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Quan điểm 
 

 

Xuân dời gót, Hạ đến bên thềm 

Đong đưa cành phượng, gió mềm tiếng ve 

Nắng vàng nhuộm bãi sông quê 

Đầy trang lưu bút, vọng về tuổi thơ 

 

Mùa Hè 2016 lại về, mỗi người trong chúng ta đều ít nhiều có những kỷ niệm thời niên thiếu, tuổi học 

trò để hồi tưởng lại. Nhìn con trẻ mình sống ở xứ người mỗi dịp nghỉ hè, chúng tíu tít hẹn nhau cùng 

cắm trại xa, tham gia những hội trại hè hay du lịch xa cùng cha mẹ, trong niềm vui, phấn khích, vô tư, 

hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Con em chúng ta nói rành rẽ tiếng bản xứ, nhưng lại trọ trẹ tiếng mẹ Đẻ, 

có lẽ đôi lần làm các bậc phụ huynh phải thoáng một chút suy tư và một nỗi buồn man mác ùa về trong 

tâm trí. 

Hạnh phúc không chia đều nhau, vì đâu bên khuyết bên đầy? Vâng, trẻ em Việt ở xứ tự do khi hè về 

tràn ngập với bao niềm vui, sự hồn nhiên của tuổi học trò với những ước vọng tương lai tươi sáng, bởi 

các em được quan tâm, chăm chút tận tình của gia đình và xã hội. Nhưng ở một phương trời xa, nơi 

chôn nhau cắt rốn của cha mẹ các em, có những số phận trẻ thơ cũng mong mỏi hè về để có thời gian 

phụ giúp gia đình mưu sinh trên những đường phố, mò cua bắt ốc, cấy gặt trên những cánh đồng… Các 

em hy sinh những ước mơ tuổi thơ cháy bỏng, thời gian vui đùa cùng bạn bè chỉ mong có thêm chút thịt, 

cá cho bữa cơm đạm bạc hằng ngày giúp gia đình… Xã hội Việt Nam là cả một trời bất công, tràn lan 

những vấn nạn, mà trẻ em cũng là một nạn nhân. 

Sau Mùa Xuân “Đại Nạn” tháng 4 năm 1975, cả nước Việt 

bước vào Mùa Hè dài đằng đẵng hơn 40 năm rồi. “Mùa hè đỏ 

lửa của cộng nô” thiêu đốt biết bao ước mơ tươi sáng của tuổi 

thơ, những nóng bức ngột ngạt bao trùm bởi những chủ thuyết 

Mác-Lê-Mao-Hồ quái thai, mơ hồ và xa lạ làm thui chột lòng 

yêu nước, nhân bản, ý chí phấn đấu tô đẹp giang sơn gấm vóc 

của bao lớp học sinh, sinh viên Việt Nam. Dưới mái trường xã 

hội chủ nghĩa của người cộng sản, là nơi hội tụ những cái xấu, 

cái ác, những tranh đoạt mạnh được yếu thua, kẻ vô học sai 

khiến người tài đức, kẻ cắp thì lên truyền hình dạy đạo đức, còn luật pháp thì nằm trong tay các quan 

tham. Trăm năm trồng người của cộng sản cho ra lò những con người trống rỗng nhân cách, không có 

chí tiến thủ nhưng được khuyến khích ham mê vật chất, xa hoa bất chấp lẽ phải, sự công bình… 

Người dân trong nước đang hứng chịu những mùa hè mà nhiệt độ có khi đến gần 50°C, nhưng nhiệt độ 

dù thế nào cũng còn chịu được chỉ mong “mùa hè cộng sản” sớm chấm dứt trên quê hương Việt Nam 

để dân tộc sớm hưởng được thanh bình, thịnh trị bốn mùa đắp đổi thay nhau. Hy vọng một ngày không 

xa trên quê hương, người dân Việt Nam sớm hưởng được làn gió đổi thay của Tự Do, Dân Chủ đích 

thực. 

Vinh Thắng 

 

 

 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  6  n ă m  2 0 1 6                               4 

 

Xã luận 

Cá chết, tội phạm và giải pháp                               Lý Thái Hùng 

Vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung 
không phải là một tai họa xảy ra đồng loạt 
trong vài ngày mà là một diễn biến kéo cả 
tháng trời. Bắt đầu cá chết hàng loạt được phát 
hiện vào ngày 6 tháng 4 tại khu vực cảng Vũng 
Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà thuộc tỉnh Hà 
Tĩnh. Sau đó lần lượt phát hiện ở Quảng Bình 
vào ngày 10 tháng 4, Thừa Thiên Huế ngày 15 
tháng 4, Quảng Trị vào ngày 16 tháng 4 và kéo 
dài cho đến đầu tháng 5.  

Trong suốt tháng 4, lãnh đạo CSVN đã phản 
ứng vô cùng chậm chạp, nếu không nói là phó 
mặc các sở môi trường ở địa phương tung 
người đi xem cá chết, còn trung ương chỉ kiểm 
tra qua loa. Ngay cả khi ông Nguyễn Phú 

Trọng, Tổng bí thư đảng đến tham quan nhà máy Formosa ở Vũng Áng hôm 22 tháng 4, cũng đã hoàn 
toàn vô tư… trước hiện tượng cá chết hàng loạt. Người đứng đầu đảng đã không quan tâm thì làm sao 
đòi hỏi các ban ngành nhập cuộc nhanh chóng. 

Mãi cho đến khi hiện tượng hải sản chết hàng loạt tái xuất hiện tại Hà Tĩnh vào tuần lễ 24 đến 26 tháng 

4, cùng với sự nhập cuộc của các cơ quan truyền thông và nhất là phát biểu gây sốc của ông Chu Xuân 

Phàm đại diện của công ty Formosa là “Chọn Cá hay Thép”, thì làn sóng phẫn nộ trong dư luận đã bùng 

lên khắp nước, chen lẫn sự lo lâu của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường 

 

Nhà nước vô trách nhiệm 

Trước những đòi hỏi dồn dập của dư luận về 
nguyên nhân cá chết và phương thức giải quyết 
của nhà nước, CSVN đã có những phản ứng nêu 
rõ hơn sự bất lực và vô lương tâm của chế độ.  

Thay vì để cho người dân bày tỏ sự quan tâm và 
mối ưu tư trước thảm họa khôn lường qua những 
cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa - một hình thức 
phản đối rất phổ thông trong những xã hội văn 
minh và tôn trọng quyền con người - nhà cầm 
quyền CSVN lại coi đó là những kích động gây rối. 
Thậm chí bộ máy an ninh còn cho người dàn cảnh 
để đánh đập những người đi biểu tình, kể cả phụ 
nữ và trẻ em, rồi vu cho những người biểu tình ôn 
hòa là bạo động với âm mưu làm “cuộc cách mạng 
cá.” 

CSVN đã đi từ lúng túng này sang lúng túng khác 
trong việc điều tra và xác minh về nguyên nhân 
cũng như thủ phạm gây ra tai họa cá chết hàng 
loạt. Trong khi dư luận chung đều nhìn thấy rõ 
nguyên nhân và thủ phạm không ai khác hơn chính 
là sự xả thải chất độc của nhà máy gang thép 
Formosa. 

Sau hai tháng “điều tra” với sự nhập cuộc của hơn 
30 cơ quan và 100 nhà khoa học theo thông báo 

của Bộ công nghiệp, vậy mà trong cuộc họp của 
chính phủ hôm 2 tháng 6, ông Trương Minh Tuấn, 
Bộ trưởng bộ Truyền thông và thông tin lại gây sốc 
cho dư luận thêm một lần nữa rằng: chưa có thể 
đưa ra kết luận vì cần phải có thêm phản biện về 
nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết. 

Sự bất lực của chế độ CSVN đến từ những 
yếu kém của hệ thống 

Thứ nhất, sự tham nhũng hàng ngang, hàng dọc 
tràn lan do một hệ thống độc tài không điều hành 
đất nước bằng luật pháp, bằng người có thực tài, 
bằng sự trong sáng, minh bạch, bằng sự chấp 
nhận phản biện ... nên đã đưa đất nước đến tình 
trạng lạc hậu và tràn ngập nguy cơ hiện nay. Sự 
cấu kết giữa những kẻ có quyền lực độc tôn với 
giới tài phiệt chỉ biết đến tiền thì những khủng 
hoảng và nguy cơ hủy hoại trầm trọng là điều 
không thể tránh khỏ. Tai họa cá chết chỉ là một báo 
động đầu tiên của những hệ quả khôn lường này.  

Thứ hai, quen với lối điều hành bằng nghị quyết, 
nhà cầm quyền CSVN đã hoàn toàn mất khả năng 
giải quyết nhanh chóng một vấn nạn ở diện rộng. 
Bộ máy đảng trị đã trở thành rào cản cho những 
phản ứng cần thiết của các cấp hành chánh 
chuyên môn khi có khủng hoảng lớn bất ngờ bùng 
nổ. Nhìn vào các phát ngôn tùy tiện của phó chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh lẫn ông Võ 
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Thiếu Nhân, Thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi 
trường sau khi đi khảo sát ở Vũng Áng hôm trung 
tuần tháng 5, người ta thấy rõ sự khuất tất, cố tình 
biện bạch bao che các hành động của Formosa.  

 

Thứ ba, càng bất lực, chế độ lại càng tìm cách 
khỏa lấp sự yếu kém của mình. Thay vì tìm cách 
đối thoại và giải thích cho người dân an tâm trước 
vấn nạn cá chết như cách làm của nhiều chính 
quyền văn minh, nhà cầm quyền CSVN từ Tổng bí 
thư, Thủ tướng cho đến bộ máy an ninh đều coi 
các phản ứng bất bình của người dân là nguy cơ 
đe dọa, để cố tình bưng bít mọi sự cố. Với não 
trạng đó, bộ máy an ninh kết hợp với tuyên giáo 
sản xuất ra những bài viết mang luận điệu quy 
chụp Việt Tân đứng đằng sau giật dây để làm cuộc 
cách mạng cá, loan tải trên các báo đài lề phải. Rốt 
cuộc là bộ máy tuyên giáo đã hướng dư luận sang 
một chiều hướng sai lệch qua những dựng chuyện 
phi lý, nhằm kéo dài thời gian bôi xóa những tội ác 
mà chế độ đã gây ra. 

Sự vô trách nhiệm và vô lương tâm của CSVN còn 
biểu hiện rõ nhất trong việc ngăn chận, truy bức 
những cá nhân, tổ chức từ thiện đang muốn trực 
tiếp cứu giúp hàng chục ngàn ngư dân bỗng chốc 
rơi vào hoàn cảnh trắng tay. Ngư dân không chỉ 
mất công ăn việc làm mà còn mang một số nợ lớn 
vay từ ngân hàng để đầu tư nuôi cá bè hoặc những 
dụng cụ đánh bắt hải sản.  

Chính quyền Nguyễn Xuân Phúc tuy có ban hành 
Quyết Định 772 để hỗ trợ ngư dân như cấp cho 
mỗi gia đình 10 ký gạo, 50,000 đồng, hay giúp thu 
mua hải sản; nhưng những giúp đỡ quá nhỏ nhoi 
này chỉ là một chính sách xoa dịu, mị dân, như bôi 
thuốc đỏ cho một bệnh nhân bị nội thương trầm 
trọng. Chính sách bưng bít, ngăn chận các tổ chức 
từ thiện đã minh chứng là nhà cầm quyền CSVN 
không quan tâm gì đến đời sống hiện tại và cả 
tương lai của người dân. Họ chỉ lo bảo vệ sự an 
toàn cho chế độ. 

Thêm một minh chứng nữa của sự ích kỷ, mặc 
cảm yếu kém và nhất là sợ sự thật được phơi bày, 
CSVN đã từ chối sự giúp đỡ của Hoa Kỳ khi Đại 
sứ Ted Osius chính thức ngỏ lời ngay sau khi cá 
chết hàng loạt xảy ra vào tháng 4. Sự kiện này 
được ông Đại sứ Ted Osius tiết lô trong buổi nói 
chuyến tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và 
Quốc Tế (CSIS) ở Washington DC vàp ngày 8 
tháng 6 vừa qua.  

Người dân cần minh bạch 

Thảm kịch Vũng Áng không chỉ đơn thuần là tai 
họa về môi trường mà quan trọng hơn là nằm ở 
chính sách phát triển của nhà cầm quyền CSVN.  

Nói cách khác, cá chết hàng loạt kéo dài hơn 200 
cây số dọc bãi biển của 4 tỉnh miền Trung chỉ là hệ 
quả. Tai họa, hay đại họa chính của đất nước là 
nằm ở chính sách phát triển và khả năng quản trị 
của lãnh đạo CSVN. 

Qua thảm kịch Vũng Áng, người ta thấy rõ bốn yếu 
tố sau đây: 

1/Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN chấp nhận 
một dự án đầu tư lớn vượt quá khả năng hiểu biết 
mà lại cẩu thả trong việc cứu xét phê duyệt dự án.  

2/ Những cán bộ trực tiếp quản trị dự án không 
những không có khả năng mà là còn cấu kết tham 
nhũng nên đã bị nhóm tài phiệt dùng tiền bạc 
khống chế.  

3/Hệ thống chính trị độc tài, bưng bít thông tin đã 
không chỉ tạo ra những quan chức làm việc và phát 
ngôn tắc trách mà còn cố tình câu giờ, bóp méo sự 
thật để bao che thủ phạm.  

4/Luôn luôn dùng bộ máy công an và tuyên giáo 
nhằm đánh phủ đầu dư luận về cái gọi là âm mưu 
phá hoại, gây rối để cố tình ngăn chận mọi nỗ lực 
tìm hiểu sự thật của người dân. 

Vì thế, sự loay hoay câu giờ của nhà cầm quyền 
CSVN hiện nay cho thấy là dù có công bố về 
nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm kịch Vũng 
Ánh trong những ngày tới, không những không giải 
đáp được gì cho sự chờ đợi của dư luận vì sẽ chỉ 
là những điều gian dối, mà còn tiếp tục bao che 
cho sự thao túng của nhóm tài phiệt Formosa. 

Thảm kịch Vũng Áng sẽ không ngừng và còn nối 
tiếp với nhiều thảm kịch khác nếu tình trạng quản 
lý đất nước theo lối bưng bít thông tin và tráo đổi 
sự thật như hiện nay vẫn tiếp tục được duy trì. 
Đừng nên khoe khoang về con số 30 cơ quan trung 
ương và địa phương, cùng với hơn 100 chuyên  
gia, trí thức đã vào cuộc, cũng như đừng khoe mời 
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một số chuyên gia quốc tế Mỹ, Đức, Do Thái góp 
phần điều tra vì dân không tin. 

Những kết quả điều tra từ trước đến nay luôn luôn 
bị nhà cầm quyền CSVN bóp méo theo đúng nhu 
cầu bảo vệ chế độ, hơn là để phục vụ sự an toàn 
cho người dân. 

Hơn lúc nào hết, để ngăn chận những thảm kịch to 
lớn hơn, nhất là sau khi nhà máy gang thép 
Formosa chính thức hoạt động trong thời gian tới, 
nhà cầm quyền CSVN phải minh bạch những 
chương trình phát triển và để cho các tổ chức dân 
sự chuyên môn đóng góp phần phản biện về 
những dự án công nghiệp có quy mô lớn, cụ thể là 
dự án gang thép Formosa. 

Đây là lúc mà sự liên kết của các tổ chức xã hội 
dân sự rất cần thiết để mở tung không gian chính 
trị, đưa làn gió đa nguyên vào trong xã hội. 

Có như vậy, sự minh bạch hóa các thông tin, các 
diễn biến sẽ giúp việc truy tìm những tại họa xảy 

ra đuợc nhanh chóng và giảm thiểu thiệt hại, 
cũng như ngăn chặn những kế hoạch phát 
triển tai hại cho đất nước.  

Khi sự minh bạch được tồn tại, xã hội sẽ được vận 
hành hiệu quả trên nền tảng pháp quyền. Đó là lúc 
ngọn gió dân chủ hóa sẽ xóa tan nạn tham ô nhũng 
lạm, nạn bạo lực phi pháp của độc tài chuyên chế.  

*Thảm kịch Vũng Áng đã cho thấy sự bất lực của 
lãnh đạo Hà Nội và bộ máy độc quyền chính là 
chướng ngại cho việc giải quyết thảm kịch này. 

Hơn lúc nào hết, sự minh bạch thông tin và chấp 
nhận phản biện là cái phao quan trọng để cứu đất 
nước thoát ra khỏi thảm kịch môi trường. Không 
chỉ cá chết mà còn cứu Tây nguyên đang hạn hán 
khô cằn và vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long 
đang ngập chìm trong biển mặn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

yêu và thở 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn 

 

cây trong vườn bú mớm tháng Giêng căng 
người nhả ý giấy mềm tung sóng nhạc 
em giương buồm giữa đại dương rạo rực 
nụ tầm xuân kết nắng ngát đỉnh trời 
 
cánh đồng non lần dậy thì con gái 
núi dần lân đổ tuyết ngập trời xanh 
hương thông ngân, nghêu ngao hát tỏ tình 
trâu mấy lượt đưa đê chiều nằm vũng 
 
mùa nước lợ chập chờn tuôn hoài niệm 
trái nho tươi ép xác ủ vai nồng 
con còng đất vừa mất chỗ lưu vong 
em bị kẹp giữa thanh minh, năm mới 
 
người chầm chậm lên núi đôi ngửng mặt 
thanh gươm ngà khua ngập đất phù sa 
em kéo trục cho đất bằng đón giống 
để người gieo ruộng sấp nước trăng ngà. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Suy ngẫm về cuộc sống và tình yêu 

Khi bạn còn nhỏ, bạn được dạy cách tiếp thu, cách quan sát thế giới xung quanh, mọi thứ thật mới 

mẻ và tuyệt vời. 

Khi bạn lớn lên, bỗng bạn nhận ra bên cạnh những con đường rải đầy hoa hồng ấy là những chông 

gai chực chờ, bạn tuyệt vọng, bạn chán nản, tất cả như chống lại bạn. 

Cuộc sống vốn khắc nghiệt và khó khăn nhưng đừng để những thứ ấy làm nặng vai bạn, sống trên 

đời tức là bạn đang gánh vác rất nhiều thứ, đừng làm nó nặng thêm. Gánh nặng giống như một chiếc 

balo bạn đang mang trên vai, bạn hãy thử đặt nó xuống, học cách quên đi, học cách chấp nhận 

không có gì là hoàn hảo. Lúc đó bạn sẽ bất ngờ vì mình đã tiến xa đến chừng nào trên con đường 

đến hạnh phúc. 

Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng không phải ai cũng đã "thực sự sống". Bạn đã sống một cuộc đời bạn 

muốn chưa? 

 

https://www.facebook.com/Suy-ng%E1%BA%ABm-v%E1%BB%81-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-v%C3%A0-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-271816402873250/?fref=nf
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Thông điệp của Tổng thống Mỹ       

Obama. 

 

 

Chuyến đi thăm Việt Nam 23-24/5/2016 vừa qua 

của Tổng thống Obama dường như chỉ là một 

bước tiến thêm trong quan hệ Việt-Mỹ. Bước 

ngoặt của quan hệ hai nước đã được đánh dấu khi 

Mỹ đón tiếp ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 

tháng 7/2015. Lúc đó, người Mỹ đã gửi đi thông 

điệp rõ ràng rằng : Mỹ chấp nhận thể chế chính trị 

cộng sản ở Việt Nam. 

 Điều đó cho ta thấy người Mỹ đã nhìn nhận, với 

Mỹ, cộng sản không còn là mối lo ngại hàng đầu 

nữa. Để làm yên lòng giới lãnh đạo Việt Nam, 

thông điệp này từ đó đến nay đã nhiều lần được 

khẳng định lại thông qua những phát biểu và hành 

động của các quan chức Mỹ và của ông đại sứ Ted 

Osius. Rõ nhất là câu chuyện xung quanh việc ông 

đại sứ không muốn chụp hình với lá cờ vàng. 

 Lần này, Tổng thống Obama qua thăm Việt Nam, 

thông điệp nói trên một lần nữa được nhắc lại. 

Thêm vào đó, qua quan sát toàn bộ chuyến đi, ta 

còn thấy Tổng thống Obama muốn chuyển đi hai 

thông điệp khác : một là cho Trung Quốc, hai là 

cho người dân và giới trẻ Việt Nam. 

1. Chả cần phải thông thái cho lắm mới đi đến 

được nhận định rằng Tổng thống Mỹ đồng ý qua 

thăm Việt Nam là muốn gửi đi một thông điệp cho 

Trung Quốc : « những đứa con hoang đàng » đang 

nhích dần về phía Mỹ và đã có thể có vũ khí Mỹ.  

Trước chuyến đi, nhiều phân tích cho rằng khả 

năng gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát 

thương không nhiều, vì rằng nó có thể bị gắn với 

những tiến triển về nhân quyền ở Việt Nam. Thế 

nhưng, cho dù Mỹ thừa biết, thậm chí biết rất rõ 

những vi phạm nhân quyền của Việt Nam gần đây 

rất trầm trọng, nhưng trong chuyến đi, phía Mỹ vẫn 

kín đáo ghi nhận những tiến bộ về nhân quyền của 

Việt Nam để thuận hơn, để mở lối cho việc công 

bố chính thức gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ 

khí cho Việt Nam. Làm như vậy, cùng một lúc Mỹ 

đạt hai mục tiêu, một món quà cho Việt Nam và 

một thông điệp cho Trung Quốc.  

Ai cũng biết mục tiêu lâu dài của Mỹ khi nâng tầm 

quan hệ với Việt Nam, để là vừa chỉ dẫn, vừa ép 

buộc Việt Nam đi gần về phía thực thi nhân quyền 

và dân chủ hóa chế độ. Thế nhưng, trong tình thế 

hiện nay, Mỹ đã tạm gác vấn đề nhân quyền, dân 

chủ và tính chất chế độ sang một bên, đặt mục tiêu 

kìm hãm Trung Quốc lên trên. Những động thái 

của Mỹ trong vòng hai năm trở lại đây cho thấy Mỹ 

rất chiều theo ý của Việt Nam, không muốn để Việt 

Nam trong tình trạng bị quá chèn ép, rơi vào thế cô 

độc mà ngả và cột chặt vào với Trung Quốc. 

 Mỹ cũng đã cảm thấy, trang bị vũ khí cho một Việt 

Nam cộng sản không còn nguy hiểm với Mỹ nữa, 

mà ngược lại nó sẽ tăng cường thực lực quân sự 

Mỹ tại khu vực, để đối phó với ý đồ độc chiếm biển 

đông của Trung quốc. 

Bằng việc dẫn ra những nhân vật anh hùng của 

Việt Nam trong lịch sử chống Trung Quốc, đặc biệt 

là việc trích dẫn « Nam quốc sơn hà » của Lý 

Thường Kiệt, ông Obama không những vừa muốn 

khích lệ lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tâm lý chống 

Trung Quốc của của người dân Việt Nam, mà còn 

vừa gián tiếp gửi thông điệp cho phía Trung Quốc 

về việc Mỹ cam kết ủng hộ « tuyên ngôn độc lập » 

này của Việt Nam. 

 Cho dù, Tổng thống Obama cố « chối » là chuyến 

đi của ông đến Việt Nam không nhằm cổ húy Việt 

Nam chống lại Trung Quốc, nhưng nó lại càng làm 

cho người ta biết tỏng là nó y như dạng ông 

Nguyễn Phú Trọng, cũng tuyên bố tương tự như 

vậy khi đi Mỹ. 

2. Người Mỹ đã trải đủ thời gian và kinh nghiệm để 

thông hiểu người Việt Nam. Người Mỹ thừa hiểu 

rằng người Việt Nam đang ở trong tình trạng hết 

sức bức bách. Dân chúng Việt Nam, nhất là giới 

trẻ đang mong đợi chuyến đi của ông như mong 

một phép màu nhiệm nào đó, như thể mong ông 

Bụt hiện ra để cứu mình qua cơn bi cực. 

Ông đã hiểu tâm lý này của giới trẻ Việt Nam, nên 

ông vừa thể hiện nước Mỹ có thể làm những điều 

kỳ diệu, nhưng ông cũng đã chấn an và chuyển đi 

một thông điệp rõ ràng rằng : Vận mệnh của các 

bạn nằm trong tay các bạn. Chính các bạn mới là 

những người tạo ra thay đổi. Đừng chờ đợi sự thay 

đổi từ bất cứ ai khác. Người Mỹ luôn là bạn và sẵn 

sàng hỗ trợ. 

 Trong cả chuyến đi, ông đã gửi đi rất nhiều thông 

điệp bằng miệng, thông điệp bằng cử chỉ, hành 
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động, mà tựu chung gói gọn trong một thông điệp 

đơn giản : Thế nào là dân chủ, giá trị của tự do và 

quyền con người. 

Ông đã đề cập đến mọi vấn đề, mà giới lãnh đạo 

Việt Nam vẫn cơi là nhạy cảm, một cách khéo léo 

và đầy thuyết phục. Ông nói : « Khi có tự do báo 

chí, khi nhà báo và blogger có thể vạch ra những 

bất công và lạm dụng, thì quan chức buộc phải có 

trách nhiệm hơn và người dân có niềm tin hơn và 

bộ máy quản lý nhà nước mới hoạt động».  

Ông đến Việt Nam ngay trong ngày bầu cử quốc 

hội và ông đã chỉ ra sự cần thiết của một cuộc bầu 

cử thật sự tự do và công bằng. « Khi các ứng cử 

được tự do tranh cử, cử tri có thể lựa chọn những 

người lãnh đạo của mình, điều đó sẽ làm cho quốc 

gia ổn định hơn, vì người dân biết rằng tiếng nói 

của họ đã được lắng nghe và rằng những nhân vật 

mới xứng đáng được đưa vào hệ thống ». 

