn, hoặc 
vài chục ngàn người thì khác. Khi ý kiến thuộc về 
đám đông, nó sẽ trở thành một sức mạnh. Điều này 
càng đúng trong xu hướng dân chủ hoá. Gần đây, 
nhiều người hay nói đến dân chủ, nhưng người ta 
lại quên một trong những đặc điểm nổi bật nhất của 
dân chủ là: nó là một cuộc vận động từ dưới lên 
trên. Những người cầm quyền không bao giờ tự 
động hạn chế quyền lực của mình để công nhận 
quyền của người khác. Họ chỉ làm thế khi bị bắt 
buộc. Sự bắt buộc ấy, thỉnh thoảng xuất phát từ 
bên ngoài, từ áp lực của một cường quốc hay siêu 
cường quốc nào đó (như trường hợp của Nhật Bản 
sau đệ nhị thế chiến), nhưng nhiều hơn, là xuất 
phát từ những sự tranh đấu của dân chúng, những 
người thấp cổ bé miệng. Nói cách khác, dân chủ 
chỉ khởi sự từ sự đòi hỏi của dân chúng. Nói cách 
khác nữa, dân chủ là kết quả của cuộc tranh chấp 
giữa tham vọng quyền lực của giới lãnh đạo và 
quyết tâm giành lại những cái quyền căn bản của 
người dân. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là tương 
quan quyền lực. 

Nói đến tương quan quyền lực, không thể không 
ghi nhận điều này: chính phủ Việt Nam hiện nay 
không quá mạnh như nhiều người tưởng nhầm. 
Trên bình diện quốc tế, họ không mạnh, nếu không 
nói là quá yếu; không những yếu trước Trung Quốc 
mà còn yếu trước mọi quốc gia khác, kể cả các 
quốc gia trong khối Đông Nam Á. Trong phạm vi 
đối nội, họ cũng yếu. Yếu, trước hết, vì nội bộ của 
họ chia rẽ và càng ngày càng chia rẽ ; sau đó, vì 
họ không còn nhận được sự ủng hộ của quần 
chúng cũng như của lịch sử: Họ chỉ là một lực 
lượng cản trở của tiến trình phát triển và dân chủ 
hoá, hay nói theo ngôn ngữ của chính họ, họ là lực 
cản của một xu thế tất yếu. 

Chính sự yếu kém của chính quyền Việt Nam hiện 
nay là một cơ hội tốt để dân chủ có thể nảy nở. Dĩ 
nhiên sự nảy nở ấy chỉ có thể xảy ra với một điều 
kiện: người dân dám đứng lên tranh đấu. 

Về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, ai cũng 
biết là một vấn đề vô cùng phức tạp, nhưng không 
thể hoá giải tính chất phức tạp ấy bằng sự đầu 
hàng hoặc nhượng bộ liên tục như những điều giới 
lãnh đạo Việt Nam vẫn làm lâu nay. Một trong 
những bài học quan trọng nhất là Miến Điện, một 
nước, cũng giống Việt Nam, giáp giới với Trung 
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Quốc và trong nhiều thập niên, lệ thuộc khá nhiều 
vào Trung Quốc. Thế nhưng mấy năm gần đây, họ 
đã quyết định thoát ly ra khỏi ánh hưởng của Trung 
Quốc và ngả hẳn về phía Tây phương bằng quyết 
định dân chủ hoá nước họ. Có thể nói sống ngay 
sát nách một nước lớn và tham lam như Trung 
Quốc là một số phận không thể thay đổi được 
nhưng quyết định lệ thuộc hoặc độc lập với Trung 
Quốc lại là một lựa chọn; và trong lựa chọn ấy, 
trong quá khứ, Việt Nam đã từng chiến thắng nhiều 
lần. 

Ý nghĩ cho rằng không thể chống lại Trung Quốc là 
một dấu hiệu của chủ nghĩa đầu hàng. Chủ nghĩa 
vô cảm và chủ nghĩa đầu hàng, thật ra, là một. Đó 
là những thứ tư tưởng mà bộ máy cầm quyền hiện 
nay muốn gieo rắc. Để đấu tranh cho dân chủ và 
độc lập cũng như toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh 
chống độc tài cần đi liền với việc đấu tranh chống 
lại chủ nghĩa vô cảm và chủ nghĩa đầu hàng của 
dân chúng, trước hết, của thành phần trí thức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cám Ơn Mùa Xuân 

Xuân đã đến mang niềm vui khắp chốn 

Hoa lá đâm chồi kết nụ xanh tươi 

Chim hót vang như thấu hiểu ý người 

Màu nắng đep̣ mim̃ cười trong gió ấm 

Mùa Xuân ơi ta ngắm nhìn đắm đuối 

Duổi đôi tay tiếp câṇ đón chào Xuân 

Lòng dào daṭ những mỹ từ mô tả 

Làm món quà để dâng tăṇg tỏ phân  

Lời cám ơn sự ngưỡng mộ chân tình 

Thiên nhiên đó với bốn mùa đổi tiết 

Là gia tài của taọ hóa ban cho 

Tàng kho báu trên hành tinh trái đất 

03  2016  HTN 

 

 

 

Chết Như Người Việt Nam 

 Trần Trung Đạo 

 

Em bị giết ở Florida 

Anh tự thiêu ở Indonesia 

Chị xác trôi trên biển 

Cha chết trong rừng già  

 

Ai khóc ở ven sông 

Con cò trắng nhớ mong 

Mười bảy năm gánh gạo 

Ðời như chiếc lưng cong 

 

Người nước Mỹ về thăm 

Chuyện cũ thành xa xăm 

Nhớ gì chăng quá khứ ? 

Well, it's been a long time ... 

 

Kẻ về từ Hongkong 

Mang theo cả mùa đông 

Không đeo gì vẫn nặng 

Không buồn sao mưa giăng  

 

Em chết ở Florida 

Em chết vì màu da 

Anh chết từ trại cấm 

Anh chết vì tự do  

 

Người chết không ai hay 

Người chết trong đêm nay 

Mang vết thương quá khứ 

Máu rỉ vào tương lai  

 

Chết như người Việt Nam 

Trại cấm hay rừng sâu 

Bên nầy hay bên nớ 

Một nỗi buồn như nhau. 

 

 
Danh ngôn 
 
 
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://poem.tkaraoke.com/10015/Tran_Trung_Dao/
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguon-suc-manh-lon-nhat-the-gioi-la-tuoi-tre-va-ve-dep-cua-nguoi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguon-suc-manh-lon-nhat-the-gioi-la-tuoi-tre-va-ve-dep-cua-nguoi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguon-suc-manh-lon-nhat-the-gioi-la-tuoi-tre-va-ve-dep-cua-nguoi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguon-suc-manh-lon-nhat-the-gioi-la-tuoi-tre-va-ve-dep-cua-nguoi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguon-suc-manh-lon-nhat-the-gioi-la-tuoi-tre-va-ve-dep-cua-nguoi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguon-suc-manh-lon-nhat-the-gioi-la-tuoi-tre-va-ve-dep-cua-nguoi.html
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VNCH: LỊCH SỬ CẦN ĐƯỢC VIẾT LẠI. 

 Bài 3: 

MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA TIỀN NHÂN. 

(Tiếp theo bài 1: AI GIẢI PHÓNG AI ?) 

Sau khi chiếm đoạt VNCH giàu có, tự do xong, 
CSVN làm cái gì đầu tiên? Đó là xóa sạch toàn bộ 
những kí ức về Sài Gòn - Hòn ngọc viễn Đông, 
bằng cách đổi tên Sài Gòn thành tên: thành phố Hồ 
Chí Minh (Tp HCM), đổi tên gần như toàn bộ các 
con đường Sài Gòn và các địa danh, nơi mà người 
dân đã quen gọi trong suốt 20 năm, mọi thứ liên 
quan đến chế độ cũ họ đều cho vào nấm mồ. Sau 
đó là bắt toàn bộ những người trí thức, những 
người thuộc chế độ cũ cho đi “cải tạo”, mà thực 
chất là tách biệt người ưu tú và có khả năng lãnh 
đạo, gom lại để họ rảnh tay mà thực hiện những 
thủ đoạn của mình đối với nhân dân miền Nam, vì 
họ biết rằng lúc đầu nhân dân miền Nam nghĩ: 
"Thôi thì chế độ nào cũng vậy, cứ chịu khó mà 
sống”, họ biết trong thâm tâm người dân vẫn nhịn 
chứ chưa phục, mà chưa phục thì cũng có ngày 
chống, vì thế phải tách biệt tất cả những trí thức và 
những người có khả năng lãnh đạo để giam lại, 
quản lý dân chặt chẽ, đi đâu, làm gì, mua gì đều 
phải xuống xã, phường xin giấy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiếp đó là uy hiếp tinh thần nhân dân, công lý bây 
giờ là rác rưởi, bắn bỏ bất cứ ai chống đối và trộm 
cắp hoặc bất cứ lý do không tưởng nào đó, cơ bản 
thấy không ưa là đánh là bắn, sự trả thù xảy ra 
khắp nơi, đặc biệt là ở xã, phường, thôn, ấp, nếu 
có 1 anh nào ở địa phương theo Việt Cộng thì 
những gia đình nào từng có người đi lính Quốc Gia 
tại nơi đó coi như khó sống, ngày nào cũng xuống 
nhà khủng bố tinh thần và ra oai trả thù, bị phân 
biệt đối xử tàn nhẫn, không khí ảm đạm u buồn 
tang tóc sau ngày giải phóng, họ chỉ muốn thoát 
khỏi nơi đó càng sớm càng tốt, chỉ có 1 con đường 
“tìm cái sống trong cái chết” - Đó là vượt biên! Có 
người trong nhà chỉ 2 mẹ con, người mẹ già bệnh 
thập tử nhất sinh, đói quá, túng quẫn, người con 

trai làm liều đi trộm 1 quả trứng cho mẹ ăn, mà bị 
CS xử bắn, quả trứng luộc đó cũng là bữa ăn cuối 
của 2 mẹ con. Người dân trước giải phóng đều 
cơm no áo ấm, đèn điện khắp nơi, đến khi giải 
phóng thì đói đến nỗi nhà không có gạo ăn, có tiền 
cũng chưa chắc cái mình muốn, cảm giác trời đất 
như sụp đổ sau cơn mưa, địa ngục trần gian bao 
trùm. Chính trị thì hạ bệ cái “bình phong Mặt trận 
dân tộc GP miền Nam VN để lộ cái mặt thật của 
mình. Họ thường xuyên “tuyên truyền” theo kiểu 
“Ngậm máu phun người” để bôi nhọ chế độ VNCH, 
bêu xấu người lính và gọi “Ngụy quân Ngụy quyền” 
tay sai của Mỹ, bán nước, mọi người còn rất bỡ 
ngỡ với cái danh từ đó, thắc mắc rằng miền Bắc 
theo Trung Quốc và Liên Xô, bán mạng, tay sai cho 
nó thì gọi là gì? Và nghĩ kĩ thì Mỹ đã xâm lược và 
lấy của miền Nam Việt Nam cái gì? Lấy 1 tấc đất 
nào? Họ khác thực dân Pháp chuyên hút máu Việt 
Nam khi xưa, mà trái lại họ luôn ra tay giúp VNCH 
về quân sự và kinh tế nhằm chống cộng sản, nhân 
dân được giàu có, ấm no và dự trữ 16 tấn vàng là 
một minh chứng hùng hồn. Các cán bộ không ai trả 
lời được thỏa đáng và lảng sang chuyện khác. 
 
Nhằm tận diệt nền Kinh tế và bóc lột người dân 
miền Nam, CSVN tiến hành đổi tiền 3 lần, khiến 
hàng chục ngàn người tự tử vì qua 1 đêm mà họ 
mất tất cả, “500 đổi 1 đồng Hồ, 1 đồng đổi lại 500 
mạng người”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁNH TƯ SẢN cũng là một sự kiện chấn động lịch 
sử Việt Nam ngang hàng sự kiện THUYỀN NHÂN 
VIỆT NAM và chỉ xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 
1975. Sự kiện ĐÁNH TƯ SẢN thể hiện quyết tâm 
cướp bóc thẳng tay của Cộng Sản Hà Nội trực tiếp 
lên đầu lên cổ người dân miền Nam - Việt Nam 
Cộng Hòa. 
 
Đặc biệt, Cộng Sản Hà Nội ban hành Quyết Định 
mang số 111/CP vào ngày 14 tháng 4 năm 1977 
do Phạm Hùng ký, chỉ đặc biệt nhằm vào việc tịch 
thu nhà cửa, đất đai của nhân dân miền Nam một 
cách Công khai trắng trợn như Phát xít Đức. 
Các đợt ĐÁNH TƯ SẢN cướp bóc người dân miền 
Nam được Cộng Sản Hà Nội cho ký số: X1, X2 và 
X3. Máu và nước mắt, oán hờn ngút trời sau khi 
Cộng Sản vào "Giải phóng" miền Nam. 
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Đợt cướp X1 được bắt đầu vào sáng ngày 11 
tháng 9 năm 1975 xảy ra khắp 17 tỉnh thành miền 
Nam và thành phố Sài Gòn. Đợt cướp này chủ yếu 
nhắm vào nhà của các cư dân thành thị, tịch thu 
nhà và cưỡng bức toàn bộ những nạn nhân phải 
đi về vùng “Kinh Tế Mới”. 
 
Đợt cướp X1 này, những người dân Việt gốc Hoa 
vốn đã di dân vào miền Nam Việt Nam từ cuối triều 
Minh, đầu triều nhà Thanh, sinh sống thành công 
tại miền Nam, sự kiện chiến tranh Việt - Trung 1979 
cũng có liên quan đến vụ này. 
 
Đợt cướp X2 được Cộng Sản Hà Nội tiến hành từ 
tháng 3 năm 1978 và được kéo dài cho đến sau 
“Đổi Mới”, tức là khoảng năm 1990. Đợt cướp này 
chủ yếu nhắm vào tư thương, “tiểu tư sản”, các 
thành phần sản xuất nhỏ vốn rất đa dạng và phồn 
thịnh trong nền kinh tế tự do nhờ Chính phủ Việt 
Nam Cộng Hòa khuyến khích hậu thuẫn cho quốc 
dân từ bấy lâu. Rất nhiều người uất hận vì mất tài 
sản mà tự sát. Nền Kinh tế lúc này trở nên “lụn bại”. 
 

Sách, tài liệu quý có liên quan đến chế độ cũ đều 
bị tịch thu và thiêu hủy. Nhà sách Khai Trí lừng lẫy, 
biểu tượng của cả Sài Gòn cũng bị báo đài tại Sài 
Gòn lúc bấy giờ rêu rao là “tư bản chó đẻ và cần 
phải tịch thu”. Nhà sách Khai Trí đã từ tâm giúp đỡ 
biết bao văn nghệ sĩ của miền Nam, âm thầm thực 
hiện đường lối khai dân trí của cụ Phan Chu Trinh 
cho dân tộc mà nay cũng bị cướp không từ bởi 
Cộng Sản. Chính sách ngu dân bắt đầu hình thành. 
Riêng về chỉ thị 43 của “Bộ Chính Trị” Cộng Sản 
Hà Nội vào tháng 5 năm 1978 đã “quốc hữu hóa” 
toàn bộ đất đai của nông dân miền Nam vào tay 
nhà nước thông qua hình thức “Tập Đoàn Sản 
Xuất” dẫn đến nạn đói năm 1979 ngay liền sau đó 
vì lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp bị sút 
giảm toàn diện tại miền Nam. 
 
Tình trạng cướp bóc của Đảng Cộng Sản Hà Nội, 
ở nông thôn miền Nam càng kinh khiếp và dữ dội 
hơn ở Sài Gòn dù không ồn ào bằng. 
Tổng số lúa mà nông dân miền Nam Đảng Cộng 
Sản Hà Nội đã cướp đoạt để chở ra ngoài Bắc 
không thông qua quy chế thu mua được loan 
truyền là khoảng 4 triệu tấn gạo vào đầu năm 1978, 
trên đài phát thanh Hà Nội khi ca ngợi thành tích 
ĐÁNH TƯ SẢN của các đảng bộ địa phương miền 
Nam. Đương nhiên, con số chính thức được các 
nông dân kêu ca là lớn hơn nhiều. 

Sang đến năm 1979, Võ Văn Kiệt đã phải phỉnh 
lừa, làm bộ giả nhân giả nghĩa loan báo thu mua 
lúa từ nông dân với giá cao gấp cả ngàn lần giá 
quy định của Nhà Nước, để cứu vãn tình thế bất 
mãn không còn dằn được nữa từ nông dân miền 
Nam trước những đợt cướp lúa từ năm 1977 trở 
đi. Về điểm này, thực dân Pháp còn thua xa CSVN 
rất nhiều. 
 
Song song với đợt cướp X2 là đợt cướp X3, đặc 
biệt là tập trung tại Đô thành Sài Gòn, với một âm 
mưu kín đáo từ Bộ Chính Trị là trục xuất toàn bộ 
người Sài Gòn cũ ra khỏi nơi ở, để “Bắc Kỳ hóa” 
Sài Gòn.  
 
Chiến dịch X3 này, hàng chục ngàn gia đình cán 
bộ CS miền Bắc đã vào Sài Gòn sinh sống trong 
những ngôi nhà ở Miền Nam bị tịch thu. Theo thừa 
nhận ngắn ngủi từ báo Sài Gòn Giải Phóng và báo 
Công An vào tháng 9 năm 1989, kiểm tra hộ tịch 
tại Sài Gòn con số hơn 150 ngàn người thuộc gia 
đình cán bộ CS miền Bắc vào Sài Gòn sinh sống 
trong những ngôi nhà của dân Miền Nam bị tịch 
thu. 
Đỗ Mười, sau này là Tổng Bí Thư Đảng, lúc bấy 
giờ thay thế ông Nguyễn Văn Linh làm “trưởng ban 
cải tạo TW” vào ngày 16 tháng 2 năm 1976, là 
người chỉ huy trực tiếp cuộc cướp bóc X3 trên đầu 
trên cổ toàn bộ nhân dân miền Nam Việt Nam, đặc 
biệt là tại Đô thành Sài Gòn. 
“Trong chiến dịch này, số lượng người Sài Gòn 
phải bị mất hết tài sản và bị cưỡng bức đi KINH TẾ 
MỚI là khoảng SÁU TRĂM NGÀN NGƯỜI, tạo ra 
một sự hoảng sợ, hoang man chưa từng có trong 
lịch sử phát triển Sài Gòn qua các triều đại. Cuối 
đợt X3, ghi nhận của Cộng Sản Hà Nội là có 
khoảng 950 ngàn người Sài Gòn bị cưỡng bức đi 
KINH TẾ MỚI, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 
một triệu hai người!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sức mạnh kinh tế Sài Gòn tự nhiên bị phá hoại đi 
đến kiệt quệ hoàn toàn sau chiến dịch X3 do Đỗ 
Mười trực tiếp chỉ huy. Hơn 14 ngàn cơ sở tiểu thủ 
công nghiệp tại Sài Gòn rất cần cho nền kinh tế 
quốc dân với khoảng 270 ngàn nhân công hoàn 
toàn bị cướp trắng, đóng cửa, thất nghiệp tràn lan, 
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tổng số thiệt hại tài sản trước mắt lên đến gần 9 - 
21 tỷ USD và tiến trình phát triển công nghệ của 
đất nước trong tự cường hoàn toàn KHÔNG CÒN 
HY VỌNG để phục hồi. 
Riêng về tổng số vàng, nữ trang mà Cộng Sản Hà 
Nội thẳng tay cướp bóc người dân miền Nam được 
các báo đài của Đảng thừa nhận lên đến 4000 
lượng vàng, nhưng đây chỉ là con số tượng trưng 
tính riêng ở Sài Gòn từ tháng 5 năm 1977 đến 
tháng 2 năm 1978 mà thôi. Cộng Sản Hà Nội đã 
cướp cả thảy trên dưới gần 35 ngàn lượng vàng, 
tính luôn cả nữ trang và kim cương trong những 
đợt ĐÁNH TƯ SẢN cướp bóc thẳng tay trên đầu 
trên cổ nhân dân miền Nam Việt Nam. 
Vụ lừa đảo mà Cộng Sản Hà Nội tiến hành cho 
phép người Việt gốc Hoa ra đi Bán chính thức nếu 
đóng khoảng 120 lượng vàng đã góp vào gần 10 
ngàn lượng vàng tổng cộng. 
 
Trung bình, mỗi người dân miền Nam nằm trong 
đối tượng bị ĐÁNH TƯ SẢN mất trắng khoảng 9 
lượng vàng không tính đất đai, nhà cửa, xe, TV, 
phụ tùng thiết bị, đồ cổ và các tài sản khác. Trữ 
lượng vàng của toàn bộ người dân miền Nam có 
thể lên đến 250 ngàn lượng vàng tính đến năm 
1975 nhưng Cộng Sản đã không thể cướp sạch nổi 
do đồng bào khôn khéo giấu đi và phản kháng cũng 
như đem theo khi di tản, ngoài ra, Cộng Sản còn 
cướp 16 tấn vàng của VNCH rồi vu khống cho 
Nguyễn Văn Thiệu lấy, nhằm bôi nhọ đối phương 
và đút túi, chia chác trót lọt số vàng trên. 
 
Sản phẩm nông nghiệp từ các nông trường vùng 
“Kinh tế Mới” đã bị Đảng tịch thu hết 70% và chỉ 
còn 30% là chia lại cho các thành viên, vốn là các 
nạn nhân bị tịch thu nhà cửa và bị đày đi sống trong 
vùng “Kinh Tế Mới”. 
 
Thế là cả triệu người dân Sài Gòn đột nhiên lâm 
vào cảnh đói kém trầm trọng như là đòn trả thù hữu 
hiệu của chế độ Cộng Sản Hà Nội đối với những 
người bị liệt vào thành phần không phải “Cách 
Mạng”, Ngụy quân Ngụy quyền và tiểu tư sản. 
Khoảng 300 ngàn trẻ em bị thất học vì sống ở các 
vùng “Kinh Tế Mới” này. Nhân dân miền Nam, 
hàng triệu người đang sống sung túc bỗng lao vào 
chịu đói kém khổ sở chưa từng có. Nạn đói kém 
lan tràn khắp mọi nơi, mọi nhà trước thảm cảnh 
cướp bóc này của Cộng Sản Hà Nội. 
Hàng vạn người dân Sài Gòn đã phải bỏ trốn khỏi 
các vùng “Kinh Tế Mới”, đi ăn xin trên đường về 
Sài Gòn, nhưng nhà của mình đã có người khác ở, 
nên phải sống lang thang đầu đường xó chợ, gầm 
cầu, đói rách khổ sở. Đây là thời kỳ khốn khổ, bi 
đát nhất trong lịch sử phát triển Sài Gòn! Máu và 
nước mắt lan tràn trong mỗi căn nhà mà thế hệ trẻ 
bây giờ nào có ai biết được./. 
 
(Từ mọi nguồn và ngoài đời...) 
Fb Huy Khac pham. 

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

*   *   * 

Chương 39 

Học tập cải tạo 
  
Những tình huống khiến cho Thiếu úy Nguyễn 
Lương, giờ đây đã được giải ngũ ra khỏi binh 
chủng TQLC vì lý do sức khỏe, tránh được các kinh 
hoàng và vất vả trong trại cải tạo, chắc là do giấy 
tờ bị lẫn lộn hơn là do lòng tốt của bọn xâm lược 
Bắc Việt. Tài năng riêng của Lương đã biết "tháu 
cáy" và làm cho mọi chuyện ăn khớp với nhau 
trong trường hợp của mình hẳn cũng đã giúp cho 
anh khá nhiều. 
Mạng lưới an sinh xã hội lâu nay vẫn trả cho các 
thương phế binh VNCH một số tiền hưu bổng nhỏ 
hàng tháng để giúp đỡ họ cho đến cuối tháng 
4/1975 thì chấm dứt với sự cưỡng chế của Cộng 
sản. Sẽ không còn chuyện dành một ghế trong nhà 
trường cho con cái của những người đã từng hi 
sinh quá nhiều cho đất nước VNCH giờ đây đã 
không còn nữa. Những ông chủ mới cảm thấy họ 
không có trách nhiệm phải "thưởng" cho những ai 
đã từng chống lại họ. 
 
Giống như trường hợp những người khác phải ra 
trình diện để đi học tập cải tạo vào tháng 5, Lương 
có thể đi với nhóm thứ nhất vì cấp bậc của anh, 
mặc dù có chút lo lắng là ngay cả các sĩ quan cấp 
thấp hay hạ sĩ quan nhưng nếu thuộc các đơn vị 
ưu tú của chế độ cũ như TQLC, Biệt Động Quân, 
Nhẩy Dù thì họ vẫn có thể bị tách riêng ra để bị trả 
thù riêng và họ sẽ đi lâu hơn là ba ngày mà bọn 
chủ mới tuyên bố. 
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Sự hỗn loạn về thủ tục hành chánh cần phải chỉnh 
đốn trong các tuần lễ sau ngày Sài Gòn bị thất thủ 
đã có lợi cho anh cựu sĩ quan trẻ TQLC Việt Nam. 
Khi Lương ra trình diện, anh nói với tay cán bộ cấp 
thấp phụ trách giấy tờ rằng công việc của anh tại 
nhà máy điện Biên Hòa rất quan trọng. Nếu Lương 
phải đi cải tạo thì toàn thành phố Biên Hòa có thể 
sẽ bị mất điện; và điều đó có thể sẽ làm tất cả mọi 
người không vui, kể cả Cộng sản. 
 
Dĩ nhiên là nhà máy điện vẫn sẽ hoạt động dù 
không có sự hiện diện của Lương. Nhưng cái tay 
cán bộ cấp thấp này đâu có biết điều đó. Hắn đâu 
có phải là kỹ sư. Và may mắn cho Lương là hắn 
cũng sợ không dám làm mất lòng cấp trên và đồng 
thời cũng không muốn chứng tỏ cho tay TQLC này 
là mình không có quyền hành gì cả. Cả hai tình 
huống đều có thể làm cho hắn bị mất mặt đáng kể. 
Và vì vậy Lương đã tránh được sự nhục nhã và 
khổ sở của mọi trại tù cải tạo. Đơn giản là như vậy. 
Không may là ngay sau đó nhà máy ở Biên Hòa có 
ban lãnh đạo mới ‒ ban lãnh đạo Cộng sản. Ban 
điều hành mới không có chỗ cho một cựu TQLC, 
do đó Lương bị cho nghỉ việc. Tuy nhiên anh cảm 
thấy còn may mắn là không bao lâu sau đó, anh đã 
tìm được một công việc kỹ thuật trong một hãng 
làm nước đá không xa nhà lắm tại Biên Hòa. Ít nhất 
là anh đã có một cái nghề trong thiên đường xã hội 
mới này. Vị Tiểu đoàn trưởng của anh thì không 
được may mắn như vậy. 
  
BÌNH CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT? 
  
Nơi dừng chân đầu tiên của Bình mà sau này là 
khởi điểm của một chuỗi thời gian vô hạn định học 
tập cải tạo và bị trả thù là Long Khánh gần Sài Gòn. 
Vào thời điểm còn sớm này, sự thống trị và kiểm 
soát của Cộng sản chưa hoàn tất, và trong những 
ngày đầu tiên Cầm vẫn có thể nhờ vả bạn bè và 
người quen có đường dây ở trong và chung quanh 
khu vực các sĩ quan VNCH đang bị giam giữ. 
Những người đàn ông và phụ nữ bán hàng rong, 
tài xế xích lô hay làm gì đi chăng nữa, đều sẵn lòng 
lén lút đưa tin tức về cho các bà vợ, gia đình và 
người nhà biết là các ông chồng vẫn bình an. 
Từ Long Khánh, Bình và nhóm của anh lặng lẽ bị 
đưa ngay qua trại Suối Máu tại Biên Hòa trong đêm 
khuya. Cái tên tiền định "Suối Máu" dường như 
muốn báo hiệu những điềm không lành sắp xẩy ra. 
Nhóm của Bình gồm các cựu sĩ quan VNCH, hầu 
hết là Đại úy, Thiếu tá và Trung tá bị giam tại đây 
trong khoảng hai tháng. Ngay tại Suối Máu, nhờ 
những người dân tốt bụng nói trên, Cầm vẫn có 
khả năng lén đưa tin và theo dõi được phần nào số 
phận của chồng.  
Chính tại Suối Máu thì chính sách "kiểm soát bằng 
bao tử" được triệt để áp dụng và thực hành. Các 
tù nhân sẽ ít có khả năng gây ra chuyện lộn xộn, 
khó trốn trại hơn và không chống cự nhiều một khi 
sức khỏe của họ bị suy giảm trầm trọng. 

Trước khi cuộc chiến chấm dứt, Bình cân nặng gọn 
ghẽ đúng 60 kí lô. Tuy nhiên trong vòng một năm 
bị giam cầm, cơ thể anh đã mất đi khoảng một 
phần ba trọng lượng, giống như hầu hết mọi tù 
nhân khác. 
Cuộc sống trong và chung quanh Sài Gòn đối với 
Cầm và những ai chưa trốn thoát để gia nhập cộng 
đồng thứ hai tại hải ngoại, hoặc những người bị bắt 
đi học tập cải tạo là một sự thích ứng hết sức khó 
khăn khi thời gian dần trôi qua, tháng 5 trở thành 
tháng 6 rồi qua tháng 7. Sau khi bọn Bắc Việt 
nhanh chóng củng cố quyền lực mới và nắm giữ 
hết của cải vật chất giờ trở thành của riêng bọn 
chúng để rồi tịch thu, các sinh hoạt buôn bán và 
đời sống bình thường hầu như là bị tan biến đi vào 
khoảng không. Giai cấp trung lưu và ngay cả 
những người khá giả trước kia nay đều trở thành 
nghèo khổ và túng thiếu. Để sống còn, người dân 
bình thường buộc lòng phải bán đi đồ đạc và 
những thứ quý giá của họ. Sài Gòn đã trở thành, 
theo lối nói của Mỹ, một cái chợ trời vĩ đại mà bọn 
chủ Bắc Việt có lợi thế nhất để thu mua với giá rẻ 
mạt.  
 
Cái nền văn hóa hoang tưởng đặc thù của mọi chế 
độ toàn trị sớm được biểu lộ ra sẽ lập đi lập lại và 
tiếp tục mãi mãi. Trong trạm dừng chân đầu tiên 
của Bình và những người khác, tưởng chừng là để 
thông qua "30 ngày học tập cải tạo," tất cả các sĩ 
quan chế độ cũ trong nhóm của anh đều phải viết 
bản tư khai chi tiết gia phả từ hai đời trước. 
Bình và mọi người bị buộc phải nghe bọn cán bộ 
Cộng sản tuyên truyền kết án họ những tội ác vô 
lý, ngoài chuyện đã chống đối phe thắng cuộc, về 
những thứ mà chỉ có bọn Cộng sản mới có thể 
tưởng tượng ra nổi. Bình và những người khác vẫn 
còn kinh hoàng trước toàn bộ tiến trình đã lấy đi sự 
tự do của họ. Các sĩ quan VNCH đều ngạc nhiên 
"Bộ bọn này thực sự tin vào những điều chúng 
đang nói hay sao?" 
 
Có rất nhiều điều nhận xét và các câu hỏi khảo 
cung của bọn cán bộ đã chứng tỏ một sự kém hiểu 
biết và xa rời thực tế một cách cùng cực, ít nhất là 
cái thực tế mà những người miền Nam bị tù đày đã 
từng trải qua. Mao Trạch Đông từ nhiều năm trước 
đã tuyên bố cái điều mà bây giờ Bình thấy rất đúng: 
"Quyền lực chính trị phát sinh từ nòng súng." Bọn 
Cộng sản có súng, do đó chân lý của bọn chúng 
mới đáng kể. Có một câu hỏi, hay một lời kết án 
mà bọn chúng cứ lập đi lập lại, theo nhiều kiểu và 
phương cách khác nhau: "Anh đã làm gì cho CIA?" 
Tất cả mọi người đều bị buộc tội là đã phục vụ cho 
cái công cụ tư bản độc ác, bất chính, toàn diện và 
toàn năng. Nếu thực sự cơ quan CIA Hoa Kỳ có 
được một phần nhỏ bé quyền lực mà bọn cán bộ 
gán cho thì chắc Cộng sản đã bị đánh bại từ trước 
1954 rồi. 
Bình dành thời gian viết xuống giấy tất cả những 
điều họ yêu cầu và cố gắng không tiết lộ gì nhiều. 
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Tuy nhiên mặc dù anh có viết cách gì đi chăng nữa, 
họ vẫn không bằng lòng vì những lý do nào đó mà 
chẳng có cái nào chính đáng cả. "Anh phải viết lại... 
và lần này viết thêm điều này..." Thật là không thể 
nào hiểu nổi cái bọn chủ mới này muốn cái gì, mặc 
dù ai cũng nói bằng tiếng Việt. Cách nói của bọn 
Cộng sản thật vô nghĩa đối với những người miền 
Nam vốn có tính hợp lý. Những từ ngữ như "phản 
động, đồi trụy, tư sản, tiểu tư sản, tư sản mại bản, 
côn đồ, ngụy hòa..." vân vân và vân vân không 
mang một ý nghĩa nào hết. Bình không biết một 
chút gì về những chữ này bao giờ. Tuy vậy, thật 
bất hạnh là anh và hàng trăm ngàn người khác sẽ 
có thừa thời gian để mà học tập thêm. 
Sau cùng thì Bình đã vượt qua được cái rào cản 
đầu tiên đặt trước mặt anh, không phải bằng cách 
viết những điều gì chúng muốn, mà bằng cách viết 
lại bản tự khai thật nhỏ đến nỗi phải cần kính phóng 
đại mới đọc nổi tuồng chữ. Tên cán bộ bị anh chọc 
tức bằng cách đó, khi anh đưa bản viết đã chán 
quá xua tay với gương mặt cáu kỉnh. Đó là chiến 
thắng đầu tiên của Bình đối với bọn cai tù. 
Cho đến nay, qua những gì Bình và những tù nhân 
khác đã trải qua, thì vẫn chưa có thư từ liên lạc 
chính thức giữa họ với gia đình. Nếu không nhờ 
khả năng sử dụng "gián điệp" và "tay trong" tại 
Long Khánh và Suối Máu thì Cầm đã không biết 
được tăm tích của chồng. Tuy nhiên sau khi Bình 
bị chuyển trại đi khỏi Suối Máu thì những cố gắng 
truy tìm tin chồng của Cầm, dù chỉ để biết được 
một chút manh mối mơ hồ nhất, đều va phải bức 
tường câm lặng. 
 
Từ lâu nổi tiếng là bậc thầy về ngụy trang và hành 
động lén lút, bọn Cộng sản cũng tài tình không kém 
trong phương pháp di chuyển tù binh. Trong một 
đêm hoàn toàn tối đen từ trại Suối Máu, các tù 
nhân bị đưa lên xe vận tải bít bùng mang ra bờ 
biển, bỏ lên tầu biển được phủ kín và chở ra Bắc. 
Thực phẩm thì ít ỏi và không có các phương tiện 
vệ sinh, do đó Bình và những người khác luôn luôn 
bị đói, nhất là bị say sóng và luôn khát nước, họ 
buộc phải tiểu tiện cũng như đại tiện ngay tại chỗ 
bị giam cầm. Sau hai ngày ba đêm, chiếc tầu cặp 
Bến Thủy gần Hải Phòng. 
Từ trong hầm tầu lúc này hết sức dơ dáy, các tù 
nhân bị bắt phải đi bộ đến những toa xe lửa chở 
hàng thô sơ sẽ mang họ đến địa điểm cuối cùng. 
Dọc theo con lộ ngắn ngủi đó, dân địa phương đổ 
ra đường mắng chửi họ, có người thậm chí ném 
đá vào họ nữa. Bình không chắc là đám đông đó 
tự ý hành động hay phải làm theo lệnh của chính 
quyền. Dù sao anh cũng chẳng để cho chuyện đó 
làm bận tâm anh. 
Ngoại trừ điểm khác biệt là tất cả mọi người tham 
dự đều là người Việt Nam với nhau, toàn bộ cuộc 
hành trình từ con tầu đến toa xe lửa đã làm Bình 
nhớ lại một cuốn phim rẻ tiền nào đó về thế chiến 
thứ II khi những người Do Thái bị đưa đến các trại 
tập trung; và nhóm người của anh bây giờ đóng vai 

các nạn nhân Do Thái. Những toa xe lửa làm bằng 
gỗ, được đẽo gọt hết sức thô kệch và sơ sài. Nếu 
không có một vài miếng ván đã bị lột mất thì không 
hề có chỗ thông gió cho những tù nhân bị xếp như 
cá mòi trong đó. Mặc dù vậy, có hai người trong 
toa xe của Bình đã bị chết ngạt trên lộ trình lên đến 
vùng núi của Yên Bái. 
Trên thực tế, Yên Bái gồm một dãy các trại giam 
khác nhau. Nằm trên núi, vào khoảng 120 cây số 
về phía Tây Bắc của Hà Nội, Yên Bái cũng cách 
biên giới Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc một 
khoảng tương tự. Bình không chắc lắm nhưng 
được nghe là có vào khoảng từ 60 đến 80 trại giam 
trong toàn vùng. Cái trại tù mà sẽ trở thành "nhà 
mới" của anh cũng nhốt thêm  442 người khác nữa. 
Khi họ đến, trại giam đang được xây dựng dở 
dang, do đó các tù nhân có nhiệm vụ phải hoàn tất 
nó. 
 
Những cơ hội để trốn thoát rất hiếm hoi. Các tù 
nhân đều bị giữ ở mức gần chết đói với số lượng 
thực phẩm hẩm hiu và thiếu thốn để không ai còn 
sức chạy trốn được xa. Ngoài ra, các điều kiện như 
địa thế hiểm trở, dân chúng địa phương thì đã bị 
tuyên truyền cẩn thận do đó lúc nào cũng sẵn sàng 
chỉ điểm những người bỏ trốn, và vị trí ở gần những 
trại giam khác trong đó bọn lính canh sẽ vui mừng 
nếu bắn chết được tù nhân nào trốn thoát đi đã làm 
cho bọn cai ngục có nhiều lợi thế hơn. 
Có tất cả 443 tù nhân trong trại giam Yên Bái bây 
giờ là chỗ ở của Bình. Tất cả những người khác 
mang cấp bậc từ Đại úy đến Trung tá, với thâm 
niên quân vụ từ 5 đến 15 năm. Đối với bọn Cộng 
sản thì những sĩ quan VNCH nhà nghề này thuộc 
loại kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng. 
Yên Bái là một doanh trại quân đội, có nghĩa là bọn 
cai quản thuộc thành phần bộ đội. Trong một phạm 
vi giới hạn nào đó, nơi đây vẫn còn sự lịch sự tối 
thiểu giữa người lính với nhau và một chút nể nang 
giữa cai tù và tù nhân. Bọn bộ đội được dùng để 
cai quản các trại giam Cộng Sản khó là bọn giỏi, 
sáng giá nhất và chắc chắn không thuộc vào loại 
ưu tú. Nhiều cai tù chỉ vào khoảng 14, 15 hay 16 
tuổi. Cũng thế, bọn cán bộ được mang tới để lãnh 
phần "học tập cải tạo" trong trại hầu như không biết 
chữ và dường như chỉ biết làm loa kèn để "phóng 
thanh" lại những điều đã được chỉ bảo. 
Một ngày tiêu biểu đối với Bình và 442 người khác 
bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng. Các tù nhân được phép 
có một thời gian tối thiểu để làm vệ sinh và ăn điểm 
tâm qua loa trước khi bắt đầu một ngày 12 tiếng 
đồng hồ lao động. Thực phẩm được cung cấp hết 
sức đạm bạc. Nếu có canh thì căn bản chỉ là nước 
nóng, muối hột và chút rau nếu có, được thả vào 
trong đó. Hầu hết gạo được phát cho tù nhân nghe 
nói là được lấy từ những kho cất dấu của quân Bắc 
Việt dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh; do đó 
thường bị mục nát, cũ hay bị ẩm mốc vì thời gian 
và khí hậu. Chất đạm hầu như không có và số 
lượng trái cây, rau cải hay thông thường hơn là 
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khoai lang tùy thuộc vào những gì tù nhân được 
cho phép trồng hay lượm hái trong rừng khi đi lao 
động. Do đó, việc tăng cường chế độ ăn uống bằng 
cách "cải thiện" trở thành một nhu cầu cần thiết. 
Thằn lằn, ếch nhái, côn trùng, chuột nhắt, chuột 
cống, rắn rít, tất cả những con gì "nhúc nhích" bắt 
được đều bị giết và tiêu thụ một cách điên dại. Sự 
đói khát đã khiến cho con người thay đổi các tiêu 
chuẩn về sự ngon miệng. 
Các vấn đề về sức khỏe đã làm khổ sở tù nhân. 
Kiết lỵ và tiêu chảy là những bệnh tật phổ biến thỉnh 
thoảng có thể, và điều này đã xẩy ra là, dẫn đến 
cái chết vì số lượng thuốc men điều trị gần như là 
không có. Đôi khi việc dựa vào các phương thuốc 
cây cỏ tại địa phương cũng phần nào có hiệu quả. 
Trong trường hợp có người bị thương, ngay cả 
những vết thương nếu không bị giam cầm hay 
trước khi Cộng sản nắm quyền chỉ cần một cuộc 
giải phẫu nhỏ, thì nay có nguy cơ bị nhiễm trùng 
đáng kể và dẫn đến tử vong. Nếu một tù nhân cần 
đến một cuộc giải phẫu lớn thì coi như là anh ta sẽ 
chết. Không có chuyện gây mê và được biết là có 
vài cuộc giải phẫu được thực hiện chỉ bằng dao 
cạo mà thôi. Những vấn đề tâm lý cũng có tác động 
xấu giống như các khó khăn về thể chất mà các tù 
nhân phải chịu đựng, hay còn tệ hơn nữa. Các 
trường hợp bị suy sụp tinh thần và trạng thái bị cô 
lập không được điều trị một cách thích đáng. Nhiều 
người bị thiệt mạng vì các chứng bệnh không bao 
giờ được chẩn đoán rõ ràng. Đối với những người 
sống sót, họ sẽ mang theo suốt đời những vết 
thương tâm lý do học tập cải tạo gây ra. 
Tùy theo sự phân công hàng ngày trong trại của 
Bình tại Yên Bái, thường có nghĩa là vào rừng lao 
động, các tù nhân được phát cho những dụng cụ 
và đồ trang bị phù hợp cho từng công việc riêng 
biệt. Vào cuối ngày thì các dụng cụ được kiểm kê 
cẩn thận để bảo đảm là chúng sẽ không được sử 
dụng cho các âm mưu trốn trại. Nếu có một thứ 
nào đó bị mất hay bị thiếu thì họ sẽ bị trừng phạt 
ngay lập tức. Những tù nhân trong các toán khác 
đi lao động trong khu rừng rậm Yên Bái thường 
không bị canh chừng vì những cơ hội để trốn trại 
hoàn toàn không có. Chính trong một toán bốn 
người như thường lệ đó mà Bình và các đồng đội 
đã gặp một tình huống may mắn, một sự chiến 
thắng hiếm có giúp cho họ có khả năng đi tiếp cuộc 
hành trình dài, gian nan đầy đau khổ, đói khát và 
buồn tẻ. 
 
Trong một ngày không có gì khác lạ so với chuỗi 
ngày dài trước đó trong năm đầu tiên tại Yên Bái, 
Bình thuộc vào một nhóm bốn người không bị canh 
chừng phải đi đốn cây trong rừng. Đột nhiên một 
người trong toán phát hiện ra xác một con bê mới 
vừa chết. Lập tức bốn sĩ quan VNCH đang đói khát 
lùng kiếm chung quanh xem có ai có thể là chủ của 
con bê này, và sau đó thì họ thấy đúng là họ có thể 
nhận con vật này là của họ. Gần đó có một con 
suối mát chảy trong rừng. Cả nhóm nhanh chóng 

tìm ra một phương cách là dấu xác con bê dưới 
dòng suối lạnh. Bằng cách này họ có thể xẻ con 
vật lấy từng miếng thịt quý giá và kéo dài được thời 
gian tiêu thụ nó càng lâu càng tốt. Trong gần một 
tháng trời, cả bốn người giữ bí mật tuyệt đối và 
hàng ngày trở lại để xẻ từng miếng thịt ăn sống. Do 
lúc nào cũng đói triền miên nên Bình cảm thấy nó 
ngon như mọi thứ khác mà anh đã từng ăn trong 
hai chặng đời trước của anh tại Virginia và San 
Francisco. 
 
Mặc dù ngu dốt và quê mùa nhưng bọn lính canh 
và cán bộ của trại giam Bình vẫn có súng, và do đó 
vẫn có quyền hành. Cơn đói kinh niên đã làm cho 
các tù nhân hoàn toàn bị thụ động. Thỉnh thoảng 
nếu có một tên lính canh hay cán bộ mới nào đó 
có tính nóng nẩy hung bạo một cách trẻ con xuất 
hiện và biểu lộ sự tàn ác ra thì cũng chẳng làm cho 
tù nhân nào ngạc nhiên cả. 
 
Nhằm gây chia rẽ và xích mích giữa các tù nhân 
với nhau, sau một ngày làm việc có một tên cán bộ 
đến trước một tù nhân và tuyên bố trước mặt mọi 
người: "Cái anh này, hôm nay anh đã lao động tốt 
và chứng tỏ đã học tập tốt. Chúng tôi thưởng cho 
anh con vịt này để mà ăn. Anh phải chia nó cho 
442 người khác đấy. Anh báo cáo lại cho chúng tôi 
biết đã chia như thế nào..." Con vịt trong trường 
hợp này ốm tong ốm teo. Điều này chỉ làm cho 
Bình và những người khác càng căm giận bọn lính 
canh thêm mà thôi. 
Mặc dù ngày lao động tiêu biểu của tù nhân chấm 
dứt vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều nhưng một ngày 
thực sự của họ còn lâu mới xong. Sau khi các dụng 
cụ và đồ trang bị được trả lại và kiểm kê đầy đủ thì 
các tù nhân được ăn một bữa cơm chiều vội vã và 
đạm bạc. Tiếp theo đó là hai tiếng đồng hồ mỗi 
ngày đầy đau khổ và nhàm chán học tập cải tạo. 
Trong suốt hai giờ đó, các tù nhân bị bọn cán bộ 
nhồi nhét những điều mà chúng được chỉ thị phải 
làm. 
 
Trong mọi nền văn hóa Á châu chưa bị tiêm nhiễm 
bởi tư tưởng Cộng sản vẫn luôn luôn có sự tôn 
trọng và thờ kính truyền thống đối với những vị 
trưởng lão. Ngược lại thì những người còn trẻ 
chưa thành nhân dưới mắt các bậc bô lão thường 
không được coi trọng lắm. Do đó mà các cựu sĩ 
quan VNCH, đa số tốt nghiệp đại học, cảm thấy vô 
lý và trơ trẽn khi phải ngồi nghe những bài lên lớp 
của những kẻ có khi không thể nói là đã thành nhân 
được. Huống chi là nghe cái đám con nít ngu ngốc 
này. Họ cũng rất bực mình khi phải nghe những 
điều họ biết không hẳn là dối trá nhưng hoàn toàn 
sai lạc như cái kiểu thay trắng đổi đen, ngày biến 
thành đêm. Nhưng bọn chúng có uy quyền, và có 
súng trong tay. Các tù nhân đành phải ngồi đó mà 
nghe thôi. 
 
(đón xem kỳ sau…) 
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Quyển sách tình cờ Tháng Tư 

 
Nguyễn Hoàn Nguyên  

Lễ Phục Sinh ở Hòa Lan kéo dài hai ngày. Như thế 
tôi có được một cái cuối tuần dài cho đến hết ngày 
thứ hai. Nhận thấy căn phòng làm việc trên gác của 
mình quá đỗi bề bộn, tôi bèn phát tâm dọn dẹp cho 
ngăn nắp. Xong xuôi, buổi sáng thứ bảy vẫn chưa 
trôi qua hết. Sẵn trớn tôi sắp xếp lại luôn những 
quyển sách trên đầu giường trong phòng ngủ. 
Chồng sách cuối cùng nằm đè lên một tờ tạp chí 
cũ. Khi lấy chồng sách và tờ tạp chí khổ lớn này đi, 
một quyển sách mỏng nằm bên dưới bỗng hiện ra 
bất ngờ: quyển Ɖọc Kinh của Vũ Khắc Khoan. 

Tôi cầm quyển sách lên săm soi. Ký ức của tôi từ 
chối không cho biết mình đã đọc quyển sách này 
xong và để đó từ bao giờ. Lâu lắm tôi không cầm 
đến một quyển sách có đề tài như thế. Thế giới có 
quá nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng bị cuốn hút theo 
những cơn gió biến động thời sự qua báo chí và 
truyền thông xã hội trong thời gian qua. Nhìn nhiều 
nơi trên thế giới và nhất là nhìn ngược trở lại quê 
hương, có thể ví von bằng vài lời tượng của quẻ 
Bĩ: “Thời đại bế tắc không phải là thời của đạo 
người. Sự trinh chính của quân tử chẳng có lợi. Cái 
lớn đi, cái nhỏ đến, trời đất không giao cảm nên 
vạn vật không thông”. Nào là Nhân Quyền ở Việt 
Nam, Biển Ɖông, chảo dầu sôi Ɖông Nam Á, 
Ebola, bất tuân dân sự, Boko Haram, Charlie 
Hebdo, Ukraine, IS, khủng bố ở Bruxelles… 

Tôi ngồi xuống giường lần giở những trang đầu và 
đọc lướt qua phần lời tựa “Nhân ngày kỵ họ Vũ” 
của ông Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng. Tôi đọc 
sang phần I mở đầu quyển sách với với đề 
mục Như Lai Vô Sở Thuyết, được ông Vũ Khắc 
Khoan bắt đầu đặt bút viết vào mùa đông năm 
1984 trên đất nước Hoa Kỳ: 

Tuyết rơi từ vào khuya, 
mặt trời vừa mọc, 
tuyết đã ngập trắng vườn sau. 

Tôi đẩy thêm một khúc củi vào lò. Nhìn lửa bốc 
ngọn, nhớ lại mấy vần thơ cũ đã quên mất cả 
nguyên văn: 

Chàng như mây mùa thu 
Thiếp như khói trong lò 
Cao thấp tuy có khác 
Một thả cũng tuyệt mù 

Ɖọc lại bài thơ. Rất nhỏ, từng chữ, từng vần. Rất 
nhỏ, đủ để một mình mình nghe. Cho đến khi lời 
thơ tan rã, ý thơ nhạt nhòa, cho đến khi trong tôi, 
về bài thơ, rớt lại chỉ còn một chút bâng khuâng 
không tên thì tôi lặng thinh đi vào cái bâng khuâng 
đó. Quanh một chữ Tuyệt mù. Nghĩ đến một cánh 
chim thoáng trên mặt nước. Bóng chim, nước 

không lưu giữ. Chim đâu để lại đường bay? Khói 
mây tan tác. Âm thanh, màu sắc cũng vậy. Cũng 
vậy, thiếp và chàng, Tất cả, một thả cũng tuyệt mù. 
Kể cả chữ và lời. Kinh và Kệ. 

Từ một bài thơ nhỏ quên nguyên văn với những 
cảm nhận dần dần đi sâu vào một tâm thức mênh 
mông buông xả mọi ngôn từ và hình tướng đầy 
thiền vị. Nhưng cũng bằng phong cách đầy chất 
nghệ sĩ tính. Nhưng có thể cũng chẳng phải như 
thế, mà là một phong thái đặc thù riêng biệt theo 
cung cách Vũ Khắc Khoan. 

Những dòng chữ bỗng dưng thật quyến rũ làm tôi 
không dừng được và cảm thấy tựa hồ như tôi đọc 
quyển đoản văn này lần đầu tiên. Bằng phong cách 
cảm nhận bài thơ nhỏ trên, ông Vũ Khắc Khoan bắt 
đầu “đụng” đến vấn đề lớn trong tư tưởng Phật 
Giáo Ɖại Thừa: cái chân lý rốt ráo tuyệt đối không 
thế nghĩ bàn. Cái mà ông gọi là Cái đó, cái mà cho 
tới hôm nay chưa một vị thiện trí-thức, chưa một vị 
bồ-tát nào mô tả được hình tướng, xác định được 
thể chất, cái đó có thể giản dị như mưa và nắng, 
hiện hữu rất tự nhiên – mặt trời lại mọc lúc đêm tàn 
– nhưng cũng lại có thể vô cùng phức tạp, ẩn hiện 
vô lường, với vô lượng danh hiệu, mỗi danh hiệu là 
một khía cạnh đặc thù. 

Liền sau đó ông nêu lên một loạt danh hiệu làm tôi 
muốn chóng mặt: Chân Tâm, Diệu Tâm, Minh 
Tâm, Bồ Ɖề Tâm, Giác Tánh, Chân Như, Phật 
Tánh, Pháp Giới Tánh, Không Tánh, Như Lai Tạng 
Tánh, Bát Nhã…, cái tột không, cái diệu sắc, cái 
bất-khả-tư-nghì, cái rốt ráo cuối cùng… Nhưng rõ 
ràng là đối với ông Vũ: từ bỏ nước ra đi, những nửa 
khuya tỉnh giấc, cái đó  – chính nó – đôi khi vẫn 
thấp thoáng trong tôi, hóa thành những lời tra vấn 
trớ trêu, những tại sao ray rức, lãng đãng quanh 
tôi, tưởng như dễ dàng nắm bắt, bỗng lại xa vời, 
nhòa dần, biến hẳn, tuyệt mù… 

Từ nỗi thao thức dằng co đó, ông Vũ tiếp tục cuộc 
hành trình tâm linh của ông – dĩ nhiên cũng bằng 
phong cách thơ mộng, nghệ sĩ theo kiểu Tuyệt 
mù – và đôi mắt tôi lại lần lượt lướt qua những 
dòng chữ trong khi tay tôi bình thản lật sang những 
trang sách kế tiếp để chạy đuổi theo ông. Tuy dằng 
co thao thức như vậy, ông Vũ lại dạo bước thong 
dong, ghé qua những quyển kinh đại thừa. Chỉ 
trong một vài trang giấy những quyển kinh lớn lần 
lượt xuất hiện hay được nêu danh lại gây cảm giác 
choáng váng: Kinh Duy Ma Cật, Lăng Già, Pháp 
Hoa, Viên Giác, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật 
Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, Hoa Nghiêm, Lăng 
Nghiêm,… 

Nhưng rõ ràng ông Vũ không phải là một tín đồ 
thuần thành ăn chay, giữ giới tiêu biểu. Bởi vì ở 
trang kế tiếp người bạn thân của ông, Tịnh Liên 
Nghiêm Xuân Hồng, đã nhiều lần răn nhủ ông: Này 
ông Vũ Khắc Khoan ơi, ông phải bớt đàn đúm với 
bọn lãng tử để dành thì giờ mà tu tỉnh đọc kinh. Ɖâu 



Việt Nam Nguyệt San . 280 . 04.2016                                                                                                                   15 
 

phải ông Vũ không chịu lắng nghe và không hiểu 
lời khuyên nhủ chân tình đó. Nhưng biết rồi… 
nhưng khốn một nỗi, Khoan tôi căn cơ thô lậu, tâm 
thức lại hay lưu luyến tiếng tơ tiếng trúc, cho nên 
chân tuy đĩnh đạc bước thẳng mà vẫn thấy tạt 
ngang vào nơi ca lâu tửu quán, giọng cất lên muốn 
bàn câu đạo lý mà vô tình vẫn họa cùng một điệu 
với tiếng cười hô hố của đám lãng tử sông hồ. Cũng 
do vậy mà bao nhiêu kinh sách bạn vàng gởi đến, 
thảy đều được trịnh trọng xếp lên giá sách, giữ gìn 
cẩn thận. thế thôi. Nhưng ngại đọc. Thoảng hoặc 
có miễn cưỡng mở ra thì cũng loáng thoáng mấy 
trang, cho đến khi khựng lại trước những danh từ 
dựng lên chất ngất… Có thế vì vậy nên ông 
Nghiêm Xuân Hồng cho rằng ông Vũ sau khi mất 
có thể thọ sanh làm một vị thần trong một chiếc hồ 
thơ mộng ở tỉnh Hàng Châu “vì cái vụ đó có thể 
hợp cùng duyên nghiệp và tâm tính của anh ta” 
như ông đã viết trong phần lời tựa. 

Ȏng Vũ cũng đưa vào trang sách một trường hợp 
khác của một người nghệ sĩ khác trong văn học 
Việt Nam: thi hào Nguyễn Du với bài thơ Lương 
Chiêu Minh Thái Tử Phân Kinh Thạch Ɖài khi ông 
đến viếng nơi nầy trong lần đi sứ ở Trung Quốc 
vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19. Ȏng Vũ trích hai câu 
thơ Ngã độc Kim Cương thiên biến linh. Kỳ trung 
áo chỉ bất đa minh, cho thấy Nguyễn Du đã đọc 
kinh Kim Cương có hơn nghìn lần mà ý nghĩa thâm 
sâu trong kinh ông cũng không hiểu rõ hết. Ɖó 
không phải là một thú nhận nỗi bất lực riêng của 
Nguyễn Du trước những trang Kim Cương mà còn 
là một thú nhận nỗi bất lực của ngôn từ và văn tự 
của con người khi muốn nắm bắt cái chập chờn “áo 
chỉ” của cõi vô ngôn đó, bất khả tư nghì. 

Nhưng rồi bỗng một hôm, ông Vũ đã bắt gặp mình 
ngẩn ngơ trước giá sách, đang lần dở mấy trang 
Lăng Nghiêm. Và như thế mọi chuyện bắt đầu. Ȏng 
đã trả Nietzsche, Dostoievski, Sartre, Singer lần 
lượt về giá sách. Ɖầu giường ông chỉ còn lại kinh 
và kệ. Nhưng đêm đêm trước những pháp hội mở 
ra, Khoan tôi vẫn mang tâm trạng một người ngoại 
cuộc. Thường vẫn lặng thinh, để mặc cho dòng 
vọng tưởng theo lời kinh dấy lên lôi cuốn, ngây 
ngây, dại dại rõi theo cái trùng trùng đan kết những 
hình tướng dâng lên muôn hình vạn dạng biến hóa. 
Ɖôi khi kinh dẫn tôi trở về ngày cũ. Bất giác tôi gặp 
lại… cái tâm hồn ấu thơ thuở nhỏ, trốn học, “phiêu 
lưu” dọc 36 phố phường Hà Nội,… Những giây 
phút đó, lâng lâng lời kinh dời hẳn nghĩa kinh, lời 
kinh kể chuyện cổ tích, rủ tôi đi vào một cơn mộng 
du hoang vu thăm thẳm, tròng mắt ruổi bắt bạt 
ngàn thấp thoáng muôn hồng ngàn tía màu sắc cầu 
vòng loang loáng bong bóng giọt mưa ngâu… 

Nhưng cái ông gặp lại không chỉ thuần là những 
hình ảnh quá khứ níu kéo ông kẹt vào trong 
đó: Ráng chiều miền đồi Bắc Việt đổ rộng một nền 
gạch Bát Tràng. Gốc cau, gốc đại, ngọn cỏ kẽ 
tường, cánh hoa bèo tím ngát bờ ao, tất cả lóe lên 

trong nắng sớm, tan vào trong mùi ngát của khói 
nhang. Nắng nhạt rồi tắt ngấm. Ɖất lẫn với trời. Tự 
bàng bạc sương khói dâng lên, một cõi pháp thành 
hình, chúng sinh mộc mạc hiền lành chỉ có một 
phật hiệu để làm phật sự. Vọng ra từ đó – mái chùa 
cong vắt chữ đao, cổng tam quan thềm đá nhẵn lì 
– không phải là những ngôn từ hiểm trở Lăng-Già, 
Bát-Nhã, Pháp-Hoa hay Viên-Giác, mà chỉ phật 
hiệu đó, mà chỉ A-Di-Ɖà-Phật. Có thế thôi, mỗi 
chiều, bình thản vẫn trở về trên vầng trán hai 
sương một nắng những bà mẹ Việt Nam. Nén 
nhang đốt lên, khói nhang vẫn vươn cao và thẳng 
tắp. Như mây mùa thu, vẫn tuyệt mù. Như đã thuộc 
nằm lòng con đường trở về nơi đó, nơi mà kinh và 
kệ từ xưa vẫn hằng hướng tới. Nơi đó, tắt lời. Cõi 
đó rốt ráo vô ngôn, vắng lặng, lấy hư không làm 
phật sự. Một đóa sen giơ cao, một nụ cười đáp lại. 
Trong yên lặng. Cõi đó, chân kinh?… 

Ɖôi mắt tôi cứ tiếp tục đuổi theo những bước chân 
của ông Vũ, lướt qua những dòng chữ thoải mái 
tựa như chèo thuyền trên mặt hồ thơ mộng trong 
một ngày đẹp trời nhưng với tốc độ nhanh. Khá 
nhanh. Và dĩ nhiên không phải lúc nào mọi chuyện 
cũng dễ dàng cho ông Vũ. Ngay cả khi cảm nhận 
sâu sắc một trang kinh Duy Ma Cật về phương tiện 
nói pháp ở cõi nước Chúng Hương, bởi vì lời kinh 
loang ra như một chất men, tôi choáng váng giữa 
một mê cung dạt dào vọng tưởng, lẫn lộn cả cực 
đại, cực vi, hiện tại, tương lai và quá khứ. Ɖâu là 
mê, nẻo nào là ngộ? 

Cứ như vậy, đêm đêm, Pháp hội mở ra với ông Vũ, 
lời pháp đối với ông không nói vọng nói chân, 
không bàn mê hay ngộ, không nói Thiên đường và 
Ɖịa ngục, không nói cả Niết bàn. Lời pháp chỉ rủ rỉ 
kể chuyện ngày xưa, hát nhỏ ca dao, lời pháp ấm 
áp như lời bà ngoại ru cháu nhỏ… 

Tôi có cảm giác tốc độ của chiếc thuyền trong tâm 
tưởng tôi đang chậm dần ở những trang cuối: Lời 
ru cháu lẫn vào tiếng gà gáy lẻ ngoài vườn. Bà lim 
dim cặp mắt, cháu ngủ đã từ lâu. Cả bà lẫn cháu 
và lời ru, cả ba nhập một. Tôi lặng lẽ dìu tôi đi vào 
một cõi, mới dấy lên. Cõi đó, lạ lạ, quen quen. Cõi 
đó hằng đêm. Cõi đó, riêng tôi. Một mình. 

Và những lời cuối cùng của ông Vũ trong quyển 
sách: 

Lâng lâng trong mù sương nơi ngưỡng cửa Pháp 
hội. Một mình  

Minnesota tháng 7 – 86 

Tôi ngồi im giây lâu rồi lật qua các trang kế tiếp. 
Phần phụ lục có bài thơ Ngỡ Xuân của ông Vũ. 
Phần lời bạt là một bài viết của nhà văn Mai Thảo 
với tựa đề Thế Giới Vũ Khắc Khoan. Bài này được 
viết năm 1982, bảy năm sau khi nhà văn Vũ Khắc 
Khoan đến Hoa Kỳ và bốn năm trước ngày ông Vũ 
từ trần. Ȏng Mai Thảo viết về vợ chồng ông Vũ ở 
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Mỹ, rồi quay về những biến cố hằn sâu dấu ấn 
trong lịch sử đất nước Việt Nam đã xảy ra từ Bắc 
đến Nam cho đến khi sang tới Hoa Kỳ, mỗi kẻ một 
phương trời, một ông sao sáng, hai ông sáng sao 
lẻ loi từng phiến trời lưu đày. Ȏng nhắc về tác phẩm 
Thành Cát Tư Hãn, thời kỳ sinh hoạt văn nghệ 
Quan Ɖiểm, Sáng Tạo ở Sài Gòn, một thời đại mà 
lứa tuổi anh chị tôi đã được tham dự. 

Những dòng chữ tưởng chừng đã dứt sau một 
đoản văn dài ba mươi trang giấy, nhưng đôi mắt 
tôi không dừng lại được. tôi đọc trang kế tiếp: 

ƉỌC KINH 

đoản văn của Vũ Khắc Khoan 
An Tiêm xuất bản lần thứ nhất   
tại Paris và Hoa Kỳ - 1990 
Tranh bìa và Phụ bản Bàn Tay Phật 
của Vĩnh Ẩn. 
Mẫu bìa của Ɖinh Cường 

Ở bìa sau giới thiệu ba quyển sách in trong mùa 
xuân 1990. Ngoài quyển Ɖọc Kinh còn hai quyển 
sách khác: Hoàng Tử Bé của Saint-Exupéry và Mùi 
Hương Xuân Sắc của Gérard de Nerval. Cả hai 
quyển đều do nhà thơ Bùi Giáng dịch.Tôi trở sang 
trang bìa trước, ngắm hình bìa với các lá bồ đề làm 
nền cho bàn tay Phật tựa như thủ ấn bên dưới đóa 
hoa, ngắm cả trang bìa với tên tác giả, tác phẩm 
và nhà xuất bản. Tất cả nằm trong một cái 
khung  với các màu cam, màu trắng, đen, xanh rêu 
trên nền giấy có màu phơn phớt cam nhạt, hay là 
một màu tôi chẳng biết phải gọi tên là gì. Ɖây là 
một quyển sách được in bản giấy tốt nên bao 
quanh quyển sách là một mẩu bìa cứng. Phần giấy 
gấp lại trong trang đầu có họa chân dung của nhà 
văn Vũ Khắc Khoan, bên dưới có dòng chữ: Vũ 
Khắc Khoan sanh ngày 27 tháng 2 năm 1919 tại 
Hà Nội. Qua đời ngày 12 tháng 9 năm 1986 tại 
Minnesota, Hoa Kỳ. 

Tôi tẩn mẩn mở phần giấy cứng gấp lại trong trang 
cuối, tiếp tục thả mắt mình qua các dòng chữ thật 
ra chẳng dính dáng gì đến nội dung đoản văn của 
ông Vũ: 

Nhà xuất bàn AN TIÊM có từ năm 1965 tại Sài Gòn 
(miền Nam nước Việt). Cuốn sách chào đời của 
nhà xuất bản: Khung Cửa Hẹp (La Porte Étroite) 
của André Gide, Vân Mồng dịch. Cuốn sách in cuối 
cùng của nhà xuất bản: Số Không và Vô Tận (Le 
Zéro et l’Infini) của Koestler, Thạch Trung Giả 
dịch… (Thạch Trung Giả đã bức tử sau 1975). Cuối 
sách nầy khởi in tháng 2 năm 1975, xong đầu 
tháng tư năm 1975, phát hành khoảng 500 cuốn thì 
“ngày dài vô tận 30 tháng 4 năm 1975 sụp đến…”. 

Trong thời gian 10 năm hoạt động xuất bản, nhà 
An Tiêm đã xuất bản gần 100 tác phẩm. 

… Sau 15 năm chìm đắm và lưu lạc, nay tại hải 
ngoại “nơi chốn bụi hồng nương thân”, cuốn sách 

mở đầu cho nhà An Tiêm tại hải ngoại: ƉỌC KINH, 
một đoản văn của Vũ Khắc Khoan. 

Con thuyền tâm tưởng của tôi tưởng chừng như 
chông chênh trên làn nước cuộn sóng và đang lao 
vào một hòn đá tảng chớn chở. Những khoảng thời 
gian, không gian khác nhau, những biến cố bất ngờ 
hiện ra với những con người hồn ở đâu bây giờ. 
Rồi sự tình cờ gặp lại quyển sách này đúng vào 
tháng tư. Tôi cầm quyển sách, vân vê. Không biết 
bao nhiêu giờ phút đã trôi qua. Lại săm soi quyển 
sách, lật qua lật lại, lòng bâng khuâng khó tả khi 
nhìn quyển sách mỏng giữa thời đại của những 
internet, e-book. 

Tôi không chỉ đọc phần nội dung trong quyển sách, 
tôi đọc cả quyển sách, từ trang đầu đến trang cuối. 
Những dòng chữ của ông Vũ, mới đọc, ngỡ ông 
đưa về một cõi siêu thoát nào thật xa xăm, hiểm 
trở. Nhưng khi cảm nhận sâu sắc lời kinh thì ông 
lại càng gắn liền với cuộc đời. Mọi chuyện trở thành 
bình thường, giản dị. Tách rời khỏi những dòng 
chữ trong đoản văn của ông Vũ, quyển sách tự nó 
cũng ghi những dấu ấn thời gian, không gian một 
cách rất thản nhiên, chất chở những biến cố đau 
thương của con người và đất nước mà không cần 
phải mô tả chi tiết. 