Chuyến đi của ông như một cuộc biểu diễn, một 

cuộc trình diễn độc đáo, chỉ có thể là của người 

Mỹ. Từ sự hoành tráng của chiếc Air Force One, 

chiếc trực thăng, những chiếc « quoái thú », đến 

đội cận vệ rất ngầu, tất cả đủ để thỏa mãn thói ham 

của độc của người Việt Nam. Rồi Tổng thống bằng 

tất cả sự thông nhạy của mình, ông đã trình diễn 

trước sự trầm trồ của đông đảo người dân Việt, 

nhất là với giới trẻ, sự giản dị đến thân thiện của vị 

tổng thống quyền lực nhất hành tinh. Chỉ chừng ấy 

thôi, đã đủ để cho người dân Việt có thể so sánh 

với những gì nhìn thấy từ các vị lãnh đạo của mình, 

để tự chiêm nghiệm thế nào là dân chủ, thế nào là 

giá trị của sự tự do và quyền con người. 

 Một vài phân tích, chia sẻ thêm với bạn đọc về 

chuyến đi Việt Nam vừa rồi của Tổng thống Mỹ 

Obama. 

 

Đặng Xương Hùng 

Genève, 26/5/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những người bạn tôi 
chưa hề quen 
Tran trung Đao 

 

Có những người tôi chưa hề gặp mặt  

Những người tôi không biết rõ họ tên  

Bốn phương trời chưa một chút thân quen  

Sao bỗng thấy như vô cùng thân thiết  

 

Tôi miền Bắc đang vào mùa băng tuyết  

Anh miền Nam sương trắng bốn mùa bay  

Từ nơi này ta đã biết quen nhau  

Đâu nhất thiết phải đong đầy ký ức  

 

Cũng như anh, tôi ngàn đêm thao thức  

Hãi hùng mơ chung một giấc chiêm bao  

Có tiếng quân reo, ngựa hí, kêu gào  

Tiếng xích khua vang, tiếng người rên siết  

 

Cũng như anh, tôi đôi lần ra biển  

Hướng về Nam mây trắng một màu tang  

Có ai về xoay ngược bánh thời gian  

Cho tôi nhặt những mảnh đời đã mất  

 

Trong thơ tôi mùa Xuân chim không hót  

Thu không vàng, Hạ chẳng để yêu đương  

Thơ của tôi là máu rỉ trăm đường  

Là u uất đã chìm sâu trong đất  

 

Cũng như anh, tôi mười năm đất khách  

Có gì vui đời một kẻ lưu vong  

Khi tôi chết nấm mồ hoang cỏ mọc  

Đã làm gì để lại với non sông? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy ngẫm về cuộc sống 

Đôi khi người yêu không phải là người luôn bên mình, luôn cho mình cảm giác hạnh phúc hay niềm 

vui mỗi ngày. Mà là người cho mình cảm giác bình an trước cuộc đời sóng gió, là nơi để mình quay 

về, bảo vệ mình khi mọi thứ dường như sụp đổ 

. -Wes- 
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Thời sự 

Đứa con của biển và đứa 
con của chế độ 
 
Trong vòng chưa đầy ba năm, có gần 4,500 tàu cá 
của ngư dân Việt Nam bị bắn phá, đâm chìm và 
bắt bớ trên biển Đông. Cũng trong vòng chưa đầy 
ba năm, có hơn 2000 ngư dân bị bắt bớ, đánh đập 
và bắn giết. Đây là một con số quá khủng khiếp 
cho một làng nghề! Và cái chết, sự mất mát của 
những người chịu nắng, chịu gió, chịu mọi khổ đau 
của chính trị nhược tiểu để bám biển, để thực thi 
chủ quyền lãnh hải chỉ có Mẹ Biển chứng kiến, ôm 
lấy thân thể họ cùng tiếng ai điếu của trùng khơi. 
Họ là những người con của biển cả, của danh dự 
trong âm thầm và anh hùng trong bóng tối. Họ là 
đứa con của biển Việt Nam. 
 

Điều này khác xa với những anh hùng của chế độ, 

đương nhiên, cái chết và sự mất mát của những 

phi công đã tập dượt, tìm kiếm cứu nạn và cuối 

cùng mất tích trên biển Đông là một sự mất mát 

lớn của chế độ, cũng là sự mất mát của dân tộc. 

Bởi suy cho cùng, dân tộc, nhân dân đã cưu mang, 

che chở và nuôi sống chế độ. Từ chiếc áo cho đến 

chén cơm, chiếc máy bay, xăng để bay và mọi thứ 

trang bị cho người phi công đều do nhân dân mà 

có. Những phi công đã mất tích và tử nạn trên biển 

Đông cũng là những đứa con của nhân dân, con 

của biển cả! 

 

Ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết tại 
Trường Sa. Thi thể ông được đưa lên khỏi hầm 
cá. Ảnh: Dân Việt. 

 

Nhưng, sự khác nhau rất rõ rệt giữa những ngư 

dân và các phi công nằm ở chỗ, ngư dân vừa đóng 

vai trò nhân dân để nuôi chế độ, vừa đóng vai trò 

người lính giữ vững tiền tiêu và bảo vệ chủ quyền 

lãnh hải lại vừa đóng vai trò đứa con của biển khơi 

khi cái chết ghé đến, sự im lặng, không tên tuổi 

mang cái chết của họ đi như bọt sóng trong một 

ngày gió lớn. Cái chết đầy bi hùng của người vạn 

chài chìm trong im lặng và hình như quốc gia đã 

không hay biết để đưa tang cho họ. 

Ngược lại, cái chết của những đứa con chế độ thì 

khác, cái chết của họ vô hình trung làm khuấy động 

bầu không khí vốn đóng băng suốt nhiều năm nay 

trong lòng chế độ. Sự đóng băng của tính tham 

lam, ích kỉ và vô cảm. Sự đóng băng của những đố 

kị, kèn cựa địa vị, thủ đoạn hất nhau tranh quyền 

lực đã được hâm nóng bởi một vở kịch mà ở đó, 

cả báo chí nhà nước lẫn giới quan chức cấp cao 

trong quân đội, không ai nói ai, tất cả tự biến mình 

thành một kịch sĩ của nước mắt và bi ai. 

Cái chết của những đứa con chế độ được bi kịch 

hóa đến đỉnh điểm, ở đó, người ta khóc mếu 

máo… Từ tướng lĩnh cho đến trí thức nhà nước, 

quan chức và những người lính… Tất cả họ chìm 

trong một trận bi ai của một kịch bản soạn sẵn, 

những ai chứng kiến đều phải rơi nước mắt. Có 

thể nước mắt của nhiều binh sĩ, sĩ quan quân đội 

Cộng sản là nước mắt thật chảy ra từ đáy lòng. Bởi 

hơn ai hết, họ thấu hiểu nỗi đau của đồng nghiệp, 

đồng chí và họ cũng thấu hiểu nỗi khốn khó của 

một người lính phải sống, học tập và chiến đấu 

trong một thứ cơ chế mà ở đó hiện hữu tất cả sự 

gian trá và đau khổ dành cho họ. Thậm chí, có thể 

họ hiểu cả nguyên nhân của cái chết, một nguyên 

nhân không phải bởi sự sơ xuất của người lính hay 

viên đạn, hòn tên của kẻ thù mà chính ở sự mất 

nhuệ khí, sự bạc nhược của chế độ mà họ đang 

phục vụ. 

Và, có một vấn đề then chốt để thấy rằng cái chết 

của những người con biển cả khác xa cái chết của 

những người con chế độ. Bởi cái chết của những 

người con biển cả âm thầm và lặng lẽ, thậm chí 

thiếu cả những tiếng kèn trống ai điếu. Nhưng bên 

trong cái chết không tên tuổi ấy là sức mạnh của 

của một dân tộc là niềm tin vào lẽ phải và sự quyết 

liệt của con dân Việt Nam trong ý chí bảo vệ biển 

đảo, bảo vệ lãnh hải. 

Những cái chết không tên tuổi, không tiếng vang 

của các ngư dân đã để lại trong lòng biển Đông 

những con sóng, những làn sóng yêu nước và 

quyết tâm giữ lấy biển đảo quê hương. Không ai 

nói ai, tự trong lòng mỗi người nhận ra sự tàn khốc 

của kẻ thù và chuẩn bị cho mình một tư thế để 

chiến đấu với quân xâm lược. Những cái chết 

tưởng chừng nhỏ nhoi ấy lại thắp lên ngọn lửa yêu 

nước và niềm hy vọng chống quân bành trướng, 

xua kẻ thù ra khỏi lãnh địa, lãnh hải quốc gia mạnh 

hơn bao giờ hết. 

Ngược lại, những cái chết của đứa con chế độ, tuy 

kèn trống rình rang, lời bi ai tràn ngập trên các mặt 
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báo và có vẻ người ta còn có khuynh hướng biến 

những cái chết ấy thành một bản anh hùng ca của 

thời đại. Nhưng rất tiếc, những cái chết ấy lại gieo 

một nỗi tuyệt vọng cho dân tộc, cho nhân dân hơn 

bao giờ hết. 

Bởi khác xa với những ngư dân bám biển tay 

không tất sắt, không viên đạn phải đối đầu với sóng 

gió, tàu sắt và súng đạn của Trung Quốc, những 

người con chế độ được trang bị đầy đủ, từ chiến 

đấu cơ hiện đại cho đến cơ số đạn dược và các 

loại công cụ hỗ trợ tối tân nhất. Bên cạnh đó, họ là 

những con người mà mỗi kĩ năng họ có được có 

thể đánh đổi bằng tài sản của một gia đình ngư 

dân. Họ là những người mà nhân dân tin rằng một 

khi họ xuất kích thì câu chuyện an ninh và chủ 

quyền quốc gia được đảm bảo bất khả xâm phạm. 

Thế nhưng (xin lỗi anh Khải và các sĩ quan, binh sĩ 

trên CASA 212!), cái chết quá ư đơn giản và có 

chút gì đó chưa sạch nước cản trên đường bay 

của các anh đã làm sụp đổ hoàn toàn niềm hi vọng 

của nhân dân vào chủ quyền quốc gia. Cái chết 

của các anh chỉ cho thấy sự yếu ớt và mất khả 

năng đề kháng của quân đội Việt Nam. 

Báo chí trong nước từng ca ngợi đội bay của 

không quân Việt Nam là biệt đội ưu tú nhất, sẵn 

sàng chiến đấu với mọi kẻ thù và là biệt đội thần 

thánh. Thế nhưng cái gọi là biệt đội thần thánh của 

các anh lại là mới bay tập dượt đã lâm nạn và 

những người đi tìm kiếm cứu nạn bằng phương 

tiện hiện đại như CASA 212 mà người lái là một 

con chim đầu đàn trong đội bay, có kinh nghiệm 

lão luyện, trong điều kiện thời tiết bình thường 

cũng không thoát khỏi tử thần, cùng tám đồng đội 

oan uổng. 

Thử nghĩ, suốt nhiều năm nay, dù muốn hay không 

thì nhân dân vẫn kì vọng vào quân đội, bởi chức 

năng lớn nhất của quân đội là bảo vệ lãnh thổ, lãnh 

hải quốc gia. Nhân dân đã góp từng đồng thuế để 

nuôi quân, góp từng đứa con để tạo nên quân đội. 

Thay vào đó, quân đội lại cho nhân dân nỗi tuyệt 

vọng khôn tả! Và lẽ ra, trong tình thế hiện tại, cái 

chết của những phi công tử nạn trên đường tập 

dượt cũng như tìm kiếm cứu nạn phải được biến 

thành lời thề máu của quân đội, thành quyết tâm 

chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ những 

gì còn lại và lấy lại những gì đã mất của quốc gia, 

dân tộc. Thì đằng này, cái chết của các anh được 

biến thành vở kịch mếu máo, khóc sướt mướt và 

đánh động bi tâm, đánh động lòng thương xót của 

nhân dân. 

Đúng, nhân dân sẽ thương xót những người đã 

ngã xuống. Nhưng chắc chắn một điều, nhân dân 

thương xót các anh một thì nhân dân thương xót 

cho vận mệnh đất nước đến mười. Nhân dân sẽ 

thương xót cho những người thân các anh bị mất 

con, mất chồng, mất cha. Nhưng nhân dân còn 

thương xót gấp triệu lần nữa vì dân tộc đã mất đi 

nhuệ khí, nhân dân đã mất đi chỗ dựa là sức mạnh 

quân đội và niềm tin chiến thắng quân ngoại xâm 

hoàn toàn mất đi. 

Trong lúc này, ông Nguyễn Chí Vịnh, một chỉ huy 

cấp cao của quân đội Cộng sản Việt Nam đã im 

lặng, từ chối sự giúp đỡ của Mỹ để tìm kiếm cứu 

nạn những nạn nhân trên chiếc CASA 212, trong 

khi đó ông ta lại tiếp tục khẳng định mối quan hệ 

răng môi với Trung Quốc và kêu gọi Trung Quốc 

mang bốn tàu hải quân, hai tàu tuần cảnh và hai 

tàu cứu hộ, cứu nạn cùng hai máy bay tiến thẳng 

vào biển Việt Nam. 

Và đáng sợ nhất là ông Vịnh đã bắn tiếng xin Trung 

Quốc hỗ trợ, cho phép tàu thuyền Việt Nam tìm 

kiếm, cứu hộ người Việt Nam ngay trên biển Việt 

Nam! Vô hình trung, cái chết của những người con 

chế độ làm lộ rõ gương mặt thật đớn hèn và bạc 

nhược của cả quân đội và chế độ Cộng sản. 

Và đám tang của Đại tá Khải cũng song hành với 

đám tang của dân tộc Việt Nam đưa tiễn những 

tháng ngày bi hùng về nơi chín suối. Những gì còn 

sót lại chỉ là sự đớn hèn! 

Biết đâu, trong buổi hội ngộ nơi suối vàng, linh hồn 

anh Khải lại gặp linh hồn của những ngư dân bám 

biển, và họ sẽ cùng ngồi với nhau để nhìn lại nước 

non ngàn dặm héo mòn! 

Nguồn: VietTuSaiGon’s blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đà  Lạt Mộng Mơ 

Đà Lạt sương mờ xứ mộng mơ. 

Đồi thông ngả bóng ai đứng chờ. 

Lung linh mặt nước Hồ Than Thở. 

Hoàng Hôn buông tím ngát vần thơ. 

 

Gọi gió mau về thông hát reo. 

Vui cùng Đà Lạt mảnh trăng treo. 

Gió nâng gót sen hồng em tới. 

Ái ân anh đợi phía chân đèo. 

Hà Năm 
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Khi Sự Tồi Tệ đã Vượt 
Quá Giới Hạn 
 
Nguyễn Gia Kiểng 

 

Cá chết hàng loạt ở bờ biển miền Trung. 
Nguồn: internet 

 

Thảm họa Formosa Vũng Áng đang khiến mọi 

người Việt Nam vừa lo sợ vừa phẫn nộ trong gần 

hai tháng qua. Lo sợ vì mức độ nghiêm trọng của 

những thiệt hại và tiềm năng thiệt hại lâu dài. 

Phẫn nộ vì điều không thể xảy ra đã xảy ra và vì 

thái độ của những người cầm quyền. 

Như mọi người đều đã biết, từ ngày 6/4 hàng 
trăm, hàng ngàn tấn cá đã chết, chết dạt vào bờ 
hay chết chìm đáy biển, vì vùng biển duyên hải 
miền Trung bị nhiễm độc. Khu vực nhiễm độc mới 
đầu từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên rồi dần dần lan 
rộng xuống phía Nam và tỏa rộng ra khơi. Ước 
lượng chung là vùng biển nhiễm độc hiện nay dài 
hơn 400 Km và rộng hơn 30 Km. Để làm nhiễm 
độc một vùng biển rộng lớn như vậy người ta đã 
phải xả xuống biển một khối lượng cực lớn những 
hóa chất cực độc. Thiệt hại đã rất kinh khủng. 

Nghề cá Việt Nam, đánh bắt cũng như nuôi, đang 

là công ăn việc làm của hơn một  triệu rưỡi gia 

đình, sản xuất 7 triệu tấn tôm cá trị giá 15 tỷ USD 

mỗi năm trong đó có gần 7 tỷ USD xuất khẩu. 

Nghề cá đang đứng trước nguy cơ phá sản. Sau 

đó là các hoạt động sản xuất nước mắm, sản xuất 

muối, công nghiệp thực phẩm v.v. đang nuôi sống 

hàng triệu gia đình. Ngành du lịch, với 8 triệu lượt 

người thăm viếng Việt Nam và số thu nhập 15 tỷ 

USD năm 2015, sẽ bị sút giảm nặng nếu không 

phá sản luôn kéo theo sự suy sụp của các ngành 

hàng không, chuyên chở, khách sạn, nhà hàng ăn 

uống v.v.  Những ngành này có thể sụp đổ vĩnh 

viễn nếu nhà máy thép Formosa vẫn tiếp tục hoạt 

động. 

Thiệt hại kinh tế và vật chất chưa thể ước lượng 

hết được nhưng chắc chắn không bằng những 

thiệt hại gây ra cho con người Việt Nam. Nhiều 

người đã ăn phải cá nhiễm độc, nhiều người sẽ 

còn ăn phải cá nhiễm độc với những hậu quả có 

thể chỉ xuất hiện sau này. 

Biển là tất cả đối với chúng ta. Chúng ta gọi quốc 
gia là “nước”, và nước trước hết là biển. Biển 
không chỉ là một nguồn hải sản và các mỏ dầu và 
khí đốt ngoài khơi. Biển mở rộng lãnh thổ, đưa 
Việt Nam hội nhập vào thế giới và đem thế giới 
đến với Việt Nam. Biển là tính mạng của chúng 
ta. Biển bị hư hại là tất cả bị hư hại. Và biển đã 
nhiễm độc. 

Trước một thảm kịch quốc gia như vậy thái độ của 

chính quyền cộng sản đã gây kinh ngạc và phẫn 

nộ. 

Nguyên nhân của việc biển nhiễm độc, và nhiễm 

độc như thế nào, có thể khẳng định sau một vài 

giờ hay cùng lắm là một vài ngày, vả lại ai cũng 

biết rồi. Công ty Formosa cũng đã nhìn nhận trách 

nhiệm khi viên giám độc đối ngoại của họ “lỡ lời” 

tuyên bố Việt Nam phải chọn giữa tôm cá và thép. 

Nhưng chính quyền cộng sản đã cố tình câu giờ, 

trì hoãn, bao che cho công ty Formosa, không 

những thế còn đàn áp thô bạo những người chỉ 

biểu tình một cách ôn hòa để bày tỏ sư quan tâm 

chính đáng với môi trường. Không ngạc nhiên 

nếu trong vài ngày nữa họ đưa ra kết luận rằng 

Formosa không có hay không chịu hoàn toàn 

trách nhiệm. 

Những người lãnh đạo cao nhất của chế độ, tổng 

bí thư Đảng Cộng Sản, chủ tịch nước, thủ tướng, 

chủ tịch quốc hội đều im lặng như không có gì 

quan trọng xảy ra. Họ trơ lì và xấc xược. Họ coi 

thường nhân dân Việt Nam vì cậy có bạo lực. Họ 

hành xử như một lực luợng chiếm đóng nước 

ngoài. 

Đã có câu kết với nước ngoài 

Lý do của sự trơ lì này là vì một sự thật đang được 

phơi bày: đã có sự câu kết bất chính giữa chế 

độ cộng sản và các thế lực tài phiệt nước 

ngoài, ở đây là công ty Formosa. Trước hết 

cần ý thức rằng Việt Nam không có lý do gì để 

thiết lập một công ty thép với qui mô lớn 

như công ty Formosa tại Vũng Áng (với công xuất 

dự trù 22 triệu tấn thép mỗi năm, 7,5 triệu tấn 

trong giai đoạn đầu). Kỹ nghệ thép rất ô nhiễm và 

nước ta đất hẹp người đông – Việt Nam phải 

được coi như một thành phố lớn – không thể chấp 

nhận những kỹ nghệ ô nhiễm. Hơn nữa Formosa 

lại là công ty nổi tiếng nhất trên thế giới về gây ô 

nhiễm, đã từng được giải “hành tinh đen”. 

Chúng ta lại cũng gần như không có mỏ sắt. Trữ 

lượng quặng sắt của chúng ta chỉ vào khoảng 500 
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triệu tấn và phân tán trên 200 mỏ nhỏ nên phần 

lớn không khai thác được trên quy mô kỹ nghệ. 

Hiện nay ngành gang thép Việt Nam đã phải nhập 

khẩu quặng sắt dù chỉ sản xuất chưa tới 500.000 

tấn mỗi năm. Lập luận cho rằng thiết lập nhà máy 

thép Formosa Vũng Áng để khai thác mỏ sắt 

Thạch Khê chỉ là thuần túy bịp bợm. Mỏ Thạch 

Khê không thể khai thác được vì nằm sát bờ biển 

và sâu dưới mức nước biển; giá thành quặng sắt 

sẽ rất cao so với giá quặng nhập khẩu và sẽ phải 

bơm hàng ngày nhiều triệu mét khối nước bẩn ra 

biển, nghĩa là sẽ giết chết vùng biển Hà Tĩnh. Mục 

đích thực sự của nhà máy này chỉ có thể là để sử 

dụng quặng thép ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, 

nơi có một trữ lượng quặng sắt rất lớn, 10 tỷ tấn 

theo một số ước lượng, nhưng không thể có thêm 

nhà máy thép được nữa vì đã quá ô nhiễm. Đây 

là một âm mưu xuất khẩu ô nhiễm của Trung 

Quốc sang Việt Nam. Những phát giác gần đây 

cho thấy Formosa tuy trên danh nghĩa là một công 

ty Đài Loan nhưng rất gắn bó với Trung Quốc. 

Chúng ta càng không có lý do để xây dựng một 

nhà máy thép lớn vì kỹ nghệ thép cũng đang thua 

lỗ và suy sụp trên khắp thế giới. Một thí dụ là cổ 

phiếu của công ty ArcelorMittal, công ty thép lớn 

nhất thế giới, đã mất 90% trị giá trong gần mười 

năm qua. Điều này chắc chắn chính quyền CSVN 

phải biết vì hai khu gang thép Thái Nguyên và Lào 

Cai –thành lập do hợp tác với Trung Quốc- đều 

đang khốn đốn. Thái Nguyên kể như đã phá sản, 

còn Lào Cai tuy mới chỉ hoạt động từ tháng 12-

2014 đã lỗ gần 50 triệu USD, trong đó 30 triệu 

USD riêng trong năm 2015, và đang trong tình 

trạng hiểm nghèo sau khi đã gây ô nhiễm nặng. 

Nhà máy thép Lào Cai này sử dụng 1000 công 

nhân, tính ra mỗi công nhân tốn 30.000 USD mỗi 

năm. 

Như vậy phải nhấn mạnh rằng ngay cả nếu có ai 

đó đề nghị xây dựng biếu không chìa khóa trao 

tay cho chúng ta một nhà máy thép lớn và hiện 

đại thì chúng ta cũng vẫn phải từ chối. Dầu vậy 

chính quyền CSVN đã không chỉ cho Formosa 

thiết lập nhà máy thép mà còn cho hưởng những 

ưu đãi đặc biệt. Đảng Cộng Sản đã buộc Việt 

Nam phải mua một gánh nặng độc hại với giá đắt. 

Và không phải chỉ có thế. 

Mùa hè 2014 trong vụ giàn khoan HD 981, chính 
quyền cộng sản đã cho công an và côn đồ giả làm 
người biểu tình phản đối Trung Quốc đập phá 
nhiều khu công nghiệp trong đó có Vũng Áng, rồi 
sau đó mượn cớ an ninh để thỏa mãn những đòi 
hỏi không thể chấp nhận được của Formosa, như 
cho Formosa hưởng qui chế gần như tự trị, được 
hưởng một chế độ thuế rất ưu đãi, không bị thu 

hồi đất, có quyền bán quyền sử dụng đất cho 
công nhân viên, không bị kiểm soát hay thanh tra, 
kể cả về xử lý chất thải, bởi một bộ hay cơ quan 
nào của Việt Nam mà chỉ trực tiếp liên hệ với văn 
phòng thủ tướng v.v. Không biết ngoài Formosa 
chính quyền cộng sản Việt Nam có còn làm 
những nhượng bộ tương tự với công ty Trung 
Quốc nào khác không. 

Chính sự kiện không bị kiểm soát về xử lý chất 

thải đã đưa đến tại họa môi trường mà chúng ta 

đang chứng kiến. Một vài tuyên bố của một số 

quan chức xác nhận điều này. Thí dụ như ông 

Phan Lam Sơn phó giám đốc Sở Tài Nguyên – 

Môi Trường tỉnh Hà Tĩnh nói: “Khi thấy nghi vấn 

thì cơ quan chức năng mới kiểm tra và lấy mẫu 

xét nghiệm, chúng tôi không lấy mẫu định kỳ hay 

đột xuất kiểm tra. Họ tự lấy mẫu và thông số gửi 

cho cơ quan chức năng kiểm định là việc làm hợp 

lý, không có gì là không khách quan”. Không lấy 

mẫu xử lý chất thải cũng không kiểm tra, chỉ hoàn 

toàn dựa vào báo cáo của Formosa mà cho 

là “hợp lý, không có gì là không khách quan”! Vụ 

phó Vụ Nuôi Trồng Thủy Sản của Bộ Nông 

Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Phạm Khánh Ly 

cho biết là đoàn công tác của bộ không có quyền 

vào kiểm tra tại Khu Công Nghệ Vũng Áng. 

Thật là không thể tưởng tượng được. Ở mức độ 

này ngay cả sự ngu dốt tuyệt đối cũng không thể 

giải thích tất cả, còn phải có cả tham nhũng, cố ý 

câu kết với nước ngoài, cố ý phản bội quyền lợi 

của dân tộc để mưu lợi ích cá nhân. 