Vô tình tôi thấy mình, bằng một cách nào đó, đã 
đọc quyển sách tương tự như cách ông Vũ Khắc 
Khoan đã đọc và cảm nhận bài thơ nhỏ quên mất 
cả nguyên văn. Cho đến khi lời thơ tan rã, ý thơ 
nhạt nhòa, cho đến khi trong tôi, về bài thơ, rớt lại 
chỉ còn một chút bâng khuâng không tên thì tôi lặng 
thinh đi vào cái bâng khuâng đó. Quanh một 
chữ Tuyệt mù… Tôi đọc sách ngay cả sau khi con 
thuyền tâm tưởng trong tôi đã lướt qua hết những 
dòng chữ trong toàn quyển sách. ƉỌC KINH ! Và 
quyển sách mỏng bình thường này thật ra, tự bản 
chất, cũng tương tự như một đóa hoa sen giơ cao 
của đức Phật với một nụ cười đáp lại của ngài Ca 
Diếp. Nếu chân thành và kiên trì nhìn kỹ, nhìn sâu, 
biết đâu thật may mắn có thể sẽ nhận ra được ở 
giữa đời thường bể dâu này Cõi đó. Cái đó. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lời đẹp 
 
 
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.  
 
The creatures that inhabit this earth-be they 
human beings or animals-are here to 
contribute, each in its own particular way, to 
the beauty and prosperity of the world. 

Dalai Lama 
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Thuyền Nhân Việt Nam 

 Dẫn nhập: 

Đầu mùa hè năm 2015, các cơ quan truyền thông quốc tế cũng của Hòa Lan đặt biệt quan tâm đến làn 
sóng người tỵ nạn bằng thuyền phát xuất từ các nước Bắc Phi cũng như bên Trung Đông, vượt Địa 
Trung Hải tìm đến phần đất phía Nam của Lục Địa Âu Châu, nhất tại hai quốc gia Ý và Hy Lạp để xin tỵ 
nạn. 

Số lượng người tỵ nạn và thảm cảnh trên biển Đia Trung Hải đã đập mạnh vào lòng nhân đạo của người 
Âu Châu. Họ không thể nhắm mắt, bịt tại trước thi hài của cậu bé 3 tuổi Aylan Kurdi…trôi giạt vào bờ 
biển Bodrum, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ..  

Mặc dù có một vài đảng chính trị, một số người phản đối , nhưng chính quyền các nước Âu Châu nói 
chung và Hòa Lan nói riêng, thực sự muốn tìm cách cứu vớt  số phận không may  của các thuyền nhân.,. 
của đầu thế kỷ thứ 21. 

Vấn nạn người tỵ nạn từ Bắc Phi, từ Trung Đông,…hiện nay vẫn còn là những câu hỏi hóc búa, mà cả 
lục địa Âu Châu vẫn chưa tìm ra đáp số thỏa đáng. Hết phiên họp này đến cuộc thào luận khác, từ lãnh 
tụ quốc gia đến Bộ Trưởng , Thứ trưởng …và mặc dù đã có nhiều thỏa hiệp, nhiều biện pháp đối phó, 
nhưng cho đến nay vẫn còn trong vòng lo âu, lúng túng… 

Thấy chuyện của ‘’ Người ta ngày hôm nay ’’, ngồi nhớ lại chuyện của ‘’ Mình ngày xưa ”. 

Cho dù không cùng thời gian, không cùng không gian, không cùng màu da, không cùng nguyên nhân ra 
đi… nhưng cả hai đã trở thành nổi lo chung của toàn thế giới.  

Đó là ‘’ Làn Sóng Người Tỵ Nạn.” 

Những gì đang xảy ra ngày hôm nay trên biển Địa Trung Hải cũng chỉ là sự quy luật của lịch sử, một sự 
kiện lập lại của 40 năm trước. Chúng ta có thể  nói, 40 năm là chu trình của một làn sóng - Làn Sóng 
Người Tỵ Nan. 

Thử ngược thời gian, trở về quá khứ vào giữa  thập niên 70 của thế kỷ thứ 20, tìm lại, đọc lại, nhìn lại 
chuyện của  ‘’ Mình ngày xưa ‘’  diễn ra như thế nào..…. 

 Thế giới đối  với Làn Sóng Người Việt tỵ nạn cộng sản 

 Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt  tự xé bỏ hiệp định Paris 1973, ngang nhiên xua quân 
cưỡng chiếm Sài Gòn và rồi  cưỡng chiếm toàn thể Miền Nam.  Người dân Miền Nam, hàng hàng lớp 
lớp ra đi, tìm mọi cách để trốn chạy bàn tay đẩm máu của giặc cộng. Vượt biển là con đường gần như 
duy nhất vào thời điểm đó để trốn thoát.. 

Trong tháng 4 năm 1975, đã có chừng 220.000 người Việt tỵ nạn đến Hoa Kỳ.   

Kể từ  năm 1975 đến 1983 mà cao điểm là hai năm 1978 - 1979, có đến 1,3 triệu người đã liều chết trốn 
khỏi Việt Nam.( Haines, 1985, trang 195-206 ). 
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Những tháng năm sau đó, con số người Việt vượt biển qua các nước vùng Đông Nam Á và đi bộ qua 
Thái Lan,… lên rất cao. Các nước trong vùng Đông Nam Á chung quanh Việt Nam không mấy hài lòng 
để tiếp nhận người Việt tỵ nạn. Một mặt họ lo sợ sự hiện diện của người Việt tỵ nạn sẽ tạo nên tình hình 
chính trị rối ren trong nước; mặt khác họ lo sợ mất đi công ăn việc làm khi có người tỵ nạn đến chiếm 
đoạt. Thái Lan và Mai Lai đã nhiều lần xô đuổi, cấm cản không cho những chiếc thuyền gỗ mong manh 
chưa đầy ấp người Việt tỵ nạn cập bến; Họ kéo các chiếc thuyền trong tình trạng tuyệt vọng trở ra biển 
và để cho cướp biển Thái Lan đánh cướp hết tài sản, hảm hiếp đàn bà con gài,…rồi giết chết người tỵ 
nạn, tán ác bỏ trôi trên biển. Tuy thế, thế giới vẫn chưa thực sự quan tâm. Lúc bấy giờ chỉ có Hoa Kỳ là 
quốc gia tận tình cứu  người Việt tỵ nạn. Dưới áp lực của các tổ chức từ thiện quốc tế, đầu năm 1978 
Hoa Kỳ đã tiếp nhận thêm  7000 thuyền nhân.. 

Ngày 30 tháng 4 năm 1978 Tổng Thống Carter quyết định thực hiện chương trình tiếp nhận  thêm 25.000 
người Việt tỵ nạn hiện đang tạm trú tại các trại tỵ nạn ở  Đông Dương. 
Đến lúc này, thảm cảnh xày ra trên biển Đông của làn sóng người Việt vượt biển đã thực sự đánh động 
lương tâm của thế giới.  
Trong năm 1978 con số người Việt tại các trại tỵ nạn trong vùng Đông Nam Á đã lên đến 94.000 người.  
Tháng 11 năm 1978, độ chừng gần 40.000 người được đưa đi định cư tại các quốc gia thứ 3. Phân nửa 
số người này đã đến định cư ở Hoa Kỳ. 
 Cuối tháng 11 năm 1978, Tổng Thống Carter quyết định nhận thêm 21.000 thuyền nhân. Chính quyền 
Mỹ cũng yêu cầu các nước khác cùng tiếp tay với Mỹ để cùng giải quyết tình trạng người Việt tỵ nạn ở 
ĐNA. 
Dưới áp lực của Mỹ, và của các nước trong Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á Châu ASEAN,  Cao Ủy 
LHQ đặt trách tỵ nạn UNHCR ( Cao Ủy ), vào hai  ngày,  11 và 12 tháng 12 năm 1978  đã tổ chức một 
phiên họp quốc tế tại Genève, Thụy Sĩ. Sau hai ngày bàn thảo, phiên họp không đem đến một khích lệ 
nào cho việc tiếp cứu người tỵ nạn, kể cả việc đóng góp tài chánh để Cao Ủy để lo việc tỵ nạn. Đa số 
các quốc gia chần chờ, từ chối, hay chỉ tiếp nhận lấy lệ, một số rất nhỏ người Việt tỵ nạn. 
Qua đầu năm 1979, con số người tỵ nạn gia tăng khủng khiếp. Cuộc chiến biên giới giữa Tàu cộng và 
cộng sản Việt Nam ở phía Bắc ranh giời Việt Trung, đã làm con số người tỵ nạn, trong đó có rất nhiều 
người Việt gốc Hoa, tìm đường vượt biển qua Thái lan, Mã Lai, Nam Dương, Hồng Kông. ..Chỉ trong 
vòng tháng 5 năm 1979 đã có đến 51.000 người vượt biển đến Mã Lai. Cho đến khi cảnh sát Mã Lai nổ 
súng đe dọa thuyền nhân khi ghe chở họ tiến vào đất liền, thì cả thế giới mới lên tiếng phản đối và thật 
sự bày tỏ quan tâm và có kế hoạch cụ thể trong việc cứu vớt Thuyền Nhân Việt Nam. 
Từ tháng 4 năm 1979, hằng tháng Hoa kỳ quyết định tiếp nhận 7000 thuyền nhân tại các trại tỵ nạn ở 
Đông Dương và Đông Nam Á.  Cao Ủy LHQ vận động tích cực hơn, yêu cầu Mỹ và các quốc gia khác 
nên tiếp nhận nhiều hơn nữa. 
Ngày 20 Tháng 7 năm 1979, Cao Ủy lại tổ chức thêm một phiên họp thứ hai,  cũng tại Genève để tìm 
cách giải quyết vấn nạn thuyền nhân. Phiên họp làn thứ hai này có tất cả  65 quốc gia tham dự. Tại phiên 
họp, các quốc gia cùng thỏa thuận chi ra 160 triệu dollar cho việc tiếp tế lương thực tại các trại tỵ nạn và 
gia tăng con số tiếp nhận từ 125.000 lên đến 260.000. 
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Danh sách thuyền nhân trong các trại tỵ nạn ở các quốc gia Đông Nam Á 

 

Danh sách các quốc gia nhận thuyền nhân đến định cư 

 Cuối năm 1979, Cao Ủy LHQ  thảo luận trực tiếp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về vấn đề 
Người Việt tỵ nạn. Hai bên đồng thỏa thuận về phương cách giải quyết vấn nạn Thuyền Nhân. Từ đó ‘’ 
Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự - The Ordely Departure Programa –  gọi tắt là ODP hình thành.  

Các quốc gia  hiện đang có người Việt tỵ nạn đều ký tên trong bản hiệp ước này. 

Theo hiệp ước ODP, người xin đi tỵ nạn có thể đi trực tiếp từ Việt Nam qua các nước chịu tiếp nhận. Đa 
số người những người được chấp thuận đi định cư theo  hiệp ước “ Ra Đi Trong Trật Tự “ này là những 
người có thân nhân hiện đang định cư tại quốc gia đó. Chúng ta thường gọi là ‘’ chương trình đoàn tụ 
gia đình’’. Điều kiện muốn được ra đi, người đó phải có giấy nhập cảnh của quốc gia muốn đến và dĩ 
nhiên phải có giấy xuất cảnh của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thời gian chờ đợi để ra đi , nhanh 
nhất là 2 năm, trung bình 5 năm, có khi lâu hơn. 

Hòa Lan đối với vấn đề Thuyền Nhân Việt Nam   

Ngay sau khi Sài Gòn thất thủ, Đại Sứ Hoa kỳ tại Hòa Lan có hỏi Bộ Ngoại Giao Hòa Lan, liệu chính 
quyền Hoa Lan có muốn giúp giải quyết vấn đề người Việt tỵ nạn không ? ( Văn thư lưu trử:4256/C-37 
Đại Sứ Hoa Kỳ gởi Bộ Ngoại Giao ngày 6 tháng 5 năm 1975 ). 

Cùng trong cùng thời điểm này Hoa kỳ cũng đã gởi văn thư đến một số quốc gia, yêu cầu họ tiếp tay 
trong việc  tiếp nhận người tỵ nạn. 
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Bộ Trưởng  Ngoại Giao Hòa Lan ông Van de Stoel cho nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ biết,  rằng lúc này 
Hòa Lan đang ‘’ đầy ấp’’ và đang gặp khó khăn với cộng đồng của những người thiều số. Hòa Lan chỉ 
có thể tiếp tay khi vấn đề tỵ nạn của người Việt được xác định một cách rõ ràng. 

Trong thời điểm này, ngày 12 tháng 5 năm 1975, giữa vùng biển  Singapore và  Pi Nang, một tàu buôn 
của Hòa Lan trên đường công tác,  đã vớt 27 người tỵ nạn trên biển Đông.   

Họ không được phép đưa vào Singapore. 

Đây là chiếc tàu Hòa Lan đầu tiên vớt người Việt tỵ nạn. Nhưng họ không được đến định cư ở Hòa Lan.  

Công ty hàng hải đã gởi văn thư khẩn cấp yêu cầu chính quyền Hòa Lan cho phép 27 người này về định 
cư tại Hòa Lan. 

Bộ Ngoại Giao thông báo cho ông Fraay,  Chánh sở Ngoại Kiều, ( thuộc bộ tư pháp ) biết rằng 27 người 
này đang ở trong tình trạng nguy cập. Ông Fraay e ngại, nếu chấp thuận cho 27 người này, thì sẽ thành 
thông lệ cho các người tỵ nạn khác xin vào Hòa Lan. 

Nhưng Bộ Ngoại Giao cho rằng việc tiếp nhận 27 người tỵ nạn là một hành động tốt, có ảnh hưởng thuận 
lợi với chính quyền Hoa kỳ. 

Trong cùng ngày 12 tháng 5 , ông Fraay đã gởi thư đến Bộ Tư Pháp, cho biết  Sở Ngoại Kiều lúc cũng 
không biết làm thế nào để giải quyết 27 thuyền nhân này. … ( Văn Thư lưu trử 4256/C-837 Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken aan de Staatssecretaris 12 mei 1975 ) 

Trong khi chờ đợi quyết định của Bộ Tư Pháp, Đài Loan đã lên tiếng,  bằng lòng  tiếp nhận. 

 27 đồng hương tỵ nạn của chúng ta đã đến định cư tại Đài Loan. 

Đầu  tháng 5 năm 1975, Cao Ủy gởi thư trực tiếp đến Bộ Ngoại Giao, yêu cầu chính phủ Hòa Lan tiếp 
nhận Thuyền Nhân. Trong khi Bộ Tư Pháp còn do dự chưa quyết định thì vào ngày 5 tháng 5  ông Bộ 
Trưởng Ngoại Giao Van der Stoel gởi thư cho Bộ Tư Pháp, cho biết trong trường hợp đặc biệt này, Hòa 
Lan nên làm và phải làm, phải cứu người Việt tỵ nạn .  

 Trước khi dự phiên họp các Bộ Trưởng vào ngày 27 tháng 5 năm 1975, ông Fraay, trưởng Sở Ngoại 
kiều đề nghị ông Bộ Trưởng Tư Pháp, không nên đưa ra con số nhất định về  số người tỵ nạn Nam Việt 
Nam ( (zuid-)Vietnamese vluchtelingen ) được Hòa Lan chấp thuận. Trong trường hợp bắt buột phải tiếp 
nhận, thì Hòa Lan  không nhận quá 50 gia đình đoàn tụ.  

 Theo như các văn kiện tìm thấy trong Viện Văn Khố Quốc Gia ở Den Haag,  người ta biết rằng cả Bộ 
Tư Pháp lẫn Bộ Ngoại Giao đều cho rằng Hòa Lan phải tự quyết định con số người Việt Tỵ nạn đến Hòa 
Lan. Theo Bộ Ngoại Giao, Hòa Lan  đã nhận khá nhiều người tỵ nạn rồi, trong đó có cả người Việt. 
Nhưng nếu tối đa chừng 1 hay 2 chục ngàn,…thì theo Bộ Ngoại Giao,  không có trở ngại nào,,,’’ ( văn 
thư sở Ngoại kiều gởi cho Bộ Tư Pháp ngày 29 tháng 5 năm 1975 ). 

 Ngày 6 tháng 6 năm 1975 lần đầu tiên  hội đồng Bộ Trưởng hôp để đối phó  về vấn đề Người Việt tỵ 
nạn.  Hội đồng Bộ trưởng thông báo cho Cao Ủy biết, Hòa Lan không thể đưa ra con số nhất định về 
việc tiếp nhận người tỵ nạn. Hòa Lan sẽ uyển chuyển cứu xét  những người xin tỵ nạn nào  có liên quan 
đặc biệt đến Hòa Lan mà thôi,. Hòa Lan sẽ góp 1 triệu gulden cho quỹ cứu trợ người việt tỵ nạn. Tiền 
này trích từ ngân sách  của Bộ Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế 

 -  InternationaleOntwikkelingssamenwerking . 

 Một tháng sau, ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Van der Stoel điều trần trước  Hạ Viện về chính sách tiếp 
nhận người Việt tỵ nạn. Hòa Lan sẽ tiếp nhận 60 trẻ con mồ côi. Tất cả người Việt nào đang sinh sống 
và làm việc tại hòa Lan trong thời gian Sài gòn bị cộng sản chiếm đóng sẽ được quyền ở lại Hòa Lan 
( như nhân viên Tòa Đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại hòa Lan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng 
Hòa đang đi công tác,…sinh viên du học, các thương gia, )…Kết quả, có 17 người Việt làm đơn xin ở lại 
và được chấp thuận. 

Tiếp theo lần cầu cứu đầu tiên của một thuyền trưởng tàu buôn Hòa Lan hồi ngày 12 tháng 5 năm 1975,  
lần này ông Tổng Lãnh Sự Hòa Lan tại Hồng Kông, ngày 17 tháng 6 năm 1975, gởi văn thư đến Bộ 
Ngoại Giao yêu cầu cho 38 thuyền nhân hiện đang tạm trú tại trại tỵ nạn ở Hồng Kong đến Hòa Lan. 
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 Một năm sau, năm 1976, tình hình vượt biên thảm khốc hơn. 1200 thuyên nhân đang trôi dạt vào bờ 
biển Thái Lan. Thái lan không cho lên bờ. Lúc bấy giờ đã có trên 70.000 người Việt, người Miên và người 
Lào đang ở trong các trại tỵ nạn ở Thái lan..  

Cao Ủy yêu cầu Hòa Lan tiếp nhận 56 người Việt tỵ nạn ở Thái Lan.  

Ngày 19 tháng năm 1976 Hội Đồng Bộ Trưởng họp khẩn cấp để thào luận về lời yêu cầu của Cao Ủy. 
Bộ Tư Pháp đề nghị Hội Đồng Bộ Trưởng có quyết định chung về việc tiếp nhận. Dưới áp lực của Hạ 
Viện, Bộ tư Pháp quyết định chấp thuận cho 56 người Việt tỵ nạn từ Thái lan đến định cư tại Hòa Lan. 
Bộ Ngoại Giao không phản đối, cũng không tán thành; Bộ Xã Hội cũng không thấy trở ngại. Bộ CRM – 
Ministerie van Culutuur, Recreatie en  Maatschaplijk Werk -  cảm thấy không hài lòng nên đề nghị sẽ tiếp 
tay để giúp chính quyền Thái Lan và Cao Ủy đưa người tỵ nạn đi đến các quốc gia khác. 

Nội Các quyết định cho phép 56 người Việt tỵ nạn từ Thái Lan đến Hòa Lan. 

Trên trang đầu của nhật báo lớn của Hòa Lan tờ NRC-Handeldagblad số ra ngày 17 tháng 9 năm 1976 
chạy một hàng tít rất lớn: Hòa Lan chuẩn bị tiếp nhận 64 người Việt tỵ nạn đầu tiên,  từ trại tỵ nạn Thái 
Lan đến. 

Bài báo cũng cho biết quyết định tiếp nhận người Việt tỵ nạn đầu tiên,  đã làm cho Nội Các bất ổn. Cũng 
nên nhớ, trong cùng thời gian này, Chính quyền Hòa Lan đang tiến hành tiếp nhận một số lớn người tỵ 
nạn Chili.  Bộ Ngoại Giao lập luận rằng, nếu Hòa Lan cứu người tỵ nạn Chili vì chính quyền hữu khuynh 
độc tài của nước này, thì tại sao Hòa Lan không tiếp cứu người tỵ nạn Việt Nam vì chính sách độc tài tả 
khuynh cộng sản. Bộ Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế không mấy hài lòng,  vì theo Bộ này, họ chưa thấy 
sự thảm khốc của người tỵ nạn trên Biển Đông. Hơn thế nữa, Bộ Phát Triển sợ giảm ngân sách của Bộ, 
vì khi tiếp cứu người Việt,  Bộ Phát Triển phải trích quỹ của mình ra chi tiêu. 

Tuy có lời qua tiếng lại trong Nội Các, nhưng dưới áp lực rất mạnh của Hạ Viện, cuối cùng quyết định 
chung của Nội Các là chấp thuận tiếp nhận  người Việt tỵ nạn từ trại tỵ nạn Thái Lan. 

Ngày 23 tháng 9 năm 1976, trên chuyến bay KLM, có tất cả 64 người Việt tỵ nạn đầu tiên đặt chân đến 
phi trường Schiphol. 

 Người Việt tỵ nạn cộng sản đầu tiên đến Hòa Lan 
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Đường vào Hòa Lan cũng lắm gian nan… 

Trong số 64 người Việt tỵ nạn đầu tiên đến Hòa Lan, có 19 người được tàu Smith-Lloyd 101 vớt . Theo 
lời của thủy thủ Henk Fijgi.., tàu Smith-Lloy 101 là loại tàu kéo, đang chở giànn khoan, chạy với tốc độ 
không quá 3 hải lý một giờ. Vào một buổi sáng sớm, khoảng 5 giờ, ngày 7 tháng 5 năm 1976, một số 
thủy thủ trên tàu phát hiện tín hiệu kêu cứu từ xa, với tấm vải nhỏ báo hiệu cầu cứu khẩn cấp theo tín 
hiệu quốc tế SOS. Ông thuyền trưởng tàu Smith-Lloyd 101 quyết định tiến gần đến để cứu. Phải mất 
gần 3 tiếng đồng hồ sau, ông ta mới nhận ra chiếc ghe thật nhỏ. Một đại diện trên ghe nói bằng tiếng 
Anh, cho biết trong ghe có 24 người,  ghe chết máy và nhờ ông cứu vớt. Vì thấy tình hình sức khỏe của 
24 người không nguy cập, nên theo nguyên tắc hàng hải, không cần phải đưa họ lên tàu mà chỉ cần sửa 
máy tàu và cung cấp thức ăn nước uông mà thôi. Nhưng ông ta quyết định cột dây kéo chiếc ghe về 
Singapore. 

Ngày 10, tàu cập bên Singapore, nhưng cảnh sát duyên phòng không cho người Việt lên đất liền. Ông 
Thuyền Trưởng tìm đến tòa đại sứ của Hòa Lan tại Singapore để nhờ họ cứu 24 người Việt đưa về Hòa 
Lan. Chính quyền Hòa Lan từ chối. Vì thế Singapore phải sửa lại động cơ của chiếc ghe, cung cấp thực 
phẩm và đưa 24 người trở ra biển, dẫn họ chạy  về hướng Thái Lan.  Sau đó, chiếc ghe cập vào bờ biển 
Thái Lan. 24 người tỵ nạn được đưa vào trại tỵ nạn. Những ngày kế tiếp, có 5 người, chủ ghe và người 
đại diên của chuyến vượt biên đã làm đơn xin đi định cư ở Hoa Kỳ. Còn lại 19 người. Con số 19 người 
này được Bộ Ngoại Giao Hòa Lan, qua tòa đại sứ tại Thái Lan gom cùng một số bà con tỵ nạn khác đưa 
vào danh sách 64 người Việt đầu tiên đến tỵ nạn tại Hòa Lan. 

 Một vài số liệu về Tàu Hòa Lan vớt và con số người Việt tỵ nạn được cứu vớt: 

Hai công ty hàng hải lớn của Hòa Lan đã đóng góp rất lớn vào công cuộc cứu vớt người Việt vượt biển. 
Đó là Smit- Lloyd và Ned-Lloyd. Trong năm 1980 và 1981 hai công ty này đã cứu vớt 2300 thuyền nhân 
Việt Nam.  

Sau đây là danh sách ghi lại một số , tên tàu vớt và con số thuyền nhân được cứu vớt, theo thứ tự thời 
gian Danh sách chắc chắn chưa đầy đủ. Kính mong quý đồng hương vui lòng bổ túc để mais au con 
cháu có được con số và dữ kiện chính xác hơn. Chân thành cám ơn trước 

Thời điểm Tên tàu Vớt Số người được 
vớt 

Ghi chú 

12- 5-1975 ? 27 Đài Loan tiếp nhận 

07 – 5 - 1976 Smith-Loloyd 101 24   

23-7-1979 Neddrill 2 234 Ghe LA 9127 

03 – 8 - 1979 ENAK 89   

tháng 8 - 1979 Smit-Lloyd 43 172   

Tháng 11-1979 Smit-Lloyd 43 43   

tháng 5 – tháng 8-1980 Smit-Lloyd 14 400   

18 -5-1980 Smit-Lloyd 48-> 14 34 Ghe VT392 

10-6-1980 Smit-Lloyd 48->14 69 Ghe CanT 

12-6-1980 Smit-Lloyd 48->14 18   

14-6-1980 Smit-Lloyd 48->14 11    

24-6-1980 Smit-Lloyd 48 + 2   

02-7-1980 Smit-Lloyd 48->14 83   

6,8-7-1980 Smit-Lloyd 48-> Cape Anamur 123   

Tháng 7-1981 Smit-Lloyd 32 85   

Tháng 5-1985 Smit-Lloyd 45 23   

30-10-1990 Smit-Lloyd 110 111   

10-4-1990 Smit-Lloyd 110/116 53   

21-4-1990 Smit-Lloyd 110/116 31   

22-4-1990 Smit-Lloyd 110/116 142   

28-4-1990 Smit-Lloyd 116 80   

29-4-1990 Smit-Lloyd 110 29   

09-5-1990 Smit-Lloyd 110/116 164   

11-5-1990 Smit-Lloyd 110 155   

21-5-1990 Smit-Lloyd 116 72   
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Lời kết 

Thuyền Nhân trên Biển Đông Nam Á  ngày xưa và 
Thuyền Nhân trên biển Địa Trung Hải ngày nay , 
tuy hai mà một. Cùng mang một danh xưng’’ Làn 
sóng  Người Tỵ Nạn ‘’; cùng là nổi lo của thế giới. 

Thuyền Nhân trên biển Địa Trung Hải ra đi  trong 
thời loạn lạc. Họ đi tỵ nạn tránh chiến tranh; 

Thuyền Nhân trên biển Đông Nam Á trốn chạy 
trong thời gian Việt nam đang tái lập hòa bình, 
không còn chiến tranh. Người Việt đi tỵ nạn vì chế 
độ cộng sản độc tài; Người Việt đi tỵ nạn chính trị. 
Vì thế, Thuyền Nhân trên Biển Đông Nam Á và 
Thuyền Nhân trên biển Địa Trung Hải, tuy một mà 
hai. 

 Trần Hữu Sơn. 

Tài liệu tham khảo: 

Het Nederlandse toelastingsbeleid. Jan Willem ten 
Doesschat, 1993 

Museum Maritiem Rotterdam 

Smit-Lloyd B.V  http://www.smit-lloyd.com/Smit-
Lloyd.htm 

http://www.smit-lloyd.com/oud/1_70.html 

Koninglijk Museum Den Haag. 

Internet…  

http://www.smit-lloyd.com/Smit-Lloyd.htm
http://www.smit-lloyd.com/Smit-Lloyd.htm
http://www.smit-lloyd.com/oud/1_70.html
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Viết về ngày 30-04-1975 

 

 

41 năm sau, khi viết về ngày 30-04-1975, người 
Việt ở trong Nam hay ngoài Bắc đều đã nhận ra 
rằng, từ năm 1972 khi Mỹ đã nối lại ngoại giao 
được với Trung Cộng thì Mỹ bỏ Việt Nam Cộng 
Hòa, đồng minh của Mỹ ở Miền Nam Việt Nam, 
đồng minh bảo vệ tự do ngăn ngừa vết dầu loang 
của Cộng Sản. Từ đó cả hai miền Nam và Bắc hiểu 
được, chẳng có tự do hay cộng sản mà chỉ có 
quyền lợi của các cường quốc trên thế giới. Quyền 
lợi ở đây phải được hiểu là lợi nhuận thu về được 
của mỗi quốc gia. Với hàng tỷ người so với vài 
chục triệu người của cả hai miền Nam và Bắc Việt 
Nam, mức tiêu dùng dù là hàng xa xỉ phẩm như 
Cola coca thì người Trung Cộng mỗi năm chỉ cần 
xài một chai co-la cũng hơn loại hàng đó mà bán 
cho Việt Nam vời trên 50 triệu dân năm đó cả hai 
miền, chỉ có vài chục triệu chai. Vì lợi nhận kinh tế 
của các quốc gia nên họ phải có lựa chọn. 
Từ đó để Cộng Sản miền Bắc không còn ảo tưởng 
rằng, thắng được Mỹ ở Miền Nam sẽ xây dựng đất 
nước phồn vinh hơn gấp mười lần khi Mỹ còn quân 
ở Miền Nam, và kẻ thua cuộc ở miền Nam cũng 
không còn hổ thẹn, vì Việt Nam cũng nằm trong 
bàn cờ thế giới, thuộc các quốc gia nhược tiểu lại 
nghèo nàn, lạc hậu. 41 năm sau, miền Nam và cả 
đất nước đã đuổi được nghèo đói lạc hậu chưa, đã 
tìm thấy Xã Hội Chủ Nghĩa chưa? Hay như Nguyễn 
Phú Trọng Tổng Bí Thư Đảng CSVN nói: “Xã hội 
chủ nghĩa chúng ta vẫn chưa tìm tới”. Hay cái 
nghèo đói vẫn còn bám chặt lấy dân tộc. Đánh cho 
Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào thế mà 41 năm sau 
lại tìm mọi cách giao thương với Mỹ, cho sinh viên 
đi du học tại Mỹ, tìm cách kết hôn với người Việt ở 
Mỹ để có cớ ở lại, mua nhà, mua đất tại Mỹ và 
được ở tại Mỹ để thủ thân khi Việt Nam bị Cộng 
Sản Trung Cộng nuốt thì hạ cánh an toàn tại Mỹ. 
Nhưng chỉ nghĩ như vậy thì chưa hiểu về dân tộc 
Mỹ, cần phải hiểu xa hơn thế. 
Đây là một sự thật không chối cãi được, du học ở 
đâu cũng không bằng tại Mỹ, dù cho du học tại Mỹ 
có đắt hơn nhiều nước khác, con cháu các cụ lãnh 
đạo ở Việt Nam hiện nay muốn tiến thân trên con 
đường hoạn lộ chỉ có du học Mỹ là thượng sách, 

dụ học ở Liên Xô hay Trung Cộng chỉ là du học 
xem hoa cho biết, còn du học Mỹ và các nước tự 
do khác mới có cơ ngơi ngửng đầu lên với đời, 
chính vì vậy mà hiện nay số du sinh tại Mỹ đã lên 
đến hàng chục ngàn. Chỉ có đi du học mà không 
muốn trở về, phần lớn họ muốn học tập xong là 
được làm việc tại Mỹ, kết hôn với người Việt Nam 
ở Mỹ. Khẩu hiệu đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào 41 
năm sau đã lạc loài không cón thích hợp nữa. 
Đầu tháng 3 năm 2016, nếu chúng ta có quan tâm 
đến tình hình thế giới, có theo dõi tin tức mỗi ngày, 
hẳn nhiên chúng ta đã rõ. Mỹ với 15.000 quân cùng 
với 300.000 quân của Nam Hàn biểu dương lực 
lượng ở biển đông, thực tập chiến tranh phòng khi 
có đối thủ đụng đến, làm cho Trung Cộng khó chịu. 
Chúng ta đầu biết. Biển Đông đang là điểm nóng, 
đường tàu bè đi lại, nay Trung Cộng ngang nhiên 
nhận là của mình. Đem quân trấn đóng, cải tạo 
những đảo, thiết lập sân bay, hăm các nước tư bản 
có tàu đi qua ngõ này phải canh chừng, làm cho 
cường quốc Mỹ khó chịu. Sự quay về Châu Á Thái 
Bình Dương của Mỹ là một lý do chiến lược. 
Nhưng, thế mạnh của các cường quốc quân sự, 
chỉ có Mỹ mới đương đầu nổi với Trung Cộng, các 
nước nhỏ bé khác như Phi Luật Tân, Manesia, Việt 
Nam, Cao Miên, Thái Lan, làm sao địch nổi với 
Trung Cộng. Trung Cộng muốn sừng sỏ ở Châu Á 
Thái Bình Dương, nhưng không sừng sỏ được với 
Mỹ, vì tiềm lực kinh tế Mỹ mạnh hơn Trung Cộng 
nhiều lần. Từ đó chúng ta nhận ra, chỉ có quyền 
lực kinh tế của các quốc gia lớn và mạnh mới làm 
chủ vận mạng thế giới. Các quốc gia yếu thế lại 
nhỏ bé khác chỉ là những quân cờ không hơn 
không kém. Đảng Cộng Sản Việt Nam có nhận ra 
điểm then chốt đó không ? Tự nhận là lãnh đạo tài 
tình mà gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước chỉ thấy 
tụt hậu, bán dần đất đai cho Trung Cộng đã thấy 
nhục chưa? 
Hiện nay, trên thế giới, một lời nói của Tổng Thống 
Obama, một lời tuyên bố của Tập Cận Bình, một 
lời nói rút quân của Tổng Thống Puntin khỏi khu 
vực vùng dầu hỏa Syria làm cho bốn triệu người 
không còn bị ly tán, bị đe dọa bởi chiến tranh, hàng 
triệu người không bị đói, bị di cư ty nạn (RFA ngày 
15-03-2016). Tầm ảnh hưởng của họ thật lớn lao, 
làm cho nhiều dân tộc hiện diện hoặc mất đi trên 
thế giới. Đau thương của con người do con người 
gây ra, ảnh hưởng do giáo dục, do đạo đức. Con 
người chỉ lạm dụng những lý thuyến do con người 
tạo ra để hành hạ lẫn nhau. Chính họ tạo ra những 
cuộc chiến, đem bao thế hệ vào cuộc chiến chinh, 
nồi da nấu thịt để thỏa mãn những nguyện vọng 
của riêng họ. Thực tế chúng ta chỉ cần nhìn về Bắc 
Hàn do Kim Jong Un thì rõ nét nhất trong xã hội 
hôm nay. Quyền lực của thế giới, quyền lực của 
các chế độ độc tài, độc đảng hiện nay. 
Ngược dòng thời gian, có những quốc gia thật vô 
danh, nhưng đã có thời cầm vận mạng cả thế giới 
như: Hồi, Mông Cổ, Đức, Nhật, quân của họ bách 
chiến bách thắng trên nhiều chiến trường làm cả 