Những ai phải chịu trách nhiệm? 

 

Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng 

 

Trần Đại Quang. Ảnh: internet 
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Chính quyền cộng sản đã gây ra một thảm họa 

chưa từng có cho đất nước với những thiệt hại vô 

cùng lớn có thể kéo dài trong rất nhiều năm. Toàn 

ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản phải chịu trách 

nhiệm nhưng trước hết là Nguyễn Tấn Dũng và 

Trần Đại Quang, thủ tướng và bộ trưởng công an 

cho tới gần đây. Họ là hai nhân vật có quyền lực 

lớn nhất trong chính phủ. Chính họ đã cho công 

an huy động cả chục ngàn côn đồ tới đập phá các 

khu công nghiệp trong đó có Vũng Áng. Phải nhấn 

mạnh là không làm gì có “những phần tử quá 

khích” nào cả, như luận điệu của chính quyền sau 

đó. Càng không phải là những người dân chủ đã 

xuống đường phản đối giàn khoan HD 981 xâm 

phạm lãnh hải Việt Nam một cách ôn hòa. Anh em 

dân chủ không có khả năng huy động nhiều người 

như thế ngay cả tại Sài Gòn và Hà Nội.  Đây chỉ 

là những công an giả làm côn đồ và những côn 

đồ do công an điều động tới với chỉ thị là đập phá 

các xí nghiệp để sau đó chính quyền có cớ thỏa 

mãn những đòi hỏi vô lý của các công ty nước 

ngoài, trong đo có đòi hỏi đặt Formosa gần như 

ngoài vòng kiểm soát của nhà nước Việt Nam, kể 

cả kiểm soát về xử lý chất thải. Hai nhân vật này 

phải trực tiếp chịu trách nhiệm về thảm họa mội 

trường mà nước ta đang phải gánh chịu. Điều 

đáng ngạc nhiện là cho tới nay tội đặc biệt nghiêm 

trọng này chưa bị tố giác một cách mạnh mẽ như 

đáng lẽ phải có. 

 

Hoàng Trung Hải. Ảnh: internet 

Ngay sau hai ông này là ông phó thủ tướng 

Hoàng Trung Hải, ông này hiện diện bên cạnh 

ông Nguyễn Tấn Dũng hầu như trong mọi quyết 

định quan trọng liên quan đến những ưu đãi dành 

cho Formosa. 

Một người cũng rất đáng trách là ông Võ Hồng 

Phúc. Ông này là bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư 

vào lúc dự án khu công nghiệp Vũng Áng được 

thành lập. Là một kỹ sư về mỏ ông Phúc phải thấy 

sự vô lý cùng cực của dự án nhà máy thép 

Formosa. Ông đã bất tài hay đã là đồng lõa? 

Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư 

sau Võ Hồng Phúc, đã thấy sự vô lý của những 

đòi hỏi của Formosa nhưng đã chỉ phản đối có lệ. 

Ông Bùi Quang Vinh càng đáng bị qui trách vì ông 

từng là chủ tịch ủy ban nhân dân rồi bí thư tỉnh ủy 

Lào Cai và đã phải biết bi kịch tài chính cũng như 

môi trường của nhà máy thép Lào Cai. 

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường được thành lập từ 

14 năm nay với bốn thứ trưởng, 4 tổng cục, 14 

cục như Cục Thẩm Định và Đánh Giá Tác Động 

Môi Trường, Cục Kiểm Soát Ô Nhiễm v.v. nhưng 

hoàn toàn vô tích sự, không đưa ra được một đạo 

luật nào về xử lý chất thải cả. Việc xác định 

nguyên nhân khiến cá chết cũng phải nhờ những 

chuyên gia nước ngoài. Cho đến nay đại bộ phận 

chất thải của các nhà máy Việt Nam được xả 

thẳng ra thiên nhiên không có xử lý trước. Theo 

báo chí nước ngoài phải đợi đến tháng 7 này 

chính quyền Việt Nam mới thảo luận với một số 

công ty Mỹ chuyên môn về môi trường do Bộ 

Thương Mại Mỹ giới thiệu về xử lý chất thải. Sau 

khi biển bị ô nhiễm và cá chết hàng loạt thứ 

trưởng Tài Nguyên và Môi Trường Võ Tuấn Nhân 

khẳng định rằng đường ống xả thải ra biển của 

Formosa có giấy phép và không có gì sai trái cả, 

để rồi sau đó bộ trưởng Trần Hồng Hà tuyên bố 

Formosa làm như vậy là phạm pháp. Có lẽ Võ 

Tuấn Nhân đã nói thực, nhưng ai đã cho phép 

Formosa đặt ống xả thải (đường kính 1,4 m và dài 

1400 m) ngay dưới đáy biển? 

Bộ công an, với Cục Phòng Chống Tội Phạm Môi 

Trường, đã làm gì ngoài việc đàn áp những người 

biểu tình ôn hòa bày tỏ quan tâm khi biển bị nhiễm 

độc? 

Thảm họa Formosa Vũng Áng vừa phơi bày dưới 

ánh sáng chói lọi và gay gắt bản chất bất tài, tham 

nhũng và hoàn toàn vô trách nhiệm của chế độ 

cộng sản Việt Nam. Nó cũng nhắc lại một lần nữa 

rằng chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là một chủ 

nghĩa để xây dựng quốc gia cho nên môi trường 

-cũng như văn học, nghệ thuật và đạo đức- hoàn 

toàn không phải là giá trị của nó. 

 Nó chỉ là một kỹ thuật cướp và giữ chính quyền 

bằng bạo lực và khủng bố. Các đảng cộng sản về 

bản chất đều là những đảng khủng bố, khi nắm 

được chính quyền họ hành xử như một đảng 

cướp và một lực lượng chiếm đóng. Cần lưu ý là 

cho đến nay tất cả mọi chế độ cộng sản, không 

trừ một ngoại lệ nào, đều là những tai họa về môi 

trường. 
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 Còn ai nữa phải chịu trách nhiêm? 

Nhưng phải chăng chỉ có đảng và chính quyền 

cộng sản có trách nhiệm về thảm họa này? Câu 

trả lời đáng buồn là không. Bản chất của chủ 

nghĩa cộng sản không phải là để xây dựng một 

đất nước. Mục tiêu sau cùng của nó còn là xóa bỏ 

các quốc gia. Sự vô trách nhiệm của các chế độ 

cộng sản không phải là điều bất ngờ mà chỉ thể 

hiện bản chất không giấu giếm của nó. Sai lầm là 

ở chỗ một bộ phận dân tộc đã tiếp tay giúp nó 

cướp được chính quyền và một bộ phận khác đã 

không ngăn cản được nó. Nhưng đó đã là lịch sử, 

trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay sau khi 

nhận diện được nó là đã không phản ứng một 

cách quả quyết. 

Ngày 1-5 đã có khoảng 10.000 người biểu tình ở 

khắp nơi nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn. Trước một 

thảm họa to lớn như thế và trước thái độ xấc xược 

như thế của Đảng Cộng Sản con số người biểu 

tình đáng lẽ phải là 10 triệu người mới đúng. Các 

cuộc biểu tình, đúng hơn là các dự định biểu tình, 

ngày 8/5 và ngày 15/5 sau đó đã bị dẹp ngay lúc 

mới khởi sự. Tại sao quần chúng Việt Nam không 

biểu lộ được sự phẫn nộ? Dĩ nhiên là vì bị kìm 

kẹp và đàn áp, nhưng có chế độ độc tài nào không 

đàn áp? Nhiều chế độ độc tài còn đàn áp hung 

bạo hơn. Đúng là quần chúng Việt Nam đã thụ 

động, nhưng sự thụ động này có lý do của nó. Đó 

quần chúng Việt Nam đã không có được những 

tổ chức đủ mạnh để động viên và lãnh đạo họ. 

Trong tình trạng này 10.000 người biểu tình đã là 

khá đông. 

Nhân dân Việt Nam đã là nạn nhân hơn là có 

trách nhiệm. Trách nhiệm là ở trí thức Việt Nam. 

Dân tộc nào cũng cần được trí thức hướng dẫn 

và lãnh đạo nhưng trí thức Việt Nam đã không 

đảm nhiệm được vai trò của mình. Trong đại đa 

số họ vẫn còn mang nặng não trạng nho sĩ, di sản 

của văn hóa nô dịch Khổng Giáo, coi làm chính trị 

chỉ để là được làm quan, và làm quan chỉ là để 

làm dụng cụ cho một chế độ, ngay cả một chế độ 

hung bao tồi dở, chứ không phải là để phục vụ đất 

nước. Họ không biết và cũng không dám đấu 

tranh chính trị. Cho tới nay trong vụ Formosa đã 

chỉ có những tiếng nói phản kháng của một vài 

chuyên gia trên những lợi và hại về mặt kinh tế 

của dự án chứ không phải trên những điểm quan 

trọng hơn rất nhiều là môi trường và chủ quyền 

quốc gia. Tiếng nói của trí thức Việt Nam quá yếu 

và quá ít trên một sự kiện quá quan trọng. Thái độ 

của trí thức Việt Nam quá nhút nhát trước một 

thảm họa đe dọa chính sự sống còn của đất 

nước. Không động viên được quần chúng là 

đương nhiên dù quần chúng chỉ chờ đợi để được 

động viên. 

Những gì vừa xảy ra chỉ nhắc lại một lần nữa điều 

mà đáng lẽ trí thức Việt Nam đã phải hiểu từ lâu. 

Đó là không thể hy vọng gì ở chế độ này, nó là 

một lực lượng chiếm đóng chứ không phải một 

chính quyền Việt Nam. Phải đấu tranh để giành 

lấy dân chủ và muốn như thế phải đấu tranh có tổ 

chức. Hy vọng rằng thảm kịch vừa xẩy ra, và vẫn 

còn đang tác hại, ít nhất cũng giúp nhiều người 

tỉnh ngộ. 

 Một tổ chức đấu tranh bảo vệ môi trường 

Thảm kịch môi trường này sẽ còn kéo dài. Chúng 

ta cũng không có quyền để nó chìm xuống. Trong 

khi hai đe dọa lớn khác, dự án Boxit Tây Nguyên 

và dự án xây 14 lò điện nguyên tử, vẫn còn đó. 

Với cách quản lý cẩu thả và vô trách nhiệm vượt 

mọi tưởng tượng mà chính quyền cộng sản vừa 

phơi bày qua vụ Formosa thảm họa bùn đỏ tại Tây 

Nguyên trở thành gần như chắc chắn và một tai 

nạn nguyên tử cũng rất có thể xẩy ra. Sự sống 

còn của đất nước đang bị đe dọa nghiêm trọng. 

 Từ ba mươi năm qua, trong các dự án chính trị 

liên tục được cập nhật, Tập Hợp Dân Chủ Đa 

Nguyên luôn luôn coi môi trường là một trong 

những vấn đề quốc gia lớn nhất. Trong dự án 

chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai vừa công 

bố cách đây một năm chúng tôi coi ba mối nguy 

lớn nhất của đất nước là tham nhũng, sự hủy hoại 

của môi trường và sự lệ thuộc Trung Quốc, trong 

đó tham nhũng được coi là mối nguy lớn nhất vì 

nó đưa tới sự hủy hoại của môi trường và khiến 

chúng ta ngày càng lệ thuộc Trung Quốc. Nhận 

định của chúng tôi đã dần dần được chia sẻ. 

Thảm kịch cá chết giờ đây đã khiến bảo vệ môi 

trường trở thành một đồng thuận quốc gia hàng 

đầu. 

Như vậy cần và nên có một sự phối hợp các tổ 

chức xã hội dân sự trong một tổ chức bảo vệ môi 

trường. Tổ chức này sẽ thống nhất và điều hợp 

các cố gắng đấu tranh đòi bãi bỏ nhà máy thép 

Formosa, bãi bỏ dự án Bôxit Tây Nguyên và đình 

chỉ dự án xây dựng các lò điện nguyên tử. Nó sẽ 

chỉ có mục tiêu bảo vệ môi trường và sẽ mở cửa 

cho mọi người Việt Nam dù dân chủ hay cộng sản 

hay không có lập trường chính trị. Các tổ chức 

dân chủ sẽ đứng sau lưng yểm trợ tổ chức thuần 

túy xã hội dân sự này trong khi vẫn theo đuổi cuộc 

đấu tranh căn bản hơn và trọng đại hơn là chấm 

dứt chế độ toàn trị và xây dựng dân chủ. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Chủ đề 

VIẾT CHO MÙA HÈ ĐÃ QUA 
 
 Nhocdenthuj 

 
Em-cô gái ham chơi, ưa tự do. Với vẻ ngoài mạnh 

mẽ và lạc quan lạ thường. Xa rời những thứ bình 

yên nhàn nhã chốn thị thành em chọn cách đi làm 

xa, bon chen chốn công trường đầy bụi nắng gió 

và cám dỗ. Ừ thì bởi em đi để thỏa mãn tuổi trẻ, 

thỏa mãn những hiếu kỳ cuộc sống ngoài kia, 

thỏa mãn được vùng vẫy ở bầu trời nơi chả có ai 

biết tên mình cả. 

Đó là quãng thời gian khó khăn mà mỗi khi em 

nhớ lại đều có chút tủi thân. Nhưng em chấp nhận 

bước tiếp với hừng hực nhiệt huyết và trách 

nhiệm. Đó là những ngày dài đi làm, tối về lại tâm 

sự với những anh em đồng nghiệp. Khi chỉ là 

những ly trà ấm nóng nhưng cũng có khi là những 

bữa tiệc. Em bất chấp uống rượu bia và không ít 

lần chếnh choáng hơi men. Cuộc sống chốn công 

trường cuốn em theo những vội vã những mối 

quan hệ xã giao công việc, và cả những phù 

phiếm. 

Nhưng rồi mọi chuyện dường như thay đổi hẳn từ 

khi em gặp anh, trong cuộc sống bận rộn và tấp 

nập, em vẫn có thể để anh chen ngang cuộc đời 

em, chiếm lấy chút thời gian ít ỏi còn lại của em 

và làm thay đổi một phần cuộc sống mà em đã 

mất rất lâu để lập trình cho mình. 

Em đã có người yêu. Em đã có những hẹn ước. 

Em đã có những kỷ niệm. Nhưng rồi em lại để bản 

thân chấp nhận thêm cả anh. Anh biết vì sao 

không? Vì em là  một Bạch Dương, một chòm sao 

ưa phiêu lưu, tự do và bốc đồng. Em tưởng rằng 

đối với em tình yêu là tất cả, nhưng thực ra thế 

giới sôi động xung quanh cuốn hút đến nỗi tình 

yêu, chỉ là một phần của thế giới đó, không thể 

chiếm trọn con người em. Và anh là một trong 

những cuốn hút đó. 

Ừ thì tình là điên nên dẫu biết mình cũng chỉ là 

một con thiêu thân mà thôi nhưng sao chả dừng 

được. Cứ nhắm đến chốn đầy ánh sáng kia mà 

đâm vào rồi bị thương và đau đớn. Ừ thì tình là 

điên khi nhắm mắt trao hết vui buồn vào tay một 

kẻ thoáng lạ thoáng quen, biết rằng chỉ một xoay 

lưng là xa nhau tít tắp. Nhưng vẫn tin hết lòng và 

thương hết dạ. Dẫu có thể sẽ vô tình quên nhau 

như thể chưa từng ở bên. 

Ở bên anh em như kẻ say lúc mê lúc tỉnh. Anh 

cười bảo em là đứa dở hơi lúc thế này lúc thế nọ, 

tính khí và cảm xúc thất thường. Anh bảo em phải 

làm sao khi em chếnh choáng trong men tình, 

đắm chìm chốn mộng mị. Em bất chấp đến với 

anh, có chút sai trái có chút lén lút có chút dằn 

vặt. Em ngọt ngào nồng nàn với anh. Anh với em 

như những con thiêu thân lao vào nhau rồi chết 

trong cõi nhân tình. Những con đường in hằn 

những kỷ niệm cảm xúc 2 đứa không kìm nổi lòng 

mà lao vào nhau hôn ngấu nghiến. Những ánh 

mắt lấp lánh lén nhìn nhau, những cái nắm tay 

siết chặt vụng dại và những cái ôm ghì chặt vội 

vã… Anh nồng nàn và nóng bỏng như còn hơn 

mùa hè đó.  Anh khiến em không cưỡng lại được, 

cứ thế yêu chiều cảm xúc bản thân mà làm 1 gái 

hư có lẽ. 

Nhưng có lúc em giật mình tỉnh giấc. Đó là những 

ngày em hận em kinh khủng. Em ghét em kinh 

khủng. Em ghét hiện tại kinh khủng. Khi đó em im 

lặng với anh, lạnh nhạt với anh… xa lánh anh. 

Những khi đó anh ôm đầu khó hiểu và đi tìm câu 

hỏi anh đã làm gì sai hoặc có chuyện gì xảy ra 

khiến em như thế. Thậm chí anh nổi giận và la 

mắng em. Là đứa nửa nạc nửa mỡ. Em cười trừ 

vì chính em còn không hiểu rõ bản thân thì sao 

anh có thể. Đã biết bao lần em quyết tâm xa anh, 

quyết tâm biến mất khỏi anh, trốn tránh anh mà 

chẳng dễ. Nếu em là nạc em đã tỉnh táo không 

đến với anh. Nếu là mỡ em đã vứt bỏ hết tất cả 

để đến với anh. Anh bảo em phải trưởng thành 

suy nghĩ người lớn và chín chắn đi. Nhưng anh à, 

nếu vậy thì em sẽ chả ở trạng thái lơ lửng và lưng 

chừng này nữa. Em sẽ quay trở lại với cuộc sống 

riêng của em và tất nhiên nơi đó không có anh. 

Anh là một Song Tử. Em là một Bạch Dương. Anh 

có nhận thấy không việc anh và em chỉ cuốn hút 

nhau về thể xác. Vậy nên em biết anh sẽ nhanh 

chóng phản bội nếu em mất đi sự say đắm này. 

Mà cuộc sống này đâu thể sống với nhau chỉ vì 

chuyện đó. Em- Bạch Dương khao khát được yêu 

và được thông cảm hơn bất kỳ ai, và đây chính là 

điều thường khiến em bị tổn thương khi tâm sự 

cùng anh. 

Có lần em từng nói với anh, có  một người tình bí 

mật cũng giống như đang mặc một bộ đồ hiệu đắt 

tiền. Chỉ có mỗi mình em biết được và tự thích thú 
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thỏa mãn hãnh diện vì điều đó. Người tình sẽ có 

những nguyên tắc riêng ko ai được phá vỡ. 

Nhưng anh ơi Em đã sai rồi. Tình cảm không phải 

thứ đem ra để đùa giỡn, vui đùa. Có thể khi bắt 

đầu mục đích chẳng là gì, chỉ để vui thôi. Nhưng 

khi muốn kết thúc, khó khăn hơn em tưởng rất 

nhiều. Ngay cả khi em vẫn luôn nhắc cho mình ” 

coi chừng bị yêu”, thì bây giờ em cũng đã và đang 

” yêu chơi, đau thật”. 

Ngày anh đi em hụt hẫng và thiếu vắng biết mấy. 

Em lại là em cô độc tự chăm sóc bản thân, lại tự 

vui tự buồn. Khi có người đàn ông nào đó đi qua 

thoảng mùi thuốc lá em lại ngoảnh tìm ngỡ là anh. 

Khi xức nước hoa đi làm em lại nhớ đến những 

lúc anh nâng niu tay em hít hà thích thú mùi 

hương đó. Phải làm sao đây khi những mùi 

hương cứ gợi cho em lại những kỉ niệm. Phải làm 

sao đây khi nổi nhớ cứ vẩn vơ. Phải làm sao đây 

khi gần anh em cũng đau mà xa anh nỗi đau cũng 

chả ngớt 

Cuộc đời có vô số những lần nắm tay. Có người 

nắm tay em nhanh lắm chặt lắm và ấm lắm khiến 

em say mê ngây ngất. Nhưng cũng có người bàn 

tay vụng về khe khẽ nắm lấy tay em rồi nâng niu 

như thể quý giá. Tay anh ấm lắm nhưng anh dâu 

hưa hẹn hay dũng cảm nắm tay em mãi.Suy cho 

cùng  Em cũng chỉ là phận nữ chả biết đc ai sẽ 

nắm tay em đi hết cuộc đời.Em muốn dừng lại khi 

cả hai còn say đắm khi còn cảm thấy thu hút nhau. 

Để những kỷ niệm đẹp luôn ở trong tim mỗi 

người, để cảm thấy tiếc nuối và bỏ ngỏ một điều 

gì đấy. 

Chiếc áo hàng hiệu đắt tiền mà e bí mật mặc rồi 

cũng đến lúc em cởi ra. Bởi em không thuộc về 

thế giới tầng lớp ăn bận xa hoa đó. Em cảm thấy 

xấu hổ khi anh nhắc đến những gì xung quanh 

anh, những người xung quanh anh, những gì 

thuộc về anh. Em tự ái lắm. Ừ thì thôi em sẽ lại 

mặc chiếc áo bình dân nhưng khiến em thoải mái. 

Chiếc áo tuy ko sặc sỡ nhưng theo cùng em đến 

bất cứ đâu và lúc nào. 

Mùa hè đó đã dần xa. Những kỷ niệm đã dần xa. 

Thu sang rồi. Lạnh lắm. Em sẽ lại tự đan hai bàn 

tay lại và xoa xoa tư tìm hơi ấm. Ngỡ như dư vị 

nóng bỏng của mùa hè đã qua vẫn còn vương 

vấn đâu đây. 

 
  

Thả hồn với thơ 

PhongVũ 

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,  

Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.  

Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,  

Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.  

 

Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,  

Này đêm tri ngộ xót điêu linh,  

Niềm quê sực thức lòng quan ải,  

Giây lát dừng chân cuộc viễn trình  

 

Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung  

Đây chiều hương ngát lá hoa dung,  

Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,  

Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.  

 

Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay.  

Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy  

Nắng mưa đã trải tình nhân thế  

Lưu lạc sầu chung một hướng say.  

 

Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai.  

Ra đi chẳng hứa một ngày mai.  

Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,  

Đời vắng em rồi say với ai?  

 

Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng  

Trăng nước âm thầm vạn dặm tang  

Ghé bến nào đây, người hải ngoại  

Chiều sương mặt bể có mơ màng?  

 

Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?  

Mà đây lòng trắng một mùa đông  

Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi,  

Thoảng gió... trà mi động mấy bông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces 

you can see my fingers locked with yours forever.Khi em cảm thấy cô đơn, cứ nhìn vào khoảng trống 

giữa những ngón tay em, và hãy nhớ rằng ở giữa những khoảng trống đó, là ngón tay anh đang 

chặt ngón tay em, mãi mãi. - Khuyết danh 

http://edanhngon.com/-khi-em-cam-thay-co-don.html
http://edanhngon.com/-khi-em-cam-thay-co-don.html
http://edanhngon.com/-khi-em-cam-thay-co-don.html
http://edanhngon.com/-khi-em-cam-thay-co-don.html
http://edanhngon.com/tac-gia/khuyet-danh


V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  6  n ă m  2 0 1 6                               17 

 

Góc bạn trẻ 

hôm nay tôi trở về thăm 

trường...mới mùa bế giảng 

 
Bài & hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn 

 

BuổI lễ tốt nghiệp ngành sinh học 

Tháng Sáu là một tháng nhộn nhịp tại Hoa Kỳ. 

Bên cạnh ngày Từ Phụ là biết bao nhiêu ngày lễ 

ra trường. Ở Hoa Kỳ, thì học sinh ở cấp bậc nào 

cũng ra trường. Học hết lớp Năm thì ra trường 

cấp I, hết lớp Tám thì ra trường trung cấp, hết lớp 

Mười Hai thì ra trường Trung học. Và dĩ nhiên khi 

học xong đại học, thì việc ra trường càng rầm rộ 

hơn, với hoa với bóng, với họ hàng hoan hỉ đến 

chúc mừng, với gia đình quây quần chung một 

bữa tiệc vui. Năm nay, một người bạn gửi hình 

cho tôi xem – cậu bé con học mẫu giáo cũng… tốt 

nghiệp. 

Nhưng không phải ai cũng có cơ hội cắp sách đến 

trường và hoàn tất chương trình Trung học hay 

Đại học, và để có dịp mừng lễ ra trường với bao 

hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy chính 

phủ Mỹ và nhiều tổ chức vô vụ lợi vẫn tạo mọi 

điều kiện thích hợp và cấp học bổng để giúp 

những sinh viên học sinh nghèo hiếu học đạt đến 

những giấc mơ khoa bảng của mình, có nhiều 

người, vì hoàn cảnh gia đình hay vì thiếu sự 

hướng dẫn, đã không theo đuổi nghiệp bút 

nghiên. Tuy nhiên, cứ tháng Sáu hằng năm, thì 

áo mũ cân đai lại ngập đường phố. Một mùa vui. 

Khi mới định cư ở Hoa Kỳ, tôi cũng thấy lạ, vì hình 

như mùa ra trường thì có vẻ hào hứng hơn mùa 

tựu trường. Ở lâu, tôi mới nhận ra, mùa tựu 

trường ở Mỹ rất… thực dụng: nó được đánh dấu 

bằng những loạt hàng giảm giá, những đợt 

khuyến mãi. Nó không có cái buổi sáng đầy 

sương của Thanh Tịnh, không có từng đoàn học 

sinh áo trắng đi bộ hay đạp xe đến trường. Ở xứ 

Cờ Hoa, mùa tựu trường thiếu mất cái thiêng 

liêng mà tôi nếm cảm trong thời gian cắp sách đến 

trường ở quê hương. 

hôm nay tôi trở về thăm trường mới… 

Tôi đi bộ trên Đại Lộ Cọ (Palm Drive) để vào 

trường. Có cái gì đó rất lạ. Hình như những cây 

cọ Hawaii này hôm nay được trang điểm để chào 

đón gia đình của các tân khoa. Những thân cây 

như thể nhuộm một loại bột vàng, và lá được cắt 

tỉa cẩn thận. Giữa tháng Sáu, thời tiết tại Stanford 

thật thanh thản – có lẽ thanh thản quá so với cái 

tuần lễ vừa qua, khi sinh viên phải vật lộn với 

những bài luận và bao cuộc thi cuối khóa. 