Việt Nam Nguyệt San . 280 . 04.2016                                                                                                                   25 
 

thế giới phải run sợ. Nhưng hiện nay những thế lực 
phải quan tâm là Mỹ và Trung Cộng là hai quốc gia 
có sức mạnh, đang tranh dành hơn thua ở biển 
đông và làm chủ tuyến đường vận chuyển hàng 
hóa của khu vực này. 
Các quốc gia thuộc địa, hoàn cảnh gần như giống 
nhau, bị bóc lột, bị đầy ải, siêu cao thuế lặng, để 
các mẫu quốc thâu khoáng sản và tài nguyên về. 
Giáo dục chỉ có mục đích làm dân các xứ thuộc địa 
phải phục tùng, không bao giờ gieo vào lòng giới 
trẻ ý chí vươn lên. Điển hình xứ ta đã bị Trung 
Cộng cai trị cả ngàn năm, chỉ muốn đồng hóa, 
không có phát triển, từ văn hóa, nếp sống, thói 
quen chỉ mong làm sao dân xứ thuộc địa sớm đồng 
hóa, những dị đoan mê tín nước thuộc địa muốn 
cổ súy phát triển nơi dân chúng của xứ thuộc địa. 
Một trăm năm Pháp cai trị nước ta dưới chiêu bài 
cổ súy văn minh, đem ánh sáng đến với dân tộc, 
nhưng thực tế không phải như vậy, chỉ là chiêu bài, 
mục đích ru ngủ, làm cho dân thuộc địa tuân phục, 
họ bài kích những phong trào người trẻ đứng lên 
chống lại họ, những phong trào Đông Du của Phan 
Bội Châu, với mục đích tìm cái hay của người để 
học hỏi cho mình, rồi đem về canh tân đất nước. 
Nhưng đã bị thẳng tay trừng trị, họ muốn bóp nghẹt 
người dân bản xứ tìm cách đứng lên chống lại họ. 
Nhà tù Côn Đảo cũng được thành lập ở thời kỳ này. 
Những người lãnh đạo hiện nay, xưng danh là một 
Đảng với khoảng 3 triệu đảng viên, có tổ chức, có 
hệ thống, dùng tiền thuế của nhân dân để nuôi 
đảng, đã gần 100 năm qua. Điển hình là từ ngày 
thống nhất nước Việt, 41 năm ròng rã, có khôn 
ngoan hơn cha ông chăng, hay chỉ cũng như cha 
ông thủa nào, và còn tệ hơn nữa, vẫn cứ mơ Trung 
Cộng là cùng chủ nghĩa Cộng Sản, tử tế với bốn 
tốt và 16 chữ vàng, để đến khi Trung Cộng dậy cho 
một bài học vào năm 1979 mới mở mắt thì bao 
rừng đầu nguồn, biển khơi và hải đảo đã mất vào 
tay Trung Cộng. Không có một xứ thuộc địa nào 
muốn cho dân xứ bị trị vươn lên. 
Với dụng tâm gieo thù chuốc oán, luôn bày kế 
hoạch hại dân các nước thuộc địa, bị trị. Nghị 
Quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành 
ngày 26-03-2004 đối với 2,7 triệu người ở nước 
ngoài, hiện diện ở 90 quốc gia, 80% định cư ở các 
nước tiên tiến, cũng nằm trong kế hoạc đó. Với 
nghị quyết này Cộng Sản trong nước mới có tiền 
để duy trì chế độ, móc ngoạc, du ngủ từ năm 1990 
đến nay. Mở cửa cho người Việt tỵ nạn ở nước 
ngoài về Viện Nam lấy vợ, lấy chồng, tạo một chân 
rết chằng chịt liên hệ với người còn ở trong nước 
để mỗi năm về, và mang ngoại tệ về. Chưa kể làm 
băng hoại lớp người cao niên chống cộng đi tỵ nạn 
cũng về thăm Việt Nam, khi về là có đô-la mang về, 
nhờ số đô-la này chế độ Cộng Sản ta muôn năm 
sẽ tồn tại. Toàn là những nước bị trị, bị các thế lực 
của các nước trống trị giăng bẫy, bày trò. Nhưng 
lãnh đạo của Đảng ta vẫn thờ ơ như không thấy. 
Nghe các tin tức của đài RFI ngày 04-04-2016 về 
Panama Papers tiết lộ những tin động trời, những 

chính quyền độc tài đang lãnh đạo thế giới, chuyển 
tiền, giữ tiền, rửa tiền, những kẻ có thế lực họ có 
trong sạch không khi tuyên bố với dân chúng nước 
họ, với thế giới, từ đó ta suy ra, tại sao họ phải độc 
tài, cầm quyền một hai nhiệm kỳ là lẽ thường tình. 
Nhưng khi đã cầm quyền thì họ tìm mọi lý lẽ sửa 
đổi hiến pháp để ngồi lại làm Chủ Tịch, làm Tổng 
Thống như Vladimir Putin, họ muốn làm tổng thống 
từ đời này đến đời sau, họ muốn cha truyền con 
nối như nhà độc tài Bắc Hàn Kim jong Um, như 
những nhà độc tài của một số nước Phi Châu, làm 
Tổng Thống đến khi dân phải đứng lên để lật họ 
xuống, họ mới chịu. Từ đó nhận ra rằng, các nước 
mới được trả quyền độc lập, những nước dân chủ 
còn non trẻ, khó khăn lắm mới tuân hành được 
hiến pháp thủa ban đầu.  
Chúng ta biết Liên Xô sau khi xóa bỏ nền độc tài 
chuyên chính theo chế độ Tổng Thống Chế mà 
Vladimir Putin khi tìm cách để lên làm Tổng Thông, 
đã cải sửa hiến pháp để làm tổng thống nhiều 
nhiệm kỳ, dự trù 20 năm sau, không biết sẽ truyền 
ngôi lại cho ai, và liệu dân Liên Xô có để yên cho 
ông ta tự tung tực tác nữa hay không. Ngay như 
những nước dân chủ, có truyền trống lâu đời mà 
chúng ta cũng nghe được thân phụ của Thủ Tướng 
Anh David Camaron cũng nằm trong danh sách 
rửa tiền của Panama Paper. Chưa nói đến nhân 
vật số hai sau Mỹ Tập Cận Bình có tiếng là chống 
tham nhũng, nhưng thời gian trước khi làm chủ tịch 
đã chuẩn bị đưa Lý Bằng, con gái cố lãnh đạo 
Đặng Tiểu Bình để chuẩn bị cho kế hoạch này. 
Khi nghe và đọc tin này, chúng ta được biết có đến 
140 chính trị gia của thế giới có liên lụy đế Panama 
Papers, và báo chí phải mất cả năm trời để nghiên 
cứu, điều tra bản tin về chuyện rửa tiền, chuyển 
tiền của các lãnh đạo quốc gia, của những người 
có thế lực. Rửa từ tiền bẩn qua tiền sạch như buôn 
bán bạch phiến, đĩ diềm. Tiền của các nhà độc tài 
tham ô, hối lộ của dân, của ngân sách nhà nước. 
Từ những tiết lộ này ta nhận ra các chính quyền 
độc tài, các người, các nước có thế lực họ chuyên 
dính dáng, tạo ra chiến tranh, gây đổ máu, chia ly, 
tang tóc cho các dân tộc nhó bé, yếu thế trên thế 
giới. 
Nhân 30 tháng 4 hàng năm, mong các nhà lãnh 
đạo Việt Nam thức tỉnh, chỉ có người Việt Nam mới 
yêu thương nòi giống mình, không có dân tộc nào, 
không có người lãnh đạo nào ngoài Việt Nam mà 
yêu thương chúng ta cả./- 
 
Bùi Văn Đỗ 
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Sinh hoạt của Ủy Ban Xây Dựng 
Tượng Đài Thuyền Nhân (Ủy Ban 
XDTĐTN). 

Vào ngày chủ nhật, 6-3-2016 lúc 13:00 giờ Ủy Ban 
XDTĐTN có một buổi họp mặt quan trọng để đúc 
kết những công tác đã được hoạch định từ những 
tháng cuối năm 2015.  

Buổi sinh hoạt được điều hành bỡi anh Trần 
Quang Ánh và chị Nguyễn Thị Như Tuyết. 

Cuộc họp xoay quanh những công tác như rà soát 
lại những phần việc đã được thực hiện gồm: hai 
cột cờ đã được thực hiện (phí tổn công tác này do 
đảng Việt Tân nhận yểm trợ), bia đá (ghi ý nghĩa 
tượng đài) và hàng rào xung quanh tượng đài đang 
trong giai đoạn cân nhắc, so sánh các bản phí tổn 
mà Ủy Ban đã liên lạc được các nơi. Phần quan 
trọng kế tiếp là báo cáo tài chánh do anh thủ quỹ 
Tạ Trung Hiếu trình bày với sự bổ xung của chị 
Tuyết. Theo anh Hiếu và chị Tuyết thì quỹ của Ủy 
Ban sẽ thiếu hụt vì còn nhiều công việc phải thực 
hiện như hàng rào, bia đá và lễ khánh thành. 

Kế đến, anh A’nh đã  trình bày chi tiết chương trình 
của ngày lễ khánh thành tượng đài. Những phần 
việc được phân chia như: tiếp tân, nghi lễ, phát 
biểu, ẩm thực và lều trại, v.v... được quý anh chị 
trong Ủy Ban bàn thảo sôi nổi và chia nhau thực 
hiện. Buổi sinh hoạt chấm dứt lúc 16:30 giờ cùng 
ngày trong không khí thân tình, phấn khởi. Qua ánh 
mắt của các thành viên thầm trao cho nhau những 
niềm tự hào vì những đóng góp vừa qua đã mang 
công trình thật ý nghĩa này gần đến đích. Và các 
thành viên đã hoan hỉ nhận lời mời của chị Mỹ 
Dung hiền thê của anh Ánh nán lại dùng bữa cơm 
thân mật.  

Bạch Mai ghi 

 

Cộng Đồng Hòa Lan họp mặt khoáng 
đại đầu năm. 

Hằng năm cộng đồng Hòa Lan có 2 buổi họp mặt 
khoáng đại để hoạch định những công tác trong 
năm. Buổi đầu năm thường xảy ra vào cuối tháng 
2 và cuối năm là khoảng cuối tháng 10. 

Hôm chủ nhật, 20-03-2016 vào lúc 13:30 giờ đã 
diễn ra phiên họp khoáng đại đầu năm của cộng 
đồng tại Nieuwegein. Mở đầu phần sinh hoạt là  

nghi thức chào cờ, mặc niệm được hướng dẫn bỡi 
ông Chủ Tịch Cộng Đồng, Nguyễn Hữu Phước. 

Nghị trình sinh hoạt đã được ông Phước lược 
duyệt trước các cử tọa gồm đại diện các đoàn thể 
và nhân sĩ trong cộng đồng. Mở đầu là phần báo 
cáo các công tác đã thực hiện vào cuối năm 2015 
và đầu năm 2016 như công tác nhân quyền và tết 
nguyên đán. Ngoài ra, ông Phước đã thay mặt chị 
Thủ Quỹ, Nguyễn Thị Cẩm Vân (vì lý do sức khỏe 
phải nhập viện) báo cáo tài chánh trước cử tọa qua 
màn hình projector. 

Kế đến, là phần báo cáo công tác đặc biệt của Ủy 
Ban Xây Dựng Tượng đài Thuyền Nhân (Ủy Ban) 
do anh Trần Quang Ánh và chị Nguyễn Thị Như 
Tuyết phụ trách. Trong phần trình bày chi tiết của 
ngày lễ khánh thành, nhóm Vinh Danh Cờ Vàng có 
nhả ý muốn tặng 2 lá cờ Việt-Hòa và phụ trách 
phần nghi thức thượng cờ. Qua sự cát nghĩa hợp 
tình hợp lý của anh Ánh mọi người đều đồng ý là 
nghi thức thượng cờ thông qua để tránh những rủi 
ro có thể xảy ra. Do vậy, cờ sẽ được kéo lên trước 
khi chương trình bắt đầu.  

Tiếp theo là mục báo cáo tài chánh của Ủy Ban do 
chị Tuyết trình bày. Theo chị Tuyết thì quỹ của Ủy 
Ban sẽ bị thiếu hụt, vì còn phải chi trả những công 
việc như hàng rào xung quanh tượng đài, bia đá 
ghi ý nghĩa tượng đài và lễ khánh thành. 

Trước khi bước sang phần công tác sắp tới, các 
cử tọa đề nghị giải lao 15 phút. Sau giờ giải lao là 
phần hoạch định công tác sắp đến gồm tổ chức lễ 
khánh thành tượng đài, tổ chức ngày Quốc Hận 
30-04. Công việc tổ chức ngày lễ khánh thành 
tượng đài được anh Ánh cho biết là vào ngày 09-
04-2016 Ủy Ban sẽ triệu tập một phiên họp đặc biệt 
gồm những đoàn thể, nhân sĩ có liên quan nhận 
công tác để cùng nhau bàn thảo chi tiết các công 
việc cần phải làm. 

Về ngày Quốc Hận 30-04 thì sau khi mọi người cân 
nhắc đã đi đến quyết định chọn ngày chủ nhật,  8-
5-2016 để tổ chức. Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ 
gởi thư mời rộng rải đến đồng hương.(Nhưng vì 
một số lý do về kỷ thuật BCH quyết định dời lại 
ngày biểu tình là 1.5.2016 ) 

Cuối buổi sinh hoạt là phần linh tinh. Trong phần 
này có ý kiến đề nghị Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
nghiên cứu việc tổ chức kỷ niệm 40 năm người Việt 
định cư tại Hòa Lan. Ý kiến này đã được đa số các 
cử tọa thuận ý và đã được ông Chủ Tịch Cộng 
Đồng ghi nhận và sẽ đựa vào buổi họp sau đó của 
Ban Thường Vụ Cộng Đồng. Buổi sinh hoạt chấm 
dứt vào lúc 16:30 giờ cùng ngày. 

Bạch Mai tường trình. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Vredesmars voor Tibet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vào ngày 10-03-2016 một phái đoàn cộng đồng đã 
tham dự buổi mittinh “Vredesmars voor Tibet” vào 
lúc 10:30 giờ tại Den Haag do cộng đồng Tây Tạng 
tổ chức. Hằng năm vào ngày này cộng đồng Tây 
Tạng tổ chức tưởng niệm những nạn nhân đã bị 
thảm sát do quân lính Trung Cộng giết hại vào 
ngày 10-03-1959 tại Lhasa khi người dân Tây Tạng 
đồng loạt xuống đường phản đối chính sách đô hộ 
cai nghiệt của Trung Cộng. Qua sự kiện này dẫn 
đến việc vị lãnh tụ đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 
(dalai lama Tenzin Gyatso) phải lánh nạn sang Ân 
Độ vào ngày 17-03-1959. 

Buổi xuống đường tuần hành bắt đầu lúc 10:30 
trước tòa đại sứ Trung Cộng. Nơi đây ban tổ chức 
đã cử hành lễ tưởng niệm cuộc thảm sát tại Lhasa 
năm 1959 trong không khí trang nghiêm, uất 
nghẹn. Sau phần nghi lễ là phần phát biểu của các 
cộng đồng bạn tham dự như cộng đồng Việt Nam, 
- Nội Mông, - Ngoại Nhỉ và cả đại diện của cộng 
đồng Đài Loan. Kế đến là phần hô khẩu hiệu rất khí 
thế,  vang dội (phải nhìn nhận cộng đồng Tây Tạng 
họ hô khẩu hiệu một cách mạnh mẽ, đồng loạt). 
Trong lúc đang hô khẩu hiệu thì có một người Tây 
Tạng vì quá uất ức đã móc dao ra toan tự sát, 
nhưng cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn hành động 
này. 

Tiếp theo là buổi tuần hành từ tòa đại sứ Trung 
Cộng đi sang bộ ngoại giao đoạn đường dài 
khoảng 6, 7 km. Nơi đây đã được cảnh sát sắp xếp 
sẵn một địa điểm cho đoàn biểu tình để hỗ trợ phái 
đoàn vào trình kiến nghị thư. 

Buổi mittinh chấm dứt vào lúc 13:00 cùng ngày, 
ban tổ chức đã ngỏ lời cảm ơn và gởi tặng món 
quà lưu niệm cho các phái đoàn cộng đồng bạn. 

Bạch mai tường trình 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

TIN HÒA LAN 
 

 
 

 
Bộ Trưởng Bộ An Ninh và Tư Pháp 
Ard van der Steur: Ngàn Cân Treo Sợ 
Tóc? 

  
Cuộc tấn công khủng bố vào ngày 22 tháng Ba tại 
thủ đô nước Bỉ có thể đe dọa sinh mệnh chính trị 
của ông Ard van der Steur, người hiện giờ đang 
làm Bộ Trưởng Bộ An Ninh và Tư Pháp Hòa Lan. 
Lý do gần nhất là việc ông ta không thể trả lời một 
cách rõ ràng các câu hỏi có liên quan đến cuộc 
khủng bố mà Dân Biểu tại Hạ Viện đã đặt ra cho 
ông. Sau khi sự việc xảy ra, Tổng Thống Thổ Nhĩ 
Kỳ đã tuyên bố trước báo chí là năm ngoái, lực 
lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Ibrahim El 
Bakraoui - một trong số thủ phạm đã chết khi gây 
ra biến cố đẩm máu nói trên - tại một thành phố 
gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syrië. Người 
thanh niên gốc Bắc Phi có quốc tịch Bỉ này bị tình 
nghi là muốn đi Syrië để tham gia vào cuộc Thánh 
Chiến ở quốc gia Trung Đông đó. Tuy là người có 
quốc tịch Bỉ nhưng anh ta lại bị Thổ Nhĩ Kỳ trả về 
Hòa Lan. Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ có thông báo 
điều này cho Tòa Đại Sứ Hòa Lan tại Thổ Nhĩ Kỳ 
biết, nhưng sau khi đáp xuống Schiphol vào tháng 
Bảy vừa qua thì đương sự lại có thể rời phì trường 
này một cách tự do. Bởi vậy nên Dân Biểu Hòa 
Lan, nhất là các Dân Biểu thuộc khối đối lập, muốn 
biết vị Bộ Trưởng Bộ An Ninh và Tư Pháp giải thích 
làm sao mà một kẻ bị tình nghi muốn gia nhập đoàn 
Thánh Chiến Binh (jihadstrijders) tại Trung Đông lại 
có thể thoát khỏi tầm mắt của lực lượng an ninh 
Hòa Lan. Họ muốn biết giới hữu trách Hòa Lan có 
hay đã phạm phải điều sơ xuất nào, góp phần dẫn 
đến vụ khủng bố tại Brussel. Một điều khác mà họ 
muốn biết là tại sao sáu ngày trước khi vụ khủng 
bố xảy ra lực lượng an ninh Mỹ lại đột nhiên báo 
cho lực lượng an ninh Hòa Lan biết về những hoạt 
động cực đoan của Ibrahim El Bakraoui và Khalid 
El Bakraoui, một người em của anh ta (cũng một 
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thủ phạm đã chết trong vụ đánh bom vào ngày 22 
tháng Ba). 
 

 
Trong buổi điều trần trước Hạ Viện vào tối thứ Ba 
ngày 29, ông Van der Steur, như có nói ở trên, đã 
không thể giải đáp một cách thỏa đáng những thắc 
mắc của các Dân Biểu. Nghiêm trọng hơn là việc 
ông đã báo cáo với họ một điều sai lầm cụ thể. Ông 
nói rằng cơ quan an ninh Mỹ đã báo tin cho Hòa 
Lan biết về hai anh em El Bakraoui là Cục Tình Báo 
Liên Bang FBI, trong khi Ty Cảnh Sát của thành 
phố New York, New York Police Department, thật 
ra là cơ quan đã làm điều đó. Dưới con mắt của 
các Dân Biểu, sự thiếu chính xác này cho thấy ông 
Bộ Trưởng đã không biết đầy đủ những điều mà lẽ 
ra ông ta phải biết. (Cảnh Sát New York đã báo tin 
nói trên cho Tòa Đại Sứ Hòa Lan tại Mỹ và, theo 
thông lệ, Tòa Đại Sứ đã báo lại cho chính quyền 
Hòa Lan biết tin này mà không nói rõ xuất xứ của 
nó. Do đó nên ông Van der Steur đã đinh ninh rằng 
FBI là nguồn tin.) 
Bình thường thì một sự sơ xuất như trên không 
đưa đến sự ra đi của một vị Bộ Trưởng. Nhưng 
khốn nỗi là người tiền nhiệm của ông Van der Steur 
tại Bộ này là ông Ivo Opstelten đã phải từ chức vì 
đã phạm một lỗi lầm tương tự, tức là báo cáo sai 
lạc với Hạ Viện về một vấn đề quan trọng mà thành 
viên của cơ quan lập pháp này chất vấn ông. Hơn 
nữa, sau khi lên thay thế ông Opstelten vào năm 
ngoái và trước khi vụ khủng bố tại Brussel xảy ra, 
chính ông Van der Steur đã phải xin lỗi Hạ Viện 
đến ba lần vì những lời báo cáo không chính xác 
về những việc thuộc trách nhiệm của Bộ do ông 
cầm đầu. Những “tiền án” này khiến cho ông Van 
der Steur “dễ bị trượt vỏ chuối” trong buổi điều trần 
tiếp theo buổi điều trần vào tối thứ Ba ngày 29 
trước Hạ Viện được dự tính sẽ tiến hành vào thứ 
Năm ngày 7 tháng Tư đến đây. Thậm chí hiện giờ 
đã có người cùng đảng VVD với ông Van der Steur 
nói rằng chỉ còn một phép lạ mới có thể cứu được 
sinh mệnh chính trị của vị Bộ Trưởng này. Dù sao 
đi nữa thì khi bản tin đến tay độc giả thì họ đã biết 
được mối lo ngại đó có đúng hay không. 
 03/04/2016 
 
(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  

 

 

VOA: Nhiều lãnh đạo thế giới có tên 
trong 'hồ sơ Panama' 

 
Một nguồn tin vô danh cung cấp 11,5 triệu tài liệu 
của tổ hợp luật Panama Mossack Fonseca cho Tổ 
chức Nhà báo Điều tra Quốc tế -ICIJ, có trụ sở tại 
Washington. 
Ông Ramon Fonseca, một trong những người 
sáng lập tổ hợp luật này, nói với Thông tấn xã Pháp 
là việc tiết lộ tin tức cho các nhà báo là “một tội 
phạm, một tội nghiêm trọng. Quyền riêng tư là một 
nhân quyền căn bản đã càng ngày càng bị xói mòn 
trong thế giới hiện đại. Mỗi người đều có quyền 
riêng tư, dù người đó là vua hay ăn mày.”  
Tổ chức nhà báo quốc tế, cùng với nhật báo Đức 
Sueddeutsche Zeitung và hơn 100 tổ chức báo chí 
khác, cho biết đã có những kết luận từ những tài 
liệu bị tiết lộ cho thấy Tổng thống Nga Vladimir 
Putin và các người cộng tác đã chuyển 2 tỉ đô la 
vào những tài khoản ở nước ngoài trong khoảng 
thời gian gần 40 năm, “có liên hệ đến những người 
hay những công ty dính líu đến ông Putin” từ năm 
1977 cho đến cuối năm 2015. Cùng với những liên 
hệ với ông Putin, Tổ chức Quốc tế các Nhà báo 
Điều tra cho biết thêm là có những tài liệu: 
-Tiết lộ về những tài khoản của 140 chính trị gia và 
công chức trên toàn thế giới, trong đó có 12 đương 
kim và cựu lãnh đạo thế giới. Trong số những 
người này là Thủ tướng Iceland và Pakistan, tổng 
thống Ukraine và Argentina, và quốc vương Ả Rập 
Xê-út. 
-Tên của ít nhất 33 người và công ty bị chính phủ 
Mỹ liệt vào danh sách đen vì có bằng chứng cho 
thấy những người này có liên hệ đến những hành 
vi sai trái, như giao dịch với những tay buôn lậu ma 
túy Mexico, những tổ chức khủng bố như 
Hezbollah hay những quốc gia cực đoan như Bắc 
Triều Tiên và Iran. Hồ sơ Panama tiết lô ̣rằng thân 
quyến giàu có của môṭ số lãnh đạo Đảng Côṇg sản 
Trung Quốc, trong đó bao gồm Chủ tịch Tâp̣ Câṇ 
Bình, đã sử dụng những thiên đường thuế ở nước 
ngoài để che giấu tài sản khổng lồ của mình. 
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RFA: Hải quân HK tuần tra gần đảo 
có tranh chấp tại Biển Đông 

 
Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch vào đầu tháng tư 
này tiến hành cuộc tuần tra thứ ba gần những đảo 
hiện có tranh chấp tại khu vực Biển Đông, nhưng 
ngày giờ và tên đảo cụ thể mà tàu hải quân Hoa 
Kỳ sẽ đi vào phạm vi 12 hải lý vẫn chưa được chính 
thức tiết lộ. 
Dù vậy giới chuyên gia nhận định là chuyến tuần 
tra sắp tới sẽ có thể gần đá Vành Khăn, nơi mà 
Trung Quốc tiến hành tôn tạo thành đảo vào năm 
2014. Trên đó có một trong ba phi đạo mà Bắc Kinh 
cho tiến hành xây dựng trên những đảo nhân tạo 
mà họ bồi đắp nên tại Trường Sa trong thời gian 
gần đây. Trong những tháng qua, hải quân Hoa Kỳ 
đã tiến hành hoạt động gọi là thực thi ‘quyền tự do 
hàng hải’, cho tàu đi vào phạm vi 12 hải lý của 
những đảo đang có tranh chấp tại Biển Đông. Hiện 
nay Hải đoàn Hạm đội Xung Kích USS Stennis 
đang hoạt động tại Biển Đông; tuy nhiên nguồn tin 
của Reuters nói chuyến tuần tra thứ ba sắp được 
tiến hành sẽ do một tàu nhỏ hơn chiếc USS 
Stennis thực hiện. 
Tin tức về chuyến tuần tra thứ ba của hải quân Hoa 
Kỳ được đưa ra chỉ một ngày sau khi tổng thống 
Hoa Kỳ Barack Obama có cuộc gặp với chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh an toàn 
hạt nhân ở Washington DC. Trong cuộc gặp, ông 
Tập Cận Bình nói với tổng thống Barack Obama là 
Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ hành động 
nào mà theo Bắc Kinh là mượn cớ quyền tự do lưu 
thông hàng hải để vi phạm chủ quyền của nước 
khác. 
 

VOA: Cuộc thao dượt quân sự Mỹ-
Phi bắt đầu với sự tham gia của Nhật, 
Úc 
Cuộc thao dượt quân sự chung hàng năm giữa 
Philippines và Hoa Kỳ đang diễn ra với sự tham gia 
lần đầu của Lực lượng Tự vệ Nhật Bản trong tư 
cách quan sát viên. Theo tường thuật của thông tín 
viên Simone Orendain của đài VOA tại Manila, 
cuộc diễn tập này còn có sự tham gia của gần 100 
binh sĩ Úc trong một số hoạt động đặc biệt. 
 

Cuộc tập trận chung Mỹ-Phi năm nay có sự tham 
gia lần đầu của các nước đối tác của Philippines 
trong khu vực, những nước lâu nay vẫn thường 
bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở 
Biển Đông. Tuy nhiên, các giới chức ở Manila nói 
rằng cuộc thao dượt này không nhắm vào bất kỳ 
nước nào. Quân đội Philippines cho biết khoảng 
8.500 binh sĩ của Philippines và Hoa Kỳ đang tham 
gia cuộc thao dượt có tên Balikatan, có nghĩa là 
“sát cánh với nhau”. Họ nói rằng từ 80 đến 95 binh 
sĩ Úc sẽ tham gia các hoạt động diễn tập đặc biệt 
lần đầu tiên. Và toán quan sát của Nhật sẽ gồm có 
8 viên sĩ quan. 
Trung tướng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ John Toolan, 
người chỉ huy lực lượng Mỹ trong cuộc thao dượt, 
nói rằng Washington muốn thấy ổn định trong khu 
vực, bao gồm việc ngăn chận một vụ khủng hoảng 
ở Biển Đông. Ông cho biết biết được những gì xảy 
ra ở vùng biển này là một mục tiêu hết sức quan 
trọng của cuộc thao dượt. 
 
(QHT tổng hợp) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tìm Thân Nhân 

Tìm bạn thân Phùng Nhật Sáng, tên 
thường gọi là Cu Hè. Trước ở xóm Nhà 
đèn (VN). Nghe nói đang cư ngụ tại Hòa 
Lan, nay ở đâu? Xin liên lạc về: 

Lâm Quốc Bảo 

27 Rue de la Bancasse 

84000 Avignon France 

Tel. 0033.770108452 

Đồng hương nào biết xin nhắn tin dùm. 
Chân thành đa tạ. 

Đẩy tình bạn ra khỏi cuộc sống của mình, 
chẳng khác gì đẩy mặt trời ra khỏi thế giới 
này. 

Khuyết danh 
 
 

Read 
more: http://danhngoncuocsong.vn/tags/the-

gioi.html#ixzz45H3FeDDM 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/day-tinh-ban-ra-khoi-cuoc-song-cua-minh-chang-khac-gi-day-mat-troi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/day-tinh-ban-ra-khoi-cuoc-song-cua-minh-chang-khac-gi-day-mat-troi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/day-tinh-ban-ra-khoi-cuoc-song-cua-minh-chang-khac-gi-day-mat-troi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/day-tinh-ban-ra-khoi-cuoc-song-cua-minh-chang-khac-gi-day-mat-troi.html
http://danhngoncuocsong.vn/tags/the-gioi.html#ixzz45H3FeDDM
http://danhngoncuocsong.vn/tags/the-gioi.html#ixzz45H3FeDDM
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TIN VIỆT NAM 
 

 

 
RFA: Việt Nam sắp xét xử những 
người vượt biên bị Úc trả về 

 
Bốn người Việt Nam tham gia tổ chức vượt biên 
cho 42 người khác đến Úc bằng thuyền vào tháng 
7 năm ngoái sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 
4 tới tại tỉnh Bình Thuận với tội danh ‘tổ chức người 
khác trốn đi nước ngoài trái phép’ theo điều 275 Bộ 
luật hình sự. Bà Trần Thị Lụa, 36 tuổi, một trong 4 
người sắp hầu tòa cho đài Á châu tự do biết như 
vậy. 
 
Theo bản cáo trạng của viện Kiểm sát Nhân dân 
tỉnh Bình thuận ký ngày 13 tháng 1 năm 2016 mà 
đài Á Châu Tự Do thu thập được, những người bị 
truy tố bao gồm Trần thị Lụa, ông Nguyễn Minh 
Quyết, bà Huỳnh Thị Kiều và chồng là Nguyễn 
Đình Quý. Tất cả những người này đều thường trú 
tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Theo kết luận điều 
tra, 46 người đã rời Việt Nam bằng thuyền ngày 1 
tháng 7 năm 2015 và đến ngày 21 tháng 7 thì sang 
hải phận nước Úc. 
 
Những người này sau đó được thẩm vấn trên tàu 
của Úc và được nước Úc trao trả cho chính phủ 
Việt Nam vào ngày 25 tháng 7. Căn cứ theo quy 
định tại khoản 1 điều 275 Bộ luật hình sự, những 
người bị cáo buộc tội này phải đối mặt với án tù từ 
2 đến 7 năm.  

 
RFI: HRW : " Tuần trăng mật giữa Việt 
Nam với nhân quyền đã qua" 
 
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch 
(HRW) đánh giá, sau khi đạt thỏa thuận với Mỹ về 
hiệp định thương mại TPP, « tuần trăng mật giữa 
Việt Nam với nhân quyền đã qua ». Trong báo cáo 
công bố ngày 04/04/2016, HRW lưu ý trong tuần lễ 

cuối cùng của tháng 3/2016, chính quyền Hà Nội 
đã xét xử và kết án tù giam 7 nhà hoạt động nhân 
quyền và blogger. 
 
Trong số 7 người được HRW quan tâm, trước hết 
là trường hợp của ông Nguyễn Hữu Vinh, tức 
blogger Anh Ba Sàm và cộng sự của ông là cô 
Nguyễn Thị Minh Thúy. Ông Vinh lãnh án 5 năm tù 
và cô Thúy bị kết án 3 năm tù giam với tội danh  " 
Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi 
ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, công dân, theo Điều 258 bộ Luật Hình Sự ".  
Bốn trường hợp còn lại được HRW lưu ý là blogger 
Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger Nguyễn Ngọc Già, 
cựu nhân viên Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí 
Minh và ba phụ nữ trong vụ khiếu kiện bị tịch thu 
đất đai trong vùng đồng bằng sông Mekông:  Ngô 
Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Bé Hai và Nguyễn Thị 
Trí. Cả bốn người đều bị lãnh án tù cộng thêm một 
thời hạn quản chế một khi mãn án vì tội danh « 
tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 bộ Luật 
Hình Sự ». Trả lời báo chí, Phó giám đốc HRW đặc 
trách khu vực Châu Á, Phil Robertson nhấn mạnh 
rằng, việc điều hành một trang mạng, viết blog để 
đưa ra những quan điểm khác nhau cho độc giả 
Việt Nam « không thể bị xem là một tội phạm hình 
sự », Việt Nam « nên bảo vệ hơn là tống giam 
những người phơi bày ra ánh sáng những vụ bê 
bối tham nhũng trong chính quyền ». 
 

VOA: Quốc hội Việt Nam bầu ông 
Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước 
 

 
Quốc hội Việt Nam vừa bầu một viên chức cảnh 
sát hàng đầu làm Chủ tịch nước, trong lúc vị Thủ 
tướng kế tiếp sẽ được bầu ra trong vài ngày nữa. 
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, 
60 tuổi, hôm 5/4 tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch 
nước sau khi nhận được phiếu tán thành của 91% 
đại biểu quốc hội. Những thách thức ông Quang 
đang đối mặt bao gồm một vụ tranh chấp lãnh thổ 
với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông hứa sẽ nâng 
cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. 
Theo dự liệu, các đại biểu quốc hội sẽ bầu ông Phó 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, 
thay cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 3/4, bà 
Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch 
Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. 
 



Việt Nam Nguyệt San . 280 . 04.2016                                                                                                                   31 
 

RFA: Tín đồ PGHH lại bị đánh đập, 
hăm dọa 

 
Một vài tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chủ trương trung 
thành theo giáo lý của Vị sáng lập Đức Thầy Huỳnh 
Phú Sổ hôm qua bị đánh đập, hăm dọa. Theo 
thông lệ ngày 2 tháng Tư âm lịch hàng năm là ngày 
giỗ đức giáo chủ và vào dịp này họ luôn bị ngăn trở 
bằng những biện pháp mạnh. 
 
Anh Nguyễn Công Thủ, một tín đổ trẻ Phật Giáo 
Hòa Hảo, là một trong những người bị đánh trong 
ngày hôm qua kể lại: 
“Ngày 1 tháng Tư 2016 chưa tới ngày giỗ của đức 
Huỳnh Phú Sổ là em bị đánh rồi. Ngày 1 tháng Tư 
em đi từ nhà em lên nhà vợ sắp cưới của em 
khoảng 17 kilômét, em định ở lại để sáng ngày 2 
tháng Tư là ngày giỗ nhưng em đi chưa tới nơi thì 
đã bị an ninh chận đánh giữa đường. An ninh chỉ 
đạo công an giao thông chận xe em lại, công an 
giao thông đang kiểm tra giấy tờ xe em thì có 
khoảng ba đến bốn chục an ninh bận sắc phục, có 
cả công an xã, đứng xung quanh em và cầm máy 
quay phim quay. Khi công an giao thông trả giấy tờ 
xe em rồi bỏ đi, em vừa đề máy chưa chạy thì ông 
trưởng công an xã Long Điền B thuộc huyện Chợ 
Mới tỉnh An Giang, ông đó tên Đực Ba, đứng ngay 
đầu xe em và đánh thẳng vô mặt em. Khi em té 
xuống xe thì ngoài sau lưng em có khoảng 5 đến 
10 tên an ninh nhảy vào dộng em từ đầu xuống tới 
chân. Em càng la thì họ càng đánh, lúc em nằm bất 
tỉnh họ mới ngưng đánh. Em ráng sức leo lên xe, 
quay đầu xe lại để về nhà thì một an ninh bận 
thường phục cầm nguyên một bao phân bò chọi 
thẳng vô mặt em, rồi hai tên an ninh nữa vói theo 
đánh em nhưng không trúng.” 
 
Được biết cha mẹ của anh Nguyễn Công Thủ , ông 
Nguyễn Thanh Phong và bà Nguyễn Ngọc Hà cũng 
là tín đồ PGHH, bị bắt năm 2005 vì tội gây rối trật 
tự công cộng. Ông Nguyễn Thanh Phong bị 6 năm 
tù giam, bà Nguyễn Ngọc Hà 4 năm tù giam. 
 
QHT (tổng hợp) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Thế giới càng suy đồi thì những hành động 
bình thường càng dễ được ca tụng. 

Khuyết danh 
 
 

 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/the-gioi-cang-suy-doi-thi-nhung-hanh-dong-binh-thuong-cang-de-duoc-ca.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/the-gioi-cang-suy-doi-thi-nhung-hanh-dong-binh-thuong-cang-de-duoc-ca.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/the-gioi-cang-suy-doi-thi-nhung-hanh-dong-binh-thuong-cang-de-duoc-ca.html
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Truyền Thông Xã Hội Dân Sự 

 

Lts. Dư luận trên facebook xôn xao sau khi facebooker “Nam Nguyen Hoang Dao” cho đăng tài liệu về 
những khoảng tiền CSVN đã nhận viện trợ từ các quốc gia trên thế giới. điểm đặc biệt của tài liệu này là 
khả tín, vì những nguồn tài liệu đều được ghi rõ ràng để độc giả có thể kiểm chứng. VNNS xin mời quý 
độc giả theo dõi sau đây: 

*   *   * 

CSVN ĐÃ NHẬN BAO NHIÊU VIỆN TRỢ QUỐC TẾ (nước ngoài cho luôn) VÀ KIỀU HỐI (người Việt 
hải ngoại gửi tiền về VN) TỪ 1975-2010? 

By Hoàng Ngọc Diêu 

Từ sau khi “phỏng dái” miền nam, đảng ta nói rằng bị bọn tư bản thù ghét chúng nó cấm vận, nhưng thực 
tế quốc tế vẫn viện trợ cho VN đều đều qua các năm. Hãy thử xét những con số. Nên nhớ, các bảng dưới 
đây không bao gồm khoản viện trợ của Liên Xô dành cho Việt Nam trong giai đoạn 1975-1980 (ước tính 
cả kinh tế lẫn quân sự khoảng 10 tỉ đô la). Các bảng dưới đây cũng không bao gồm những con số ODA 
và DFI (mặc dầu đối với một số nước như Úc, Tân Tây Lan, Thuỵ Điển, Na Uy, Đan Mạch thì ODA là viện 
trợ không hoàn trả). 

1. Aids flows from DAC donors: (Nguồn: http://www.indexmundi.com/…/net-bilateral-aid-flows-
from-da… ) 

Úc:               $918,270,000.00 
Áo:                 $70,710,000.00 
Bỉ:               $356,350,000.00 
Canada:   $360,340,000.00 
European Inst: $708,190,000.00 
Thuỵ Sĩ:   $273,440,000.00 
Đức:            $1,361,070,000.00 
ĐanMạch:     $1,011,730,000.00 
Tây Ban Nha:   $213,430,000.00 
Phần Lan:   $396,650,000.00 
Pháp:            $2,157,130,000.00 
Anh:               $822,780,000.00 

Ái Nhĩ Lan:    $111,460,000.00 
Hy Lạp:           $820,000.00 
Ý:                $207,810,000.00 
Nhật:     $9,399,890,000.00 
Nam Hàn:     $417,930,000.00 
Lục Xâm Bảo:    $131,200,000.00 
Hoà Lan:     $709,870,000.00 
Na Uy:     $275,610,000.00 
Tân Tây Lan:       $57,210,000.00 
Thụy Điển:  $1,730,940,000.00 
Thổ Nhĩ Kỳ:              $30,000.00  
Mỹ:                 $676,860,000.00 

Tổng số: $22,369,720,000.00 
 

2. Technical co-op Grants: (Nguồn:http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/grants 
- Grants (excluding technical cooperation): $9,259,950,000.00 
- Grants (technical cooperation): $5,944,430,000.00 

Tổng số: $15,204,380,000.00 
 

3. Debt forgiveness and IDA grants: 
(Nguồn: Link 1 http://www.indexmundi.com/f…/vietnam/debt-forgiveness-grants  
Link 2 http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/ida-grants ) 
- Debt forgiveness: $96,530,000.00 
- IDA grants: $32,894,221.00 

Tổng số: $129,424,221.00 
 

4. Net official developement assistance aid: 

(Nguồn: http://www.indexmundi.com/…/net-official-development-assist… ) 
- Net official developement assistance aid: $34,590,080,000.00 

- Net official development aid constant: $45,828,170,000.00 

Tổng số: $80,418,250,000.00 

https://www.facebook.com/conmale
http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/net-bilateral-aid-flows-from-dac-donors
http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/net-bilateral-aid-flows-from-dac-donors
http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/grants
http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/debt-forgiveness-grants
http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/ida-grants
http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/net-official-development-assistance-and-official-aid-received
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 5. Net official flows from UN agencies: 
             (Nguồn:http://www.indexmundi.com/…/net-official-flows-from-un-agen… ) 

         - IAEA:  $4,110,000.00 
         - IFAD:      $123,590,000.00 
         - UNAIDS:     $3,340,000.00 
         - UNICEF: $251,910,000.00 
         - UNHCR:  $124,420,000.00 

- UNDP:  $368,140,000.00 
- UNFPA:  $141,120,000.00 
- UNTA:  $105,570,000.00  

     - WFP:  $395,590,000.00

        Tổng cộng: $1,390,090,000.00 
      

  6. Kiều hồi (tính đến 2012): 
       (Nguồn: http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php…http://vi.wikipedia.org/wiki/Kiều_hối) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tổng số: $69,326,100,000.00 (69,32 tỉ). 
Tổng cộng từ 1-6: 
$22,369,720,000.00 
$15,204,380,000.00 
$129,424,221.00 
$80,418,250,000.00 
$1,390,090,000.00 
$69,326,100,000.00 
$188,837,964,221.00  
(một trăm tám mươi tám tỉ, tám trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi bốn ngàn, hai trăm hai mốt 
đô la) cho đến năm 2010 
 
Nhận không 35 năm từ quốc tế bấy nhiêu đó tiền. Thế mà, cho đến nay, ta hiện có số nợ công khoản 
110 tỉ đô la (theo công bố chính thức của nhà nước và IMF không xác thực con số này). Mới thấy, 
đảng ta và nhà nước ta... tài tình đến mức nào. 
 
 

Giá biểu quảng cáo năm 2016 
 

Trang Quảng cáo Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm 8 số báo 

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

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

A 4 Trang trong  Trắng đen   €.80 €.500 

1/2 trang trong Trắng đen   €.50 €.300 

1/4 trang trong Trắng đen   €.25 €.150 

1/8 trang trong Trắng đen   €.15 €.100 

1991        35  ( triệu đô la) 

1992  136.6(triệu đô la) 

1993  141   (triệu đô la) 

1994  249.5(triệu đô la) 

1995  285   (triệu đô la) 

1996  469   (triệu đô la) 

1997  400   (triệu đô la) 

1998  950   (triệu đô la) 

1999  1200 (triệu đô la) 

2000  1757 (triệu đô la) 

2001  1820   (triệuđôla) 

2002  2200 (triệu đô la) 

2003  2600 (triệu đô la) 

2004  3000 (triệu đô la) 

2005  3800 (triệu đô la) 

2006  4500 (triệu đô la) 

2007  5500 (triệu đô la) 

2008  7200 (triệu đô la) 

2009  6283 (triệu đô la) 

2010  8000 (triệu đô la) 

2011  9000 (triệu đô la) 

2012  9800 (triệu đô la) 

 

http://www.indexmundi.com/facts/vietnam/net-official-flows-from-un-agencies
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fviet.vietnamembassy.us%2Ftintuc%2Fstory.php&h=IAQFRq7d-AQG00iMhS_wWzuQU-pvuwZtkAoKJn73TPyHfjQ&enc=AZNJdu6x9lDMx-WlzIG-J23zqxudKVs7sd973JDaobLq4od-Cq7WFFDcD8pYky_iC95XzdGP6wXXu2vJnZJt5ud7GcNzcWturUdZbuH%20
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FKi%E1%BB%81u_h%E1%BB%91i&h=sAQG2Ol9pAQH6hKl5zMJKOQKL2G9towyV8FMljZmnbSwmOg&enc=AZM41rStBV8_iRjN8Muy0mLrACj17vmploTIKlJLqlgQukZoua8Bi1IXlG6yp39dimLdG3BQ4wvoBDc-OaL4rb6lkwQpbe0p%20
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CHÀO ĐỜI KHÔNG CHA 
 
Trangđài Glasssey-Trầnguyễn 
  
* Viết cho những thế hệ mồ côi hậu 30-4-1975 * 
  
 PHẦN 1(2) 
  
Tôi mới hai tuần tuổi. 
Mẹ đem tôi theo trên chuyến xe buýt liên tỉnh để đi 
từ quê tôi tới chỗ dạy mới. Đi cả nửa ngày mới tới. 
Cái lệnh đổi trường này là cách chính quyền mới 
trừng phạt người thân của những quân nhân miền 
Nam. 
 
Mẹ gói tôi trong miếng vải tốt nhất kiếm được ở 
nhà. Trước cuộc đổi đời, Mẹ thường mua vải cô-
tông tốt nhất và mướn người may áo quần cho anh 
chị tôi. Mẹ móc vớ, nón, và áo lạnh trắng thật đẹp 
cho mỗi đứa mặc lúc mới sanh. Mẹ khéo lắm, và 
lúc nào cũng dồn sự sáng tạo của mình cho con 
cái.  
 
Miếng vải cô-tông mềm duy nhất mà Mẹ kiếm được 
cũng không lớn đủ để gói tôi. Mẹ gói thêm vài 
miếng vải thô mà Dì Thơ mót được trong rương 
ngày hôm qua. Những vật quý giá trong rương đã 
bị tịch thu năm tháng trước, hồi tháng Năm. Cái 
rương phản ảnh một cách xác đáng cảnh nhà 
chúng tôi: dở khóc dở cười, trơ trụi, buồn thiu, và 
bị lột sạch. 
 
Mấy người bộ đội ập vô sáng đó khi cả nhà còn 
đang ngủ. Gà trong xóm còn chưa ngỏ tiếng gọi 
mặt trời. Họ mặc quần áo kaki xanh lá cây và đeo 
một cái cờ đỏ sao vàng trên tay áo, và sục sạo 
cùng nhà với một thứ quyền uy tối thượng. Họ ra 
lệnh cho Ba Mẹ đứng sát vô vách, rồi bắt đầu lấy 
đồ đạc như thể đang đua nhau coi ai lấy được 
nhiều nhất. Họ không lấy mấy cái tã vải, nên Mẹ 
mừng thầm trong bụng và lượm lên cất cho tôi. Lúc 
đó, bụng Mẹ đã bắt đầu đội lên. 
 
Đám bộ đội tập trung lấy những thứ tiện lợi hoặc 
có giá: cái tủ lạnh, chiếc xe hơi, cái truyền hình, bộ 
áo dài đẹp hồi đó Mẹ mặc đi dạy ở trường tiểu học 
gần nhà, cái ghế nhung, cái quạt máy, cái bếp ga 
ba nồi, bộ nồi không rỉ sét, cái xe gắn máy của gia 
đình, cái điện thoại, cái giường gỗ mun, cái tấm 
nệm, cái tủ đựng quần áo, cái tủ thờ khảm xà cừ, 
bộ chén kiểu Ông Bà Ngoại tặng cho Ba Mẹ ngày 
cưới, cái xe đạp mini ruột của Mẹ, cái máy chụp 
hình, bộ nữ trang đơn sơ của Mẹ, cái bàn làm việc 
ở nhà của Ba, vài quyển sách còn sót lại sau khi 
cả nhà đã đốt trụi sách vở ngày 30 tháng Tư. Họ 
lấy sạch. Đám bộ đội trở lại ngày hôm sau để đục 
nền gạch bông lên và lấy đi từng miếng một. Trong 
suốt hai mươi năm sau, chúng tôi ở trên một nền 
đất mà mỗi lần mưa xuống, nó nhũn ra và cả ba 

ngày sau, cứ làm cho mọi thứ trong nhà trườn tới 
trườn lui. Cho tới khi chúng tôi đi Mỹ. 
 
Cả nhà bị chặt chân. Chúng tôi không còn gì để đi 
lại. Không bàn ghế. Không hy vọng. Anh Hai và Chị 
Ba sợ quá tới nỗi sau khi người ta đã tịch thu đồ 
đạc và lấy gạch đi cả mấy tiếng đồng hồ sau mà cả 
hai còn khóc rống. Anh Hai mới bốn tuổi, Chị Ba 
mới hai tuổi, cùng ôm chặt lấy Ba Mẹ, nắm níu an 
toàn. Ba Mẹ vẫn còn bị kinh động cả mấy ngày sau 
đó. Ba Mẹ không biết làm gì hơn là tập thích nghi 
và lo cho con cái. 
 
Nhưng chúng tôi không ngờ là họ vẫn chưa lấy đi 
những gì quý giá nhất. Ít ngày sau, họ tới bắt Ba. 
Mẹ bắt đầu cuộc việt dã bằng nước mắt mà bốn 
tháng sau, khi tôi đã chào đời, vẫn chưa chấm dứt. 
Mẹ làm đủ mọi cách để kiếm Ba một cách vô vọng. 
Mẹ nhờ Ông Ngoại kiếm. Ông Ngoại đi hỏi hết 
những người bạn đã từng chiến đấu với Ông hồi 
kháng Pháp, hỏi ở đâu được là hỏi, và cam đoan 
với Mẹ là Ông Ngoại sẽ ráng hết sức để kiếm Ba.  
 
Cả nửa năm sau, Ông Ngoại vẫn chưa tìm được 
tin Ba. Nhưng ngay cả trong những tháng dài 
không có tin của Ba, dù chúng tôi không có lương 
thực dự trữ, Mẹ vẫn ráng để riêng bất cứ lương 
khô nào Mẹ để dành được cho Ba. Mẹ hy vọng một 
cách tuyệt vọng rằng Mẹ có thể gửi những thứ đó 
cho Ba một khi kiếm được chỗ Ba bị giam. Mẹ 
nguyện xin một cách mãnh liệt rằng Ba vẫn còn 
sống. 
 
Giữa quay cuồng nước mắt, lo lắng cho hai con 
nhỏ, và một cái thai trong bụng, Mẹ nhận được 
lệnh phải nghỉ dạy ở trường gần nhà. Mẹ phải chờ 
lệnh mới. Bao nhiêu bất định dồn dập. Mẹ phải làm 
gì để nuôi hai con nhỏ, chính mình, và một đứa con 
sắp chào đời? Mẹ lặng lẽ khóc mỗi ngày sau khi 
cho anh chị tôi ngủ trưa trên tấm chiếu mà Mẹ trãi 
phía sau nhà, trên lớp gạch bể Mẹ lượm lặt được 
và làm thành một cái giường dã chiến. Trái tim Mẹ 
cũng giống như những miếng gạch: vụn vỡ, cứng 
trơ. 
 
Chỉ trong vòng hai tuần lễ, cả đời sống của gia đình 
đã thay đổi. Căn nhà trống hoác làm Mẹ sợ mỗi lần 
Mẹ ngừng tay trong lúc làm việc nhà và nghĩ tới 
Ba. Gió thổi thông thốc từ trước ra sau, rồi ngược 
lại. Không có gì cản gió. Không cả Ba. Mẹ sợ khi 
hỏi chính mình: Rồi cả nhà sẽ ra sao? 
 
Thực phẩm khan hiếm. Mọi thứ đều theo hộ khẩu. 
Mẹ để dành hết mớ gạo mốc Mẹ mua được hằng 
tháng để cho anh chị tôi. Mẹ nấu cơm trên ba cục 
gạch, chắt lấy nước cơm, uống làm canh. Mẹ để 
dành cơm cho hai đứa con nhỏ luôn phải ăn đói. 
Anh chị tôi càng đói thì lòng Mẹ càng no đau đớn. 
Mẹ không thiết ăn, và nhiều năm sau, tự trách mình 
rằng Mẹ đã không tiếp lương cho tôi lúc tôi còn 
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trong bụng Mẹ. Nhưng tôi không bao giờ oán Mẹ. 
Tôi không bao giờ hiểu được làm cách nào Mẹ - 
hay bất cứ ai khác - có thể vượt qua được những 
tháng ngày đó. 
 
Chúng tôi trở thành vô gia cư ngay tại nhà mình. 
Mẹ xếp những thanh gỗ Mẹ kiếm được sau nhà lại 
với nhau và lấy dây chuối khô cột lại để làm chỗ 
cho chúng tôi ăn cơm. Có bữa, đang húp phần 
cháo tem phiếu của mình, Anh Hai hỏi Mẹ có muốn 
ảnh làm một cái bàn cho cả nhà không. Anh Hai 
mới bốn tuổi. Mẹ chỉ xoa đầu Anh Hai mà không 
nói gì. 
 
Điện nước cũng không có. Mọi thứ bị cắt, trung 
ương hoá, và chuẩn phát tuỳ theo nắng mưa của 
ông khóm trưởng. Mỗi ngày, ổng để cho nhà ổng 
lấy đủ nước để xài trước, rồi mới mở cho cả khóm 
sau. Nếu trong nhà ổng cần xài điện ban ngày, thì 
ổng bật điện lên. Nếu không, chỉ có điện ban đêm, 
từ 8 giờ tối tới 4 giờ sáng. Người dân phải tự tìm 
cách thắp sáng cho nhà mình trong khoảng hai 
tiếng trước và sau giờ có điện mỗi đêm. Nhiều khi 
nhà tôi đang ăn cơm thì bị cúp điện. Mẹ đốt đèn 
dầu để ăn cho xong, rồi mau thổi tắt để để dành 
lượng dầu ít ỏi mua theo hộ khẩu. Mẹ cho Anh Hai 
và Chị Ba đi ngủ sớm, hoặc ra trước sân đón trăng 
nếu đêm đó trăng rằm. 
 
Mấy tháng hè lết đi trong những trận mưa nhiệt đới. 
Mưa lớn mấy cũng thua cái dầm dề của nước mắt 
Mẹ tuôn. Lòng Mẹ ngập lụt những nỗi lo ngày càng 
trĩu nặng cho tính mạng và sự an nguy của Ba. 
Trong những đêm mưa lớn mà cúp điện, Mẹ vừa 
ôm Anh Hai và Chị Ba, vừa chống chọi với đau 
lưng của thai kỳ cuối. Sấm đánh rầm rầm trên mái 
tôle, sách nhiễu mấy lớp hợp kim và cả những con 
người đang co rúm bên dưới. Giữa những tiếng sét 
chói tai, Mẹ nghe được cả nỗi ai oán của đời mình 
trong đó. Anh Hai và Chị Ba không còn quần áo ấm 
để mặc nữa, cũng không còn mền để đắp những 
đêm mưa. Cả hai cuộn tròn như hai con mèo trúng 
nước, rút vô mình Mẹ cho đỡ sợ và cho ấm. 
 
Giống như mọi người, Mẹ không được đi đâu xa. 
Ngay cả khi Mẹ xin ông khóm trưởng cho đi thăm 
Ông Bà Ngoại ở xã kế bên, ổng cũng không cho. 
Mẹ là người tù không có danh xưng. Nỗi lo và ức 
uất bào mòn sức chịu đựng của Mẹ từng ngày. 
Ông khóm trưởng lệnh cho Mẹ nghỉ dạy một cách 
đột ngột, mà cũng không cho biết sau này có được 
đi dạy lại hay không. Mẹ trồng rau trong miếng đất 
nhỏ trước nhà để có cái ăn, nhưng trồng mấy thì 
cũng không đủ cho hai đứa bé háu đói. Mẹ muốn 
tạo một mảnh vườn trong lòng mình để trồng một 
chút hy vọng, nhưng cũng không có chỗ. Lo sợ và 
oán giận đã chiếm hết. 
 
Tháng Chín. Tôi ra đời sớm mấy tuần. Bà Tám 
Thỉnh, bà mụ đỡ đẻ trong xóm, quen biết Ông Bà 

Ngoại và hồi trước 75 hay được Ông Bà Ngoại 
giúp. Khi Mẹ sai Anh Hai qua kiếm, bả tới liền chỉ 
trong ít phút. Bả nói Mẹ vịnh vô vách rồi ngồi chồm 
hổm trên đất. Bà Tám Thỉnh đem theo mớ rơm mới 
để lót chỗ Mẹ ngồi. Mẹ đã nở được tám phân. Mẹ 
đau bụng oằn oại, nhưng Mẹ không để bật ra tiếng 
rên nào. Mẹ không muốn Anh Hai và Chị Ba sợ. 
Hồi nãy, Mẹ đã biểu cả hai dắt nhau ra phía trước 
chơi. Anh chị tôi không biết nên vui hay nên sợ. 
 
Sau mấy lần rặn, Mẹ hét lên một tiếng. Bà Tám 
Thỉnh reo lên, “Con gái!” Bả lẹ làng lau chùi tôi với 
cái khăn lông Mẹ đã chuẩn bị sẵn, và sau khi gói 
tôi lại trong một cái khăn lông khác, bả đặt tôi lên 
giường gạch dã chiến mà Mẹ làm, rồi đỡ Mẹ dậy. 
Bả dọn sạch chỗ Mẹ ngồi đẻ, rồi lấy miếng gừng 
tươi bả đem theo để nấu nước ấm cho Mẹ uống 
trước khi bả về. Mẹ kêu Anh Hai và Chị Ba vô gặp 
tôi. Cả hai líu ríu dắt díu nhau, từng bước từng 
bước từ phía trước ra phía sau căn nhà trống hoác. 
Khi tới bên cái giường gạch vụn, cả hai cùng dừng 
và đứng hồi lâu. Mẹ kêu đi tới, mà anh chị còn sợ. 
Anh chị thấy tôi nhỏ quá, sợ làm tôi đau. 
 
Tôi cũng khoẻ, nhưng không chịu khóc. Hình như 
tôi khóc rất ít. Làm Mẹ lo. Mẹ tự trách mình đã khóc 
quá nhiều trong bốn tháng cuối có mang tôi, nên 
chắc đã làm cho cảm xúc của tôi bị tê cứng. Mẹ 
cho tôi bú thường xuyên, ngay cả những lúc tôi 
không nhép môi đòi ăn, Mẹ cũng cho tôi bú. Mỗi 
lần Mẹ ôm tôi trên ngực, Mẹ dặn tôi phải nút cho 
hết cái bầu sữa ít ỏi của Mẹ, để cơ thể của Mẹ biết 
mà tiếp tục làm thêm sữa cho tôi. Mẹ nói năm học 
mới đã bắt đầu, rồi Mẹ sẽ sớm được đi dạy trở lại 
và mua thức ăn cho ba chúng tôi. Mẹ nói rồi cả nhà 
cũng sẽ bình yên, nhưng giọng của Mẹ nghe không 
thuyết phục. 
 
Anh Hai không được đi học trường mẫu giáo trong 
xóm nữa vì Mẹ không có tiền đóng tiền ‘dân' theo 
luật mới. Anh nhớ Thầy Cô, bạn bè, rồi không biết 
tại sao, những bài đồng dao Anh thích hát mới mấy 
tháng trước bây giờ cũng không còn sức hút nữa, 
nhưng cũng là điều tốt. Anh Hai không được hát 
những bài này nữa. Trẻ con phải học những bài 
hát mới, ngợi ca Bác Hồ, Đảng Cộng Sản Việt 
Nam, Ông Lênin, Ông Stalin, và Ông Góc Ba Chóp. 
Ngay cả khi Mẹ hát ru Chị Ba và tôi ngủ, Mẹ cũng 
hát thật kín đáo. Không gian và âm thanh nhũn vào 
nhau thành một sự thinh lặng vô biên bóp nghẹt 
chúng tôi. 
 
Chỉ một tuần sau khi sanh, Mẹ nhận được lệnh về 
dạy ở trường xa ngoài Xuân Lộc, một trong những 
vùng kinh tế mới. Mẹ phải ra nhận lớp tuần sau đó. 
Ông khóm trưởng đã báo cáo lên cấp trên về việc 
tôi chào đời, và nhận được giấy lệnh cho Mẹ phải 
dọn đi. Để chuẩn bị dọn nhà, Mẹ được phép đi 
thăm Ông Bà Ngoại ở xã bên cạnh. Không có điều 
kiện để liên lạc thường xuyên, Mẹ không thể báo 
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để Ông Bà Ngoại đến giúp một tay trong lúc Mẹ 
sanh nở. Không có một người lớn nào khác trong 
nhà, nên bất cứ đi đâu, Mẹ cũng phải đưa Anh Hai 
và Chị Ba đi theo. Để thu xếp mọi chuyện đâu vô 
đó trước khi lên đường, Mẹ phải hỏi ý kiến Ông Bà 
Ngoại coi phải lo cho Anh Hai Chị Ba như thế nào. 
Ai cũng biết vùng kinh tế mới rất khắc nghiệt đối 
với trẻ con. Mẹ bắt buộc phải đưa tôi theo tới 
trường mới vì tôi vẫn còn phải bú sữa Mẹ. 
 
Mẹ đỡ Anh Hai và Chị Ba lên yên sau của chiếc xe 
đạp duy nhất còn sót lại, rồi đặt tôi trong một cái túi 
vải mà Mẹ cột vô trước ngực. Cả nhà khởi hành. 
Bốn mẹ con từ từ đi qua những con đường trống. 
Sau cuộc đổi đời, mọi người được lệnh ở trong nhà 
và không được tụ tập, hội họp. Bụng và chỗ kín của 
Mẹ còn đau vì mới sanh. Mỗi lần đi qua những cái 
ổ gà đầy dẫy trên suốt đường về nhà Ngoại, Mẹ lại 
rên nho nhỏ. Nhưng Mẹ cứ đạp tiếp. 
 
Hai tiếng sau thì tới nhà Ngoại. Thường chỉ đi một 
tiếng là tới, nhưng tại Mẹ còn như vậy nên mới lâu 
hơn. Anh Hai và Chị Ba thiệt là ngoan. Cả hai ôm 
Mẹ thiệt chặt, và không nhúc nhích suốt dọc 
đường. Ông Bà Ngoại hối hả chạy ra cửa đón Mẹ 
con chúng tôi và đỡ anh chị tôi xuống. Bà Ngoại 
không ngớt cằn nhằn sao Mẹ không tìm cách báo 
tin đã sanh tôi, và không nên đi ra ngoài như vậy, 
nhất là không nên đạp xe đạp chỉ có mấy ngày sau 
khi sanh. Ở Việt Nam, phụ nữ mới sinh thường 
phải ở trong nhà cả tháng để được chăm sóc và 
hồi phục. Trong hoàn cảnh của Mẹ thì chuyện nằm 
trong nhà để dưỡng sức sau khi sanh là chuyện 
không tưởng. Bà Ngoại đón tôi từ tay Mẹ và hôn 
nhẹ lên trán tôi. “Con đặt tên cho em là gì?” Ngoại 
hỏi. Mẹ nói cho Ngoại biết và kể lại, mấy tháng 
trước, Ba Mẹ đã chọn tên cho tôi trước khi Ba bị 
bắt đi. 
 
Ông Bà Ngoại sống ở miệt ruộng, trên mảnh đất 
mà thân sinh của Ông Ngoại đã khai khẩn. Ông Bà 
Ngoại xây nhà bằng những vật liệu từ thiên nhiên: 
mấy cây dầu gió để làm cột lớn, tre để làm sườn 
nhà, lá dừa nước phơi khô để làm nóc và vách, lạc 
dừa để cột lá vô sườn nhà hay nóc nhà khi lợp. 
Ông Bà Ngoại mua mấy tấm gỗ mỏng ở tiệm mộc 
dưới thị xã, ở gần nhà chúng tôi, để làm cửa sổ.  
 
Những vật liệu thiên nhiên này làm cho căn nhà 
thoáng khí, thích hợp và dễ chịu cho khí hậu nhiệt 
đới. Ngôi nhà ba căn này đã che chở cho bốn thế 
hệ của gia đình Mẹ: Ông Bà Nội của Mẹ, thế hệ 
của Ông Ngoại, thế hệ của Mẹ, và thế hệ chúng tôi. 
Âm thanh chuyền đi xa và rõ ở miền quê. Dì Thơ, 
con thứ năm trong gia đình, đang làm cỏ ngoài gò 
ổi, đã nghe Mẹ nói chuyện với Ông Bà Ngoại. Dì 
chạy vô. Không kịp chào hỏi Mẹ và anh chị tôi, Dì 
nhìn tôi ngủ ngon lành trong tay Bà Ngoại, rồi chạy 
thiệt lẹ xuống bếp để rửa tay. Xong Dì tới bồng tôi 
từ tay Bà Ngoại. “Con nhỏ giống Ba nó như đúc,” 

Dì Thơ nói. Dì nói, tôi là con mèo, sẽ rượt Mẹ và 
Anh Hai chạy vòng vòng, bởi vì cả hai người cùng 
sanh năm Tí, cách nhau hai con giáp. 
 
Dì Hiền, em út của Mẹ, cũng biết chúng tôi lên chơi 
ngay từ đầu, nhưng đang kẹt nấu cơm trên bếp củi 
phía sau nên không thể chạy lên được. Chắt cơm 
xong, Dì dụi lửa trong cái bếp ba cục gạch kê lại, 
rồi chạy lên. Dì Hiền luôn từ tốn và hiền lành. Mẹ 
với Dì Hiền giống Ông Ngoại lắm, nên có tóc quăn. 
Dì Hiền tới gặp tôi và nói thiệt nhỏ, như chỉ để mình 
tôi nghe, “Coi đó. Ai mà sướng quá vậy.” 
 
Mẹ báo cho Ông Bà Ngoại và hai Dì biết Mẹ phải 
chuyển qua vùng kinh tế mới để đi dạy trong ít ngày 
nữa. Mẹ sẽ đem tôi theo, nhưng Mẹ chưa biết phải 
tính sao với Anh Hai và Chị Ba. Mẹ nghĩ là anh chị 
tôi theo Mẹ không tiện, vì ai cũng biết điều kiêṇ 
sống ở những vùng kinh tế mới còn rất khó khăn. 
Me ̣nói không biết có nên đưa anh chi ̣ tôi về trên 
này ở với Ngoaị không, nhưng phải có người coi 
cái căn nhà dù trống hoắc nhưng rất mực dấu yêu 
của chúng tôi. Chúng tôi phải giữ tất cả những gì 
có thể giữ được, nhất là căn nhà, để khi Ba được 
thả về hoặc khi Mẹ được chuyển về lại trường cũ 
còn có chỗ ở. Mà anh chi ̣tôi chắc chắn cũng cần 
chỗ để ở. Mẹ cũng không muốn con cái phải đi theo 
mình, vì như vậy anh chị tôi phải cùng Mẹ gánh 
chiụ hình phaṭ gắt gao của chính quyền mới. 
 
Dì Thơ trước là sinh viên luâṭ, nhưng trường đaị 
hoc̣ của Dì ở Sài Gòn đã bị đóng cửa sau cuôc̣ đổi 
đời và sau đó bị giải tán. Dì sẽ không hoàn tất 
chương trình học được. Chính quyền mới đã ra 
sắc lệnh là hệ thống giáo duc̣ mới sẽ hoàn toàn 
khác với nền giáo duc̣ ở miền Nam trước 75, trước 
khi bị ho ̣ tiến chiếm. Dì Thơ trở về giúp Ông Bà 
Ngoại canh tác. Dì nói Dì sẽ xuống ở nhà chúng tôi 
để lo cho anh chi ̣tôi. 
 