Trên những bảng số của dòng xe thấp thỏm trên 

Palm Drive để vào trường, người ta đọc thấy tên 

của biết bao tiểu bang xa gần. Nắng vàng hững 

hờ nhón gót trên những ngọn cây gỗ sồi đứng 

chào đón khách thập phương về thăm trường. 

Nói như vậy, vì khuôn viên Stanford mỗi ngày và 

quanh năm đều được khách du lịch khắp nơi đến 

tham quan và chụp hình. Vào những ngày trung 

tuần tháng Sáu này, trường lại đón ‘họ hàng’ từ 

xa về mừng con em tốt nghiệp. 

Tôi ghé về ký túc xá của mình ngày trước. 
Crothers Hall, cùng với Crothers Memorial Hall, là 
hai ký túc xá ‘cổ’ nhất của trường, và cũng là hai 
ký túc xá duy nhất dành cho sinh viên Luật và tiến 
sĩ. Crothers Hall tọa lạc ngay tại trung tâm trường, 
chỉ cách sân chính dăm ba phút đi bộ. Tôi ngỡ 
ngàng, nhận ra rằng Crothers Hall đã bị niêm 
phong để trùng tu lại, trong dự án phát triển và mở 
rộng nhà cho sinh viên. Tôi đứng phía ngoài hàng 
rào sắt, nhìn lên lầu hai. Khung cửa sổ phòng tôi 
ngày xưa được tháo bung ra. Cửa kính đã được 
dời đi. Tôi ước mình là một con gió, để có thể một 
lần len lỏi qua hành lang phía trong, tìm về, đứng 
trước cửa phòng mình, chào hỏi những ngày 
tháng cũ. Tôi đăm đắm nhìn vào cái không gian 
hình chữ nhật trống hoắc ấy, như thể tìm lại 
những tiếng cười mà tôi đã có với những người 
bạn, những tâm tình mà các em sinh viên Việt 
Nam khác đã đến chia sẻ với tôi, những bữa cơm 
‘sinh viên’ mà tôi nấu để chung vui với bạn bè, 
những đêm chong đèn thức trắng để hoàn tất các 
bài luận khi mưa rỉ rả ngoài hiên. 
 

Nếu mái trường rêu phong là một hình ảnh nên 

thơ và thân thuộc cho một ký ức thiếu thời và một 

đời sinh viên áo trắng ở Việt Nam – hay ít ra là 

của một thời mà chúng ta đã sống – thì ở Hoa Kỳ, 

không hẳn đã như vậy. Hầu như tất cả các trường 

đại học đều có dự án phát triển dài hạn. Mỗi lần 

trở lại thăm trường, tôi đều nhận ra một tòa nhà 

mới, một khu ký túc xá mới, một sự thay đổi nào 
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đó. Với biệt danh là “Điền Trang” (The Farm), 

Stanford vẫn còn lắm đất để phát triển những dự 

án mới. Thế nhưng, ít ra, trong những thay đổi 

dâu bể kia, thì có những hình ảnh vẫn ở lại trong 

khuôn viên của trường. Mái ngói đỏ. Những mái 

vòm bằng đá cát mịn màng được chạm trổ hoa 

văn mỹ miều. Những hành lang hun hút thời gian. 

Những rừng cây khuynh diệp quanh trường đón 

nắng đón mưa. Những tất bật ấm áp tình bạn bè 

của một đời sinh viên. Vẫn còn đó một chút thân 

quen, một chút kỷ niệm. Và trong nhiều khuôn 

viên đại học, những hàng phượng tím bừng nở, 

như bù đắp phần nào cho cái nhớ nhung của 

những ai vẫn hoài niệm một thời áo trắng Việt 

Nam giữa một mùa phượng đỏ. 

những ước mơ dài… 

 

Khung cửa sổ ngày xưa 

Mùa hè đến, không chỉ báo hiệu mùa tốt nghiệp 

hay những chương trình thực tập, mà được bắt 

đầu với việc dọn nhà đối với sinh viên cử nhân. 

Vì Stanford là một trường đại học nội trú, tất cả 

sinh viên đều phải ở tại trường, ngoại trừ các sinh 

viên hậu cử nhân, có quyền chọn ở tại trường hay 

‘ra riêng.’ Thương thay cho các cô cậu sinh viên, 

chỉ trong vòng mấy ngày của tuần lễ thứ hai của 

tháng Sáu, vừa phải thi cuối năm, vừa phải chuẩn 

bị dự lễ ra trường, vừa phải đón tiếp và hướng 

dẫn gia đình từ xa về, vừa phải dọn nhà để trả lại 

cho Văn phòng Ký túc xá. Khoa tâm lý xác nhận 

rằng, những dịp vui cũng là những dịp căng thẳng 

trong đời người. Chắc đó là lý do mà ‘hỉ nộ ái ố’ 

đi chung với nhau. Có lẽ nên có động từ ‘trú hè,’ 

vì sau một tuần lễ đa đoan như vậy, ai cũng cần 

ngủ một giấc để lấy lại sức. Nhưng thể nào thì 

cũng phải tận vui trước đã!  

Không phải ngày tốt nghiệp là một dịp vui hoàn 

toàn cho tất cả mọi người. Khi tôi chúc mừng một 

phụ huynh người Việt có con gái tốt nghiệp cử 

nhân khoa Sinh Học tại Đại học Stanford, cô đã 

nói: 

- Cô không mừng chút nào con à! Mà lo nhiều 

hơn. Thật ra, lúc cháu nó ra trường trung học, cô 

cảm động vô cùng, vì đó là một bước ngoặc lớn 

trong cuộc đời. Khi nó xong tú tài, thì coi như nó 

đã bắt đầu trưởng thành để vào đời. Còn việc tốt 

nghiệp cử nhân, tuy quan trọng đối với nhiều 

người, nhưng đối với con của cô, thì chỉ là một sự 

khởi đầu. 

Một sự khởi đầu? Vâng, đó là vì cô sinh viên này 

theo đuổi mộng thực hiện nghiên cứu ở bậc tiến 

sĩ Y khoa, nên mẹ của cô biết rằng, con gái mình 

sẽ còn phải miệt mài kinh sách và phải đầu tư 

nhiều công sức trong phòng thí nghiệm trong 

mười năm tới. Tuy nhiên, tiếp tục đi học cũng là 

một chọn lựa hợp thời, vì trong hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn như hiện nay, các sinh viên tốt nghiệp 

không dễ dàng tìm được việc làm ngay. Cho nên 

có nhiều bạn trẻ, tuy không hẳn có ý hướng theo 

đuổi chương trình hậu đại học, vẫn khăn gói ‘vào 

trường’ lần nữa sau khi ra trường. 

 

Lố vào Stanford 

Và cha mẹ, trong ngày con cái thành tựu, vẫn 

hướng tới những thử thách trước mắt, để tiếp tục 

đỡ nâng con trong những ước mơ dài. Những 

ước mơ dài, trãi xuyên qua nhiều thế hệ. Mong 

sao những tân khoa luôn thấu được tâm tình và 

sự vun vén của cha mẹ, để cho những ước mơ 

dài được đơm hoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy ngẫm cuộc sống 

Giữa những người lạ, ta cần một người 

quen. Giữa những người quen, ta cần một 

người yêu. Giữa những người yêu, ta cần 

một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta 

cần một người tin. Tin và được tin. (st) 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  6  n ă m  2 0 1 6                               19 

 

Cổ Thành Quảng Trị và Đại Lộ Kinh  

Hoàng trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 

Lts. Ông Phạm Thắng Vũ, người gốc Sơn Tây-

Hà Nội, sinh năm 1957 tại Ban Mê Thuộc.  
Trước khi vượt biên sang định cư tại 
Michigan-Hoa Kỳ, ông đã có thời gian đi dạy 
học và làm công nhân nhà máy. Những bài viết 
của ông được nhiều người biết đến như:   Con 
Sóng Dữ, Người Tìm Tự Do Cuối Cuộc Chiến, 
Ký ức Một Thanh Niên Hà Nội, Cổ Thành 
Quảng Trị và đại Lộ Kinh Hoàng, v.v... 
Trong số này VNNS giới thiệu đến độc giả bài 
Cổ Thành Quảng Trị và đại Lộ Kinh Hoàng, 
kính mời quý vị theo dõi sau đây: 
 
Chiến tranh giữa 2 miền Nam-Bắc Việt Nam nếu 

kể từ trận đầu tiên là trận Ấp Bắc (ngày 31 tháng 

12 năm 1962) cho đến trận cuối cùng là Chiến 

Dịch Hồ Chí Minh (ngày 26 tháng 4 năm 1975) thì 

gồm cả hàng trăm trận đánh lớn-nhỏ như trận 

Đồng Xoài, trận Pleime, trận Làng Vây (trong thập 

niên 1968), trận Lam Sơn 719, trận Ban Mê 

Thuột, trận Xuân Lộc (trong thập niên 1975)… 

nhưng giới nghiên cứu quân sự thế giới đồng ý 

chỉ có 3 trận đánh chính, cần quan tâm đó là các 

trận: Mậu Thân 1968 (Hoa Kỳ gọi là Tet Offensive 

1968), trận Quảng Trị 1972 (Hoa Kỳ gọi là Easter 

Offensive, miền Nam VNCH gọi là Mùa Hè Đỏ 

Lửa 1972) và trận 30 tháng 4 năm 1975 (Cộng 

Sản Bắc Việt gọi là Chiến Dịch Hồ Chí Minh). 

Nhân dịp tháng 9 là tháng mà ngày 16 tháng 9 

năm 1972, là ngày 6 quân nhân của Tiểu đoàn 6 

Thủy Quân Lục Chiến (Lữ Đoàn 258) đã dựng lại 

quốc kỳ miền Nam VNCH nền Vàng 3 sọc Đỏ trên 

bờ thành phía Tây cổ thành Quảng Trị (cùng lúc 

các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục 

Chiến thuộc Lữ đoàn 147 cũng đã làm lễ dựng cờ 

phía Đông của cổ thành) nên tác giả (bài viết này) 

chỉ góp chút tài liệu cùng hình ảnh về 2 địa danh 

nổi tiếng trong trận đánh Quảng Trị là Cổ Thành 

và Đại Lộ Kinh Hoàng. 

*   *   * 

Cổ Thành trong trận đánh Quảng Trị chính là tòa 

thành cổ có tên Đinh Công Tráng, được xây dựng 

vào năm 1823 thời vua Minh Mạng. Sơ khởi thành 

này được làm bằng đất nện cho đến năm 1838 thì 

được xây lại bằng gạch. Các tài liệu nói là thành 

có dạng hình vuông, chu vi tường thành là gần 

2000 m, cao 9,4 m, dưới chân dày 12 m. Bao 

quanh có hệ thống hào rộng 4 m, sâu 8 m, bốn 

góc thành là 4 pháo đài cao nhô hẳn ra ngoài. Khi 

trận Quảng Trị xẩy ra thì trong cổ thành là bản 

doanh của tiểu khu Quảng Trị và bộ Tư lệnh Sư 

đoàn 3 Bộ Binh (Bộ chỉ huy Tiền phương của sư 

đoàn thì đóng ở căn cứ Ái Tử). 

Quảng Trị là tỉnh giới tuyến miền Nam VNCH đối 

với miền Bắc Cộng Sản và không ai nghĩ hoặc tin 

là sẽ có ngày Cộng Sản Bắc Việt sẽ vượt làn ranh 

giới tuyến quy ước (sông Bến Hải-cầu Hiền 

Lương) để công khai xâm lăng miền Nam VNCH 

nên vì thế chính quyền miền Nam VNCH đã để 

Sư đoàn 3 Bộ Binh phòng thủ miền giới tuyến này. 

Sư đoàn 3 Bộ Binh (Tư lệnh là Chuẩn tướng Vũ 

Văn Giai) là một sư đoàn tân lập (vào tháng 10 

năm 1971) gồm 3 trung đoàn (2, 56 và 57). Trong 

3 trung đoàn này thì chỉ trung đoàn 2 là có nhiều 

kinh nghiệm chiến trường vì đã được tách ra từ 

sư đoàn 1 Bộ Binh và hai trung đoàn 56, 57 còn 

lại thì yếu kém về huấn luyện và kinh nghiệm tác 

chiến (có các thành phần gốc đào binh trong đơn 

vị). Chính vì vậy, tỉnh Quảng Trị được chính 

quyền miền Nam VNCH tăng phái thêm 2 Lữ 

đoàn Thủy Quân Lục Chiến (147 và 258) nhằm 

để bảo vệ mặt phía Tây của tỉnh (giáp với nước 

Lào). 

*   *   * 

Ngày 30 tháng 3 năm 1972 (đúng 12 giờ trưa), 2 

Sư đoàn 304 và 308 Cộng Sản Bắc Việt (khoảng 

30.000 quân) với hỗ trợ của các trung đoàn xe 

tăng và pháo binh (từ Vĩnh Linh bắn sang), cùng 

với 150.000 Việt Cộng miền Nam đã vượt qua 

giới tuyến quy ước (cầu Hiền Lương-sông Bến 

Hải) để khởi sự trận chiến mà chúng gọi là Chiến 

Dịch Nguyễn Huệ. Thêm vào đó, từ phía Tây của 

tỉnh Quảng Trị, Cộng Sản Bắc Việt (Sư đoàn 

324B) với xe tăng T 54, T 55, PT 76 hỗ trợ, theo 

đường 9 từ nước Lào vượt qua Khe Sanh, tiến 

vào thung lũng sông Thạch Hãn. Áp lực quá mạnh 

của các sư đoàn Cộng Sản Bắc Việt đã gây bất 

ngờ cho quân phòng thủ của miền Nam VNCH. 

Các trận pháo ác liệt của Cộng Sản Bắc Việt (gồm 

pháo tầm xa 122 ly, 130 ly, pháo phòng không 37 

ly, 57 ly và đặc biệt hỏa tiễn chống chiến xa AT-3 

Sagger cùng hỏa tiễn địa không tầm nhiệt SA-7 

Strela) thêm thời tiết xấu nên giảm thiểu sự yểm 

trợ của không quân (miền Nam VNCH và Hoa Kỳ) 

đã dẫn đến (lần lượt) 11 căn cứ hỏa lực của quân 

đội miền Nam VNCH phải thất thủ (căn cứ Bá Hô, 

Holcomb, Sarge, Fuller, 2, Khe Gió, Carrol, Mai 

Lộc, Ái Tử…). 

*   *   * 

Trước áp lực quá mạnh của phía Cộng Sản Bắc 

Việt và Việt Cộng miền Nam trong địa bàn Quảng 

Trị, ngày 30 tháng 4 thì Chuẩn tướng Vũ Văn Giai 

mở phiên họp với các đơn vị trưởng thuộc quyền 

để bàn kế hoạch lui binh và việc lui binh đang khởi 
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sự thì viên tướng Tư lệnh Quân Đoàn 1 (Hoàng 

Xuân Lãm) lại ra chỉ thị tử thủ Quảng Trị. Lệnh và 

phản lệnh giữa quân đoàn và sư đoàn khiến các 

đơn vị trưởng đã bất tuân thượng lệnh và chính 

vì đó mà hệ thống phòng thủ Quảng Trị đã bị gẫy 

đổ (vì các đơn vị tự động rời bỏ vị trí đóng quân 

để rút lui về hướng Nam). Chuẩn tướng Vũ Văn 

Giai (cùng bộ tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ Binh) được 

trực thăng vận từ cổ thành Đinh Công Tráng về 

Đà Nẵng (ngày 2 tháng 5). Cổ thành Đinh Công 

Tráng gần như bỏ ngỏ nên phía Cộng Sản Bắc 

Việt cùng Việt Cộng miền Nam đã chiếm đoạt dễ 

dàng cứ địa này và sau đó là toàn bộ tỉnh Quảng 

Trị. 

 

 

*   *   * 

Mất tỉnh Quảng Trị vào tay Cộng sản Bắc Việt, 

chính quyền miền nam VNCH liền sau đó đã thay 

thế 2 viên tướng Hoàng Xuân Lãm (Tư lệnh Quân 

đoàn 1) và Lê Nguyên Khang (Tư lệnh Sư đoàn 

Thủy Quân Lục Chiến) bằng tướng Ngô Quang 

Trưởng và tướng Bùi Thế Lân cùng tăng cường 

thêm lực lượng (Lữ đoàn 2 Nhẩy Dù, Liên Đoàn 

1 Biệt Động Quân rồi sau đó thêm Lữ đoàn 3 

Nhẩy Dù và Trung đoàn 4 thuộc Sư đoàn 2 Bộ 

Binh ) để nhằm phản công tái chiếm các vùng đất 

đã mất. Các kế hoạch phản công của quân đội 

miền Nam VNCH đã hình thành nhanh chóng (tái 

chiếm lại được một số căn cứ cũ như Bastogne, 

Checkmate… và chợ Quảng Trị, Ty Y tế, Ngân 

Khố, Tòa Án…) để sau cùng là đánh bật cán binh 

Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam ra 

khỏi cổ thành Đinh Công Tráng (ngày 16 tháng 9) 

sau 81 ngày chúng (bám trụ) cố thủ tại đây. 

*   *   * 

Đại Lộ Kinh Hoàng là tên mà nhà báo Ngy Thanh 

(Đặc phái viên của báo Sóng Thần trong thời điểm 

đó) đặt cho đoạn đường dài độ 9 km trên quốc lộ 

1 từ cầu Bến Đá tới cầu Trường Phước trong 

quận Hải Lăng tỉnh Quảng Trị nơi mà dân chúng 

(cùng binh lính) miền Nam VNCH rút chạy về 

hướng Nam trong những ngày cuối tháng 4 năm 

1972 khi chiến sự xẩy ra trong làn đạn pháo của 

quân đội Cộng Sản Bắc Việt. Đoạn đường này 

nằm giữa các đụn cát trắng, không nhà cửa, cây 

cao và chỉ là các lùm cỏ bụi do vậy dễ dàng nằm 

trong tầm ngắm của các tiền sát viên (đề lô) Cộng 

Sản Bắc Việt khi gọi pháo 122 ly, 130 ly, cối 160 

ly… của chúng từ hướng rừng Trường Sơn nã 

vào dòng người di tản. Ước tính có gần 2000 

người bị chết (chỉ thu gom được 1841 xác người 

gần như còn lành lặn) và hơn 500 xe cộ các loại 

(của dân chúng và quân đội) bị phá hủy trong trận 

pháo thảm sát trên đoạn đường này. 

*   *   * 

 

 

 

Trước khi xẩy ra trận mùa hè năm 1972, tỉnh 

Quảng Trị có diện tích là 3966 km2 với dân số 

270.984 người. Sau khi kết thúc trận chiến mùa 

hè vào tháng 9-1972, diện tích Quảng Trị chỉ còn 

có 164.900 km2, với 3 quận Triệu Phong, Mai lĩnh 

và Hải Lăng nhưng dân số tới 202.338 người (do 

bị phía Cộng Sản Bắc Việt chiếm từ phía bờ Bắc 

của sông Thạch Hãn). Điều này cho thấy, Cộng 

Sản Bắc Việt gây chiến tranh nhưng chỉ chiếm 

được đất chứ không bao giờ thu phục được nhân 

tâm, bởi sự tàn ác dã man của chúng. Cộng Sản 

đi tới đâu thì dân chúng nơi đó đều phải bỏ của 

để chạy thoát thân. 

*   *   * 

Tóm lại, trận Quảng Trị năm 1972 theo cái nhìn 

về mặt quân sự thì tuy Cộng Sản Bắc Việt chiếm 

được một dải lãnh thổ của tỉnh (từ bờ Bắc sông 

Thạch Hãn trở ra) nhưng kế hoạch xâm lăng bất 

ngờ định chiếm nhiều phần lãnh thổ hơn (dành 

dân-chiếm đất để mặc cả tại bàn Hội nghị Hòa 

Bình của phe Cộng Sản) đã thất bại. Phía Cộng 

sản Bắc Việt ngoài trung đoàn Triệu Hải (cố thủ 

bên trong Cổ Thành) bị xóa sổ, trung đoàn 48 B 

thuộc sư đoàn 320 B QĐNDVN- đơn vị chiếm giữ 
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trung tâm thị xã Quảng Trị cũng đã bị thiệt hại hơn 

80% quân số. Phía miền Nam VNCH thì một viên 

tướng phải ra tòa án binh (Chuẩn tướng Vũ Văn 

Giai) và đặc biệt (lần đầu tiên), tư lệnh Trung đoàn 

56 Bộ Binh (trung tá Phạm Văn Đính)(*) cùng một 

số binh sĩ (khoảng 600 người) đã đầu hàng Cộng 

Sản tại căn cứ Carrol (chiều ngày 3 tháng 4 chung 

với 22 đại bác gồm 105 ly, 155 ly cùng 175 ly). 

Cũng giống như các trận đánh trước và sau này 

trên mọi miền đất nước, chúng ta thấy rõ cuộc 

chiến do Cộng Sản Bắc Việt khởi sự đều thiếu 

chính nghĩa. Không có chính nghĩa nên họ không 

được sự ủng hộ của dân chúng. Và giống như 

tình trạng đã xẩy ra ở cố đô Huế dịp tết Mậu Thân-

1968, khi thấy người dân không ủng hộ thì binh 

lính Cộng Sản đã thẳng tay chém giết và bắn phá. 

Ngoài Đại Lộ Kinh Hoàng thì trong tất cả các mặt 

trận của Mùa Hè Đỏ Lửa-1972 (tại An Lộc, Kom 

Tum, châu thổ sông Cửu Long…), pháo thủ Cộng 

Sản đã tác xạ bừa bãi vào dòng người dân tị nạn 

không một tấc sắt trong tay khi biết họ chạy về 

hướng có quân đội miền Nam VNCH. 

Phạm Thắng Vũ 

 

( Ảnh : Binh sĩ miền Nam VNCH trong thành phố 

Quảng Trị và tại vùng phụ cận. ) 

 

Quân Sử Bút Ký Hồi Ký 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suy ngẫm cuộc sống 

Đừng bao giờ nói tha thứ, khi bạn không thể tha thứ. 

Đừng bao giờ dừng lại, khi bạn vẫn còn muốn bước đi. 

Đừng bao giờ từ bỏ, khi mục tiêu bạn muốn vẫn còn chưa đạt được. 

Hãy luôn nhớ, 

Cái gì đã vỡ là vỡ. 

Nâng niu mảnh vỡ chỉ để lại những vết xước. 

Nắm chặt bông hồng đầy gai, chỉ khiến bàn tay trầy xước với những vết máu dài. 

 

 

Đón Ha ̣ 

Tệ xá tiếp nghinh nàng Ha ̣quí 

Góc vườn thô thiển đáng là chi 

Ý thơ mộc mạc lời mô tả 

Mượn cảnh giao duyên khá kịp thì 

********* 

Ha ̣đến rồi đi lòng vương vấn 

Hoa nở hoa tàn da ̣bâng khuâng 

Làm sao lưu giữ màu xanh lá 

Hoạ khúc vàng Thu châṃ đến gần 

********* 

Hãy ngắm vầng dương đang tỏa sáng 

Sắc hồng rực rỡ cả không gian 

Rôṇ rã hân hoan tràn nắng ấm 

Dáng Hạ dừng chân quả điêụ đàng 

2016  HTN 

 

 

 

 

 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  6  n ă m  2 0 1 6                               22 

 

Mùa Hè về thấy hoa hượng nở 
Hoa phượng nở lại nhớ mùa hè đỏ lửa 
Mùa Hè đỏ lửa lại nhớ mùa hè đỏ lửa tại 
tỉnh Quảng Trị năm nào. 
 

HỒI ỨC VỀ MÙA HÈ ĐỎ LỬA TẠI 
TỈNH QUẢNG TRỊ   

 
Dương Viết Điền 

 
Năm 1972, đại đội 102 Chiến Tranh Chính Trị của 

tôi được tăng phái cho Sư đoàn 3 Bộ Binh đóng 

tại căn cứ Ái Tử thuộc tỉnh Quảng Trị. Lúc bấy giờ 

đại đội trưởng là đại úy Trần Văn Hải, đại đội phó 

là tôi mang cấp bậc trung uý. 

Như chúng ta đã biết mùa hè đỏ lửa năm 1972, 

Việt cộng đã xử dụng một lực lượng chưa từng 

thấy để tấn công mặt trận Trị Thiên: ba sư đoàn 

Bộ binh 304, 308, 324B cùng sáu trung đoàn địa 

phương của Khu 5, ba trung đoàn chiến xa, hai 

trung đoàn đặc công và một sư đoàn pháo nặng 

130 ly. 

Tôi còn nhớ sáng hôm ấy theo chỉ thị của thượng 

cấp, đại úy Trần Văn Hải phải vào họp khẩn cấp 

tại Bộ tham mưu của Sư đoàn trong tỉnh Quảng 

Trị nên tôi phải chỉ huy đại đội lúc đại đội trưởng 

vắng mặt. Lúc bấy giờ Việt cộng vẫn tiếp tục pháo 

kích vào căn cứ Ái Tử. Như thường lệ, tôi chỉ thị 

cho tất cả quân nhân trong đơn vị tôi nằm yên tại 

chỗ, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không được đi 

đâu cả. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng, ngoài 

quốc lộ tiếng xe cộ chạy liên tục, chúng tôi nghe 

cả tiếng xe tăng di chuyển từ phía Đông Hà vào 

tỉnh Quảng Trị.  