Mẹ cám ơn em gái đã sẵn lòng giúp đỡ mình trong 
lúc hoaṇ naṇ. Vì chưa ai ăn trưa, nên Ông Bà 
Ngoại nói Dì Hiền mau doṇ cơm. Anh Hai và Chi ̣
Ba thích lắm, vì cơm nhà Ngoaị lúc nào cũng ngon 
và ấm cúng. Bà Ngoại thúc Mẹ ăn thêm cho có 
sữa, nhưng tâm trí Mẹ còn hoang mang với viêc̣ 
thay đổi chỗ ở bất ngờ. Việc ăn uống từ lâu đã trở 
thành hình phạt cho Mẹ. Mặc dù bây giờ Me ̣đã an 
tâm là Dì Thơ sẽ chăm lo cho anh chi ̣ tôi, nhưng 
lòng Mẹ triũ năṇg nghĩ đến viêc̣ xa hai con. Me ̣
ráng sức nhai uể oải mà chi ̉ ăn được môṭ chén 
cơm nhỏ (tiếp theo kỳ tới…) 
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… tiếp theo kỳ trước 

 

Chuyến Đi Kinh Hoàng 
Những Món Nợ Ân Tình 

Không Bao Giờ Trả Được 
 

Phạm Thị Duyên 
  
LTS: Nhân dịp đầu Năm Mới 2016. Xin gửi đến quý 
bạn hồi ký của một cô giáo dạy Anh Văn ở Sàigòn, 
hiện định cư ở Toronto, Canada kể lại chuyến đi 
đầy kinh hoàng, mà cô là chứng nhân của những 
phép mầu nhiệm. 
  

 

Thế rồi, thất vọng này, tiếp nối theo thất vọng khác. 
Những cơn đói khát dày vò cơ thể. Tôi bị khát rang 
cả cổ, nên không thể nào nuốt được bất cứ gì. 
Thức ăn mang theo tôi đều cho hết. Trong lúc này 
tôi chỉ cần một hớp nước. Nhưng nếu tôi xin chủ 
tàu, chắc chắn ông ta sẽ cho người quăng tôi 
xuống biển như lời ông ta đã hăm doạ. Trong lúc 
đó gia đình chủ tàu có nước, có dừa, có cam quýt 
tha hồ sung sướng không sợ đói khát. Vài người 
trên ghe có sáng kiến mưu sinh thoát hiểm. Họ 
lượm các vỏ dừa ném bừa bãi dưới ghe, đem tướt 
những lớp xơ để ngậm lấy chất đắng, chát và có 
độ ẩm để giữ cho cổ họng đỡ phần nào cháy bỏng 
vì khát. Nhờ vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục cầm cự, 
chưa bị gục ngã.  
 
Cô bé trước mặt tôi lại ngất xỉu lần thứ ba trong ba 
ngày liên tiếp. Tôi nhờ cơn mưa hôm qua được hồi 
sinh, nay nhờ ngậm thêm xơ vỏ dừa, nên cũng có 
thể bò lên cầu thang xin nước cho cô bé. Không 
may, ngày hôm nay nhóm chủ tàu cương quyết từ 
chối. Họ lấy cớ là muốn sự công bằng cho mọi 
người. Trong vòng 30 phút cô bé cứ lập đi, lập lại: 
“cho tôi nước, cho tôi xin nước, nước, nước."Tôi 
thấy tội nghiệp và đau lòng qua, cầu mong cho 
mưa xuống ngay bây giờ. Ôi! Tôi không tin vào mắt 
tôi. Cô bé nấc lên, đảo một vòng mắt và rồi nhắm 
nghiền lại và bất động. Ngưòi Mẹ hét lên “Cứu con 
tôi, con tôi chết rồi.” Tất cả mọi người đều sửng 
sốt. Nghe la, nhóm chủ tàu vội vàng chạy xuống 
đem theo nước đổ vào miệng cô bé. Nhưng vô ích! 
Cô bé đã bất động và không bao giờ cần xin nước 

nữa! Mẹ cô, anh em trong gia đình khóc nức nở. 
Mọi người, kể cả nhóm chủ tàu cũng đều xúc động. 
Có lẽ họ đang hối hận về sự sai lầm của họ, khi 
không cho cô nước như hai ngày vừa qua. Nhất là 
đã không giữ lời hứa lo cho khách lương thực đầy 
đủ trong mười ngày. 
 
Mới có ngày thứ năm, đã có người chết vì không 
được cung cấp nước. Với tình trạng con thuyền trôi 
vô định không biết đi về đâu? Dù biển yên, sóng 
lặng cũng sẽ chết dần, chết mòn, chứ đừng nghĩ 
chi đến sóng to, gió lớn. Lần đầu tiên, tôi thấy bóng 
tử thần đang chập chờn. Mọi người vừa xúc động, 
vừa lo sợ sẽ có thêm nhiều người kiệt sức, trước 
khi đến được “bến bờ Tự Do”. 
 
Nắng đã bắt đầu tắt, hoàng hôn đang dần xuống. 
Nhóm chủ tàu quyết định "thủy táng cô bé". Họ kêu 
gọi bất cứ ai tùy theo tôn giáo của mình cầu nguyện 
cho cô bé. Không có ai hết! Tôi không hề đi lễ chùa, 
không biết gì về nghi thức tụng niệm. Nhưng từ 
những năm sau 30/04/1975, tôi đã sống triền miên 
trong nước mắt, chỉ biết đêm ngày cầu nguyện Trời 
Phật cứu vớt cho gia đình đang tan nát vì cha và 
anh lâm nạn, trong khi Mẹ qua đời và các em còn 
quá nhỏ dại. 
 
Những năm gần đây, có những quý nhân giúp tôi 
vượt biên. Trong người tôi luôn luôn mang theo 
quyển kinh “Bạch Y Thần Chú” để cầu nguyện. Biết 
rằng đây không phải là kinh cầu siêu. Nhưng tôi 
cảm thấy có thể làm người mất đi được ấm áp, nên 
tôi tình nguyện đứng ra thắp nhang tụng niệm. Mẹ 
của cô bé cho tôi biết tên em là Tuyết Nhiên (tôi 
không còn nhớ họ). Sau khi thắp nhang do chủ tàu 
mang theo đưa cho. Tôi lăm răm tụng niệm. Sau 
đó, hai người đàn ông đến gần xác cô bé, người 
đỡ đầu, kẻ khiêng chân đẩy xác cô bé xuống biển, 
trong tiếng khóc nghẹn ngào của người Mẹ và anh 
em trong gia đình. Tôi cũng không cầm được nước 
mắt, thương tiếc cho cô bé hồn nhiên ngồi trước 
mặt tôi năm ngày qua. Hôm nay em đã đi vào lòng 
đại dương chỉ vì nhóm tổ chức đã tàn nhẫn bội 
ước. 
 
Tôi chợt rùng mình:"Nếu không có cơn mưa nhiệm 
mầu hôm qua, thì nguời đầu tiên bị Thủy Táng đã 
là tôi.” Vì có lẽ không ai dám gặp nhóm tổ chức để 
xin nước cho tôi được hồi sinh thêm vài ngày như 
Tuyết Nhiên. 
 
Sự xúc động vẫn chưa nguôi, thì nghe tiếng xôn 
xao"Máy ghe bị hư rồi, tự nhiên máy ghe bị tắt, 
không biết làm cách nào đễ cho ghe di chuyển.Vậy, 
bà con nào biết gì về sửa chữa máy móc làm ơn 
giúp để cho ghe có thể đi tiếp." Một vài đàn ông, 
thanh niên đi tới chỗ đầu máy loay hoay sờ tới, sờ 
lui, nhưng chẳng mang lại kết quả gì! Chiếc ghe 
vẫn không thấy động đậy. 
Sau đó một hiện tượng kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ  
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 thấy trong đời đã diễn ra trước mắt tôi và mọi 
người: Tự nhiên, một số người đứng dậy nhốn 
nháo làm chiếc ghe tròng trành, nghiêng qua, 
nghiêng lại. Nhóm tổ chức hét lớn lên:“Xin bà con 
hãy ngồi yên, nếu còn tiếp tục ghe sẽ lật úp và mọi 
người sẽ chết hết.”Tôi kinh ngạc nhìn thấy vài 
người lần lượt sắc mặt trở thành đờ đẫn, mắt ngây 
dại và miệng thì thào: “Nước, cho tôi xin nước.” 
Đúng là ánh mắt và câu nói liên tục của Tuyết 
Nhiên trước khi ra đi. Đang nghĩ như vậy thì một 
cô gái trẻ ngồi cạnh tôi mấy hôm nay, cũng từ từ 
đổi sắc mặt và lập lại đúng câu đó, giống như 
những người kia. 
 
Tôi vốn dĩ rất nhát. Sau khi Mẹ tôi mất, tôi không 
dám đi ngang bàn thờ Mẹ một mình. Vậy mà lúc 
ấy, trước ánh mắt kỳ quái của cô ta, tôi không hốt 
hoảng chạy đi tìm chỗ khác như người ta. Tôi nghĩ 
ngay lập tức:"Đúng là hồn của Tuyết Nhiên nhập 
vào cô này rồi.” Tôi bình tĩnh, nghiêm trang nhìn 
thẳng vào ánh mắt đờ đẫn, kỳ quái của cô ta và 
nói: “Tuyết Nhiên, em có sống khôn, thác thiêng 
Xin em hãy tha thứ cho những ai đã sai lầm không 
cho nước để em được hồi sức. Em hãy phù hộ cho 
Mẹ, cho anh em của em và bà con trên ghe đuợc 
an toàn, không bị nguy hiểm đến tính mạng. 
Nguyện cầu Trời, Phật, Chư Thiên Thánh Thần và 
Thủy Thần cho hương linh em được siêu thoát về 
cõi vĩnh hằng.Tôi niệm: “ Nam Mô A Di Đà Phật và 
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ba lần.” Thật là quá 
ngạc nhiên! Chỉ trong vài phút sắc mặt cô ta trở lại 
bình thường và không nhớ mình vừa nói những lời 
cuối cùng của Tuyết Nhiên như vài người khác mà 
cô thấy trước đó. 
 
Càng lại ngạc nhiên hơn là vài phút sau đó có 
nhiều tiếng reo mừng:" Ồ, máy ghe đã nổ lại được 
rồi, ghe từ từ chuyển động và đi tiếp.”(Hai hiện 
tượng này không thể giải thích theo khoa học được 
và coi như hoang tưởng. Nhưng tất cả là sự thật 
một trăm phần trăm, mà cho đến nay tôi vẫn còn 
thắc mắc về sự kiện này.) 
 
Không khí ảm đạm và đau buồn, kèm theo sự lo 
lắng, sợ hãi lại tiếp tục phủ trùm những thuyền 
nhân trên chiếc ghe đang di chuyển trong vô định. 
Hôm nay đã bước vào ngày thứ năm giữa đại 
dương bao la. Tôi nhớ là ngày 28 tháng 09, 
năm1984. 
 
Tất cả mọi người gia tăng sự lo lắng và hoang 
mang, nôn nóng cầu mong gặp đuợc bất cứ tàu 
thuyền nào đi ngang qua cứu. Sức chịu đựng càng 
ngày, càng mỏi mòn, kiệt quệ, tinh thần suy sụp! 
Làm sao có thể cầm cự được lâu dài? Tùy theo tôn 
giáo riêng của mình, mọi người cùng khấn nguyện 
đấng thiêng liêng, hiển linh phù trợ. Riêng tôi thì 
liên tục cầu nguyện Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát gia 
hộ. Thấp thoáng từ phía xa xa có vài bóng dáng 

những chiếc tàu đi ngang qua, nhưng sau đó biến 
dạng. 
 
Thình lình, mọi người thấy một chiếc thuyền lớn 
xuất hiện và đang tiến dần về phía ghe của mình. 
Tất cả đều mừng rỡ và hy vọng gặp “Thần Hộ 
Mạng” đến cứu. Họ cho thuyền cặp sát ghe và 
quăng dây neo lên. Sau đó họ trèo qua ghe. Lúc 
đó tôi mới định thần và thấy năm người đàn ông 
đen như cột nhà cháy, râu ria rậm rạp, trên người 
chỉ mặc một quần xà lõn. Một người cầm súng dài. 
Tôi đoán có lẽ là tên cầm đầu? Bốn tên còn lại thì 
kẻ dao, người búa và mã tấu. Có tiếng xì xào “Chết 
mẹ rồi, gặp hải tặc là coi như xong đời.” 
 
Tự nhiên, toàn thân thể tôi cảm thấy rụng rời. Ôi! 
Trời, Phật xin hãy cứu con! Con luôn ngày đêm 
nguyện cầu:“Đừng cho con gặp hải tặc. Nếu gia 
đình con đã đến lúc tận cùng, mạt vận. Con thà 
chết trong lòng đại dương, còn hơn rơi vào tay bọn 
hải tặc.” Lời nguyện cầu của con không được Trời, 
Phật chứng giám. Không lẽ con tới số rồi sao?Tim 
tôi đập vào lồng ngực thình thịch y như tiếng trống. 
Tôi tưởng chừng như trái tim văng ra khỏi lồng 
ngực và tôi sẽ chết ngay tại chỗ. 
 
Bọn chúng trao đổi với nhau bằng tiếng Thái và ra 
dấu hiệu cho mọi người. Ai cũng đoán và hiểu là 
"Không được di chuyển hay động đậy. Nếu cãi lời 
sẽ bị quăng xuống biển ngay lập tức.” Thế là, 
chúng chia nhau đi lục soát từng người, tịch thu 
những gì quý giá mà chúng bắt gặp. Có cả trăm 
người bị chúng lục soát.Tôi và vài người khác 
không có gì đáng giá, còn đa số không ít thì nhiều 
đều bị chúng tước đoạt của cải. Tính ra chúng tịch 
thu cũng kha khá. Nhóm chủ tàu coi như bị thiệt hại 
nhiều nhất. Sau đó tên cầm súng mang các “chiến 
lợi phẩm” cướp được đem trở lại thuyền. Bốn tên 
hải tặc trên ghe dõi mắt nhìn theo hắn một cách 
chăm chú, hình như muốn xem tên đầu đảng cất 
giấu chiến lợi phẩm ở đâu? 
 
Bình thường, tôi được ví yếu như con sên, chậm 
hơn rùa vì thể lực tôi rất yếu đuối. Tôi chỉ muốn 
càng xa bọn chúng càng tốt, dù chiếc ghe dài chỉ 
khoảng hơn mười thước. Lợi dụng cơ hội này, tôi 
vụt đứng dậy, lao thật nhanh về phía cuối ghe, rồi 
ngội thụp xuống giữa tiếng lao xao của vài người 
“Bà nội này tới số rồi, muốn chết sao? Con nhỏ này 
chắc muốn bị ném xuống biển!”Ngay tức khắc, anh 
tài công ném cho tôi một cục nhớt đen thui và nói 
"Trắng quá, bôi ngay vào mặt đi." Tôi vội vã bôi 
ngay vào mặt mũi và khắp cả người. Vài cô ngồi 
bên cạnh nhao nhao kêu:"cho tôi xin cục nhớt với.” 
Anh tài công lại ném tiếp vài cục nữa về phía các 
cô gái. Thấy thế bọn cướp giơ cao hung khí la hét, 
chửi rủa và bắt phải im lặng. May sao, tên đầu 
đảng vẫn chưa quay lại ghe, nên bốn tên hải tặc 
tiếp tục đưa mắt nhìn về phía thuyền của chúng. 
Lúc này, nhìn lại thì tôi đang ngồi đối diện với Mẹ 
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Tuyết Nhiên, mà trước đó khi hồn Tuyết Nhiên 
nhập vào vài người thì họ đã sợ chạy đi tìm chỗ 
khác, do đó nhiều người không còn ngồi vị trí cũ 
nữa. 
 
Lập tức, bà giao cho tôi đứa con gái út khoảng 2,3 
tuổi và nói thật nhanh, giống như ra lệnh:"Cô hãy 
ôm cháu vào lòng ngay đi."Mấy cô ngồi bên cạnh 
tôi định giật đứa bé từ trên tay tôi. Mẹ Tuyết Nhiên 
nói:"Yên ngay! Cô này là Dì ruột của cháu bé này.” 
Lúc này, bọn cướp qua tức giận, chúng dùng vũ 
khí đập mạnh xuống sàn ghe và xồng xộc tiến về 
phía cuối ghe đang ồn ào. Tên cầm dao găm, 
gương mặt đầy thẹo, đen đúa, râu ria lổm chổm 
dùng cánh tay mặt xốc tôi đứng lên, khiến đứa bé 
đang được tôi bồng khóc thét lên và đưa hai tay 
bấu chặt vào người tôi. Tên cướp có vẻ hơi nao 
núng. Hắn đưa mắt thật nhanh nhìn đứa bé, rồi 
quay nhìn tôi. Thấy một phụ nữ có con quá dơ dáy, 
bẩn thỉu, trông thật gớm ghiếc, nên buông tôi ra. 
Sau đó bọn chúng đi lùng sục khắp ghe. Cuối cùng, 
bắt được năm cô gái trẻ, sạch sẽ, xinh đẹp. Chúng 
lôi xềnh xệch về phía thuyền của chúng, mặc kệ 
các cô vùng vẫy, kêu khóc thảm thiết, cùng với 
tiếng van xin, gào thét của thân nhân kẻ bị nạn. 
Trong số các cô bị chúng bắt mang theo có con gái 
chủ ghe mới 15 tuổi. 
 
Người trên ghe bèn đặt cho tôi một biệt danh là 
“Người đàn bà bị hải tặc chê.” Trườc khi rút lui, bọn 
chúng ra lệnh mọi người phải im và dùng vũ khí 
đập mạnh xuống sàn ghe làm thủng vài chỗ. Sau 
này, tôi được biết là nhóm tổ chức có mang theo 
vài cây súng để phòng thân, nhưng không dám 
chống cự, vì sợ nếu chống cự bọn hải tặc sẽ lên 
cơn điên và giết hết mọi người trên ghe. Do đó 
nhóm chủ ghe phải bó tay chịu trận, và đành đau 
lòng hy sinh ngay cả con gái của mình cho bọn hải 
tặc bắt mang đi. 
 
Chiếc thuyền của bọn cướp biển đang xa dần. Mọi 
người trên ghe vẫn còn sững sờ vì vừa trải qua 
một biến cố quá kinh hoàng. Những tiếng khóc của 
thân nhân các cô gái bị bắt đi thật sầu thảm. Tôi 
không biết mình đang tỉnh hay đang mê? Tôi đã 
thoát khỏi bàn tay hải tặc dễ dàng vậy sao? Làm 
sao tôi lại có can đảm đứng dậy chạy về phía cuối 
ghe, trong khi bọn cướp ra lệnh ở đâu phải ngồi 
đó, không được nhúc nhích. Trời, Phật, hay hồn 
thiêng của bé Tuyết Nhiên đã nhấc tôi đứng dậy, 
đẩy tôi chạy về cuối ghe, để may mắn gặp lại Mẹ 
Tuyết Nhiên và được bà trao em của Tuyết Nhiên 
cho tôi bồng, cũng như tại sao anh tài công đã ném 
cho tôi cục nhớt và nói tôi bôi ngay vào người 
nhanh lên? Nhờ đó, tôi đã thoát khỏi bàn tay hung 
ác của hải tặc trong đường tơ, kẻ tóc. Vậy là thêm 
một phép lạ đã cứu sống tôi. Mới có mấy ngày mà 
tôi đã suýt chết mấy lần. Liệu tôi còn sức và còn 
may mắn thêm lần nào nữa để được bến bờ tự do 
hay không? 

Mọi người bắt đầu lao xao:" Tát nước ngay, tát 
nước ngay! Nước tràn vào ghe rồi!" Đàn ông, thanh 
niên cố gắng dùng các vật dụng do chủ ghe đưa, 
cố ra sức tát nước đang làm ghe bị khẳm vì những 
lỗ thủng trên sàn ghe do bọn cướp gây ra. Ôi! Vừa 
không biết phương hướng, vừa chống chọi với đói 
khát, vừa lo hết nhiên liệu, vừa lo nguy cơ chiếc 
ghe sẽ bị chìm vì nước biển đang tràn vào. Bây 
giờ, mọi người thật sự thấy tử thần càng lúc, càng 
trở nên gần hơn. Sự khủng hoảng càng gia tăng, 
nhưng vẫn cố hy vọng"còn nước, còn tát." Chiếc 
ghe cứ lê lết đi tiếp. Tôi vẫn tiếp tục niệm Phật cầu 
nguyện và thiếp đi trong sự hãi hùng chưa nguôi. 
Tôi lập đi, lập lại trong đầu:" Con không thể chết 
được. Con là niềm hy vọng của gia đình. Con phải 
sống để cứu vớt gia đình đang trông mong vào 
con." 
 
Chiếc ghe tiếp tục di chuyển từ từ trong tuyệt vọng. 
Ánh nắng chiều dịu tắt dần, từ xa bỗng rực rỡ ánh 
đèn sáng ngời như từ cái tháp khổng lồ trên mặt 
nước. Vài người mừng rỡ, la lên:" Có giàn khoan 
dầu ở phía trước. Hãy cố gắng hướng về phía đó. 
Hy vọng sẽ được vớt." Tôi chợt bừng tỉnh, nhìn 
những ánh đèn màu rực rỡ ở trên cao, ngày càng 
gần hơn, tôi tưởng như mình đang mơ khi được 
thấy cung điện của Thủy Thần trong một truyện 
thần thoại. Nghe tiếng reo mừng của mọi người 
trên ghe, tôi biết đây là sự thật! Không phải là ảo 
tưởng hay trong mơ. Tôi tưởng chừng ngất lịm 
trong nỗi vui mừng tột độ, và muốn hét to lên:"Vậy 
là coi như thoát chết, sẽ được giàn khoan cứu vớt, 
sẽ được đến bến bờ tự do như đã cầu khẩn.Vậy là 
đã được Trời, Phật chứng giám, độ trì.” 
 
Mọi nguời như được uống thuốc hồi sinh. Đàn ông, 
thanh niên ra cố gắng ra sức tát nước nhiều hơn, 
chiếc ghe dường như cũng đi nhanh hơn. Một lúc 
sau chiếc ghe đã đến được gần chiếc tàu khổng lồ 
treo cờ Anh Quốc với hàng chữ to PANAMA. Dù 
vô cùng vui mừng, nhưng tôi lại rơi vào tình trạng 
hôn mê vì đã kiệt sức từ lúc quá hãi hùng khi vừa 
thoát bọn hải tặc sáng nay. Một lát sau, tôi mơ hồ 
thấy có người cho nước uống, nên tỉnh dậy, thì ra 
đó là vài ba thủy thủ của tàu Panama đang cho 
chúng tôi nước và một số thức ăn. Tôi nghe thoáng 
thoáng tiếng người nói “Có một cựu Trung Úy 
Quân Đội VNCH đã lên gặp Thuyền Trưởng xin 
được cứu vớt, nhưng ông ta từ chối. Và một cưụ 
Trung Tá hiện đang tiếp xúc với Thuyền Trưởng 
cũng để tiếp tục cầu xin cứu vớt." Nhưng vài phút 
sau, ông Trung Tá trở lại ghe với nỗi buồn tuyệt 
vọng cho biết: “Thuyền Trưởng không thể nào cứu 
được, vì họ đang làm nhiệm vụ khai thác dầu hoả. 
Ông tặng ghe chúng ta một hải bàn và hướng dẫn 
đi về hướng trại tị nạn. Ông nói, trên đường đi sẽ 
gặp tàu của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc và họ sẽ cứu 
chúng ta.” Ai ai cũng đều thất vọng, nhưng cũng 
mừng vì đã có hải bàn và hy vọng sẽ có tàu đến 
cứu. Hiện giờ đã được cung cấp nước uống, thức 
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ăn, một số quần áo; không như trước đây trong 
hoàn cảnh đói khát, vô phuơng hướng, vô tin tức 
và sống trong tuyệt vọng. 
 
Tôi đang hồi tỉnh một chút thì lại choáng váng khi 
nghe tin không may này.  
Bất ngờ, có một thanh niên la to lên:" Trong chuyến 
đi này có một cô giáo dạy Anh Văn tên Duyên.Vậy 
cô Duyên có trên ghe không? Nếu có, sao cô 
không chịu lên gặp Thuyền Trưởng xin cứu giúp 
đi?"  
Tôi đoán thanh niên này là Khánh, em vợ của anh 
Nguyễn Quốc Trụ. Khánh chưa hề gặp tôi, nhưng 
đã được anh Trụ dặn:" Hãy nhớ tìm cô Duyên, cô 
giáo dạy tiếng Anh đi trong chuyến này”.  
Mọi người lao xao la to theo: “Cô Duyên đâu? Cô 
Duyên đâu?”  
Tôi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng xì xào:" Chắc cô 
ta bị quăng xuống “ghe taxi” hay bị hải tặc bắt đi 
theo rồi chăng?”  
Tôi không còn đủ hơi sức để lên tiếng, chỉ đưa tay 
vẫy vẫy. Có người nói:" Ồ! cái bà tưởng đã chết hồi 
sáng nay.” 
 
Hai thanh niên còn khoẻ mạnh vội tiến về phía tôi, 
một người khiêng đầu, một người khiêng chân để 
đưa tôi lên thang dây, sau đó họ đặt tôi nằm trên 
sàn tàu. Chỉ vài phút sau, có một Bác Sĩ và vài thủy 
thủ vây chung quanh tôi. Họ cho tôi thở Oxy, tiếp 
theo cho uống một loại nước hay thuốc gì đó. Vị 
Bác Sĩ tiếp tục đo huyết áp, nghe tim, phổi và theo 
dõi. Ông nói tôi cứ thở tự nhiên. Được hít thở gió 
biển trong lành khoảng 15 phút, tôi thật sư tưởng 
mình đã được uống thuốc tiên “cải tử hoàn sinh” 
trong các truyện cổ tích. Tôi có thể trả lời các câu 
hỏi của Bác Sĩ bằng giọng nói rõ ràng, và xin được 
đứng dậy để được nói chuyện với Thuyền Trưởng 
cũng đang đứng tại đó. 
 
Lần đầu tiên được đứng trên sàn tàu vững chắc, 
kiên cố, rộng mênh mông, mà trước đó chỉ được 
ngồi chen chúc như cá hộp trên chiếc ghe mong 
manh; rồi đói khát, lo sợ hãi hùng với bao biến cố 
cận kề cái chết. Nhìn những ánh đèn màu rực rỡ 
từ trên cao của giàn khoang giữa những màu sắc 
lung linh của mặt trời như một viên hồng ngọc trên 
mặt nước biển vào lúc hoàng hôn, khiến tôi tưởng 
mình đang ở Thiên Đàng. Nếu may mắn được 
Thuyền Trưởng cứu, cho lên chiếc tàu Panama, thì 
đúng như từ âm phủ được lên cõi Tiên. 
 
Sau khi nghe tôi trình bày : "Chúng tôi là những 
người ra đi từ miền Nam Việt Nam, đã bất chấp 
mạng sống, bất chấp hiểm nguy để đi tìm tự do 
bằng chiếc ghe bé bỏng, mong manh và hiện đang 
bị vô nước vì hải tặc đâm thủng."  
 
Vị Thuyền Trưởng lắc đầu, rồi buồn bã nói: “Tôi rất 
tiếc không thể cứu quý vị được.Trước đó đã có hai 

người đàn ông nói chuyện tôi về yên cầu này. Tôi 
đã giải thích lý do tôi không thể cứu được. 
Thứ nhất: Chúng tôi đang khai thác dầu hỏa tại 
nước Malaysia này, chúng tôi không có đầy đủ 
phương tiện cứu nạn. 
 
Thứ hai: Số người trên ghe quý vị phải hơn 100 
người, chúng tôi lại càng gặp rất nhiều khó khăn 
để giúp đỡ. Tuy nhiên, xin quý vị đừng nên lo lắng. 
Hãy an tâm. Tôi đã cung cấp hải bàn để định 
phương hướng trên biển. Tôi đã hướng dẫn kỹ 
lưỡng đi về phía có trại tị nạn gần nhất, và tôi sẽ 
liên lạc với các tàu của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc 
đang di chuyển gần đây đến để cứu quý vị. Các 
thủy thủ chúng tôi đã làm mọi cách để giúp quý vị 
rồi. Tôi nghĩ quý vị sẽ lên đường bình an.” 
Đến đây, tôi lại thấy đầu óc quay cuồng. Từ lúc đầu 
tiên lọt vào được chiếc ghe Cá Lớn cho đến nay đã 
5 ngày lênh đênh giữa đại dương trong tuyệt vọng. 
Nếu không có những phép lạ xảy ra, làm sao tôi 
còn sống sót đến giờ phút này. Ôi!Tại sao có thể 
như thế này? Phải cố gắng nài nỉ, van xin Thuyền 
Trưởng. Tôi cố gắng trình bày với Thuyền Trưởng 
những biến cố hãi hùng, những nguy hiểm mà 
chúng tôi đã trải qua mấy ngày hôm nay như: 
không có người biết lái, nên chiếc ghe trôi vô dịnh, 
một cô bé đã chết khát và phải bị ném xuống biển, 
5 thiếu nữ đã bị hải tặc bắt đem theo sáng nay. 
Trước khi rút lui bọn hải tặc đã làm thủng ghe, hiện 
phải tát nước để có thể cầm cự, sống còn. May 
mắn đã gặp giàn khoang của các ông. Bây giờ chờ 
được tàu của Cao Ủy LHQ đến cứu, có lẽ tất cả 
chúng tôi sẽ làm mồi cho biển cả không bao lâu 
nữa. 
Thuyền Trưởng lộ vẻ xúc động, nhưng lại trấn an 
tôi: “Bây giờ đã có phương hướng, và sẽ có tàu 
của Cao Ủy LHQ đến cứu, quý vị đã có đủ lương 
thực và nước uống trong vài ngày nữa, xin cứ an 
tâm”. Chỉ nghĩ khi tôi trở về chiếc ghe mong manh, 
chật ních, ngột ngạt vì bao nhiêu mùi hôi hám cũng 
đủ chết. Trên ghe ai có đủ khả năng biết xử dụng 
hải bàn để lái cho đúng hướng? "Sai một ly sẽ đi 
một dặm” giữa đại dương thì cũng sẽ lạc hướng, 
tiếp tục trong vô định. Thêm vào đó tình trạng chiếc 
ghe bị đục thủng thì làm sao cầm cự cho đến khi 
gặp được tàu của Cao Ủy LHQ? 
 
(đón xem kỳ sau) 
 
 

 
 
 

  

 
Hãy tìm ra con người bạn khi bạn tách biệt 
khỏi gia đình, người bạn đời bạn đời của 
mình. Hãy tìm hiểu bạn là ai trên thế giới này 
và bạn cần gì để có hạnh phúc. Tôi cho rằng 
điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tìm 
thấy cái tôi bởi vì chỉ khi thấy được bạn mới 
có thể làm bất kì điều gì khác. 

Khuyết danh 
 
 

Read 
more: http://danhngoncuocsong.vn/tags/the-

gioi.html#ixzz45H4lrenD 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-tim-ra-con-nguoi-ban-khi-ban-tach-biet-khoi-gia-dinh-nguoi-ban.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-tim-ra-con-nguoi-ban-khi-ban-tach-biet-khoi-gia-dinh-nguoi-ban.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-tim-ra-con-nguoi-ban-khi-ban-tach-biet-khoi-gia-dinh-nguoi-ban.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-tim-ra-con-nguoi-ban-khi-ban-tach-biet-khoi-gia-dinh-nguoi-ban.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-tim-ra-con-nguoi-ban-khi-ban-tach-biet-khoi-gia-dinh-nguoi-ban.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-tim-ra-con-nguoi-ban-khi-ban-tach-biet-khoi-gia-dinh-nguoi-ban.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-tim-ra-con-nguoi-ban-khi-ban-tach-biet-khoi-gia-dinh-nguoi-ban.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-tim-ra-con-nguoi-ban-khi-ban-tach-biet-khoi-gia-dinh-nguoi-ban.html
http://danhngoncuocsong.vn/tags/the-gioi.html#ixzz45H4lrenD
http://danhngoncuocsong.vn/tags/the-gioi.html#ixzz45H4lrenD


Việt Nam Nguyệt San . 280 . 04.2016                                                                                                                   41 
 

Giải trí có giải 
thưởng SUDOKU 

Luật chơi: Có tất cả 9 hàng, 9 cột và 9 khung. Số 
từ 1 đến 9 chỉ được xuất hiện một lần ở mỗi hàng, 
mỗi cột và mỗi khung. 

Giải thưởng: giải đáp đúng sẽ được tặng một năm 
báo VNNS. Giải trúng quý độc giả cũng có thể gởi 
tặng người thân.  Đáp số xin gởi về địa chỉ tòa soạn 
trước ngày 30-04-2016. 
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Mẫu giới thiệu VNNS đến gia đình bè 
bạn 
 

- tên người giớI thiệu:------------- 
- số độc giả:----------------------- 
- địa chỉ--------------------------- 
- giới thiệu độc giả mới tên:----------- 
- địa chỉ -------------------------------- 
 

Giới thiệu 1 độc giả mới sẽ nhận được giải 
thưởng 6 tháng báo VNNS. 

 

Gratis examentraining: Wiskunde & 
Natuurkunde 

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

Neem contact op (Luyện thi miễn phí Toán – 
Vật Lý Cho thí sinh Tú Tài II, Tú Tài I và Trung 

Học Đệ Nhất Cấp Liên lạc): 
Trần Hữu Sơn 

0306063967 – 0659800724 
Katumtran975@gmail.com 

 

                                           ĐỌC VÀ ỦNG HỘ BÁO VIỆT NAM NGUYỆT SAN 
€ 30 MỘT NĂM 

 

Địa chỉ liên lạc  
Ban Quản Trị VNNS 

Kroeten 9 – 4871 JT  Etten-Leur 
Nederland 

 
Email: hpnguyen@congdonghoalan.com 

Telefoon: +31(0)765038426 
 

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

 

 
Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả 
mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự.  
- 
Anyone can give up, it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when 
everyone else would understand if you fell apart, that's true strength. 

Khuyết danh 
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Ngàn  
ánh dương 
rực rỡ 
  

  
Khaled Hosseini 
Trúc Hà dịch 

  
Chương 21  

  
Người tài xế taxi dừng xe lại để nhường cho một 
đoàn dài xe jeep Liên Xô và xe chở vũ khí đi qua. 
Tariq chồm qua khỏi người tài xế ở ghế trước và 
hét to, “Pajalusta! Pajalusta!”, “Cứ tự nhiên! Cứ tự 
nhiên!” 
  
Một chiếc xe jeep nhấn còi và Tariq huýt sáo đáp 
lại, mặt rạng rỡ, tay vẫy chào vui vẻ. “Súng đẹp 
lắm!” nó hét. “Xe tốt lắm! Quân đội tài lắm! Nhưng 
rất tiếc phải chịu thua một đám nông dân bắn súng 
cao su!” 
 Ðoàn xe đi qua hết. Ngưòi tài xế hòa nhập lại vào 
dòng xe trên đường. 
“Còn bao xa nữa?” Laila hỏi. 
“Nhiều nhất một giờ,” người tài xế bảo. “Trừ khi lại 
gặp đoàn xe hay trạm kiểm soát nào nữa.” 
  