Chỉ có một đơn vị đóng sát đại đội tôi là kho y 

dược gồm một, hai trung úy dược  sĩ và hai, ba 

quân nhân thuộc cấp, tất cả các đơn vị tăng phái 

khác như quân cụ, quân nhu, tiếp vận vv… trú 

đóng cách xa đơn vị tôi, mặc dầu cũng nằm trong 

căn cứ Ái Tử với nhau, nên không thể liên lạc để 

phối hợp hay hỏi xem tin tức, tình hình chiến sự 

tổng quát được vì lúc bấy giờ đường dây điện 

thoại đã trở thành bất khiển dụng. Vì chưa nhận 

được lệnh gì cả và đại đội trưởng Trần Văn Hải đi 

họp chưa về nên tôi vẫn chỉ thị cho quân nhân 

trong đơn vị án binh bất động mặc dầu tình hình 

lúc ấy có vẻ bi quan. Vì đơn vị tôi nằm sát hàng 

rào phòng thủ của căn cứ, xa quốc lộ I nên không 

thấy những gì xảy ra trên quốc lộ được. Bỗng một 

số quân nhân trong đơn vị tôi cho tôi biết các đơn 

vị bạn như quân cụ, quân nhu, tiếp vận v.v… đã 

rút hết cả rồi và đề nghị tôi nên di chuyển gấp. Để 

kiểm soát lại những tin tức do một số quân nhân 

trong đơn vị vừa báo cáo cho tôi, tôi liền chạy 

nhanh dọc theo hàng rào kẽm gai phòng thủ tiến 

về phía quốc lộ I để xem hư thực ra sao. Khi đến 

một vị trí có thể nhìn thấy được quốc lộ I, tôi thấy 

cả một đoàn xe cộ nối đuôi nhau chạy nhanh từ 

phía tỉnh Đông Hà vào tỉnh Quảng Trị, thêm vào 

đó các xe của những đơn vị bạn như quân cụ, 

quân nhu, tiếp  vận v.v… cũng đang phóng nhanh 

từ địa điểm trú đóng trong căn cứ Ái Tử ra phía 

quốc lộ I rồi nhập vào đoàn xe đang chạy trên 

quốc lộ luôn.  

Tôi liền phóng nhanh về lại đơn vị tôi rồi chỉ thị 

cho tất cả quân nhân trong đại đội hãy lên xe gấp 

rồi ra lệnh cho tài xế lái nhanh ra quốc lộ I nhắm 

tỉnh Quảng Trị trực chỉ mặc dầu lúc bấy giờ đại 

đội trưởng Trần Văn Hải đi họp chưa về! Cũng 

may nhờ một số quân nhân trong đơn vị báo cáo, 

nếu không cứ đợi chờ đại đội trưởng Trần Văn 

Hải đi họp về sẽ di tản chiến thuật “rút lui” thì quá 

trễ. Lúc đó, Cộng quân sẽ tràn ngập căn cứ Ái Tử 

mất rồi! Khi các xe của đơn vị tôi chạy đến ngã ba 

đường, nơi rẽ vào tỉnh Quảng Trị và một đường 

chạy theo quốc lộ I vào tỉnh Thừa Thiên thì không 

sao chạy được nữa. Vì trên đường chạy vào tỉnh 

Quảng Trị lúc bấy giờ xe cộ bị liệt máy nằm ngổn 

ngang giữa đường. Điều này khiến tôi suy nghĩ 

rằng có lẽ đại úy Hải đang tìm cách lái xe về lại 

đơn vị tôi để ra lệnh cho quân nhân trong đơn vị 

rút lui nhưng bị kẹt lại trong tỉnh nên bó tay.  

Tôi cũng muốn dẫn quân nhân trong đơn vị vào 

tỉnh Quảng Trị để gặp đại úy đại đội trưởng Trần 

Văn Hải rồi bốc đại úy Hải đi luôn.Vì không thể 

vào tỉnh Quảng Trị được, tôi liền ra lệnh cho các 

tài xế quay xe lại chạy trên quốc lộ I hướng về 

Huế trực chỉ. Xe chúng tôi mới di chuyển được vài 

phút thì Việt cộng lại tiếp tục pháo kích dọc theo 

quốc lộ I, nhiều quả đạn 130 ly rơi dọc theo quốc 

lộ, nhiều quả rơi ngay chính giữa quốc lộ trúng 

vào thường dân đang chạy giặc từ Quảng Trị vào 

Huế khiến dân chúng nằm chết ngổn ngang dọc 

đường rất nhiều. Phần thì Việt cộng đang pháo 

kích như mưa, phần thì xác chết nằm ngổn ngang 

giữa đường quá nhiều nên xe không thể nào chạy 
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được nữa. Tôi liền ra lệnh cho quân nhân trong 

đơn vị nhảy xuống xe. Lúc bấy giờ số quân nhân 

trong đại đội tôi không nhiều lắm,thường thường 

ít khi đủ theo cấp số. Lúc bắt đầu triệt thoái khỏi 

căn cứ Ái Tử, đơn vị tôi chỉ còn khoảng 20 người 

vì một số đã theo Đại úy Hải vào họp tại tỉnh 

Quảng Trị, một số đã vào Huế cách đó một tuần 

để di chuyển quan tài của một quân nhân trong 

đơn vị bị thiệt mạng vì trúng đạn pháo kích của 

Việt cộng. 

 Vì Việt cộng vẫn tiếp tục pháo kích liên tục nên 

chúng tôi vừa chạy vừa núp vừa núp vừa chạy. 

Cuối cùng chúng tôi đã lạc nhau và chỉ còn một 

anh đi sát bên  tôi là anh Được, nhiếp ảnh gia của 

đơn vị. Thế là tôi và anh Được nhập vào đoàn 

người chạy loạn gồm đủ quân binh chủng và 

thường dân để di chuyển về Huế. Để Việt cộng 

không biết mình là sĩ quan nếu bị bắt, tôi liền gỡ 

cặp lon trung úy trên cổ áo xuống. Thế rồi tôi và 

anh Được vừa chạy vừa núp để tránh đạn đại bác 

của Việt cộng vẫn triền miên pháo từ trên núi 

xuống. Trong lúc đang chạy bộ dọc theo quốc lộ I 

để vào Huế tôi thấy trên quốc lộ rất nhiều loại xe 

như xe tăng, xe thiết giáp, xe GMC, xe Dodge, xe 

Jeep, xe dân sự đua nhau chạy thật nhanh hướng 

về phía Huế trực chỉ. Dọc đường, dân chúng kẻ 

gánh người gồng, kẻ xách tay người bồng con 

cùng nhau chạy từng đoàn dọc theo quốc lộ. 

Bỗng tôi thấy một chiếc xe jeep chạy ngang trước 

mặt tôi trên xe chỉ có 3 người. Nhìn kỹ người ngồi 

bên phải cạnh tài xế thì ra đó là Chuẩn tướng 

Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh lực lương thiết giáp. 

Tướng Toàn vừa ngồi trên xe vừa nhìn chiếc trực 

thăng đang bay sát trên đầu chiếc xe jeep của ông 

ta. Có lẽ viên sĩ quan cận vệ trên xe jeep đã liên 

lạc được bằng máy PRC25 với viên phi công trực 

thăng nên tôi thấy chiếc trực thăng xà xuống rất 

thấp rồi đáp xuống trên quốc lộ và bốc tướng 

Toàn bay đi luôn. Tôi lại tiếp tục vừa đi, vừa chạy, 

vừa núp đạn đại bác. Khi chạy đến gần một chiếc 

xe tăng chở lính ngồi chật ních trên xe vừa dừng 

lại, tôi liền leo lên chiếc xe tăng để xin quá giang. 

Mấy người lính ngồi trên xe tăng đưa chân ra hất 

tôi xuống nên tôi đành phải leo xuống xe. Khi tôi 

vừa chạm cả hai chân xuống đất thì xe tăng lại 

bắt đầu chuyển bánh. Chỉ trong một giây đồng hồ 

khi tôi vừa rút chân phải ra thì ngay lập tức bánh 

xe tăng nghiền nát trên vị trí tôi vừa rút bàn chân 

phải. Nếu chỉ trễ khoảng một giây nữa thôi thì bàn 

chân phải tôi đã bị bánh xe tăng nghiền nát như 

tương rồi. Lúc bấy giờ chỉ có cách bò để di chuyển 

vào Huế mà thôi! Sau khi leo lên xe tăng và bị hất 

xuống, tôi và anh Được lại tiếp tục đi. Bỗng nghe 

tiếng đại bác bay vèo qua đầu, chúng tôi lại nằm 

xuống núp. Nhiều quả rơi trúng dân chúng đang 

di chuyển phía trước tôi khiến nhiều người bị 

trúng mảnh đạn và chết ngay tại chỗ trên mặt 

đường quốc lộ thật đau lòng! Đã thế, một vài chiếc 

xe chạy từ Quảng Trị vào cán ngay lên những xác 

người vừa mới chết vì bị trúng đạn pháo kích làm 

tôi rùng mình lạnh cả xương sống! Lúc bấy giờ 

xác người nằm chết trên quốc lộ rất nhiều, chỗ 

nầy vài xác, đằng kia vài xác, đằng xa hơn nữa 

cũng mấy xác trông mà hãi hùng.  

 

 

Sở dĩ xác chết nằm ngổn ngang giữa đường rất 

nhiều vì đồng bào dồn vào từng cụm không chịu 

phân tán mỏng nên khi bị mưa pháo của cộng 

quân, tổn thất nhân mạng lên rất cao. Sau này 

nhà văn Trần Thy Vân cho tôi biết, sở dĩ đồng bào 

dồn vào từng cụm trên quốc lộ I mà không tiếp tục 

di chuyển nữa vì địch đã chiếm cầu Bến Đá ở mạn 

Nam Quảng Trị để chận đường. Cũng theo nhà 

văn Trần Thy Vân, lúc bấy giờ là trung úy đại đội 

trưởng đại đội I thuộc tiểu đoàn 21 Biệt Động 

quân, khi biết Việt cộng đẩy Đại đội C7 thuộc K8, 

Sư đoàn 304 CSBV chiếm cầu Bến Đá ở mạn 

Nam Quảng Trị để chận đường, Thiếu tá Quách 

Thưởng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 21 BĐQ, đã 

chỉ thị cho anh Trần Thy Vân tức tốc đến đánh C7 

để mở đường. Sau vài tiếng đồng hồ quần thảo, 

địch đã tan rã, chết còn 9 tên. Trước khi tháo 

chạy, đại đội trưởng C7, thiếu úy Nguyễn Văn 

Đường, giật mìn sập cây cầu Bến Đá. Cây cầu 

vừa bị giật sập xong thì cộng quân lại tàn nhẫn 

pháo kích như mưa vào đoàn người và xe cộ 

đang dồn vào một đoạn đường dài khoảng 2 cây 

số.  

Thân người lại ngã xuống như rạ trên quốc lộ đặc 

biệt là dân chúng kẻ gánh người gồng, tay bồng 

tay bế đang cùng nhau chạy giặc. Thế rồi người 

sống dẫm lên trên người chết, xe cộ đủ loại như 

xe jeep, GMC, xe tăng, thiết giáp tìm cách thoát 

ra khỏi vùng lửa pháo của cộng quân khiến những 

xác nằm chết trên quốc lộ dẹp lép trông thật kinh 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  6  n ă m  2 0 1 6                               24 

 
hoàng! Vì vậy mà khi viết về quốc lộ I trong cuộc 

triết thoái vào mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị, một 

nhà báo nào đó đã gọi quốc lộ này là ĐẠI LỘ 

KINH HOÀNG. Thảo nào sau này khi biệt phái lên 

phòng báo chí Quân đoàn I để dẫn một phái đoàn 

ngoại quốc từ Sài gòn ra quan sát cuộc bỏ phiếu 

gì đó, vì lâu ngày quá tôi quên mất, ở tỉnh Quảng 

Trị, khi trực thăng chở chúng tôi bay ngang phía 

trên quốc lộ I, anh Nghiêm Phú Phát, trưởng đoàn 

hướng dẫn phái đoàn từ Sài gòn ra, đưa tay chỉ 

xuống quốc lộ rồi hỏi tôi: 

- Dưới kia là ĐẠI LỘ KINH HOÀNG phải không 

anh? 

Tôi trả lời ngay: 

- Vâng, thưa anh.                                                                                                                                

Trở lại cuộc triệt thoái nói trên, khi chạy ngang 

qua Bộ chỉ huy quận Mai Lĩnh, tôi  thấy một thiếu 

tá Biệt động quân trông có vẻ quen quen đang chỉ 

huy anh em Biệt động quân. Đến gần thì ra là 

Quách Thưởng, thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu 

đoàn 21 Biệt động quân, bạn học với tôi tại trường 

Phan Thanh Giản và trường Phan Châu Trinh ở 

Đà Nẵng lúc trước. Tôi liền cất tiếng gọi: 

- Thưởng. 

Quách Thưởng quay lại nhìn tôi rồi nói: 

- Ủa, Điền đây nè. 

Tôi nói ngay: 

- Mình đi theo Thưởng được không? 

Quách Thưởng trả lời ngay; 

- Được chớ, nhưng thằng nào đi theo Điền vậy, 

Việt cộng há? 

Tôi đáp: 

- Lính của mình đó mà, nó là nhiếp ảnh gia của 

đơn vị mình. 

Sở dĩ Quách Thưởng nghi ngờ người lính đi theo 

tôi là Việt cộng vì lúc bấy giờ bọn Việt cộng cải 

trang làm lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

rất nhiều. Chúng ở khắp nơi trong các quân binh 

chủng. Chúng mặc áo quần giống hệt như áo 

quần của từng binh chủng vậy khiến anh em trong 

đơn vị khó kiểm soát. Vì thế các cấp chỉ huy thuộc 

các quân binh chủng rất ngạc nhiên khi thấy Việt 

cộng pháo kích nhiều khi rất chính xác. Sau khi 

một vài đơn vị bắt được mấy tên Việt cộng đề lô 

nằm ngay trong tiểu đoàn mình mới vỡ lẽ. 

Tôi vừa nói xong, Quách Thuởng liền trao cho tôi 

một bản đồ rồi nói: 

- Cứ nhìn bản đồ mà chạy theo mình. Điền vào 

trong nhà kia nghỉ tạm đi mình đang bận chỉ huy. 

 

Thế là tôi và anh Được vào túp lều tranh gần đấy 

núp tạm chờ khi nào tiểu đoàn Quách Thưởng rút 

về Huế sẽ đi theo. 

Tôi vừa buớc vào trong mái nhà tranh thì nghe 

tiếng đạn đại bác bay vèo sát trên nóc nhà rồi rơi 

ngay phía trước nhà gần bụi tre. Nằm ngay sát 

xuống nền nhà, tôi nhìn ra sân ở nơi bụi tre thì 

thấy một người lính bị thương máu me đầm đìa 

trên đầu. Anh ta đang ngoắt tay để gọi những 

người khác đến cứu nhưng rồi anh đã ngã gục 

xuống dưới chiến hào và không thấy ngồi dậy 

nữa. 

Thế là tối hôm ấy, tôi và anh Được ngủ tạm qua 

đêm trong túp lều tranh với Quách Thưởng và 

mấy sĩ quan trong ban tham mưu của tiểu đoàn 

21 Biệt động quân. 

Nằm trong túp lều tranh, tôi nghe đạn đại bác bay 

liên hồi trên trời rồi tiếng nổ nghe chát chúa khi 

gần khi xa. Mặc dầu chạy suốt ngày quá mỏi mệt 

nhưng vì nghe đạn đại bác suốt đêm cũng như 

viên sĩ quan hành quân của tiểu đoàn 21 Biệt 

động quân gọi máy liên tục để báo cáo tình hình 

chiến sự nên tôi cũng chẳng ngủ được. Khoảng 

12 giờ khuya, bỗng có người gọi trong máy xin 

tọa độ gì đó, tôi liền nghe tiếng Quách Thưởng 

nằm phòng bên cạnh thúc giục viên sĩ quan ban 

3: 

- Kìa, trả lời kìa. 

Có lẽ vì quá buồn ngủ nên viên sĩ quan ban 3 

không trả lời kịp khiến Quách Thưởng phải thúc  

giục. Sau đó tôi nghe Quách Thưởng nói tiếp: 

- Chấp nhận thôi, muốn tiến xa nữa thì phải qua 

giai đoạn ban 3 này thôi. 

Vài phút sau tôi nghe viên sĩ quan ban 3 nói trong 

máy mà rợn tóc gáy: 
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- Báo cáo Đại Bàng tôi nghe thấy tiếng mấy con 

cua bò sao mà gần quá. Hình như chúng đang bò 

ra phía Quốc lộ I. 

Viên sĩ quan ban 3 vừa nói xong tôi liền nghĩ 

bụng; 

- Nguy rồi, xe tăng Việt cộng đang tiến ra phía 

Quốc lộ I. 

Túp lều tranh tôi đang tá túc qua đêm nằm rất gần 

Quốc lộ I nên khi nghe như vậy tôi cũng lo lắng. 

Nhưng rồi sau đó tiếng xe tăng xa dần rồi im bặt. 

Khi tôi thức giấc thì trời vừa sáng.Tiểu đoàn 21 

Biệt động quân bắt đầu triệt thoái để về Huế. Dĩ 

nhiên tôi cầm bản đồ đi theo Quách Thưởng. Vì 

cộng quân đang ở trên núi pháo kích xuống nên 

tất cả quân nhân thuộc các quân binh chủng đều 

di tản băng qua các cánh đồng ruộng, các làng 

mạc nằm dọc theo bờ biển để tránh xa tầm pháo 

kích của Việt cộng. Tuy nhiên khi di chuyển dọc 

theo quốc lộ để về Huế, tôi vẫn đi theo bộ chỉ huy 

của Quách Thưởng. Nhưng chỉ vài phút sau đạn 

đại bác không biết từ đâu pháo tới lại rơi khắp nơi 

khiến tôi phải nằm sát xuống đất nhiều lần. Rồi 

vừa chạy vừa núp vừa núp vừa chạy, cuối cùng 

tôi đã lạc mất không biết Quách Thưởng đi về 

hướng nào mà theo. Nhìn lui nhìn tới nhìn trước 

nhìn sau tôi cũng chẳng thấy anh Được, nhiếp 

ảnh gia của đơn vị tôi, đâu cả. Để tranh thủ thời 

gian và khỏi bị lạc đường, tôi liền mở bản đồ 

Quách Thưởng trao cho tôi chiều hôm qua ra xem 

lại hướng đi. Xem xong tôi nhắm hướng cầu Mỹ 

Chánh trực chỉ, khi thì băng qua các đồng ruộng 

khi thì đi xuyên qua các làng mạc nằm gần ven 

biển. Một điều lạ là khi tôi cố ý đi về phía biển để 

tránh tầm pháo kích của Việt cộng rồi nhưng 

không biết đạn đại bác từ đâu lại rơi xuống các 

đồng ruộng nơi tôi và nhiều người khác đang di 

chuyển. Sau này mới biết đạn đại bác đó được 

pháo từ các tàu Hải quân của ta bắn lên! Để tránh 

đạn đại bác từ ngoài biển pháo vào, tôi và các 

quân nhân khác liền đổi lộ trình chạy về lại phía 

quốc lộ để di chuyển. Mãi đến gần trưa tôi mới đi 

ngang qua quận Hải Lăng và vài giờ sau đã đến 

được cầu Mỹ Chánh rồi vượt qua cầu. Tại đây tôi 

thấy Thủy Quân Lục Chiến đang trấn giữ cầu và 

bảo vệ địa bàn họat  động quanh vùng này. Vừa 

qua khỏi cầu, tôi thấy xe cộ của các quân binh 

chủng đậu chen chúc nhau dọc theo quốc lộ để 

đón những quân nhân thuộc đơn vị mình chạy 

vào. 

Lúc đã đến cầu Mỹ Chánh, tôi liền dừng lại để chờ 

xem những quân nhân trong đơn vị tôi có người 

nào chạy vào được chưa. Đợi mãi đợi hoài vẫn 

không thấy ai cả. Trong đầu óc tôi lúc bấy giờ suy 

nghĩ lung tung. Hay là họ đã gặp Đại úy Đại Đội 

trưởng Trần Văn Hải rồi nên đã  đi theo ông ta bởi 

dù muốn dù không, Đại uý Hải cũng phải vất xe 

jeep rồi chạy theo quốc lộ để về Huế. Bỗng tôi 

thấy một trung úy Biệt động quân nào trông có vẻ 

quen quen. Khi đến gần, tôi nhận ra là Nguyễn 

Xuân Trung, bạn cùng khóa Đà Lạt với tôi. Tôi liền 

buột miệng kêu lớn: 

- Ê, Trung! 

Nghe có người gọi tên mình, Trung liền quay mặt 

về phía tôi. Vừa nhận ra được tôi, Trung liền đến 

bắt tay tôi rồi nói ngay: 

- Mầy biết không, đm… lần đầu tiên tau chạy bộ 

60 cây số từ Đông Hà vào đây đó mầy. 

Tôi liền nói: 

- Lần đầu tiên tau cũng chạy bộ như mầy nhưng 

tau chạy một đoạn đường ngắn hơn mầy, từ tỉnh 

Quảng Trị vào đây thôi khoảng mười mấy cây số. 

Sau vài phút gặp nhau ngắn ngủi, chúng tôi liền 

chia tay nhau ngõ hầu tìm xe cộ của đơn vị mình 

để về trình diện thượng cấp vì lúc bấy giờ trời đã 

gần tối. Tôi đang đứng nhìn quanh nhìn quất bỗng 

nghe ai gọi từ phía bên phải: 

- Trung úy, trung úy! 

Tôi liền quay mặt về phía người mới gọi thì thấy 

một viên trung sĩ nhất vừa chạy đến phía tôi vừa 

nói lớn: 

- Người ta đồn trung úy chết rồi, người ta đồn 

trung úy chết rồi! 

Đến gần tôi nhận ra là viên trung sĩ nhất thuộc cấp 

của tôi. Sở dĩ anh ta có mặt ở đây mà không nằm 

trong thành phần di tản chiến thuật của đơn vị tôi, 

vì anh ở trong toán di chuyển quan tài của một 

quân nhân trong đơn vị vào Huế trước lúc triệt 

thoái một tuần. 

Khi nghe anh ấy nói người ta đồn trung úy chết 

rồi tôi liền mỉm cười nhìn anh ta và lòng nghĩ thầm 

rằng, chỉ suýt chết cả trăm lần nhưng vẫn còn 

sống. Thế rồi tôi lên chiếc xe Dodge anh ta lái ra 

đón để anh chở về trình diện bộ chỉ huy tiểu đoàn. 

 

HOA HỒNG TRANG, ngày 18.05.2006 

 (Trích Tuyển Tập Văn-Thơ-Nhạc xuất bản năm 

2010) 
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Tài liệu: Hồ sơ đen của cộng sản. 

Lts. Chủ nghĩa cộng sản từ khi ra đời cho đến nay đã gây biết bao tang tóc cho nhân loại. 
Nhằm cảnh giác và cung cấp những thông tin xác thực đến mọi giới nhất là các thế hệ nối 
tiếp về một hiểm họa kinh khiếp của nhân loại: “cộng sản”. VNNS xin mở mục “Hồ sơ đen 
của cộng sản” do anh Trần Hữu Sơn phụ trách, kính mời quý độc giả theo dõi sau đây: 
 

*   *   * 
 

Mật Thư Tội Ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản 
Nguyên tác: Le livre noir du communisme; nxb: Robert Laffont, Paris 
Ấn bản Hòa Lan: Zwaartboek van het communisme; nxb 
Singel Uitgevers, Amsterdam 
Lược dịch: Foisson René & Trần Hữu Sơn 
  
LỜI NÓI ÐẦU 
Người ta có thể nói rằng lịch sử là môn khoa học chuyên về nổi đau 
khổ của con người. Thế kỷ bạo động trong đó chúng ta đang sống, 
đã chứng minh hùng hồn điều này. Trong các thế kỷ trước, các cường 
quốc Âu Châu đã làm giàu trong các cuộc buôn bán người nô lệ da 
đen. Nước Pháp với chính sách thuộc địa đã ghi lại biết bao nhiêu 
ghê tỡm trong lịch sử. Xã hội Hoa Kỳ vẫn còn duy trì nền văn hóa bạo 
động phát sinh từ hai tôị ác trọng đại:  Việc khai thác người nô lệ và 
việc tiêu diệt  các giống thổ dân Da Ðỏ. 
Nhưng nếu nói về sự bạo động, thế kỷ chúng ta đang sống đã vượt 
hẳn các thế kỷ trước. Thế kỷ của chúng ta đã có quá nhiều thảm họa 
do con người gây ra :  Hai trận thế chiến, Chế độ Ðức quốc xã, các thảm trạng xãy ra ở Armenia, 
Biafra, Rwanda và một vài khu vực khác. Ðế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ chủ mưu tiêu diệt 
các sắc dân gốc Armenia. Ðức quốc xã tiêu diệt dân Do Thái. Mussolini tàn sát dân 
Ethiopie..Nhưng những sự tàn sát này vẫn không thể nào so với tội ác của cộng sản đã gây ra 
. 
Chủ nghĩa Cộng Sản, một hiện tượng lớn của thế kỷ 20, bắt đầu từ năm 1914 và kết thúc vào 
năm 1991 taị Mạc Tư Khoa. Chủ nghiã Cộng Sản ra đời trước chủ nghĩa Quốc Xã. Chủ nghĩa 
Cộng Sản sống lâu  hơn Quốc Xã và nó lan rộng ra khắp năm Châu. 
 

*   *   * 
Chúng ta cần phân bịệt giữa chủ nghĩa và 

hành động.

Về phương diện lý thuyết chính trị, chủ nghĩa Cộng 

Sản đã có từ nhiều thế kỷ, nhiều ngàn năm trước. 

Nhà hiền triết Hy Lạp Platon đã đề cập  đến ‘’ Chế 

độ cộng hòa’’ trong đó người dân không bị lệ thuộc 

vào tiền bạc hay quyền lực. Trong xã hôị đó chỉ có 

sự khôn ngoan, công lý và lẽ phải ngự trị mà thôi. 

Một nhà tư tưởng lớn của Anh, ông Thomas More 

cũng đã vạch ra một quốc gia lý tưởng nhưng đã 

bị bạo chúa Henri VIII chặt đầu. Những tư tưởng 

này là những nguồn sinh khí những đóng góp quý 

giá cho các nền dân chủ về sau. 

Còn chủ nghĩa Cộng Sản được đề cập ở đây 

không có vị thế của các nguồn tư tưởng trên. Ðây 

là chủ nghĩa Cộng Sản hành động. Nó đã diễn ra 

ở một thời điểm nhứt định, tại các quốc gia được 

biết rõ qua các cuộc khủng bố, đàn áp, kiểm soát 

biên giơí, kiểm soát các phương tiện truyền thông, 

bắt giam và cho lưu đày các thành phần đối lập. 

Những ký ức về khủng bố đã làm cho người ta 

không quên được chủ nghĩa Cộng sản. Người ta 

không quên Mao Chủ Tịch vĩ đại của Trung Cộng, 

Kim Nhựt Thành của Bắc Triều Tiên, Hồ Chí Minh 

của Việt Nam, Fidel Castro của Cu Ba v.v.. ..  

Nhưng tội ác của Cộng Sản đã không được đánh 

giá trên cả luật pháp cũng như trên bình diện bình 

thường. Qua các trang sách này, lần đầu tiên 

chúng tôi đặt vấn đề với cộng sản về tội ác mà chủ 

nghiã này đã gây ra. Các tội ác mà chúng tôi trình 

bày trong quyển sách không dựa trên các tài liệu ‘’ 

pháp lý’’ của chế độ Cộng sản. Chúng tôi sẽ dựa 
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trên các văn bản ‘’ bất thành văn ‘’. Nói một cách 

khác, các tài liệu không được viết ra như các đạo 

luật thiêng liêng về luân lý của nhân loại. 

Chúng ta có thể không lưu tâm đến các cuộc xử 

bắn các con tin, sự tàn sát nhóm nhân công nổi 

loạn, các mồ chôn tập thể của những người nông 

dân chết đói, do hoàn cảnh gây nên.  

Chúng tôi chỉ đề cập đến chiều sâu của tội ác mà 

Cộng sản đã coi đó như là cứu cánh của tòan thể 

hệ thống lãnh đạo. 

Có vô số tôị ác : 

Trước hết là tôị ác về văn hóa của các quốc gia 

Cộng sản thống trị và văn hóa của nhân loại. 

Staline đã ra lịnh phá bỏ hàng trăm giáo đường 

của các tôn giáo taị Nga. Nhà độc tài  Ceaucescu 

của Lỗ Ma Ni đã ra lịnh phá hủy trung tâm lịch sử 

Châu Âu đó là thành phố Bucaresti. Pol Pot đã cho 

tháo gỡ từng viên gạch của thành phố Nam Vang, 

thủ đô nước Cao Miên. Trong cuộc cách mạng văn 

hoá, Hồng Vệ Binh  của Mao đã phá hủy vô số kho 

tàng văn hóa vô gía của nhân dân Trung Hoa. 

Chúng tôi chỉ ghi lại tội ác của một số người được 

coi là linh hồn của các vụ tàn sát. Tuỳ theo mỗi chế 

độ, các phương tiện khủng bố được thi hành dưới 

nhiều hình thức khác nhau. Xư bắn, xử treo cổ, 

nhận chìm trong nước, đánh bằng gậy gộc, dùng 

chất khí độc, cho chết đói, đưa đi lưu đày, gây ra 

tai nạn trong lúc đưa đi lưu đày, bắt đi bộ trên các 

quãng đường dài hàng trăm cây số, lao động khổ 

sai, kiệt sức,... 

Chúng tôi thống kê danh sách con số người đã bị 

Cộng Sản giết chết. Ðây chỉ là con số tối thiểu. 

Phải cần thời gian mới có thể đưa ra con số chính 

xác.  

Sau đây con số người chết: 

- Trung Quốc: 65 triệu, 

- Liên Xô: 20 triệu,  

- Bắc Hàn: 2 triệu,  

- Miên: 2 triệu,  

- Phi châu: 1,7 triệu,  

- A phú Hãn: 1,5 triệu,  

- Ðông Âu: 1 triệu,  

- Việt Nam: 1 triệu,  

- Trung Mỹ: 150 ngàn. 

Tổng số người chết lên đến con số gần 100 triệu. 

Nếu tính theo tỉ lệ thời gian thì Pol Pot  đứng hàng 

đàu gây tội ác. Trong vòng 3 năm, Pol Pot đã tiêu 

diệt một phần tư dân số dân tộc Miên. Mao đã gây 

tội ác trầm trọng trong cuộc cách mạng văn hóa . 

Bàn tay của Lenine và Staline đẩm máu vì cái lô-

gích tư tưởng của mình. 

Nếu chỉ suy tư về tội ác thì không thể nào đánh gía 

được phẩm chất chiều sâu của nó được. Công 

việc này phải được xét xử trên tiêu chuẩn khách 

quan và trên khía cạnh pháp lý. 

Taị tòa án Numberg vào năm 1945, các lãnh tụ 

Ðức Quốc Xã đã bị kết án về tội diệt chủng trong 

thế chiến thứ hai căn cứ theo điều 6 của tòa án 

quốc tế. Ðiều luật này ghi 3 trọng tôị:   chống lại 

hòa bình, tội  ác gây ra trong chiến tranh và tội 

chống lại nhân loại. 

Nếu căn cứ vào điều luật thứ 6 này thì Lenine, 

Staline cũng như tất cả chính quyền Cộng sản đã 

gây ra tội ác đều phải bị kết án. 

Theo điều luật thứ 6A, các hành động như chỉ đạo, 

sửa sọan và theo đuỗi cuộc chiến tranh xâm lăng 

hay tiếp tay vào các cuộc chiến tranh vi phạm các 

thỏa ước quốc tế đều bị ghép vào tội chống lại hòa 

bình. Như vậy Staline phải bị kết án. Staline bí mật 

ký hai hiệp ớc với Ðức Quốc Xã vào ngày 23 tháng 

8 và ngày 28 tháng 9 năm 1938  để rảnh tay ở hai 

mặt trận phía Ðông và phía Tây. Hai hiệp ước này 

đã khởi đàu Ðệ nhị thế chiến. Ngoài ra Staline còn 

vi phạm vào tội giúp khí giới cho Bắc Triều Tiên 

đem quân xâm lấn Nam Triều Tiên vào ngày 25 

tháng 6 năm 1950. Staline cũng đã xua quân tiến 

chiếm Phần Lan vào ngày 30 tháng 9 năm 1939. 

Mạc Tư Khoa đã chỉ đạo các đảng Cộng sản đàng 

em, mở các cuộc chiến tranh phá hoại các một số 

quốc gia khác. Tại A Phú Hãn, Mạc Tư Khoa đã vi 

phạm vào điều luật thứ 6A khi đưa quân vào giúp 

đảng Cộng sản nước này để cướp chính quyền 

vào ngày 27 tháng 12 năm 1979. Nó mở đầu cho 

cuộc chiến kéo dài cho đến ngày nay vẫn chưa kết 

thúc, mặc dù quân Nga đã rút ra từ năm 1989. 

Ðiều luật 6B nêu ra các hành động vi phạm trong 

lúc chiến tranh. Các điều khỏan này đã được ghi 

rõ trong bản ‘’ giao ước quốc tế ‘’ ra đời năm 1907 

tại thành phố La Hague của nước Hòa Lan. Nó bao 

gồm các điểm:  hành động ám sát, hành hạ, ngược 

đãi, lưu đày khổ sai, hành quyết các con tin, cướp 

bóc hay tước đoạt tài sản, tàn phá các thôn xóm, 

hạ giá tiền tệ không có lý do cho chính đáng cho 

nhu cầu quân sự,.. 

Staline đã cho thủ tiêu hầu hết các sĩ quan của 

quân đội Ba Lan bị bắt làm tù binh vào cuối năm 
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1939. Tại thành phố Katyn khi cho khai quật mồ 

chôn tập thể 4500 tử thi, mỗi tử thi điều  có vết đạn 

ở sau ót. Ngoài ra còn các vụ giết người trầm trọng 

khác cho đến giờ này không có mấy người biết đến 

đó là các vụ tàn sát hàng trăm ngàn tù binh Ðức ở 

các trại giam khổ sai từ năm 1943 cho đến năm 

1945. Vụ Hồng Quân Nga hãm hiếp phụ nữ Ðức 

trên các phần đất Ðức bị chiếm. 

Ðiều luật 6 C ghi các tội chống lại nhân loại. Nó 

gồm các hành động như sau : Tàn sát, tiêu diệt, 

biến thành nô lệ, bắt đi lưu đày, ngược đãi vì lý do 

chính trị,  kỳ thị chủng tộc hay tôn giáo, .. 

Trong bản cáo trạng tại toà án Numberg, Tổng 

Biện Lý Francois de Menton nhấn mạnh tính chất 

ý thức hệ của các tội ác  này như sau : 

‘’ Tôi cho rằng tất cả các tội ác đã gây ra cho một 

khối đông đảo quần chúng là tội ác chống lại tư 

tưởng. Tôi muốn nói lên một chủ nghĩa đã chối bỏ 

tất cả giá trị luân lý của nhân loại. Tội ác chống lại 

tư tưởng là nguồn gốc của chủ nghĩa Quốc Xã. Ðó 

là chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Ðây không phải là 

một tại nạn rủi ro , không phải là một sự việc tình 

cờ. Trái lại các hành động kỳ thị đã được nghiên 

cứu kỹ lưỡng và được tổ chức trong khi thi hành..’’ 

Các bản tuyên cáo của tòa án Numberg nhấn 

mạnh đến  một điểm chính của  điều khỏan ‘’chống 

lại nhân lọai ‘ : Lạm dụng quyền lực của nhà nườc 

đề phục vụ cho một chính sách  và thi hành các tội 

ác. 

Căn cứ vào điều luật này, thì tất cả các hành động 

xảy ra dưới thời Lenine, Staline và tại các quốc gia 

nằm trong tay Cộng sản đều phải bị kết án. 

Cộng sản nhân danh nhà nước, nhân danh một ý 

thức hệ để tiêu diệt hàng chục triệu người vô tội, 

chỉ vì họ là quý tộc, là thành phần trung lưu, trí 

thức, địa chủ ,.. 

Khái niệm về tôị ác chống lại nhân loại rất phức 

tạp. Ngoài tội diệt chủng dân Do Thái do Ðức quốc 

xã gây nên, ngày 9 tháng 12 năm 1948 Liên Hiệp 

Quốc xác nhận như sau: giết hại, vi phạm tinh thần 

hay thân thể, cưỡng ép từ bỏ điều kiện sinh sống 

để dấn dần bị tiêu diệt đối với một nhóm dân, một 

sắc dân hay một tôn giáo điều bị ghép vào tôị ‘ 

chống lại nhân loại’. 

Trong quyển sách ‘’ Cuộc khủng bố đỏ ở Nga’’xuất 

bản năm 1927 tại Bá Linh, sử gia người Nga ông 

Serguei Melgounov kể lại một mẫu chuyện của một 

người chi huy đầu tiên của cơ quan tình báo chính 

trị Xô Viết, có tên là Latziv. Ngày 1 tháng 11 năm 

1919 ông ta ra lịnh cho một tên công an dưới 

quyền là tìm bắt những người thuộc giới trung lưu 

mà không cần cứu xét tội lỗi. Câu hỏi đầu tiên phải 

đặt ra là : anh thuộc thành phần nào, gốc gác từ 

đâu, trình độ học vấn, nghề nghiệp,.. 

Chính Lenine và đám thân cận của ông ta cũng 

không dung thứ các đối thủ chình trị. Những đối 

thủ chính trị này cần phải tiêu diệt ngay. Hành động 

diệt chủng của nhóm người BônsêVích ( 

Bolsheviks ) thực sự tiến hành kể từ năm 1920 khi 

họ cho giải thể nhóm dân Cosaques. Ðàn ông bị 

xử bắn. Người gìa, phụ nữ và trẻ em bị đưa đi lưu 

đày. Làng mạc , nhà cửa bị phá hủy. 

Trong những năm 1930 , 1932 công tác giải thể 

nhóm dân Cosaques mạnh mẻ và tòan diện hơn. 

Staline sử dụng bộ máy tuyên truyền trong nước 

cũng như bên ngoài về việc kết án xử bắn, đưa đi 

lưu đày những ai chống lại lịnh ‘ tập thể hóa ’. Tuy 

rằng những người đưa đi lưu đày không bị giết 

ngay nhưng với các điều kiện lao động cực khổ, 

trong điều kiện thời tiết gía lạnh của mùa Ðông ở 

vùng Bắc Tây Bá lợi Á, chẳng còn được bao nhiêu 

người sống sót. Cho đến nay con số tử vong chưa 

được chính thức đưa ra, nhưng phải kể đến hàng 

trăm ngàn. 

Trong vụ nạn đói ở vùng Ukraine vào những năm 

1932-1933 và những vụ chống tập thể hóa đã có 

đến trên 6 triệu ngưới chết. Tại vùng này đã diễn 

ra hai hình thức diệt chủng : diệt chủng giai cấp và 

diệt chủng sắc dân. 

Quốc Xã Ðức xử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại 

để thiết lập các phòng hơi ngạt và lò thiêu để giết 

dân Do Thái. Trong khi Cộng sản xử dụng ‘vũ khí 

đói’ để tiêu diệt các sắc dân. Cộng sản tìm đủ mọi 

cách để kiểm sóat lương thực. Họ chỉ phân phối 

lương thực cho các phần tử mà họ cho là xứng 

đáng. Họ phân biệt giữa nhóm người này, nhóm 

người khác. Tình trạng này đã dẫn đến các nạn đói 

làm chết hàng triệu người tại các nước Cộng sản. 

Bản tổng kết đàu tiên tòan bộ các tội ác được ghi 

như sau : 

* Trong những năm 1918-1922 có hàng chục 
ngàn con tin bị xử bắn mà không được xét xử. 
Hàng trăm ngàn công nhân và nông dân bị tàn 
sát vì chống đói chính sách tập thể hoá của 
Cộng sản. 
*  Nạn đói năm 1922 đã làm cho 5 triệu người 
chết. 
*  Hàng trăm người Cosaques sống quanh sông 
DON bị tiêu diệt. 
*  Hàng chục ngàn chết trong các trại tập trung 
vào những năm 1918-1930. 
*  Hàng trăm ngàn phú nông, trung lưu, trí thức 
bị đưa đi lưu đày. 
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*  Trên 6 triệu dân Uraine bị chết đói trong năm 
1932-1933. 
*  Hàng trăm ngàn ngươì thuộc các sấc dân Ba 
Lan, Ukraine, dân Bắc Âu, dân sống trong vùng 
Moldave bị đi lưu đày trong những năm 1939-
1940 và tái diễn trong những năm 1944-1945. 
*  Năm 1941, nhóm dân Ðức nhưng làm việc cho 
Nga sinh sống dọc theo sông Volga bị đi lưu 
đày. 
*  Năm 1975-1979 dân ở các thành phố Cao 
Miên bị đi lưu đày và bị thủ tiêu. 
*  Tiêu diệt từ từ dân Tây Tạng do Cộng sản 
Trung quốc chủ trương từ năm 1950. 
 Cho tới nay người ta chưa tính hết tội ác do 

Lenine, Staline gây ra. Và các tội ác này cũng tái 

diễn dưới bàn tay của Mao Trạch Ðông , Kim Nhật 

Thành và Pol Pot. 

Về phương diện ngôn ngữ của các sử gia, cần 

phải đưa ra một vấn đề :  Sử gia có quyền xử dụng 

các từ thuộc lãnh vực pháp lý như ‘’ tội ác chống 

lại nhân lọai’ hay  ‘’ tôị diệt chủng ‘’ trong lúc nghiên 

cứu về tính chất của chiến tranh hay không ? Mặc 

khác , các khái niệm này cũng không nên quá phức 

tạp để giữ tính khách quan trong lúc sưu tầm tài 

liệu lịch sử. 

Về điểm thứ nhất, lịch sử cho chúng ta thấy tôị ác 

diệt chủng không phải là tôị ác độc quyền của Ðức 

quốc xã. Hãy nhìn những gì đã xãy ra gần đây ở 

các nước Bosnie , ở Rwanda , chúng ta sẽ bằng 

lòng điểm này. 

Phần thứ hai là chúng ta sẽ không trở lại cái thế kỷ 

19. Vào thời điểm đó, sử gia chỉ tìm hiểu sự việc 

mà không phán đóan.Nhưng đứng trước thảm họa 

của nhân loại , sự phá vỡ phẩm gía của con người, 

các sử gia có thể bỏ qua một số nguyên tắc để cứu 

xét vấn đề. Sử gia Jean Pierre Azema đã kết án 

chế độ Ðức quốc xã có ‘’ tôị ác chống lại nhân loại’’. 

Và ông Pierre-Vielal Naquet cũng tuyên bố tương 

tự khi kết án tên Touvier, một người Pháp công tác 

viên đắc lực cho Ðức đuốc xã. 

Cũng như vậy, chúng tôi làm những công việc sưu 

tầm để đưa ra ánh sáng những tôị ác do Cộng sản 

đã gây ra. 

Ngoài ra còn phải đặc trách nhiệm của các chế độ 

Cộng sản đang  nắm quyền hành . Họ là những 

người tòng phạm. Năm 1987, bộ hình luật của Gia 

Nã Ðại tu chính các điều 3.76 và 3.77 ghi các điểm 

thuộc tôị ác chống lại nhân loại, gồm có : Mưu toan, 

tòng phạm, khuyến khích, giúp đỡ để thực hiện tôị 

ác chống lại nhân loại, âm mưu và tòng phạm sau 

khi đã xảy ra sự việc. 

Vậy mà trong khoảng thời gian từ năm 1920 đến 

1950 những người Cộng sản trên thế giới đã hô 

hào cổ vỏ cho hai 

tên gây tôị ác 

Lenine và Staline. 

Hàng trăm ngàn 

người tham gia 

vào phong trào 

Cộng sản quốc tế. 

Trong những năm 

1950,1960,1970 

hàng triệu ngươì 

sùng bái Mao 

Trạch Ðông của 

Trung Quốc trong cuộc cải cách văn hoá. Và gần 

đây còn có nhiều ngươì ca tụng Pol Pot. Về sau họ 

chỉ trả lời: chúng tôi đâu có biết.. Mà quả thật không 

dễ gì biết những gì Cộng sản làm. Bí mật là 

phương châm họat động của Cộng sản. Nhưng có 

nhiều người ngày nay đã biết sự thật nhưng họ vẫn 

êm lặng. 

Năm 1969 ông Robert Conquest, một trong những 

sử gia đầu tiên nghiên cứu về tôị ác của Cộng sản, 

đã viết :’’ Một việc rất rõ là có nhiều ngươì chấp 

nhận các cuộc thanh trừng diễn ra ở thành phố 

Mạc tư Khoa trong các năm 1936,1937 và 1938 

theo lịnh của Staline. Chính sự chấp thuận này là 

sự đồng lõa cho các vụ thanh trừng tòan diện tiếp 

theo sau. Nhiều người ở bên ngoài đã thừa nhận 

các vụ hành quyết là đúng. Những ngươì này dù 

chỉ  có lời bình phẩm về các vụ thanh trừng này 

cũng phải chịu trách nhiệm và phải được coi là 

tòng phạm trong các vụ án chính trị. 

Joseph Berger, một cán bộ trong tổ chức Quốc Tế 

Cộng Sản, ngươì đã từng nếm mùi ở các trại lao 

động khổ sai, đã kể lại một lá thư của một nữ tù 

nhân đảng viên Cộng sản được trả tự do sau khi 

lưu đày với nội dung như sau :’’ Các người Cộng 

sản thế hệ chúng tôi chấp nhận quyền lực của 

Staline. Họ chấp nhận hành động bạo ác của 

Staline. Và cả những người Cộng sản khác trên 

khắp thế giới. Ðây là một vết nhơ mà chúng tôi đã 

vi phạm. Ðể phá bỏ vết nhơ, chúng tôi phải làm sao 

cho các tôị ác này không còn tái diễn. Ðiều gì đã 

diễn ra ? Phải chăng chúng tôi mất cả lý trí ?  Phải 

chăng chúng tôi là những kẻ phản bội Cộng sản ? 

Thật ra chúng tôi, kể ca những nhân viện thân cận 

của Staline đều đã vi phạm các tôị ác. Chúng tôi 

đã tưởng rằng đó là những đóng góp quan trọng 

cho việc chiến thắng của Chủ nghĩa xã hội. Chúng 

tôi cũng tin tưởng tất cả các việc làm để củng cố 

quyền uy cho đảng Cộng sản ở Liên Xô cũng như 

cho các đảng Cộng sản trên toàn thế giới. Chúng 

tôi không bao giờ nghĩ đến có sự tranh chấp giữa 

chính sách và luân lý..’’ 

( đón xem kỳ sau... ) 
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Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt 

Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan 

 Thành phố Goes 18/6/2016 (VNNS).- Ðể tỏ lòng 

ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ Quân Lực Việt 

Nam Cộng Hoà (VNCH) đã chiến đấu bảo vệ Tự 

Do cho miền Nam Việt Nam, vào lúc 13g00 ngày 

18/6/2016 tại thành phố Goes, Gia đình Quân 

Cán Chính VNCH tại Hoà-Lan đã tổ chức lễ kỷ 

niệm ngày quân lực VNCH. Một số vị đại diện 

Cộng Ðồng và đoàn thể cùng thân hữu đã đến 

tham dự buổi lễ này. 

 

 

Ðược biết ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 

được chính thức lựa chọn vào 19-6-1965 sau khi 

Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu trao quyền lãnh 

đạo quốc giao cho quân lực Việt Nam Cộng Hoà 

bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lăng của cộng 

sản. Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu được quân 

đội uỷ nhiệm là chủ tịch Uỷ Ban Lãnh Ðạo Quốc 

Gia và ngày lễ ra mắt Uỷ Ban 19 tháng 6 năm 

1965 tại Saigon đã được chọn làm ngày quân lực 

Việt Nam Cộng Hoà. 

Dưới không khí thật trang nghiêm, mọi người hiện 

diện cùng hướng về bàn thờ tổ quốc hát quốc ca 

và mặc niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, 

đồng bào đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh 

chống cộng sản và trên đường vượt biên tìm Tự 

Do.  

Ðại diện các hội đoàn Quân Cán Chính VNCH/HL 

(ông Trương Hải), Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn 

Cộng Sản tại Hoà-Lan (ông Nguyễn Hữu Phước) 

và đảng Việt Tân/HL (ông Ðinh Ngọc Hiển) đã đến 

thắp hương trước bàn thờ tổ quốc. 

 

 

Trong lời chào mừng các hội đoàn và thân hữu, 

ông Trương Hải Hội Trưởng QCC/VNCH tại Hoà-

Lan đã nêu lên ý nghĩa của việc kỷ niệm ngày 

Quân Lực VNCH 19/6 để tỏ lòng biết ơn các chiến 

sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, và cũng nói lên tinh thần 

trách nhiệm của mỗi chiến sĩ tiếp tục đóng góp 

trong việc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản và 

xây dựng một nước Việt Nam Tự Do. 

Tiếp theo đó, ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch 

Cộng Ðồng đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn 

đối với các chiến sĩ VNCH đã bảo vệ đất nước và 

sự yên bình sống trong Tự Do của người dân 

miền Nam Việt Nam. 

Sau đó, ông Ðinh Ngọc Hiển, trưởng cơ sở đảng 

Việt Tân tại Hoà-Lan đã chia sẻ sự khâm phục về 

những hy sinh của người chiến sĩ VNCH trong 

suốt cuộc chiến chống lại cộng sản và bảo vệ lãnh 

thổ. Óng cũng nêu lên sự hợp tác thật chân thành 

và tích cực của Gia Ðình QCC/VNCH/HL với các 

đoàn thể bạn trong việc xây dựng Cộng Ðồng và 

đóng góp đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ tại Việt 

Nam. 

Trong ngày lễ kỷ niệm ngày quân lực VNCH năm 

nay tại nhà anh chị Nguyễn Văn Tiếng, mọi người 

cùng dùng cơm thân mật do anh chị khoản đãi. 

Ngày quân lực 19/6 cũng là dịp để mọi người 

cùng ôn lại quá khứ, chia sẻ tâm tư trước vận 

nước ngày càng đen tối dưới sự cai trị của cộng 

sản và hiểm hoạ mất nước do dã tâm bành 

trướng của Trung Cộng. 

 Ðây là lúc mọi người Việt Nam trong và nước cần 

đồng tâm hiệp lực tranh đấu giải thể chế độ cộng 

sản, bảo vệ tổ quốc và xây dựng một nuớc Việt 

Nam tươi sáng trong Tự Do-Dân Chủ.  

 Thế Truyền tường thuật 

 

******************************************************* 
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Biểu tình bảo vệ môi trường. 

 

 

Vào ngày 26-05-2016 tại Hòa Lan đã diễn ra buổi 

mít tinh đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải giải 

quyết vấn đề môi trường đang bị hủy hoại tại các 

tỉnh miền Trung Việt Nam. được biết buổi xuống 

đường do nhóm Vinh Danh Cờ Vàng phát động 

với sự hỗ trợ của Ban Chấp Hành Cộng đồng. 