Laila, ba nó và Tariq đang làm một chuyến đi chơi 
xa một ngày. 
Nhỏ Hasina cũng muốn đi theo, nó van nài cha nó 
nhưng ông không cho. Chuyến đi là do ý của ba 
Laila. Mặc dù lương ông không cho phép, ông cũng 
đã thuê xe và tài xế cho cả ngày. Ông không chịu 
tiết lộ về địa điểm họ sẽ đến mà chỉ nói rằng, với 
nơi này, ông muốn góp phần trong việc giáo dục 
Laila. 
  
Họ đi từ năm giờ sáng. Qua kính xe phiá Laila, 
phong cảnh chuyển từ những đỉnh núi tuyết phủ 
đến sa mạc rồi đến những hẻm núi và những vách 
đá cháy nắng. Dọc đưòng, họ đi qua những căn 
nhà vách đất mái tranh và những cánh đồng điểm 
đầy những bó lúa mì. Xa xa đây đó trên những 
khoảng đất bụi mù, Laila nhận ra những căn lều 
màu đen của dân du mục. Và nhiều lần, xác những 
chiếc xe tăng Liên Xô bị cháy và những chiếc trực 
thăng bị bắn rơi. Ðây, Laila nghĩ, chính là A Phú 
Hãn của anh Ahmad và anh Noor. Ðây, ngay tại 
những tỉnh lỵ, chính là nơi cuộc chiến đã xẩy ra. 
Chứ không phải ở Kabul. Kabul phần lớn được 
bình yên. Ở Kabul, nếu không có tiếng súng thỉnh 
thoảng bùng nổ, nếu không có những người lính 
Liên Xô hút thuốc trên vỉa hè và những chiếc xe 
jeep chạy đầy đường, thì có lẽ chiến tranh đã chỉ 
là một tin đồn mà thôi.  
  

Cuối buổi sáng, sau khi đã qua hai trạm kiểm soát 
nữa thì xe tiến vô một thung lũng. Ba cho Laila 
chồm qua ghế để chỉ cho nó một loạt các bức 
tường có vẻ cổ xưa, màu nắng đỏ, ở xa xa. 
  
“Ðó là Shar-e-Zohak. Thành phố Ðỏ. Từng là một 
thành trì kiên cố dựng lên khoảng chín trăm năm 
về trước để bảo vệ thung lũng, chống quân xâm 
lược. Vào thế kỷ thứ mười ba, cháu nội trai của 
Thành Cát Tư Hãn tấn công thành nhưng bị giết 
chết. Sau đó chính Thành Cát Tư Hãn đã phá hủy 
thành.” 
 “Và đó, các bạn trẻ thân, là câu chuyện về đất 
nước của chúng ta, hết kẻ xâm lược này đến kẻ 
xâm lược khác,” người tài xế nói và gạt tàn thuốc 
qua cửa xe. “Nam Tư. Ba Tư. Á Rập. Mông Cổ. Rồi 
bây giờ Liên Xô. Tuy nhiên, mình giống như những 
bức tường trên kia. Bầm dập, nhìn chẳng đẹp đẽ 
gì, nhưng vẫn còn đứng vững. Có đúng không, ông 
anh? 
 “Ðúng như thế,” ba Laila đáp. 
  

*** 
Nửa tiếng sau, ngưòi tài xế cho xe dừng lại. 
 “Xuống đi, hai con,” ba nói. “Xuống mà coi này.” 
  
Họ ra khỏi xe. Ba đưa tay chỉ. “Kia kià. Thấy 
không.” 
  
Tariq há hốc mồm nhìn. Laila cũng thế. Và nó nhận 
biết ngay là dù nó có sống đến trăm tuổi cũng sẽ 
không bao giờ lại được nhìn thấy một thứ gì lộng 
lẫy như thế nữa. 
 Hai pho tương Phật to kinh khủng, sừng sững cao 
hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Laila qua tất 
cả những tấm hình nó đã được nhìn thấy. Ðược 
tạc trong vách đá bạc màu nắng, hai pho tượng 
nhìn xuyên xuống cha con nó như gần hai ngàn 
năm trước, Laila tưởng tượng, đã chăm chú nhìn 
theo những đoàn xe đi ngang qua thung lũng trên 
Con Ðường Tơ Lụa. Hai bên pho tượng, dọc theo 
chỗ lõm trên vách đá cheo leo, chi chít vô số những 
hang nhỏ. 
 “Cháu cảm thấy mình thật nhỏ bé,” Tariq nói. 
“Các con muốn leo lên không?” ba hỏi. 
“Leo lên tượng hả?” Laila hỏi. “Ðược không ba?” 
Ba mỉm cười và chìa tay ra. “Ta đi nào.” 
  
Tariq leo thật khó khăn, nó phải vịn vô cả hai cha 
con Laila để từng bước nhích lên những bậc thang 
quanh co, chật hẹp và thiếu ánh sang. Trên đường 
leo, đâu đâu họ cũng nhìn thấy những cái hang tối 
tăm và những đường hầm chi chít như tổ ong trong 
vách đá. 
 “Cẩn thận khi đặt chân nhé,” ba nói. Tiếng ba vang 
to. “Ðất trơn nguy hiểm đó.” 
  
Nhiều chỗ, những bậc thang hở, nhìn được vào 
bụng tượng Phật. 
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“Ðừng nhìn xuống dưới, các con. Cứ nhìn thẳng 
trước mặt.” 
 Trong khi leo, ba nói cho hai đứa biết thành phố 
Bamiyan một thời đã là một trung tâm Phật giáo 
phồn thịnh cho đến khi rơi dưới sự cai trị của Hồi 
giáo Á Rập vào thế kỷ thứ chín. Những vách đá sa 
thạch từng là nơi trú ngụ của các sư Phật giáo, họ 
đục hang trong đá để có chỗ ở và cho khách hành 
hương nghỉ ngơi, trú ẩn. Ba nói các sư đã vẽ 
những bức họa tuyệt đẹp trên vách và trên nóc 
hang của họ. 
 “Có một thời,” ba nói, “đã có năm ngàn vị sư sống 
ẩn dật trong những hang này.” 
 Khi họ lên tới đỉnh, Tariq gần như đứt hơi. Ba cũng 
hổn hển. Nhưng mắt ba ngời sáng vì hăng hái. 
 “Mình đang đứng trên đỉnh đầu của tượng,” ba nói, 
vừa lau trán với chiếc khăn tay. “Ở kia có chỗ lõm, 
mình có thể đứng nhìn ra ngoài.” 
 Họ nhích từ từ ra tới chỗ vách đá giốc đứng hiểm 
trở, đứng sát cạnh nhau, ba ở giữa, và ngắm nhìn  
thung lũng phía dưới. 
 “Ồ, xem kìa!” Laila kêu lên. 
  
Ba nhoẻ miệng cười. Bên dưới, thung lũng 
Bamiyan được trải thảm bằng những mảnh ruộng 
tốt tươi. Ba nói đó là những ruộng lúa mì mùa đông 
và cỏ linh lăng với cả khoai tây nữa. Những hàng 
bạch dương bao bọc xung quanh, những con suối 
và mương lạch chằn chịt trên ruộng, những dáng 
phụ nữ tí hon ngồi xổm giặt quần áo trên bờ. Ba 
đưa tay chỉ những cánh đồng lúa và lúa mạch phủ 
kín triền dốc. Trời mùa thu và Laila nhìn thấy rõ trên 
nóc những ngôi nhà gạch bùn màu đỏ, những 
người dân trong chiếc áo dài màu tươi sáng đang 
trải lúa ra phơi. Con đường chính đi qua thị trấn 
cũng trồng bạch dương hai bên. Hai bên đường có 
những cửa hàng nhỏ, những quán nước trà và 
những người thợ hớt tóc bên lề đường. Xa khỏi thị 
trấn, khỏi con sông và những con suối, Laila thấy 
những chân đồi trần trụi, bụi nâu, và xa hơn nữa, 
tách xa khỏi mọi thứ khác ở A Phú Hãn, là dãy núi 
Hindu Kush phủ tuyết. 
 Bên trên mọi thứ này, bầu trời xanh trong vắt, 
không gợn chút mây.  
 “Yên tĩnh quá,” Laila hít thở. Nó nhìn thấy những 
con cừu và ngựa tí hon nhưng không nghe được 
tiếng be be và tiếng hí của chúng.  
 “Ðó là điều ba nhớ nhất về chỗ này,” ba nói. “Sự 
yên lặng và sự an bình. Ta muốn các con trải 
nghiệm điều đó. Nhưng ta cũng muốn các con nhìn 
thấy tận mắt di sản của đất nước các con, để các 
con hiểu được quá khứ phong phú của nước mình. 
Các con thấy không, cũng có những điều ta có thể 
dạy cho các con. Một số điều học từ sách vở, 
nhưng cũng có những điều các con phải chứng 
kiến tận mắt và cảm nhận tận nơi.” 
 “Nhìn kìa,” Tariq kêu lên. 
Họ nhìn theo một con chim ưng đang lượn vòng 
trên không. 
 “Ba đã dẫn má lên đây bao giờ chưa?” Laila hỏi. 

 “Ồ, rất nhiều lần. Trước khi sanh mấy anh. Và sau 
đó nữa. Má con hồi đó tánh mạo hiểm và … sinh 
động lắm. Cô ta gần như là người linh hoạt nhất, 
vui vẻ nhất mà ba từng gặp.” Ông mỉm cười khi 
nhớ lại. “Cô ta có giọng cười đặc biệt. Nói thật, đó 
là lý do ba cưới má con đó, Laila, vì giọng cười của 
cô ta. Không thể nào cưỡng lại được giọng cười 
đó.”  
  
Một làn sóng trìu mến bỗng dâng lên trong lòng 
Laila. Kể từ nay, nó sẽ luôn luôn nhớ đến ba trong  
hình ảnh này: ba hồi tưởng về má, đứng chống 
khuỷu tay lên tảng đá, hai tay ôm cằm, mái tóc rối 
bời vì gió, mắt nheo vì nắng. 
 “Cháu đi xem vài hang động nhé,” Tariq bảo. 
“Cẩn thận nhé,” ba nói. 
“Dạ,” tiếng Tariq vang lại. 
   
Laila theo dõi một nhóm ba người đàn ông đứng tít 
dưới kia nói chuyện, gần bên con bò cột bên hàng 
rào. Chung quanh họ, cây cối đã bắt đầu đổi sang 
màu vàng, cam và đỏ thắm. 
 “Ba cũng nhớ các anh chứ, con biết không,” ba 
nói. Mắt ông hơi rung rưng. Cái cằm run run. “Tánh 
ba không… Còn má con thì, vui hay buồn gì cũng 
quá độ. Má không dấu được. Trước giờ vẫn thế.  
 
Còn ba thì có lẽ khác. Ba có xu hướng… Nhưng 
cái chết của các anh con cũng khiến ba tan nát. Ba 
cũng nhớ chúng lắm. Không có ngày nào mà ba 
không… Khổ lắm con ơi. Thật khổ.” Ông chùi 
nhanh hai khóe mắt bằng ngón tay cái và trỏ. Lúc 
ông cố nói, giọng ông nghẹn ngào không nói được. 
Ông khép môi, cắn răng và chờ. Ông hít hơi thật 
lâu và thật sâu, rồi nhìn Laila. “Nhưng ba mừng vì 
ba còn có con. Mỗi ngày ba đều cám ơn Thượng 
Ðế đã ban con cho ba. Mỗi ngày. Có đôi khi, những 
hôm má con chán đời nhất, ba có cảm tưởng như 
ba chỉ còn có mỗi mình con thôi.” 
  
Laila đứng sát vào ba và tựa má lên ngực ông. Ba 
có vẻ hơi giật mình – khác với má, ba hiếm khi tỏ 
tình thương bằng cử chỉ. Ba đặt một nụ hôn thật 
nhanh lên đỉnh đầu Laila và cũng vòng tay ôm nó 
một cách vụng về. Họ đứng như thế một lúc lâu, 
nhìn xuống thung lũng Bamiyan bên dưới. 
 “Ba yêu mảnh đất này vô cùng, nhưng có những 
lúc ba nghĩ phải rời bỏ nơi đây,” ba nói. 
“Ðể đi đâu?” 
“Nơi nào cũng được, miễn dễ quên. Có lẽ Pakistan 
trước. Một năm, có thể hai năm. Trong khi chờ đợi 
thủ tục giấy tờ.” 
“Rồi sau đó?” 
“Rồi sau đó, chà, thế giới mênh mông. Có thể Hoa 
Kỳ. Chỗ nào gần biển. Cựu Kim Sơn (California) 
chẳng hạn.” 
  
Ba nói Mỹ là dân tộc hào phóng. Họ sẽ giúp mình 
tiền và thực phẩm một thời gian cho đến khi gia 
đình mình có thể tự túc được. 
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 “Ba sẽ tìm được việc làm, rồi sau vài năm, khi 
mình đã dành dụm đủ tiền, mình sẽ mở một tiệm 
ăn A Phú Hãn nhỏ. Chẳng cần sang trọng, con à, 
chỉ cần một chỗ nhỏ khiêm nhường thôi, vài cái 
bàn, dăm bức thảm. Hoặc giả treo vài tấm ảnh của 
Kabul. Mình cho người Mỹ thưởng thức hương vị 
thức ăn A Phú Hãn. Và với tài nấu nướng của má 
con, người ta sẽ xếp hàng dài ngoằn trước tiệm.” 
“Và con, con sẽ tiếp tục đi học, tất nhiên rồi. Con 
biết ba nghĩ sao về việc này mà. Ðó sẽ là ưu tiên 
hàng đầu của mình, cho con được học đến nơi đến 
chốn, hết trung học rồi vào đại học. Tuy nhiên,  
những lúc con rảnh rỗi, nếu con muốn, con có thể 
giúp một tay, chẳng hạn như ghi đơn hàng, châm 
nước, đại loại như thế.” 
Ba nói tiệm mình sẽ nhận tiệc sinh nhật, lễ cưới 
hỏi, họp mặt Tết. Tiệm ăn sẽ trở thành nơi gặp gỡ 
của  những người A Phú Hãn, giống như mình, 
chạy trốn chiến tranh. Rồi tới khuya, sau khi hết 
khách và tiệm đã dọn dẹp xong, ba người sẽ ngồi 
uống trà giữa những chiếc bàn trống, mệt nhưng 
đầy lòng biết ơn cho sự may mắn của mình. 
  
Sau khi dứt lời, ông trở nên im lặng. Cả hai cha con 
đều im lặng. Họ biết má chẳng đi đâu. Rời khỏi A 
Phú Hãn là một điều không tưởng đối với má lúc 
hai anh Ahmad và Noor còn sống. Bây giờ hai anh 
đã chết thì việc cuốn gói bỏ chạy lại càng là một sự 
sỉ nhục, phản bội, chối bỏ sự hy sinh của hai người 
con của má. 
 Sao anh lại có thể nghĩ đến chuyện đó hả? Laila 
như nghe được lời má nói. Cái chết của hai con 
mình không có nghĩa lý gì đối với anh hay sao? 
Niềm an ủi duy nhất của em là em biết mình đang 
bước chân trên mảnh đất đã thấm máu con mình. 
Không. Không bao giờ. 
 Và ba thì không bao giờ đi nếu không có má, Laila 
biết chắc, mặc dù bây giờ má không còn làm đủ 
bổn phận người vợ đối với ba, và người mẹ đối với 
Laila. Vì má, ba sẽ gạt qua một bên giấc mơ này 
của mình, giống như ông phủi những vết bột trên 
áo choàng mỗi khi ông đi làm về. Và như thế, họ 
sẽ ở lại. Ở lại cho tới khi chiến tranh kết thúc. Ở lại 
để đón nhận mọi thứ đến sau chiến tranh. 
  
Laila còn nhớ có lần nghe má nói với ba là má đã 
lấy phải một người đàn ông thiếu cương quyết. 
Má đâu có hiểu. Má đâu có hiểu là nếu má tự soi 
gương thì sẽ thấy ngay kẻ thiếu cương quyết 
đang nhìn má. 
Một lúc lâu sau, khi họ đã ăn bữa trưa với trứng và 
khoai tây luộc cùng với bánh mì, Tariq đánh giấc 
trưa dưới gốc cây bên bờ suối chảy róc rách. Anh 
chàng cẩn thận xếp chiếc áo choàng làm gối đầu, 
hai tay khoanh trước ngực. Người tài xế đi vô làng 
để mua hột hạnh nhân. Ba ngồi dưới gốc một cây 
keo to đọc sách. Laila có biết cuốn sách này. Ba 
đã có lần đọc cho nó nghe rồi. Sách kể câu chuyện 
một ngư phủ già tên Santiago câu được con cá 
khổng lồ. Nhưng đến khi đưa được chiếc ghe về 

đến bến an toàn thì con cá chẳng còn gì nữa; lũ cá 
mập đã riả nó tiêu tan. 
  
Laila ngồi bên bờ suối, ngâm chân trong giòng 
nước mát lạnh. Trên không, muỗi bay vo ve và hột 
bông gòn nhảy múa. Một con chuồn chuồn bay vo 
vo gần đó. 
  
Laila ngắm đôi cánh chuồn chuồn phản chiếu tia 
nắng khi bay vo vo từ ngọn cỏ này qua ngọn cỏ 
khác. Ðôi cánh chớp màu tím, lục, rồi cam. Bên kia 
suối, một đám con trai địa phương đang lượm 
phân bò khô bỏ vô bao bố buộc sau lưng. Ðâu đó 
có tiếng lừa kêu. Cái máy phát điện bắt đầu nổ 
máy. 
 Laila lại ngẫm nghĩ về giấc mơ nhỏ của ba nó. Một 
nơi nào đó gần biển. 
 Có một điều nó đã không nói với ba lúc đứng trên 
đỉnh tượng Phật: đó là do một lý do quan trọng, nó 
mừng vì nhà không đi được. Nó sẽ nhớ nhỏ Giti 
với vẻ mặt nghiêm trang đến khó chịu, thật thế, và 
ngay cả nhỏ Hasina với giọng cười độc ác và lời 
trêu trọc vô ý tứ nữa. Nhưng hơn hết, nó còn nhớ 
quá rõ nỗi khổ mà nó không tài nào thoát được của 
bốn tuần lễ vắng mặt Tariq lúc anh chàng đi 
Ghazni. Nó nhớ quá rõ thời gian dài đăng đẳng 
như thế nào khi thiếu Tariq, nó đã nặng nề lê gót 
và cảm thấy chán nản, mất thăng bằng như thế 
nào. Thì làm sao nó có thể đương đầu nổi với sự 
thiếu vắng Tariq vĩnh viễn? 
 Có thể đó là điều vô tâm khi thiết tha muốn sống 
kề cận một người ở nơi đây, trên một đất nước mà 
súng đạn đã phá tan thân xác hai anh nó. Tuy 
nhiên, chỉ cần hình dung Tariq tấn công thằng 
Khadim bằng cái chân gỗ của nó, là không có gì ý 
nghĩa hơn đối với Laila trên đời này. 
  

*** 
Sáu tháng sau, tháng tư năm 1988, ba về nhà với 
tin tức quan trọng. 
 “Họ đã ký hiệp ước!” ba nói. “Ở Genève.” Chính 
thức rồi. Họ đang rút đi. Trong vòng chín tháng nữa 
thôi sẽ không còn bóng dáng một tên Liên Xô nào 
ở A Phú Hãn nữa!” 
 Lúc đó má ngồi dậy trên giường. Má nhún vai. 
 “Nhưng chế độ cộng sản vẫn còn đó,” má bảo. 
“Najibullah là tổng thống bù nhìn của Liên Xô. Ông 
ta không đi đâu. Không, chiến tranh sẽ còn tiếp 
diễn. Chưa hết đâu.” 
 “Najibullah sẽ không ở lâu,” ba nói. “Họ đang rút 
đi mà. Họ đang thực sự rút quân!” 
 “Hai cha con cứ ăn mừng, nếu muốn. Còn tôi, tôi 
sẽ không yên được cho tới khi nào thánh chiến  
quân Hồi diễn hành mừng chiến thắng ngay tại thủ 
đô Kabul này.” 
  
Nói xong, má lại nằm xuống và kéo chăn đắp lên 
người.      
 
       (còn tiếp)             
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Phân ưu 
Nhận được hung tin nhạc phụ của anh Trần Quang A’nh, ông Phanxico Nguyễn Văn Huệ  

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1923 đã qua đời ngày 12 tháng 03 năm 2016, hưởng thọ 

92 tuổi. 

Thành kính chia sẻ cùng tang quyến niềm đau to tát nhứt đời người. 

Nguyện cầu hương hồn cụ ông sớm về nước Chúa. 

Đoàn thể:  

- Ban Chấp Hành Cộng đồng VNTNCS/ HL 

- Ban Biên Tập VNNS 

- Đảng Việt Tân/ cơ sở Hòa Lan 

- Ủy Ban Xây Dựng TĐTN 

 

Cá nhân: 

- Gia đình Nguyễn Hữu Phước 

- Gia đình Ngô Thụy Chương 

- Gia đình Nguyễn Đắc Trung 

- Gia đình Lê Quang Kế 

- Gia đình Nguyễn Văn Đáo  

- Gia đình Đinh Ngọc Hiển 

- Gia đình Lê Thị Ngọc 

- Gia đình Nguyễn Hồng Sơn 

- Gia đình (ô/b) Nguyễn Tấn Nghĩa 

- Gia đình (ô/b) Trần Quang Tâm 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm Tạ 

Toàn thể gia quyến xin chân thành cảm tạ: 

- Lm Quản nhiệm Giuse Trần Đức Hưng của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt    

Nam tại Hòa Lan 

- Lm Gioan Nguyễn Văn Thông 

- Cộng Đồng Người Việt tại Alkmaar 

- Quý ông bà và anh chị em Giáo Khu Alkmaar 

- Ca Đoàn Giáo Khu Alkmaar 

- Thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. 

Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn và ghi nhớ những tấm lòng đầy tình nghĩa đã giúp đỡ, 

đến phúng viếng, gửi lời chia buồn, gửi vòng hoa, đọc kinh cầu nguyện, dâng Thánh Lễ an 

táng và tiễn đưa linh hồn của 

Chồng, cha và ông của chúng tôi; 

Ông Phanxico Nguyễn Văn Huệ 

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1923 và 

được Chúa gọi về ngày 12 tháng 03 năm 2016, hưởng thọ 92 tuổi. 

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn vàn Hồng Ân xuống cho các Cha và toàn thể 

quý vị. 

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi thiếu sót, xin quý vị niệm tình tha thứ. 

Tang gia đồng bái tạ. 

Bà quả phụ Nguyễn thị Ánh và các con, cháu. 

 

* Cáo Phó được thay thế bằng Lời Cảm Tạ này. 

 

 

- Gia đình (a/c) Nguyễn Đức Lễ 

- Gia đình Lý Trinh Lương 

- Gia đình Nguyễn Khai Trí 

- Gia đình Võ đức Tiến 

 - Gia đình Lý Khánh Hồng 

- Gia đình Nguyễn Thị Cẩm Vân 

  -Gia đình Nguyễn Quang Kế 
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Trang Giáo Dục 
 
 
 

Trần Hữu Sơn 
 Nhằm tìm hiểu thêm về nền giáo dục của Hòa Lan, 

Trang Giáo Dục của báo Việt Nam Nguyệt San sẽ 
cố gắng, phổ biến,  giới thiệu đến quý độc giã một 
số tin tức, số liệu và dữ kiện liên quan đến việc học 
của con em.  
Để cho Trang Giáo Dục được hữu ích hơn, chúng 
tôi kính mong được đón nhận đóng góp thường 
xuyên và thiết thực của quý độc giã.  
Các câu hỏi liên quan đến giáo dục, đến việc học 
hành thi cử của con cháu , hoặc thành quả của các 
con em đạt được ở nhà trường, sau các kỳ thi,…là 
những đóng góp vô cùng quý giá. 
Số báo tháng này, Trang Giáo Dục muốn tiếp tục 
trình bày con đường học vấn bậc Trung Học  của 
các học sinh lớp ( groep ) 8, sau khi được Thầy Cô 
đánh giá , cộng với số điểm đạt được qua bài làm 
Cito-Toets. 
Được biết kể từ niên khóa 2014 – 2015, việc xác 
định trình độ của các em học sinh để cho vào một 
trong các cấp bậc Trung Học, trước tiên là do Thầy 
và Cô Giáo quyết định. Sau đó mới  dựa vào số 
điểm của bài làm cuối cùng gọi là Cito-toets. 
Nếu Thấy Cô chọn, thí dụ như  em học sinh A được 
theo họ bậc  HAVO, thì cho dù số điểm Cito Toets 
của em không đủ để theo cấp học này, em A vẫn 
được quyền theo học HAVO như Thầy Cô đã đề 
nghi. 
Nhưng nếu em A làm bài Cito-Toets đạt số điểm 
cao,  của hệ VWO, thì em A có quyền chọn VWO, 
cho dù Thầy Cô đề nghị em vào HAVO. 
Theo số liệu của Bộ Giáo Dục đưa ra hồi tháng 12 
năm 2015, Niên khóa vừa rồi đã có 37.000 học sinh 
đạt được số điểm khác với trình độ mà Thầy Cô đã 
đề nghị. Trong số này có 6200 học sinh được may 
mắn chọn vào bậc Trung Học cao hơn bậc mà 
Thầy Cô đã đánh giá. 
(http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/det
ail/4201904/2015/12/04/6200-kinderen-krijgen-
nieuw-advies-na-goede-cito-score.dhtml). 
Sự kiện này đã thay đổi quyết định của ông Thứ 
Trưởng Bộ Giáo Dục Sander Dekker. Ông chưa 
quyết định dứt khoát là giao trách nhiệm cho Thầy 
Cô chọn lưa học sinh vào bậc Trung Học. 
Cuối năm 2019, dựa vào kết quả khả tín hay không 
khả tín của việc  chọn học sinh của 5 niên khóa liên 
tục ( Từ niên khóa 2014 đến 2019 ) ông Thứ 
Trưởng sẽ có quyết định cuối cùng là duy trì quyền 
chọn lựa học sinh của Thầy Cô hay dựa vào số 
điềm đạt được của học sinh qua kỳ làm bài kiểm 
soát Cito-Toets cuối cùng. 
  
Giáo Dục cũng như các lãnh vực khác của Xã Hội 
khác, luôn luôn thay đổi theo thời gian.  

Nhớ lại những năm đầu vừa mới đến tỵ nạn tại Hòa 
Lan – những năm 70, 80 – hoặc tự chúng ta, hoặc 
con cháu,…tiếp tục cấp sách vào học ở các trường 
tiểu học, trung Học , Cao Đẳng hay Đại Học,… 
Ngày đó, ở bậc Tiểu học chưa chia ra thành ” groep 
‘’ mà là ”Klas”. 
Bậc Trung Học Phổ Thông, được biết MAVO, 
HAVO và VWO; Trung học chuyên nghiệp thì LBO, 
KMBO, MBO mà chưa có VMBO…. 
Đến năm 1999, Bộ Giáo Dục đã bỏ MAVO và LBO 
để thay vào đó một cấp học chung , gọi là VMBO. 
Cấp học này còn tương đối mới so với một số bà 
con trước đây thường biết đến MAVO. 
 
VMBO là viết tắt của Voorbereidend Middelbaar 
BeroepsOnderwijs ( Tạm dịch: Hệ giáo dục chuẩn 
bị cho Trung Học Chuyên Nghiệp ). 
Vì kết hợp giữa Phổ Thông và Chuyên Nghiệp cho 
nên trong ‘’ nội dung chương trình học’’ của VMBO 
được chia ra nhiều hướng đi khác nhau. 
Trong Trang Giáo Dục trước đây, chúng tôi đã phát 
họa sơ qua về các hướng đi trong cấp học VMBO. 
Xin nhắc lại ở đây một lần nữa. 
Tùy thuộc vào số điểm đạt được trong kỳ làm bài 
kiểm Cito-toets cuối năm, học sinh được đề nghị 
chọn một trong  5 hướng đi, theo thứ tự ít điểm 
nhất cho đến cao nhất của VMBO như sau: 
 1-leerwegondersteunend onderwijs ( lwoo ) 
2- Basisberoepsgerichte leerweg ( BB ) 
3- Kaderberoepsgerichte leerweg ( KB ) 
4- Gemengde leerweg ( GL ) 
5 -Theoretische leerweg  ( TL ) 
 
 Hướng đi  5, thường được gọi là VMBO – TL 
tương đương với MAVO ngày trước, nghĩa là chỉ 
học lý thuyết như học sinh ở các trường phổ thông. 
Hướng đi KB, GL ,..Vừa học lý thuyết vừa học 
nghề, có thể so sánh trỉnh độ  Tiểu học Chuyên 
nghiệp LBO trước đây. 
Các học sinh TL, sau khi học xong, có thể theo học 
HAVO hay vào trường nghề MBO. 
 Còn lại các hương đi 2, 3, 4,…chỉ có thề vào MBO, 
chứ không được theo học HAVO. 
Riêng hướng đi 1 ( LWOO ), hoàn toàn là học 
nghề. Hướng này dành riêng cho học sinh không 
có năng khiếu về các môn học phổ thông, nhưng 
rất thích dùng đôi tay,… 
  
Các học sinh theo hướng học nghề (hướng đi 
1,2,3,4), tùy theo sở thích được quyền chọn một 
trong sector ( ngành nghề ) sau đây: 
  
Economie – Kinh Tế 
Techniek- Kỹ Thuật  
Zorg en Welzijn- An sinh,  
Landbouw - Nông Nghiệp 
  
Được biết, cho đến nay tỉ lệ các em học sinh Việt 
Nam theo học các cấp GYM. VWO, HAVO cao hơn  
hơn  cấp VMBO. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisberoepsgerichte_leerweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaderberoepsgerichte_leerweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemengde_leerweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theoretische_leerweg


Việt Nam Nguyệt San . 280 . 04.2016                                                                                                                   47 
 

  

CÁO PHÓ & CẢM TẠ 
 
Chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo cùng thân bằng quyến thuộc,quy Đồng Hương và bằng 
hữu: 
 
Mẹ,Bà Nội,Bà Ngoại của chúng tôi là: 
Bà Quả Phụ TRẦN THANH SANG Nhũ Danh DƯƠNG THỊ HUỆ, 
Pháp Danh Diệu Định, sinh ngày 24 tháng 10 nam 1936 tai Cà Mâu Việt-Nam 
đã mãn phần hồi 12 giờ 15 ngày 3 tháng 4 năm 2016, nhằm ngày 26 tháng 2 nam Bính Thân 
THỌ 81 tuổi tại tư gia Potgieterstraat 147 - 5343 HT OSS. 
 
Lễ Hỏa Thiêu vào  hồi 12 giờ ngày  8 tháng 4 năm 2016  
( nhằm ngày 2 tháng 3 năm Bính Thân tại Roosmalen ). 
 
Chúng con,chúng tôi xin chân thanh cảm tạ:  
Thượng-Tọa Thích Minh Giác, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Chủ Trì Chùa Vạn 
Hạnh Hòa Lan; 
 
Quý Thông Gia, Quý Đồng Hương, Quý Bằng hữu, Quý Thân bằng, Quyến thuộc đã gọi điện thoại 
chia buồn, đã gữi hoa phúng điếu, đã đến thăm và san sẻ nỗi đău mất mát của chúng tôi. 
 
Quý Vị trong Ban Hộ  Niệm đã đến tụng Kinh cầu siêu  cho Me, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi. 
 
Trong lúc tang gia vô cùng bối rối, ắt sẽ có rất nhiều điều sơ sót, kính xin Thương Tọa  cùng Quý 
Vi niệm tình Hoan Hỉ tha thứ và miễn trách. 
 
Toàn thể tang gia xin chân thành cam tạ Quý Vị. 
- Trưởng Nam Trần Thanh Tâm, vợ Lê Cao Ngọc Nga, con Trần Ái  Thương 
- Thứ Nam Trần Thanh Bình, vợ  Nguyễn Thị Thùy Linh, con Trần Nhã Phương Nhi(LINA), Trần 
Thanh My(Janey) 
- Thứ Nam Trần Thanh Tú, vợ Nguyễn Thị Kim Loan, con Trần Mạnh Hùng(Tommy), Trần Mỹ    
Huyền(Kimmily) 
- Trưởng Nữ Trần Thị Phương Nga 
- Thứ Nữ Trần Thị Phương Lan, chồng Hồ Tuấn Minh(ở Hoa Kỳ), con Hồ Minh Khoa, Hồ Minh Cang, 
Hồ Minh Nhân 
- Thứ Nữ Trần Thị Phương Duyên 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Suy ngẫm  

Tình yêu của người mẹ 

 
Một buổi tối, một cặp vợ chồng đang lái xe thì thấy có một người phụ nữ đứng giữa đường, đang 
vẫy tay về phía họ. Người vợ bảo chồng cứ tiếp tục lái đi, nhưng anh chồng lại quyết định lại xem 
có chuyện gì, đề phòng trường hợp có ai đó bị thương. Khi đến gần, họ thấy người phụ nữ mang 
nhiều vết trầy xước và bầm tím trên mặt. Cặp vợ chồng bèn dừng lại để tìm cách giúp đỡ. Người 
phụ nữ đó nói rằng gia đình cô ta, 3 người bị tai nạn xe hơi và chồng con cô ấy vẫn bị kẹt lại trong 
xe. Người chồng đã chết nhưng đứa con vẫn còn sống thoi thóp. 

       Anh chồng kia xuống xe, bảo người phụ nữ ở lại với vợ mình và đi cứu đứa bé. Trong chiếc xe 
nát bươm, anh thấy 2 xác người ở ghế trước nhưng không chú ý lắm, anh kéo đứa bé trong xe ra 
và mang nó về cho mẹ nó. Khi trở lại, chỉ có vợ anh ở đó, anh hỏi thì cô ấy bảo rằng người phụ nữ 
kia đã theo anh ngay khi anh rời đi.... 
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Hóa chất độc hại: Thủ phạm 
chính gây ung thư tại Việt Nam 
27.03.2016, SÀI GÒN (NV) - Các loại hóa chất độc 
hại trong thực phẩm đang làm tăng nhanh số người 
bị bệnh ung thư tại Việt Nam và có thể trở thành 
nước có tỉ lệ dân số mắc bệnh này cao nhất thế 
giới. 

 

“Thuốc siêu nạc” được sử dụng trong chăn nuôi 
heo tồn dư ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người 
tiêu dùng. (Hình: VnExpress) 

Lời cảnh cáo này đã được thấy từ mấy năm trước, 
bây giờ lập lại trong sự bất lực của tất cả các cơ 
quan ban ngành từ canh nông đến y tế và những 
người đóng vai trò kiểm soát, thanh tra chăn nuôi 
và thị trường. 

Một trong những vấn nạn lớn nhất đang diễn ra là 
sử dụng chất “tạo nạc” trong thịt heo được các 
người chăn nuôi sử dụng tối đa. Chất “tạo nạc” là 
các loại hóa chất salbutamol và clenbuterol thuộc 
nhóm Beta-agonist được dùng để điều trị bệnh hen 
suyễn và viêm phế quả với lượng rất nhỏ. Nhưng 
giới chăn nuôi heo tại Việt Nam lại trộn chúng vào 
cám để nuôi heo cho lớn nhanh và rất “nạc” để bán 
được cao giá, lợi nhuận nhiều hơn.Khi trị bệnh hen 
suyễn, các hóa chất vừa kể cũng gây ra tác dụng 
phụ như kích động, co giật, rối loạn nhịp tim, giảm 
kali trong máu. Thuốc đã được chứng minh gây 
quái thai ở động vật. Vì người chăn nuôi tại Việt 
Nam lạm dụng salbutamol và clenburetol để kích 
thích “tăng trọng, tăng tỉ lệ nạc” cho heo, gà. Hậu 
quả, người tiêu dùng ăn phải thịt có tồn dư các chất 
trên có thể dẫn đến ngộ độc, bệnh mãn tính, ung 
thư, thậm chí tử vong. 

Tại cuộc hội thảo “Vì thị trường thực phẩm an toàn” 
sáng 26 Tháng Ba,theo tường thuật của 
VnExpress, ông Đỗ Ngọc Chính, đại diện văn 
phòng phía Nam của Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ 
Người Tiêu Dùng Việt Nam (Vinastas), “nêu lên 
vấn nạn mang tính quốc gia ở nước ta là việc sử 
dụng các loại thuốc tăng trọng trong chăn nuôi heo 
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dùng.” 

Theo nguồn tin này, từ Tháng Năm, 2011 đến nay, 
Vinastas khảo sát thị trường thức ăn chăn nuôi heo 

và gà ở Sài Gòn “phát hiện nhiều loại chứa các 
chất tăng trọng thuộc nhóm Beta-agonist, trong đó 
phổ biến nhất là salbutamol và clenburetol, vốn đã 
bị cấm sử dụng trong chăn nuôi trên toàn thế giới.” 

Trong năm qua, báo chí tại Việt Nam đăng tải nhiều 
bản tin cho biết, khi lấy mẫu các lô heo mang tới 
các lò giết mổ ở Sài Gòn, người ta thấy, tỉ lệ tồn dư 
chất “tạo nạc, tăng trọng” rất cao và rất phổ biến. 

Ngày 19 Tháng Giêng, tờ Tuổi Trẻ kể rằng các cơ 
quan chức năng “sau chín ngày ra quân (từ 8 đến 
17 Tháng Giêng) kiểm tra tồn dư chất cấm tại các 
lò mổ quy mô lớn trên địa bàn, đơn vị phát hiện 
nhiều nguồn thịt heo từ các tỉnh đổ về dính chất 
cấm với hàm lượng cao ở mức báo động.”“Ba 
đoàn thanh tra đột xuất kiểm tra tồn dư chất cấm 
trên heo tại năm lò mổ tập trung, cho thấy, trong 59 
lô heo được lấy mẫu xét nghiệm có 18 lô, với tổng 
đàn 864 con heo dương tính với chất cấm 
sabultamol (tạo nạc, tăng trọng). Trong số năm tỉnh 
có heo bị dính chất cấm lần này, Bình Thuận chiếm 
áp đảo tám lô với 456 con heo; Tiền Giang năm lô 
với 156 con heo; Long An và Đồng Nai hai lô với 
222 con heo và Vũng Tàu một lô với 30 con heo. 
Hàm lượng chất cấm tồn dư trong heo đợt này khá 
cao ở mức gần 9,400 bbp, tức gấp trên 4,700 lần 
mức cho phép (ppb là hàm lượng chất cấm trên 
một mẫu, theo quy định từ 2 ppb trở lên là dương 
tính).” 

Mới đây, ngày 22 Tháng Ba, tờ Tuổi Trẻ cho hay, 
các loại hóa chất độc hại mà “người Việt Nam đầu 
độc người Việt Nam” là do chính Bộ Y Tế cho phép 
nhập cảng với số lượng khổng lồ, nhân danh chữa 
bệnh hen suyễn nhưng chỉ dùng số lượng rất nhỏ, 
còn phần lớn đã tuồn ra ngoài bán cho dân chăn 
nuôi.“Ông Nguyễn Văn Việt, chánh thanh tra Bộ 
Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho biết 
theo số liệu của Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội 
Phạm Về Môi Trường (C49), Bộ Công An, trong 
năm 2015 đã có trên 20 doanh nghiệp tham gia 
nhập khẩu 9,140 kg salbutamol về Việt Nam. Trong 
đó, khoảng 3 tấn đang được lưu giữ trong kho của 
các doanh nghiệp. Trên 6 tấn đã được bán ra thị 
trường nhưng chỉ có 10kg được sử dụng đúng quy 
định,” báo Tuổi Trẻ nói. 

Thống kê những năm qua cho thấy, trong năm 
2000, Việt Nam có khoảng 69,000 ca ung thư mắc 
mới, đến năm 2015 tăng lên đến 150,000 ca mà 
các chuyên gia cho rằng thực phẩm bẩn (hóa chất) 
là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư, chiếm 
khoảng 35%. Các nhà nghiên cứu ước tính đến 
năm 2020 số ca ung thư mắc mới ở Việt Nam sẽ 
xấp xỉ 200,000 và trở thành nước có tỉ lệ ung thư 
cao nhất thế giới. (TN) 

http://www.nguoi-
viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.
aspx?articleid=225147&zoneid=433 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=225147&zoneid=433
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=225147&zoneid=433
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=225147&zoneid=433
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Y học - Sức khỏe 

 

Cao niên mà phong độ 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

Bác sĩ E. F. Schmerl, chuyên khoa bệnh tâm thần 
người cao tuổi, đã nêu ra nhận xét rằng: 
“ Có cả ngàn cửa ngõ đưa tới sự già trước tuổi và 
chết yểu. Một trong những cửa ngõ đó là dáng điệu 
( posture ) xấu của con người”.  
            Các nhân vật Dần, Tỵ, Hợi trong tác phẩm 
“Nhà Quê Ra Tỉnh” của nhà biên khảo Đoàn Thêm, 
khi nói về lớp người lớn tuổi mấy chục năm về 
trước, thì “đều phàn nàn rằng các cụ gắng uốn nắn 
con cháu, mà chính mình lại có những thái độ hoặc 
cử động không ngoạn mục chút nào. Đi, đứng, ngồi 
thì bệ vệ như quan to, hoặc co ro khúm núm, hoặc 
nghiêm trang trịnh trọng quá đến nỗi thành cụ non 
từ khi ba bốn mươi tuổi. Nhiều ông mới chừng 50 
đã còng lưng, bước đi thì lê gót với đôi giầy ta lẹp 
kẹp”. 
            Xin hãy cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này.  
 
Dáng điệu con người. 
            Hình dáng con người là tặng phẩm của tạo 
hóa, nhưng tư thế, điệu bộ là do mình tạo ra. Ta có 
thể thay đổi nó, kiểm soát nó. 
Từ Hải với “vai năm tấc rộng, thân mười thước 
cao” mà nếu dáng điệu so vai rụt cổ như đệ tử 
Nàng Tiên Nâu thì đâu có thể “đường đường một 
đấng anh hào” được. 
Những người mẫu thời trang đâu có phải đẻ ra là 
đã có dáng điệu nhẹ nhàng, thanh thoát, vững 
chắc. Họ phải dầy công tập luyện cũng như kiên 
nhẫn gìn giữ cơ thể. 
            Người về già, dưới sữ dầy dạn của cuộc 
đời, cộng thêm lực kéo của trái đất, nếu không để 
ý thì  sẽ có dáng điệu không đẹp. Mỗi ngày lưng sẽ 
còng thêm như chiếc sừng trâu, mắt dán xuống đất 
như đang đi tìm lại tuổi thanh xuân hay nhìn về ngôi 
mộ, đầu gối khum khum như sắp quỵ. Nom vừa 
không phong độ mà còn ảnh hưởng tới sức khoẻ 
chung của con người. 
            Một dáng điệu tốt là khi cơ thể ngay ngắn, 
ít nhất cũng như dấu chấm than ( ! ), người vươn 
cao lên, mắt nhìn thẳng ra chân trời. 
Khi đi, mỗi bước đều dài, gọn, cả bàn chân chạm 
đất, hai tay vung vẩy nhịp nhàng, hai vai lui tới dẻo 
dai. 
Khi ngồi thì lưng thẳng, ngực ưỡn, bụng hơi thót 
vào.   
            Ôn lại bài học về môn cơ thể, ta thấy bộ 
xương sống là cái đà dọc chính giữa để toàn thân 
treo vào đó: các bộ phận, mô, ngực, bụng ... 

Bẩy đốt xương cổ, 12 đốt xương ngực, 5 đốt 
xương lưng, 9 đốt xương hông xếp chồng chất lên 
nhau  qua những đĩa đệm, và được giữ trong vị trí 
ngay thẳng bằng hệ thống cơ thịt, giây chằng và 
gân bền chắc, dẻo dai. 
Hai bên cạnh đốt xương, có một cái nghạnh rỗng 
ở giữa, tất cả tạo thành một cái ống trong đó nằm 
dây thần kinh tuỷ sống. Từ đó, mệnh lệnh cho toàn 
thân được phát ra và mang cảm giác, kích thích 
ngoại cảnh  được đưa về não. 
Bẩy đốt xương cổ còn thêm nhiệm vụ che chở cho 
sự lưu thông của máu lên nuôi não bộ qua hai động 
mạch cảnh và hai động mạch xương sống.  
 
Lợi ích của dáng điệu tốt 
            Khi cổ ngay thẳng, những động mạch nuôi 
não bộ không bị cong queo hay thu hẹp, khiến máu 
lưu thông không trở ngại. 
Ta biết là não bộ dùng một khối khá quan trọng 
máu để có đủ năng lượng hoàn tất nhiệm vụ chỉ 
huy, phối hợp tất cả chức năng con người. Quan 
sát bệnh lý cho thấy khi máu lên não giảm, người 
ta có thể ngất xỉu hoặc bị tai biến mạch máu não 
nhẹ. Nhiều người thường hay bị nhức đầu, tê ngón 
tay, chóng mặt chỉ vì cái cổ không ngay thẳng. 
 Xương sống lưng và ngực ngay ngắn thì dưỡng 
khí ra vào phổi dễ dàng, tim mạch tuần hoàn lưu 
thông, tiêu hóa dạ dầy, đường ruột không co rúm 
gây trở ngại ăn uống, bài tiết. Tư thế xấu cũng gây 
đau nhức lưng, hông, rất thường thấy ở quý vị lão 
niên. 
Vài nhà khoa học còn cho là tư thế ngay thẳng có 
thêm ảnh hưởng tốt tới khả năng trí tuệ, giúp ta 
kiểm soát, thích nghi trạng thái tinh thần hoàn hảo 
cho tới khi về già. 
Quan sát những bệnh nhân cao niên của mình tại 
bệnh viện Fairmond, San Leandro, bác sĩ Schmerl 
thấy quý vị khoẻ mạnh đều có một tư thế tốt, còn 
các vị có rối loạn về thần kinh não bộ thì dáng điệu 
xiêu vẹo. Ông ta kết luận là dáng điệu có ảnh 
hưởng tới tuổi già và ngược lại.  
 
Nguyên do sự thay đổi dáng điệu 
            Câu hỏi thường được nêu lên, là tại sao khi 
về già, tư thế, dáng điệu người ta thay đổi? 
Sức hút của trái đất trên cơ thể là một yếu tố. 
Rồi đến hao mòn, thoái hóa theo thời gian của hệ 
thống hỗ trợ giữ thăng bằng xương sống. Các mô 
liên kết hư hao, cơ thịt teo mềm, chất collagen của 
đĩa đệm mất tính đàn hồi, dẻo dai, làm xương sống 
lệch lạc, mặt xương mài xát vào nhau, xệ xuống. 
Ngồi lâu ở cùng vị thế khiến gân thịt co lại, làm lệch 
người. 
 Sống trong tâm trạng buồn chán, dưới đe doạ 
thường trực của căng thẳng  khiến cơ thịt ở cổ  lúc 
nào cũng co thắt, vai xịu xuống, mắt đăm chiêu 
nhìn đất. 
 Hoặc  do trời trao cho  như trường hợp gù lưng 
của nhân vật Quasimodo trong tác phẩm The 
Hunchback of Notre Dame  do Victor Hugo viết.Tội 
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nghiệp anh này vì lưng quá còng nên hơi thở khó 
khăn, dung tích phổi giảm, tim bị nhồi ép hoạt động 
kém, di động một lúc đã thở hổn hển, mệt mỏi.  
 
Để có dáng điệu tốt 
            Giữ cho có một dáng điệu tốt đã là niềm ưu 
tư của con người từ thuở xa xưa. 
 Người Trung Hoa với tục dùng vải bó chân từ bé 
cho con gái khuê các để bàn chân đừng nở lớn 
như chân đàn ông. Và để khi bước đi thì uyển 
chuyển, nhẹ nhàng. 
Dân chúng bộ lạc Mayan cho là xương sọ dẹp nom 
đẹp hơn vì vậy họ ép xương đầu với hai mảnh ván 
mỏng. 
 
Dân Padung ở Miến Điện làm dài cổ với những 
chiếc vòng kim loại chồng lên nhau, đè vai thấp 
xuống cho cổ vươn lên như cổ hươu. 
Còn ta ngày nay nếu có quan tâm giữ cho có tư thế 
cơ thể tốt là nhắm mục đích cải thiện sức khoẻ, duy 
trì biểu tượng của con người tích cực hoạt động, 
yêu đời. 
 
Sau đây là một vài thế để điều chỉnh dáng điệu : 
            1- Dáng người khi đi, đứng. 
Để có dáng ngay thẳng, ta đứng dựa lưng vào 
tường, làm sao cho hông, vai và đầu đụng sát lên 
tường. Như vậy, lồng ngực và bụng không gây trở 
ngại cho vai trò của các bộ phận ở trong. 
Giữ dáng này cho mọi động tác đi đứng. 
Nên nhớ là không đứng ngay đơ như kiểu đứng 
của “mấy thầy lính tập” ngày xưa với cổ ngửa nhìn 
trời, cản trở máu lưu thông lên não bộ. 
            2- Khi ngồi. 
Ngồi hết mông vào mặt ghế cho thoải mái, vai và 
hông dựa sát thành ghế, đầu gối thư dãn di động 
tự do. 
Trước khi ngồi, đứng quay lưng về ghế, hai chân 
hơi dạng ra và để gần gầm ghế, đầu gối hơi cong, 
ngả thân về phía trước, mông đưa về sau và đặt 
từ từ xuống ghế.  Ngoài ra cũng cần đều đặn luyện 
tập vài cử động có tích cách làm thư dãn gân cốt, 
cơ thịt ở cổ, lưng, hông,vai, ngực và tứ chi. Nhiều 
người đã có lý khi nói: lưng yếu làm lưng đau.   
          
Nguyên nhân gây rối loạn cuả dáng đi. 
            Sau đây là một số nguyên nhân đưa đến 
sự thay đổi dáng đi: 
1- Biến chứng của bệnh tiểu đường, ghiền rượu, 
thiếu sinh tố B12. 
2- Chấn thương cột tủy sống, não bộ. 
3- Người bị bệnh Parkinson, như võ sĩ Mohamed 
Ali. 
4- Phong thấp khớp. 
5- Do tác dụng phụ của một số dược phẩm. 
6- Khiếm khuyết thị giác và giảm cảm giác ngoài 
da. 
7- Biến chứng của tai biến mạch máu não. 
8- Không nguyên nhân: Đây là diễn tiến tự nhiên 
nhưng quá mức của người già khi đi đứng, với  tốc 

độ di chuyển giảm, mất thăng bằng cơ thể, cử động 
kém nhịp nhàng. Khi đi, chân họ dạng ra, bước 
ngắn, thân ngả về phía sau nên dễ ngã, mặc dù 
chân không yếu, không có dấu hiệu nào chứng tỏ 
có sự rối loạn về thần kinh vận động. 
            Dáng đi của người bị những bệnh kể trên 
diễn ra theo một số kiểu, đôi khi đặc thù cho từng 
bệnh. 
 
Có người khi di chuyển, các khớp xương hông, 
đầu gối và cổ chân duỗi thẳng,  bước chân dang ra 
ngoài, đi khó khăn, chậm chạp, yếu, móng chân đôi 
khi quệt xuống đất. Đây là dáng đi thường thấy ở 
người bị tai biến mạch máu não. 
Bệnh nhân bị Parkinson có những bước đi ngắn, 
cứng nhắc, kéo lê chân trên mặt đất. Họ cất bước 
khó khăn, bước đi nhanh, chậm bất thường khiến 
dễ ngã. Ở người này, khớp hông, đầu gối, cổ chân 
và khuỷu tay co lại, cánh tay ghìm sát vào thân, 
thân ngả về phía trước. 
 
Trong bệnh tiểu đường, các biến  chứng thần kinh 
khiến bệnh nhân đi không vững, thân ngả về 
phía  trước, chân dạng ra, bước đi không mềm 
mại, ngắn dài khác nhau, bàn chân nhấc cao rồi 
đập mạnh xuống đất. 
Nhiều người sau khi mổ mắt cườm, hoặc đổi kính 
hai tròng (bifocal ) cũng có dáng đi không vững này 
trong một thời gian ngắn. 
Người bị bệnh phong thấp, nhất là ở hạ chi, khớp 
xương cứng, hao mòn, giảm mức độ cử động, cơ 
thịt teo yếu. Họ đi không vững, thân ngả về phía 
bình thường để bớt đau. 
            Dáng đi bắt đầu thay đổi từ tuổi ngoài 30. 
Khi tới tuổi cao, bước đi sẽ ngắn, bàn chân không 
nhấc cao lại giữ lâu trên mặt đất, nhịp đi lạch bạch, 
cánh tay ít đu đưa, vung vẩy, khớp vai ít nhúc 
nhích, thân ngả về phía trước để giữ thế thăng 
bằng. 
Người cao tuổi thường đứng không vững  khi 
muốn xỏ một chân vào ống quần, và vì sợ ngã, nên 
phải kiếm vật gì để vịn.  
      
Hậu quả thay đổi dáng đi. 
Rối loạn dáng đi là một trong những nguy cơ khiến 
người cao tuổi hay bị ngã, tạo ra thương tích như 
gẫy xương chân tay, chấn thương não bộ, đưa đến 
tàn tật. 
Ngoài việc điều trị căn nguyên bệnh, sự phục hồi 
khả năng di động của bệnh nhân rất quan trọng. 
Có những chương trình y khoa phục hồi, làm tăng 
khẩu độ cử động các khớp, cũng như huấn luyện 
điều chỉnh dáng đi cho thăng bằng trở lại, hướng 
dẫn cách xử dụng xe lăn, gậy, nạng . 
 
Ngoài ra cũng cần khuyến khích, nâng cao tinh 
thần của người cao tuổi hay sợ ngã, để họ tự tin 
hơn và đè nén sự sợ ngã khi di chuyển. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Gia chánh 

 
 
 
 

Bánh bột lọc 
  

 
  
Nguyên liệu:  
– 300 gram tôm tươi  
– 300 gram bột gạo + 50 gram bột năng  
– Lá chuối 2 xấp  
– 1 quả chanh  
– 1 /2 muỗng cà phê muối + 1 /4 muỗng cà phê 
bột ngọt  
– Gia vị + dầu ăn  
 
Cách Làm  
1 chén bột với 2 chén nước + bọt ngọt + muối + 
dầu ăn, quậy tan đều, lọc qua rây, cho vào nồi, 
nấu lửa to.  
Dùng đũa quậy luôn tay đến khi bột vừa đặc thì 
nhắc xuống, tiếp tục quậy cho bột mịn và mau 
nguội.  
Nhân: Tôm lột vỏ, bỏ chỉ đen trên lưng, chà muối 
cho sạch nhớt, để ráo, băm nhỏ.  
Cho 1 muỗng dầu ăn vào chảo và phi thơm với 
một củ hành băm. Bỏ tôm vào, đảo đều.  
Nêm gia vị vừa ăn, xào đến khi khô, tắt bếp.  
Cho tôm vào cối, giã cho tôm tơi ra, xong đổ lại 
vào chảo, đặt lên bếp lửa nhỏ, chà cho tôm cho 
bông đều.  
Lá chuối: Xé bề ngang chừng 25cm, trụng sơ nước 
sôi, lau khô  
Xếp một lá dọc nằm dưới, 1 lá ngang nằm trên. 
Thoa dầu ăn lên lá (để dễ bóc bánh). Múc 1 
muỗng bột vào lá và trải ra hình chữ nhật. Rải 

nhân tôm nằm giữa bánh theo chiều dọc. Xếp 2 lá 
lại và bẻ 2 đầu lá. Dùng ống cán đì lên bánh cho 
bọt mỏng đều.  
Xếp bánh vào xửng, hấp chừng 10-15 phút.  
Dùng nóng với nước mắm tỏi ớt.  
  
  

Cơm Hương Sen 
  
Vị ngọt của thịt gà, gạo thơm với hương vị, màu 
sắc đặc biệt của lá sen sẽ tạo thành món ăn đậm 
đà dịp cuối tuần. Nguyên liệu cho món ăn này dễ 
mua, tuy chế biến hơi cầu kỳ nhưng sẽ mang lại 
cảm giác thú vị khi thưởng thức.  
 
Nguyên liệu:  
 
– 1 chén cơm gạo xốp  
– 100g tôm sú lột vỏ cắt hạt lựu  
– 150g thịt gà filê cắt hạt lựu  
– 50g chả lụa cắt hạt lựu  
– 30g đậu pípo  
– 50g cà rốt cắt hạt lựu  
– 30g hạt sen tươi (luộc chín)  
– 1 lá sen  
– 1 bông sen  
– Gia vị gồm: 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng 
cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng 
cà phê bột nêm knorr.  
– Dầu ăn  
– Tỏi, hành lá xắt nhuyễn.  
 
Thực hiện:  
– Đổ dầu ăn vào chảo đun cho thật nóng. Sau đó 
phi tỏi cho thơm, cho thịt tôm, gà vào xào lên cho 
chín.  
– Cho cơm, các nguyên liệu còn lại (chả lụa, đậu 
pípo, cà rốt, hạt sen tươi), gia vị vào xào lên với 
nhiệt độ cao. Xào đến khi nào cơm ráo, cho hành 
lá vào.  
– Lá sen mang hấp khoảng 1 phút cho dịu lại, sau 
đó cho cơm vào lá sen gói lại. Cắt lá sen trang trí 
cho đẹp, đặt bông sen lên trên.  
 
Thưởng thức kèm với nước tương. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Cứ bảo tuổi sửu có được không! 
Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không 
ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như 
vậy cũng không dám nhận lễ của ai.Có làng nọ 
muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang 
lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách 
đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đẩy: 
- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông 
thì mười, hay mười lăm năm sau ông ấy biết ông 
ấy cũng vẫn còn rầy rà tôi đấy! 
- Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách: 
Quan huyện nhà tôi tuổi “Tí”.Dân làng đã có ý như 
vậy, thì hãy về đúc một con chuột bằng bạc đển 
đây, rồi tôi thử cố nói giùm cho, họa may được 
chăng! 
- Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật 
to, ruột đặc toàn bằng bạc, đem đến. 
- Một hôm quan huyện trông thấy con chuột bạc, 
mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại 
- Nghe xong, ông huyện mắng: Sao mà ngốc vậy! 
Lại đi bảo là tuổi “Tí”! Cứ bảo tuổi “Sửu” có được 
không? 

  
Diêm Vương thèm ăn thịt 
Trên dương thế, có một con heo bị đem ra giết 
thịt. Hồn nó về kêu với Diêm Vương. Diêm Vương 
hỏi: 
- Nỗi oan nhà ngươi như thế nào? Hãy nói rõ đầu 
đuôi nghe! 
- Dạ! Họ bắt tôi làm thịt! 
- Được rồi, hãy khai rõ rang. Họ làm thịt như thế 
nào? 
- Dạ, trước hết họ trói tôi lại, đè ra chọc tiết. Xong 
họ đỗ nước sôi lên mình tôi, cạo lông. 
- Rồi sao nữa! 
- Cạo sạch rồi họ mổ ra, thịt tôi xé thành từng 
mảng, chặt nhỏ bỏ vào rổ. Thế rồi…họ bắc chảo 
đổ mỡ vào, phi hành cho thơm, them mắm thêm 
muối, xào lên,… 
- Thôi ! Thôi… đừng nói nữa mà tao thèm! 

  
Ngăn ngừa hành vi xấu 
Hai vợ chồng đi cùng một cô gái xinh đẹp trong 
chiếc thang máy nhỏ. Người chồng mê mẩn ghé 
sát vào cô gái. Bỗng nhiên, cô này quay phắt lại, 
tát bốp vào mặt ông ta và mắng: 
- Đồ đê tiện! Chừa cái thói cấu véo phụ nữ trong 
thang máy đi nhé! 
- Lúc ra ngoài, ông chồng nhăn nhó với vợ: Khổ 
quá, anh có véo cô ta đâu cơ chứ! 
- Bà vợ nói: Tôi véo đấy! Tôi sợ rằng nếu không 
làm như vậy thì anh còn có hành vi tồi tệ hơn! 
  

Canh trộm 
- Cái nhà thằng cha giàu sụ vậy mà chẳng bị mất 
trộm bao giờ. Sao lại có chuyện lạ nhỉ? 
- Có tên trộm nào lẻn vào khi vợ thì thức suốt 
đêm để canh chồng về, còn ông chồng thì về bất 
kỳ lúc nào kể cả nửa đêm. 
  

Đám cưới sắt 
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: 
- Này, cậu có biết thằng M. sắp kỷ niệm đám cưới 
sắt không? 
- Lễ cưới sắt, là bao nhiêu năm kể từ ngày cưới? 
- À, là 20 năm toàn ăn đồ hộp. 
  

Không nghe lời 
Bố chất vấn con trai: 
- Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ 
phải không? 
- Dạ, con con… 
- Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, 
làm thế nào mà con lại… làm được như thế. 
  

Xử nhầm 
- Sau khi có phán quyết ly dị vợ, cậu thấy thế 
nào? 
- Bi đát! Chiếc xe hơi mua bằng tiền tớ kiếm 
được, toà lại xử cho cô ấy. Còn lũ trẻ, mà tớ đinh 
ninh là của người khác, toà lại xử cho sống chung 
với tớ. 

  
Trẻ hơn 30 tuổi 
Cặp vợ chồng 60 tuổi đang tổ chức kỷ niệm đám 
cưới bạc của họ, bỗng một bà tiên xuất hiện và ban 
cho mỗi người một điều ước. Người vợ muốn đi du 
lịch vòng quanh thế giới, thế là lập tức đã có trong 
tay hai vé. Ông chồng liếc nhanh bà vợ rồi bẽn lẽn 
nói: 
- Tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi. 
- Bum! Bà tiên vung đũa thần, biến ông chồng 
thành một cụ già 90 tuổi, rồi biến mất. 

  
Chờ lâu 
Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau 
được 7 năm thì cụ già mất. Theo giấy mời, cô đến 
tòa án để nghe đọc bản thừa kế tài sản theo di chúc 
của chồng. Cô chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được 
gọi vào làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói: 
- Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không? 
- Vâng! Tôi đã chờ 7 năm nay rồi! 
  

Chỉ một ngày 
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: 
- Cậu biết không, bà hàng xóm nhà mình sau khi 
chồng qua đời, chỉ mới một đêm thôi mà tóc bà ấy 
đã bạc trắng. 
- Thế mà cũng thấy lạ! Tớ biết một bà, mới một 
ngày mà tóc đang bạc đã chuyển thành đen! 
  

http://www.truyencuoi.vn/truyen-cuoi/cho-lau
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 7-3-2016 đến 6-4-2016   

       

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

1 23/01/2016 Fam. Phuong Mai Alkmaar 808  €  30,00  * 

2 20/03/2016 Kieu Viet Hung Nijmegen   €  50,00  * * 

3 22/03/2016 Nguyen D.V. Hoogvliet 170  €  30,00   

4 22/03/2016 Ngo T.M. Zwolle 434  €  60,00   

5 22/03/2016 Dang Q.D. Hoorn 62  €  30,00   

6 23/03/2016 Dinh The Dan Hoorn 836  €  30,00   

7 24/03/2016 Le Thi Ngu Utrecht 46  €  30,00   

8 24/03/2016 Huynh L.T. Driebergen-Rijssen 428  €  30,00   

9 24/03/2016 Diep TK Zutphen 722  €  30,00   

10 24/03/2016 Phan N.C. Lelystad 441  €  30,00   

11 24/03/2016 Ngo T.H. Nijmegen 820  €  30,00   

12 24/03/2016 Nguyen Thi Lien Hoorn 54  €  30,00   

13 24/03/2016 Kieu V.H. Nijmegen 861  €  30,00   

14 25/03/2016 Nguyen K.L. Drunen 266  €  30,00   

15 29/03/2016 Nguyen X. Ngon Ridderkerk 724  €  30,00   

16 29/03/2016 Le The My Nieuwegein 345  €  30,00   

17 29/03/2016 Ta Duc Nhat Etten-Leur 256  €  30,00   

18 29/03/2016 Truong H. Nijmegen 368  €  30,00   

19 29/03/2016 Trinh D.T. Raamsdonksveer 665  €  30,00   

20 31/03/2016 Cao D.K. Nieuwegein 8  €  30,00   

21 31/03/2016 Tran Q.A. Den Haag 692  €  30,00   

22 04/04/2016 Nguyen D.D. Herenveen 855  €  30,00   

23 04/04/2016 Nguyen T.T. Huizen 10  €  30,00   

24 06/04/2016 Huynh Thi Bay Sittard 687  €  30,00   

25 06/04/2016 Dinh Thi Mien Ede 401  €  30,00   

26 06/04/2016 Vu Thanh Tran Roermond 850  €  30,00   

27 06/04/2016 Huynh Q.V. s-Gravenhage 136  €  50,00  20 ủng hộ 

28 06/04/2016 Nguyen H. Maarssen 837  €  30,00   

* số vừa qua tòa soạn đã ghi sót tên của độc giả, thành thật cáo lỗi. 

* * ủng hộ quỹ sinh hoạt cộng đồng   

 

SỔ VÀNG ÂN NHÂN TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN 

 

191/ Phạm Văn Thể (Den Haag) € 50.- 

192/ Nguyễn đức Lễ (Delft) € 100.- 

193/ Nguyễn Thế Vĩnh (Den Hoorn) € 30.- 

194/ Võ Thị Dạ Lan (Nijmegen) € 50.- 

195/ Nhóm thực tập chánh niệm ( Nhóm thiền) chùa Vạn Hạnh  € 500  

196/ Ẩn danh  € 300  
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Lá thư tòa soạn 

Bây giờ là mùa xuân với hoa lá tươi thắm trong ánh nắng vàng lung linh, báo 
VNNS số 280 mà quý độc giả có trên tay chuyên chở những sự kiện in hằng 
trong tâm khảm của chúng ta: tai họa cộng sản ập đến và những hệ lụy tiếp theo, 
những cảnh tù tội, đày ải, vượt biên, vượt biển, hải tặc, chết chóc, v.v…  

Trong chuỗi những sự kiện ấy, hình ảnh của những người Việt đầu tiên đến Hòa 
Lan đã được ban biên tập chọn làm hình bìa cho báo kỳ này. Đây là tấm hình mang ý nghĩa lịch sử của 
người Việt tỵ nạn tại Hòa Lan.  

Nếu tính từ nhóm người Việt đầu tiên này làm mốc thời gian thì năm nay chúng ta kỷ niệm đúng 40 năm 
người Việt đến định cư tại Hòa Lan. 

Thời gian 40 năm dài đăng đẳng, chúng ta đã hội nhập hoàn toàn vào cuộc sống trên miền đất mới và 
trên quê hương thứ hai, các thế hệ nối tiếp cũng đang hình thành với những hệ lụy không tránh khỏi. 

 

 

Nếu cách đây 40 năm vấn đề của chúng ta là hội nhập thì ngày hôm nay vấn đề của thế hệ con em 
chúng ta là nguồn cội. Các em, các cháu trưởng thành giữa hai phong tục, hai ngôn ngữ thật vất vả cho 
bọn chúng và rồi sự phân biệt ngoại hình, màu da, tên gọi cũng là một điều gây phiền muộn không ít.   

Tất cả những điều vừa nêu trên xuất phát từ cái ngày đau đớn Quốc Hận 30 tháng 04 năm nào và hệ 
lụy là chúng ta có mặt nơi đây với những vấn đề như vừa đề cập. 

Năm nay cộng đồng chúng ta có hai sự kiện quan trọng. Đó là, tượng đài thuyền nhân được khánh thành 
và kỷ niệm 40 năm người Việt tại Hòa Lan. 

Trong phiên họp khoáng đại vừa qua của cộng đồng vào ngày 20-03-2016 tại Nieuwegein, có nhiều ý 
kiến muốn cộng đồng chúng ta tổ chức kỷ niệm 40 năm người Việt tại Hòa Lan. Đề nghị xác đáng này 
đã được Ban Thường Vụ ghi nhận và sẽ được đưa vào nghị trình trong buổi họp tới. 

Đất nước chúng ta đã trải qua bao thăng trầm, những khổ nạn của người dân do cộng sản gây ra và mãi 
cho đến nay họ vẫn chưa quày đầu cãi hối.  

Nhân mùa Phật đản sắp đến, chúng ta nguyện cầu chư Phật mười phương độ trì cho đất nước sớm 
thoát tai ách cộng sản để con dân Việt tộc được xum vầy cùng nhau kiến tạo lại mãnh đất quê hương đã 
cằn cỗi, đổ nát do bàn tay của những người cộng sản vô thần gây nên. 

VNNS số 281 sẽ phát hành vào trung tuần tháng 5 với chủ đề: Phật Đản, kính mong quý văn-, thi sĩ, quý 
vị cộng tác viên thu xếp bài vở gởi về tòa soạn trước ngày 9-5-2016.  

Kính, 

VNNS 

Ps.Trong số báo ký này có một số mục thường kỳ bị gián đoạn, vì phải dành cho các bài chủ đề.  

Kính mong quí độc giả thông cảm. 
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