Buổi xuống đường được tổ chức trước tòa đại sứ 

CSVN tại Den Haag vào lúc 14 giờ ngày thứ năm, 

26-05-2016. Sau đó, đoàn biểu tình đã di chuyển 

đến tòa đại sứ CSTQ tiếp tục cuộc xuống đường. 

Được biết buổi xuống đường này nhằm hỗ trợ tinh 

thần của đồng bào trong nước và đồng thời cất 

lên tiếng nói của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại 

Hòa Lan đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải truy 

tìm thủ phạm, đền bù thỏa đáng cho ngư dân và 

không được chậm trễ. Và đây cũng là những câu 

khẩu hiệu được vô vang trong buổi mít tinh.   

Bạch Mai tường trình. 

 

Ðại diện Hội Phật Giáo Việt Nam tại 

Hòa Lan tham dự ngày “Werelddag 

van het Samen Leven” 

 

Bài phát biểu của đại diện Phật Giáo 

 

Ngày thứ bẩy 4 tháng 6 năm 2016 vừa qua, 

Thượng tọa Thích Minh Giác cùng 4 đạo hữu 

Trần Quốc Sủng, Nguyễn Hữu Bền, Nguyễn Nhựt 

Quang và Ngô Thụy Chương đã tham dự ngày 

“Werelddag van het Samen Leven” được tổ chức  

tại thành phố Almere. Tổ chức AISA cùng sự hợp 

tác của Scoutinggroup de CirKel khu vực 

Flevoland đã tổ chức ngày “Werelddag van het 

Samen Leven” này.   

Buổi sinh hoạt có sự hiện diện của bà de Jonge, 

wethouder thị xã Almere và các đại diện tôn giáo 

như Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo và Phật 

Giáo. Các tổ chức tâm linh và hướng đạo sinh khu 

vực Flevoland cùng đông đảo cư dân thị xã 

Almere cũng hiện diện trong ngày sinh hoạt nói 

trên. Trong dịp này, đạo hữu Nguyễn Nhựt 

Quang, đại diện Phật Giáo tại Hòa Lan và chùa 

Vạn Hạnh, đã nói về quan điểm căn bản của Phật 
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giáo trong việc chung sống hòa bình  qua sự tôn 

trọng quan điểm của người khác và đối xử với 

nhau qua hai đức tính từ bi và hỷ xả. Sau phần 

phát biểu cảm tưởng của wethouder thị xã Almere 

và đại diện các tôn giáo, “het Huis van Vrede” đã 

được khánh thành với việc trồng cây biểu tượng 

cho hòa bình. Sau đó mọi người hiện diện thưởng 

thức phần triển lãm tranh ảnh của 9 hoạ sĩ với chủ 

đề “Samen Leven”.  

“Werelddag van het Samen Leven” chấn dứt lúc 

17:00 cùng ngày sau khi quan khách được mời 

tham dự một tiệc trà thân mật.  Ðược biết AISA là 

một tổ chức tâm linh quốc tế thuộc hội đồng kinh 

tế và xã hội của Liên Hiệp Quốc. AISA hoạt động 

với mục đích gây dựng một thế giới công bằng 

hơn và đoàn kết hơn để phục vụ nhân loại qua 

việc thúc đẩy hợp tác văn hóa , tạo sự hiểu biết 

lẫn nhau giữa các tôn giáo và tâm linh của con 

người.  

 

Trồng cây biểu tượng hòa bình 

 

Tiếp xúc với tôn giáo bạn 

Ðảng Việt Tân tiếp xúc với chính 
giới tại Hòa Lan. 

 

Vào ngày thứ hai 6-6-2016, nhân dịp chuyến đi 

Âu Châu, ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Việt Nam 

Canh Tân Cách Mạng Đảng, đã có buổi gặp gỡ 

với Đại Sứ Nhân Quyền Kees van Baar và bà 

Desiree Ooft cùng ông Loek ten Hagen thuộc văn 

phòng Á Châu Sự Vụ tại bộ Ngoaị Giao Hòa Lan 

ở Den Haag.  

Trong phần trao đổi ông Đỗ Hoàng Điềm đã lần 

lượt trình bày về những rạn nứt sau đại hội đảng 

CS lần thứ 12 và màn kịch bầu cử Quốc Hội trong 

tháng năm vừa qua; vấn đề ô nhiễm môi sinh trầm 

trọng gây ra bởi Formosa tại ven biển Trung phần 

và những ảnh hưởng của Hoa Kỳ sau chuyến 

thăm Việt Nam của tổng thống Barack Obama. 

Ông đại sứ nhân quyền cũng như đại diện văn 

phòng Á Châu Sự Vụ đã bầy tỏ nhiều quan ngại 

về tình hình nhân quyền tại VN và sự mong muốn 

tạo thêm sức ép qua đòn bẩy hiệp thương giữa 

Liên Hiệp Âu Châu với VN để cải thiện tình trạng 

đàn áp nhân quyền và tự do ngôn luận.  

Sau cùng ông Đỗ Hoàng Điềm đã trao cho ông 

đại sứ Nhân Quyền tập hồ sơ Shadow Report 

Chống Tra Tấn do Việt Tân hợp tác sọạn thảo 

cùng các tổ chức khác để đệ lên cho Ủy Ban Liên 

Hiệp Quốc Chống Tra Tấn. Buổi trao đổi kéo dài 

hơn dự định và kết thúc trong tinh thần hợp tác 

để đẩy mạnh những quan tâm chung. 

 Mây Thu ghi 
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    Tin Hòa Lan 

 

 

Hướng Về Cuộc Bầu Cử 

Hạ Viện Năm 2017 

 
Trong thời gian qua chính trường Hòa Lan dường 
như đã phần nào phẳng lặng trở lại. Làn sóng 
người xin tỵ nạn tràn vào vương quốc này có vẽ 
như đã được kiềm chế. Trên hệ thống truyền 
thông đại chúng không còn hay là ít khi thấy tin 
người bản xứ biểu tình hoặc dùng bạo lực để 
phản đối việc thiết lập trại tiếp cư cung cấp nơi ăn 
chốn ở tạm thời cho những người mới đến. Kết 
quả cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề Oekraïne 
cũng không còn là đề tài được công luận quan 
tâm đến nữa. Có lẽ mọi người đều đang nhìn về 
cuộc bầu cử Hạ Viện dự tính sẽ được tiến hành 
vào tháng Ba năm 2017. 
 

 
 
Có hai dấu hiệu quan trọng cho thấy chính trường 
Hòa Lan đang chuẩn bị cho cuộc vận động bầu 
cử sắp đến. Thứ nhất là sự kiện hai đảng thân 
chính VVD và PvdA, trên nguyên tắc, đã đạt được 
thỏa thuận về ngân sách cho năm 2017. Điểm nổi 
bật nhất trong thỏa thuận này là việc mỗi đảng sẽ 
được “chia” 600 triệu Euro để “tùy ý” chi tiêu. 
PvDA sẽ dùng phần tiền của mình để cải thiện sự 
chăm sóc người cao niên cũng như phẩm chất 
của ngành giáo dục, trong khi VVD lại dùng phần 
tiền được chia để giải quyết một số vấn đề trong 
lãnh vực quốc phòng và tư pháp. Với những biện 
pháp nói trên, hai đảng trong liên minh thân chính 
hy vọng phần nào sẽ làm hài lòng khối cử tri nồng 
cốt của mình trong mùa bầu cử sắp đến. 
 
Dấu hiệu thứ hai là sự tranh giành quyền lãnh đạo 
đảng đang diễn tiến một cách úp mở trong đảng 
PvdA. Như chúng ta biết, vị đương kim thủ lãnh 
của đảng này là Diederik Samson, người đã cứu 
PvdA khi nó đứng bên bờ vực thẳm vào năm 
2012. Tuy nhiên, sau khi quyết định hợp tác với 

đảng VVD để thiết lập Nội Các Rutte II, thì ông đã 
dần dần mất sự ủng hộ của khối cử tri cánh tả Họ 
cho rằng đảng PvdA dưới sự cầm đầu của ông đã 
hậu thuẩn một chính sách kinh tế hữu khuynh, trái 
ngược với quyền lợi của cử tri đảng này. Như đã 
trình bày nhiều lần trong mục này, sự mất ủng hộ 
nói trên đã được phản ảnh trong các cuộc thăm 
dò dân ý, dự đoán PvdA sẽ mất gần hết 38 ghế 
trong Hạ Viện mà nó thắng được vào năm 2012. 
 

 
 
Do đó nên trong đảng PvdA đã có không ít người 
lên tiếng đòi Samson giao vai trò lảnh đạo đảng 
cho một người khác trong cuộc vận động bầu cử 
sẽ bắt đầu trong mùa thu tới đây. Theo nhận xét 
của giới quan sát chính trị thì hiện giờ có hai yếu 
nhân trong PvdA có thể thay thế Samson làm thủ 
lãnh.  
 

 
 
Đó là Lodewijk Asscher, người đang làm Bộ 
Trưởng Bộ Xã Hội, và Ahmed Aboutaleb, thị 
trưởng thành phố Rotterdam. Nếu hai người này 
muốn thay Samson thì họ sẽ phải giành quyền 
lảnh đạo đảng với ông ta qua một cuộc bầu cử nội 
bộ, vì Samson đã cho biết là sẽ không nhường 
“tay lái” đảng PvdA cho ai. Như thế thì cuộc chạy 
đua có thể xảy ra giữa Aboutaleb, Asscher và 
Samson hứa hẹn sẽ là một diễn biến ngoạn mục 
trong những ngày tháng hè đang chờ đợi chúng 
ta. 
 20/06/2016 
(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.) 
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Tin Thế giới 

 

 

 

RFI: Hạm đội hàng không mẫu hạm 

Mỹ tập trận tại Biển Đông 

 

Chiến đấu cơ F/A Hornet-18 và E-2D Hawkeye 
trên hàng không mẫu hạm John C. Stennis, 
ngày 15/06/2016. 
 
REUTERS/Nobuhiro Kubo 
Hai hàng không mẫu hạm Mỹ cùng với 140 máy 
bay và 12.000 thủy quân bắt đầu cuộc tập trận tấn 
công ở ngoài khơi Philippines, trong một hành 
động được xem là để bảo vệ đồng minh trước sức 
mạnh đe dọa của Trung Quốc tại biển Đông. 
 
Theo tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình 
dương và chính phủ Manila, cuộc tập trận khai 
diễn vào hôm nay 19/06/2016 ngoài khơi 
Philippines với mục đích “bảo vệ tự do hàng hải 
và hàng không, trên vùng biển và bầu trời khu 
vực”. Một tướng Mỹ là Phó đề đốc Marcus 
Hitchcock, chỉ huy trưởng không đoàn chiến đấu 
cơ khẳng định là không một hải quân nước nào 
có thể tập trung sức mạnh hùng hậu như thế. Phó 
đề đốc John Alexender cho biết đây là cơ hội « để 
các đơn vị tác chiến phối hợp hành quân trong 
một vùng biển có tranh chấp ». Trong khuôn khổ 
chương trình cải tiến và tăng cường quân lực bảo 
vệ biển đảo của Philippines, phát ngôn viên bộ 
quốc phòng Philippines Peter Galvez tuyên bố 
các cuộc tập trận hỗn hợp do Mỹ thực hiện chứng 
tỏ « quyết tâm » của Hoa Kỳ thực hiện lời hứa bảo 
vệ đồng minh Philipines mà chủ quyền quốc gia 
đang bị hăm dọa.  
 
Philipines đang chờ phán quyết của Toà Trọng 
Tài Quốc Tế trong vụ kiện Trung Quốc đơn 
phương tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. 
 

VOA: Phán quyết của Tòa trọng tài 
có thể đặt ra thách thức lớn với 
Trung Quốc 
 

 
 
Sinh viên Philippines biểu tình chống Trung Quốc 
về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông tại Manila, 
Philippines, ngày 3/3/2016. Nhiều dự báo cho 
rằng Tòa trọng tài thường trực ở La Haye sẽ ra 
phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ nước 
này khiếu nại về những tuyên bố chủ quyền của 
Trung Quốc ở Biển Đông. 
 
Có nhiều dự báo cho rằng Tòa trọng tài thường 
trực ở La Haye sẽ ra phán quyết có lợi cho 
Philippines trong vụ nước này khiếu nại về những 
tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. 
Việt Nam cũng là một bên tuyên bố chủ quyền và 
có nhiều tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển 
này. 
 
Phán quyết của tòa sẽ không chỉ thách thức tính 
pháp lý của đường 9 đoạn hay còn gọi là đường 
lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra để đòi chủ quyền 
đối với hầu hết Biển Đông, mà phán quyết cũng 
sẽ xác định đây là việc Trung Quốc đòi bảo vệ 
“danh dự quốc gia” và “lợi ích cốt lõi” hay thể hiện 
họ là một cường quốc đang mạnh lên có trách 
nhiệm và yêu chuộng hòa bình. 
  
  Có 6 bên đang tranh chấp ở Biển Đông gồm Việt 
Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, 
Malaysia và Brunei.  
 
Đối với Trung Quốc, thách thức là ở chỗ nước này 
có thể thua một cuộc chiến pháp lý theo một luật 
quốc tế mà họ là một bên ký kết. Bắc Kinh cũng 
có thể thua trong trận đấu giành ủng hộ của công 
luận quốc tế nếu họ từ chối tôn trọng phán quyết.  
 
Thêm vào đó, họ có nguy cơ bị các nước láng 
giềng xa lánh hơn nữa nếu họ sử dụng phán 
quyết bất lợi cho họ để làm cái cớ thực hiện hành 
động gây hấn như xây thêm các cơ sở hay tuyên 
bố vùng nhận dạng phòng không trong khu vực, 
hay nhanh chóng cho phi cơ hạ cánh trên các 
thực thể họ chiếm đóng. 
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BBC: Dư luâṇ Đài Loan gây áp lực 

lên Formosa  

Môṭ cuộc họp báo được tổ chức tại Quốc hội Đài 
Loan hôm thứ Năm 16/6 liên quan đến cáo buộc 
công ty Formosa Hà Tĩnh thải chất độc gây ô 
nhiễm môi trường biển với sự tham dự của ba dân 
biểu và đại diện các tổ chức phi chính phủ (NGO). 
Từ Đài Bắc, linh mục Peter Nguyễn Văn Hùng, nói 
tại cuôc̣ họp các đại diện NGO "đặt vấn đề về mối 
liên hệ giữa Formosa Hà Tĩnh và vụ cá chết hàng 
loạt". 
 
"Bên cạnh đó, các nhà báo và luật sư yêu cầu 
chính phủ Đài Loan điều tra về vụ cá chết cũng 
như việc Formosa Hà Tĩnh thải kim loại nặng ra 
môi trường biển."  
Vào 13:30 hôm 17/6 tại Đài Bắc, Đài Loan, đã 
diễn ra một cuộc biểu tình quy mô nhỏ phản đối 
công ty Formosa ngay trước địa điểm tổ chức họp 
cổ đông của công ty này. Sự kiện có sự tham gia 
của hàng chục người là cộng đồng Việt Nam ở 
Đài Loan, người bản xứ và đại diện các tổ chức 
phi chính phủ (NGO). 
 
Trao đổi với BBC qua điện thoại, linh mục Peter 
Nguyễn Văn Hùng, người trợ giúp công dân Việt 
Nam ở Đài Loan, nói: “Cuộc biểu tình hôm nay có 
những biểu ngữ và khẩu hiệu bằng tiếng Hoa và 
tiếng Việt, hình ảnh cá chết và nhà của thợ lặn tử 
vong ở Hà Tĩnh… Đặc biệt, sự kiện còn có sự 
tham gia của hai ngư dân đến từ Hà Tĩnh”. “Do 
vậy, cuộc biểu tình thu hút được sự quan tâm của 
báo giới Đài Loan cũng như quốc tế đang dõi theo 
sự kiện liên quan đến công ty Formosa”. 
 
 

 
 
 
VN Express: Putin công nhận Mỹ là 
siêu cường duy nhất   

 

 
 
Tổng thống Nga phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới St Petersburg. Ảnh: AP 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông chấp 
nhận việc Mỹ có thể là siêu cường duy nhất trên 
thế giới và sẵn sàng làm việc với bất cứ người 
nào thắng cử tổng thống. 
 
"Mỹ là một cường quốc mạnh, có thể ngày nay là 
siêu cường duy nhất. Chúng tôi chấp nhận điều 
đó", Reuters dẫn lời ông Putin hôm qua nói tại 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới St Petersburg. "Chúng 
tôi muốn và sẵn sàng làm việc với Mỹ".  
 
Khi được hỏi về tỷ phú Donald Trump, ông Putin 
dường như nói giảm những bình luận tích cực 
từng đưa ra trong quá khứ, cho rằng chúng bị hiểu 
lầm. Hồi tháng 12, ông Putin mô tả ông Trump là 
"rất khoa trương", "rất tài năng" và là "một lãnh 
đạo thực sự trong cuộc đua vào vị trí tổng thống". 
Những bình luận này cùng lời lẽ nồng ấm của ông 
Trump về ông Putin làm dấy lên nghi ngờ Điện 
Kremlin sẽ hài lòng khi thấy ông Trump vào Nhà 
Trắng. Bình luận của ông Putin được đưa ra sau 
một giai đoạn chông gai trong quan hệ Mỹ - Nga, 
do những bất đồng về các vấn đề như Ukraine và 
Syria. Tổng thống Nga nhắc lại lời chỉ trích về "vai 
trò sai lệch" của Mỹ trong các vấn đề về Ukraine 
và nói ông phản đối Mỹ ngăn Nga hàn gắn quan 
hệ với Liên minh châu Âu. 
(QHT) 
 
 
 
 
 
 
 

Danh ngôn 

Một người đàn bà đẹp thích mắt, một người đàn bà có nết thì vui lòng. Một đằng là đồ trang sức, 

một đằng là kho của báu. 
Napoléon 

Trái tim phụ nữ quyến luyến cái nó cho, Trái tim đàn ông được giải phóng bới cái nó nhận. 

Victor Hugo 

http://khotangdanhngon.com/dan-ba-4.html
http://khotangdanhngon.com/dan-ba-4.html
http://khotangdanhngon.com/tac-gia/napoleon
http://khotangdanhngon.com/trai-tim-phu-nu.html
http://khotangdanhngon.com/trai-tim-phu-nu.html
http://khotangdanhngon.com/tac-gia/victor-hugo
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Tin Việt Nam 

 

VOA: Máy bay chiến đấu Việt Nam 

gặp nạn trên biển 

Việt Nam đã điều nhiều máy bay và hàng chục tàu 
thuyền tới vùng biển tỉnh Nghệ An, gấp rút tìm 
kiếm hai phi công trên chiếc chiến đấu cơ gặp nạn 
trước đó.Máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của 
không quân Việt Nam mất liên lạc sáng 14/6 khi 
đang tham gia bay huấn luyện. Tin cho hay, máy 
bay trên biến mất khỏi màn hình radar trên vùng 
biển Diễn Châu, Nghệ An, cách đất liền khoảng 
hơn 26 hải lý, sau khi xuất phát từ sân bay Thọ 
Xuân, Thanh Hóa. Truyền thông Việt Nam đưa tin 
hôm 15/6 rằng Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, một 
trong hai viên phi công trong vụ rơi chiến đấu cơ 
SU-30 ngoài khơi bờ biển tỉnh Nghệ An ở miền 
trung, đã được cứu sống và đưa vào bờ. Tin cho 
hay ông Cường và viên phi công còn lại đã nhảy 
dù khi đang bay huấn luyện vào sáng sớm 14/6 vì 
theo lời ông Cường “trong buồng lái có tiếng nổ” 
 

 
 
8 giờ tối ngày 17/6 đăng tin nói rằng ngư dân ở 
tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể của viên phi công 
còn lại,ông Trần Quang Khải trong vụ rơi chiếc 
SU-30. 
Hôm 16/6 chiếc máy bay cứu hộ CASA-212 chở 
9 người trong khi đang tìm kiếm một chiến đấu cơ 
Su 30MK2 bị mất tích trước đó, cũng bị rơi nằm 
cách đường phân giới Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam 
và Trung Quốc 3 hải lý và ở trong vùng của Trung 
Quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đề nghị Trung 
Quốc cho phép tàu của Việt Nam đi vào vùng của 
Trung Quốc cũng như giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy 
bay rơi. Bộ cho biết phía Trung Quốc đã điều ít 
nhất 3 tàu đến địa điểm phát hiện các mảnh vỡ 
để giúp đỡ. 
 

BBC: Bà Cấn Thị Thêu bị bắt vì 'gây 
rối trật tự' 
 
Người từng bị bắt vì đấu tranh giữ đất trong vụ 
'dân oan Dương Nôị', bà Cấn Thị Thêu, lại bị công 
an bắt sáng 10/6 do 'gây rối trật tự công cộng' ở 
Hà Nội. 

Khoảng 70 người thuộc lực lượng an ninh tỉnh 
Hòa Bình và Hà Nội đã tới bắt bà Cấn Thị Thêu 
theo điều 245 Bộ Luật Hình sự, gia đình bà Thêu 
nói với BBC Tiếng Việt. Anh Trịnh Bá Tư, con trai 
út của bà Thêu cho biết, công an đã đến đọc lệnh 
bắt bà Thêu và khám nhà, nhưng không mang 
theo đồ vật gì sau khi lục soát. Lực lượng này 
mang theo súng trường, dùi cui, mặc áo chống 
đạn và đi trên một chiếc xe 29 chỗ ngồi, cùng 
nhiều xe hơi bốn chỗ và nhiều xe máy, cũng theo 
con trai bà Thêu - người ra mở cửa vào khoảng 
năm giờ sáng hôm 10/6. 
Lần đầu bà bị bắt trong lúc đang ghi lại vụ xô xát 
giữa người dân và lực lượng bảo vệ thu hồi đất 
năm 2014. Bà bị kết án 15 tháng tù giam theo điều 
257 - chống người thi hành công vụ. 
 

LĐ: Tàu ngư dân Quảng Ngãi bị tàu 
Trung Quốc đâm vỡ mạn phải và 
cabin 
                                                                                                                                   
Trưa 18.6, ông Nguyễn Tuấn, chủ tàu cá mang số 
hiệu QNg 95821TS (trú thôn Châu Thuận Biển, xã 
Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, bị tàu 
Trung Quốc đâm vỡ mạn phải và một phần vách 
ngăn của cabin đã cập cảng Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi. 
Ông đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. 
Theo ông Tuấn, khoảng 9h sáng 16.6, ông cùng 
7 thuyền viên đang cho tàu đánh bắt cá ở vị trí 
16,11 độ vĩ Bắc, 112,30 độ kinh Đông cách đảo 
Cô Lin - Phú Lâm 30 hải lý thì bị tàu của Trung 
Quốc mang số hiệu 31102 China rượt đuổi 1-2 
giờ. Đến gần 12h, chiếc tàu trên đâm vào tàu ngư 
dân. Cú đâm mạnh đã làm mạn phải và một phần 
vách ngăn của cabin tàu bị vỡ. Ngay sau khi bị 
nạn, ông Tuấn điện về cho Đài duyên hải Đà Nẵng 
để báo sự việc và cho tàu vào đất liền. 
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Được biết, tàu ông Tuấn xuất bến vào ngày 23.5, 
đến ngày 16.6 thì bị tàu Trung Quốc đâm. Ông 
Tuấn cho biết, trước khi bị tàu mang số hiệu 
31102 China đâm thì buổi sáng đó đã có 2 tàu của 
Trung Quốc mang số hiệu 44044 China và 37102 
China rượt đuổi. 
 

VN Economic:Việt Nam cần một thập kỷ 

đánh vật với nợ xấu và nợ công 
 

 
Tháng 4/2016, qua phiên họp thường kỳ đầu tiên 
của Chính phủ mới, yêu cầu lại tiếp tục đặt ra. 
Theo đó, Việt Nam sẽ cần thêm 5 năm nữa để 
tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý 
nợ xấu. Tổng cộng, sẽ mất cả một thập kỷ để có 
thể hy vọng xử lý gọn vấn đề nợ xấu. 
Còn nợ công của Việt Nam trong giai đoạn 2011- 
2015, nợ công đã gia tăng nhanh chóng với mức 
16,7%/năm. Cuối năm 2015, dư nợ công lên đến 
2.608 nghìn tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với cuối năm 
2011 (1.393 nghìn tỷ đồng). Nợ công/GDP ở mức 
62,2%, áp sát ngưỡng kiểm soát 65% của Quốc 
hôị. 
Theo nhiều chuyên gia, quy mô nợ công thực tế 
có thể đã cao hơn so với mức công bố do cách 
thức xác định nợ công của Việt Nam và một số tổ 
chức quốc tế 
uy tín có sự khác biệt. Căn cứ theo tiêu chuẩn 
quốc tế, nhiều chuyên gia đưa ra ước tính và cho 
rằng tỷ lệ nợ công/GDP của Viêṭ Nam đã vượt 
mức 100%. 
Theo thông lệ quốc tế, ngưỡng nợ công tối ưu 
thông thường cho các nước phát triển là 90%, các 
nước đang phát triển có nền tảng tốt là 60% và có 
nền tảng kém là 30-40%. Vì vậy, mức ngưỡng nợ 
công/GDP được Quốc hội đề ra là 65% là phù 
hợp với thông lệ quốc tế; và việc vượt ngưỡng tối 
ưu có thể tiềm ẩn rủi ro. Tỷ lệ nợ công của Việt 
Nam gấp rưỡi Thái Lan và gấp đôi nhiều nước 
trong ASEAN 
 
Thâm hụt ngân sách đã liên tục tăng kể từ khi 
Chính phủ Việt Nam thực hiện gói kích cầu năm 
2009. Dẫn chứng, bội chi ngân sách nhà nước 
tăng từ mức 65,8 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên 
mức 263,2 nghìn tỷ đồng năm 2015. 
 
QHTran (tổng hợp) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VẪN ĐỨNG LÊN CƯỜI VỚI THẾ NHÂN 

 Tran Trung Đao 

 

Ta vẫn đi trên quãng đường dài  
Âm thầm, không một dấu chân ai  
Ta đi như thế từ lâu lắm  
Thuở tóc chưa vàng, mộng chửa phai 

Bốn mươi năm ngó lại đời mình  
Khóc nhiều cho vận nước điêu linh  
Quê hương ngàn dặm trời mây trắng  
Bóng mẹ chìm trong mỗi hướng nhìn 

Mẹ trách ta sao lỡ hẹn thề  
Mỗi mùa lá rụng lắng tai nghe  
Cây đa già đứng bên đường vắng  
Chiếc lá vàng bay chẳng trở về 

Em trách ta xuống phố quên làng  
Bao lần én lượn, bướm bay ngang  
Em ơi con bướm vườn Xuân ấy  
Chẳng thể tìm nhau, chỉ ngỡ ngàng 

Bạn trách ta toan tính lọc lừa  
Trăm lần ta chẳng thiết hơn thua  
Ðời ta xiêu lạc từ thơ ấu  
Coi chuyện ơn thù như nắng mưa 

Ta vẫn đi trên quãng đường trần  
Thương từng hạt bụi vướng đôi chân  
Ðời xô ta gục, buồn, không trách  
Vẫn đứng lên, cười với thế nhân. 

 

 

 

 

 

 

LỜI HAY 

Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai 

khen và cũng không cần ai biết đến công lao. 

 

TÔN TỬ 
 

Tiền bạc cũng như đàn bà: muốn giữ nó thì 

phải săn sóc nó, bằng không nó đi tạo hạnh 

phúc cho người khác. 
E. Bourdet 
 

 

http://khotangdanhngon.com/tac-gia/ton-t%e1%bb%ad
http://khotangdanhngon.com/tien-bac-15.html
http://khotangdanhngon.com/tien-bac-15.html
http://khotangdanhngon.com/tien-bac-15.html
http://khotangdanhngon.com/tien-bac-15.html
http://khotangdanhngon.com/tac-gia/e-bourdet
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Mùa hè dễ thương   
 
Kutublog  
 

 
 
Thế là chấm dứt tuần lễ tôi du lịch thành phố. khi 
chuyến xe bắt đầu rời bến, bỏ lại tiếng rao hàng 
ồn ào phía sau, gió sớm thổi vào xe mát lạnh, đến 
chừng ấy tôi mới thấm buồn. chuyến đi hoàn toàn 
không đạt mục đích. Gục đầu xuống đôi tay 
khoanh tròn lên yên ghế trước, tôi nhớ lại hôm 
chuẩn bị đi, cả nhà ngạc nhiên khi nghe tôi tuyên 
bố: 
– Hè này Vân sẽ đi Sài Gòn . 
Chị tôi tròn mắt rồi trêu tôi : 
– Vân dám rút tiền tiết kiệm thật sao ? 
Anh trai tôi thêm vào : 
– Chà ! Cuối cùng thì Vân cũng chịu đổi mới. 
Em trai tôi thè lưỡi tỏ ý không tin : 
– Có thể ghi vào chuyện khó tin nhưng có thật 
Mẹ tôi từ tốn : 
– Chúng mày cứ trêu nó, thì phải đi cho biết đó 
biết đây với người ta chứ. 
Em trai tôi lại chen vào : 
– Thì do chị ấy thôi, đi đâu cũng sợ tốn tiền 
Tôi cãi lại : 
– Tại không có tiền chứ không phải sợ tốn tiền. 
 
Tuy nói thế nhưng mãi đến khi tôi sắp xếp quần 
áo vào túi xách thì cả nhà mới tin rằng tôi đã quyết 
định. Mẹ tôi dúi cho tôi gói thuốc đau răng, đau 
bụng, dầu gió vào túi tôi. Anh tôi cho thêm ít tiền 
và dặn “Đi Sài gòn mà không đến Thảo Cầm Viên 
là một thiếu sót, đến Thảo Cầm Viên mà không 
chụp một tấm hình ngay chuồng con cù lần lại là 
một thiếu sót hơn”. 
Chị tôi dặn xuống xe phải cẩn thận giữ đồ đạt kẻo 
kẻ gian cuỗm mất như chơi. Lớ ngớ  như Vân thì  
không  chừng “ Mẹ mìn” dắt đi luôn. 
Em trai tôi cũng tranh thủ truyền “ Kinh nghiệm”. 
Đọc báo chị thấy đấy, chuyện gì cũng phải đề 
phòng, cảnh giác, đừng tin người lạ, và bao nhiêu 
là chuyện trên đời, cứ nghe xong là tôi muốn chết 
khiếp. Nhưng cái lý do thúc đẩy, làm tôi quyết 
không bỏ qua ý định thì không ai biết được, chỉ 
nghĩ rằng tôi không bao giờ đi xa thì hôm nay 
muốn thay đổi, vậy thôi. 

Thành phố ấy mới ồn ào, náo nhiệt làm sao. 
Đường phố xe cộ dập dìu, người thì đông đúc 
không êm đềm như xứ lạnh của tôi, cái gì cũng lạ 
làm tôi cứ đảo mắt nhìn quanh quất, tay ôm mấy 
thứ linh tinh, vai đeo giỏ hành lý. Trống ngực tôi 
cứ đánh loạn xị không cần trật tự gì cả. Cứ thấy 
ai nhìn là tôi ôm chặt hành lý cho.... chắc ăn ! 
 
Tôi cứ hỏi chừng bác cyclo sắp đến nhà chưa ? 
Bác hỏi lại “ Cô mới vào thành phố lần đầu à ?” 
Tôi sực nhớ đến chuyện. . . cảnh giác ! “ À dạ 
không, đi nhiều lần rồi nhưng hôm nay tại cháu 
quên đường .” 
 
Cuối cùng thì sự lo lắng của tôi cũng chấm dứt, 
tôi đã đến nhà dì tôi bình an vô sự, chẳng thấy ai 
theo dõi, hay có vẻ muốn cướp giựt hành lý, đồ 
đạc của tôi. 
 
Những ngày sau đó Quỳ Hương, con của dì tôi 
đưa tôi đi chơi cùng khắp, nhưng khi chuẩn bị ra 
đường y rằng tôi được dặn : 
– Muốn ngắm gì cứ ngắm tự nhiên, đừng trố mắt 
ngạc nhiên cũng đừng xuýt xoa , người ta cho 
mình là . . . nhà quê lên tỉnh đấy. Người Đà Lạt 
“Tây” lắm chứ . còn chị sao . . 
Tôi hỏi lại : 
– Nhìn chị quê mùa lắm sao ? 
– Xinh ra phết chứ lị, chỉ có cái tội ngơ ngác của 
chị , buồn cười thí mồ 
Tôi thở dài : 
– Tại chị ít giao thiệp, mà cũng chẳng đi đâu ngoài 
con đường từ nhà đến trường. Nhưng nếu gặp 
chị lần đầu có thể . . . cảm tình được chứ ? 
–  Chị có vẻ lo lắng ngộ ghê. Dĩ nhiên là có thể  “ 
Cảm” ngay chứ nói gì là cảm tình. 
Những câu hỏi của tôi đã khiến Quỳ Hương nghi 
ngờ, và do sự điều tra khéo léo của nó, tôi đã phải 
khai ra chuyện mà tôi định giấu kín để  âm thầm 
thực hiện. Tôi có một người quen. 
 
Chuyện bắt đầu từ người bạn gái cùng trường với 
tôi đăng lời rao tìm bạn trên báo, thư bốn phương 
bay về tới tấp, cô không hồi âm hết, chỉ chọn một 
số, còn bao nhiêu . . .bỏ ! Trong số thư đó tôi vô 
tình đọc thấy thư của Tâm. Lời lẽ ý nhị và nét chữ 
đẹp làm tôi có thiện cảm, vậy là tôi mang về hồi 
âm. Thư đi, tin lại . . . 
Người bạn à không, người anh tinh thần kia dù 
chưa biết mặt mũi ra sao, nhưng đã gây cho tôi 
một ấn tượng đẹp. tôi cảm thấy những lá thư của 
Tâm không thể thiếu trong cuộc sống ít giao thiệp 
bạn bè của tôi. 
Quỳ Hương nhún vai khi nghe tôi kể xong: 
– Chuyện xưa như trái đất í, có gì ngại mà giấu? 
Đưa địa chỉ đây, ngày mai em sẽ đưa chị đến 
trúng phóc. 
 
Không đơn giản như là tôi tưởng, cuộc đi thăm 
không hẹn trước ấy đã làm tôi muốn hụt hơi, đổ 
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mồ hôi giữa cái nóng của Sài Gòn. Sau khi đi vào 
một con hẻm dài, cua phải, quẹo trái, dò dẫm ra 
địa chỉ thì Tâm lại đi vắng không biết bao giờ về, 
gia đình anh tiếp chúng tôi vui vẻ. 
Không đợi được, tôi ghi vội mấy dòng gởi lại “ 
Duyên có đến thăm nhân dịp vào thành phố mà 
không gặp anh Tâm , có lẽ Duyên phải về Đà Lạt 
ngay nên không quay lại thăm anh được” (Duyên 
là tên người  đăng lời rao tìm bạn mà khi viết thư 
tôi chưa tiện đổi lại tên tôi ) 
Hôm nay tôi đang trên đường trở về, ít  có cơ hội 
để trở lại thành phố, bất giác tôi thở dài. 
Mùi xăng bốc lên làm tôi choáng váng, thực sự 
mệt mỏi vì không quen đi xe. Bên phải là một bà 
cụ to béo, bên trái là một anh thanh niên cùng chật 
chội trên một băng ghế bốn người, tôi  mong xe 
chạy nhanh hơn cho mau về đến nhà. 
Khi xe dừng lại để ăn trưa, tất cả hành khách 
xuống xe, tôi vội tìm nước rửa mặt, nước mát làm 
tôi tỉnh táo hơn, trong khi chờ mọi người ra, tôi 
đứng tựa vào xe, cặp giò được phóng thích khỏi 
sự gò bó trong xe tha hồ nhịp gót. 
Tôi lại nghĩ đến tuần lễ vừa qua, những cuộc rong 
chơi không có gì thú vị, biết thế thì chẳng đi làm 
gì khi mục đích chính không đạt được. Tâm sẽ 
nghĩ sao? khi  nghe tôi đến nhà bất ngờ như thế .   
– Cô không vào dùng cơm trưa sao? 
Tôi ngẩng lên nhìn, anh bạn đồng hành ngồi bên 
cạnh tôi trên xe đang đứng trước mặt. Bây giờ tôi 
mới chú ý, một người người  trạc tuổi ba mươi, 
ăn mặc giản dị, lịch sự. tôi mỉm cười đáp: 
– Dạ không, tôi không quen ăn khi đi xe 
Anh ta tự nhiên 
– Vậy mời cô vào uống nước, đứng đây nắng lắm 
Tôi lắc đầu từ chối : 
– Cám ơn anh, xin anh cứ tự nhiên . . . 
 
Người ấy quay đi, tôi mơ mộng nhìn những đám 
mây lơ lững trên bầu trời. Thử hình dung xem 
Tâm như thế nào nhỉ  Giá mà tôi có một tấm hình 
của anh, sao tôi lại nghĩ đến điều này muộn thế 
kìa? Nhưng chắc Tâm không đến nỗi... xí ! Dân 
mô phạm mà lị, một người văn hay chữ tốt. 
Mọi người lần lượt ra xe, tôi lại thu người vào chổ 
ngồi chật ních. Hơi nóng làm tôi khó chịu. Bà cụ 
ngồi bên phải cứ ép tôi vào anh thanh niên bên 
trái. Thân hình thuộc loại gầy của tôi càng co dúm 
lại. Hiểu được sự ngột ngạc của tôi, anh bạn đồng 
hành bèn tỏ lòng tốt của mình: 
– Cô có thể đổi chổ cho tôi, ngồi phía cửa có lẽ 
thoải mái hơn. 
Tôi mừng rỡ: 
– Ồ ! Thế thì cám ơn anh nhiều quá. 
Lách sang chổ ngồi mới, gió lồng lộng thổi vào 
mặt, càng lúc không khí càng dễ chịu. Đoạn 
đường thu ngắn dần. Một số khách lần lượt xuống 
xe, chỗ ngồi rộng hơn, bấy giờ tôi mới quay sang 
hỏi chuyện người bên cạnh: 
– Hình như anh không phải dân Đà Lạt ? 
– Sao cô nghĩ vậy ? ( Anh ta hỏi lại ) 

– Nghe tiếng nói của anh ! 
Anh ta cười hiền lành: 
– Vâng ! Tôi ở Sài Gòn lên đây thăm bà con , còn 
cô ? 
Tôi hóm hỉnh cười : 
– Còn tôi thì lại xuống Sài Gòn thăm bà con 
Bà cụ kế bên liếc mắt nhìn sang tôi vẻ soi mói, thế 
là tôi im tịt, cắt ngang câu chuyện,  cho đến khi về 
đến bến, anh bạn đồng hành hẳn phải ngạc nhiên 
vì thái độ của tôi . 
O   0   O 
– Có người mới đến đây hỏi thăm Duyên, sao 
không đến nhà nó mà lại đến nhà mình? 
Tôi giật thót người khi nghe mẹ tôi nói : 
– Hỏi thăm duyên? hỏi sao hở mẹ? 
– Anh ta nói ở Sài Gòn mới lên, chưa kịp báo tin 
trước. Mẹ nói Duyên là bạn của Vân nhà này 
nhưng không có ở đây . 
Tôi bối rối: 
– Duyên là con , chứ không phải là . . . Duyên đâu 
! 
Mẹ tôi trố mắt không hiểu: 
– Cái gì? Sao con mà lại là Duyên? chúng mày 
hôm nay làm sao vậy nhỉ? 
Không tiện giải thích cho mẹ tôi hiểu được. Tôi 
quay về phòng, cảm thấy không yên, lẽ nào Tâm 
đã có mặt ở thành phố này, từ bao giờ? Chúng tôi 
đang chơi trò cút bắt đây sao? Rồi anh có trở lại 
không khi nghĩ đây không phải là nhà của người 
anh quan hệ thư từ? Bao nhiêu là câu hỏi  cứ lộn 
xộn trong đầu, không thể viết thư cho tâm kịp nữa 
rồi . Tôi muốn kể cho anh nghe về chuyến vào Sài 
Gòn của tôi . 
Tâm trạng của tôi lúc này và không quên giải thích 
cho anh hiểu, người viết thư cho anh tên thật là 
Vân. 
Thời gian trôi qua trong sự ngóng đợi, tôi không 
thấy bóng dáng Tâm. Buổi chiều quay quần bên 
mâm cơm, chị tôi lên tiếng trước: 
– Nhỏ Vân đi Sài Gòn về chợt trầm tư mặc tưởng. 
Tôi nhướng mắt lên nhìn, anh trai tôi nhận xét: 
– Đôi mắt bồ câu của Vân hôm nay con đậu, con 
. . . bay ! 
Em trai tôi bổ khuyết: 
– Cánh cửa sổ tâm hồn của chị Vân hôm nay bị. . 
. sút bản lề ! Em nghi có “vướng” đề gì đó xảy ra 
rồi. 
Tôi phản đối: 
– Đừng đón mò rồi nghĩ bậy bạ . . 
Cả nhà cười ồ, lại giọng của thằng em tôi: 
– hí . . .hí . . .người ta có nói gì đâu mà vội . . . có 
tật giật mình. 
Mẹ  tôi kết luận: 
– Tụi mày sao cứ nhè vào nó mà chọc ghẹo hoài 
vậy nhỉ? 
Buổi chiều trôi qua trong điệu Slow . 
 

O   0   O 
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Buổi sớm Đà Lạt vẫn còn gai lạnh dù sương mù 
đã tan trên đồi cây, tôi ra vườn ngắt một đóa hồng 
nhung cắm nơi bàn, sửa lại bức rèm nơi cửa sổ, 
quét dọn kỹ phòng khách. Trong lòng tôi cứ nôn 
nao. 
Mẹ tôi ra chợ từ sớm, anh chị tôi đi làm, em trai 
tôi xách cặp vợt phóng đi hoang phí cho hết 
những ngày hè của nó, chỉ còn mình tôi ở nhà vì 
tôi tin rằng Tâm sẽ trở lại. 
Mặt trời đã ngả bóng ngang sân. Tôi chán nản vì 
không thấy người khách tôi đang mong. 
 
Tôi mang cây đàn ra đàn cho đở sốt ruột, cảm 
giác bâng khuâng lần đầu tiên trong đời mà tôi có, 
cũng thú vị lắm, tôi hình dung Tâm đến nhà không 
gặp tôi, dĩ nhiên anh sẽ buồn. Đêm qua có khi anh 
không ngủ được, với điếu thuốc trên tay anh thì 
thầm gọi Vân à quên, Duyên chứ ! Và cũng có khi 
anh một mình lang thang giữa thành phố lạnh, đi 
ngang qua. . . nhà tôi, ánh đèn đã tắt, anh thở dài. 
 
Ồ ! Thật là một hình ảnh lãng mạn. Lần đầu tiên 
tôi để cho trí tưởng tượng của mình làm họa sĩ, 
thật hứng thú nên tôi hát to lên: 
– Một đàn kiến nhỏ, chạy ngược chạy xuôi. chẳng 
ra hàng một cũng chẳng hàng đôi, đang chạy bên 
này liền sang bên nọ, cắm cổ cắm đầu kìa trông 
xấu quá, chúng em vào lớp sóng bước hai hàng 
chẳng như kiến nọ rối  tinh cả đàn . . . 
Tôi đàn loạn xị, bởi vì tôi có biết đàn đâu, còn 
giọng ca thì tôi yên chí vì ngày nào mà tôi chẳng 
ca cho mấy cháu mẫu giáo ở hàng xóm nghe, tôi 
cứ hát đi hát lại khúc hát trên, đến khi giật mình vì  
tiếng động ngay cửa, tôi mới ngẩng lên, buông 
cây đàn ra trong sự ngỡ ngàng. Người đứng 
trước mặt tôi cũng không kém vẻ ngạc nhiên. 
 
Đó là anh bạn đồng hành của tôi trên chuyến xe 
hôm trở về, cuộc hội ngộ cứ như là mơ, một giấc 
mơ tuyệt đẹp. Nắng mùa hè ở cao nguyên bao 
giờ cũng dễ thương! (Hết). 
 
 

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

  
V.C.H  

 

Cứ mỗi đô ̣hè về, là Long cảm thấy bùi ngùi và 
nhớ nhớ làm sao.. Năm đó cách đây đã hơn 10 
năm, và cũng có thể nói rằng năm đó, hắn tình cờ 
quen được môṭ người con gái, nàng hoc̣ cùng lớp, 
ngồi cùng bàn và ở cùng chung môṭ đường. 
Người con gái ấy thâṭ là khả ái, nhu mì và xinh 
đep̣ vô cùng. Nàng có đôi mắt thâṭ to và long lanh 
như ngàn sao sáng Môṭ mái tóc thề xoả xuống 
ngang lưng làm tăng thêm vẻ đep̣ của môṭ thiếu 
nữ đô ̣ tuổi trăng rằm... Và cũng vì sắc đep̣ diễm 
lê ̣đó đã làm cho hắn ngày đêm thương thầm nhớ 
trôṃ, không dám tỏ tình và để rồi môṭ ngày, hắn 
đành ôm mối tình câm băng sông vượt biển. Phải 
nói đây là mối tình đầu tiên trong đời hắn và măc̣ 
dù là nghe nói nàng đã sang ngang, đã đi lấy 
chồng... Di ̃nhiên là nàng không còn thương hắn 
nữa Nhưng nàng không thể nào cấm hắn yêu 
nàng hoăc̣ môṇg tưởng về nàng. 
 

*   *   * 
           Tiếng cô giáo giảng bài Điạ lý trên bảng, 
Long nghe như mơ hồ, chân tay hắn đang run vì 
cơn đói hành ha.̣ Ở nhà, hắn nổi tiếng là háu ăn, 
miêṇg lúc nào cũng nhai lép nhép.. Giờ ngồi trong 
lớp, muốn ăn vuṇg thì sợ kỳ, mà muốn xin mấy 
baṇ nữ ngồi bên caṇh đứng lên cho hắn bước ra 
thì hắn ngượng không dám nói. Nhớ laị hồi xưa, 
hoc̣ trong môṭ trường tư, toàn là con trai, hắn phá 
như qui.̉ Mấy thầy cô phải le lưỡi lắc đầu... Hoc̣ 
cứ đô ̣nửa tiếng, môṭ giờ là hắn giả bô ̣xin đi nhà 
vê ̣sinh. Nhưng thực ra hắn đi laị những quầy bán 
bánh keọ quanh sân trường thì đúng hơn.. Sau 
ngày giải phóng, trường đó bi ̣giải tán, hắn bi ̣đổi 
về môṭ trường công ở gần nhà và hoc̣ chung với 
mấy cô, hắn đâm ra nhát như thỏ. 
- Long có sao không ??.. Coi măṭ Long xanh quá, 
Long bi ̣bêṇh hả ?? 
 
              Nàng « di ̃nhiên là người đep̣ trong môṇg 
» lăng xăng hỏi hắn tới tấp, làm hắn không biết trả 
lời ra sao !?.. Thâṭ ra thì hắn đâu có bêṇh hoaṇ gì 
mà chi ̉ vì tánh xấu mà thôi. Chả lẻ thú thâṭ với 
nàng là mình đang bi ̣đói thì kỳ quá... Thấy Long 
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cúi xuống không trả lời, nàng lâṭ đâṭ lấy chai dầu 
Nhi ̣Thiên Đường xức nhe ̣lên trán và hai bên thái 
dương của hắn. mùi thơm nhè nhe ̣côṇg với bàn 
tay búp măng mềm maị của nàng, làm Long có ảo 
tưởng như mình là chàng Từ Thức năm xưa lac̣ 
vào đôṇg thiên thai. Long từ từ ngẩng đầu lên ngó 
thẳng vào măṭ nàng, thì ôi nàng đep̣ tuyêṭ vời. 
Khuôn măṭ thiên thần với sống mũi doc̣ dừa, đôi 
môi tươi tắn với môṭ nu ̣cười.. Ôi không giấy bút 
nào có thể tả hết được. Và nhất là môṭ đôi mắt 
thâṭ quyến rũ làm sao. Nhìn vào đôi mắt ấy, Long 
có cảm giác như nhìn vào môṭ khung trời đep̣ bao 
gồm những tình thương, lòng đô ̣lượng và... nhân 
từ.. !! Long nhìn không chớp mắt, như sợ nếu 
mình lỡ chớp môṭ cái thì nàng sẽ tan biến vào 
mây khói. Thấy long nhìn ky ̃ quá, nàng đâm ra 
ngượng, e theṇ quay đi chỗ khác, bàn tay rút về 
vân vê tà áo. 
 
           Cơn đói biến tự bao giờ, Long cầu mong 
sao cho ngày hoc̣ hôm nay nó dài, dài như môṭ 
thế kỷ. Chứ không phải như sáng nay mới vô hoc̣, 
hắn đã thầm mong trong chốc lát sẽ đến giờ về... 
Tiếng chuông nhà trường chợt reo lên báo hiêụ 
giờ tan hoc̣, làm Long giâṭ mình tin̉h môṇg... Tiếng 
xếp bài vở và tiếng chân vôị vã của đám baṇ xung 
quanh càng làm Long bối rối... Muốn ngỏ lời cám 
ơn nàng, mà hắn không biết nói sao để mở đầu.. 
??.. Thấy Long còn ngồi im không nhúc nhích, 
nàng tưởng hắn còn bêṇh nên hỏi : 
 
- Long cảm thấy thế nào ?? Về môṭ mình có được 
không ?? 
- Cám ơn Mai, Long đã bớt nhiều.. !! Nếu không 
có Mai săn sóc cho Long ngày hôm nay, thì Long 
không biết giờ sẽ ra sao... 
         
Nàng cười thâṭ đep̣ rồi nói : 
- Hihihi, gì mà cám ơn, baṇ bè với nhau mà. Giúp 
đỡ cho nhau là bổn phâṇ của moị người mà, Long 
nói có phải không ?? 
- Đúng, Mai nói có lý lắm. Nhưng dù sao đi chăng 
nữa, Long cũng cám ơn Mai nhiều. 
 

*   *   * 
            Đông đi, xuân đến rồi laị hè về.. Thấm 
thoắt thời gian trôi qua gần hết niên hoc̣, mà tình 
cảm của nàng và hắn vẫn chưa có gì hơn ngoài 
tình baṇ. Có lẽ nàng hoc̣ quá giỏi, trang nghiêm, 
lễ giáo. Còn hắn chi ̉là môṭ công tử, tối ngày chi ̉
biết ăn chơi lêu lổng. Hoc̣ hành thì mười ngày đi 
trễ hết sáu, cúp cua hết bốn. Bài kiểm tra thì lúc 
nào cũng bi ̣ hôṭ viṭ. Không phải hắn ngu mà vì 
tánh lười.. Và môṭ phần cũng ỷ gia đình hắn giàu 
có, nên hắn nghi ̉mình hoc̣ để làm gì !? « Có tiền 
mua tiên cũng được mà ». Biết bao người con gái 
trẻ đep̣, duyên dáng theo hắn, hắn không màng 
ngó tới mà trời xui đất khiến hay sao mà hắn laị 
chaỵ theo nàng, ôm mối tình si, bao ngày thầm 
thương nhớ trôṃ. Đối với những người con gái 

khác, hắn oai nghiêm làm sao.. Nhưng còn đối với 
nàng , thì hắn vừa nể phuc̣, vừa sợ sêṭ, ăn nói 
không ra hồn... 
 
- Hai tuần nữa là đến mùa thi cuối năm rồi, Long 
đã hoc̣ gì chưa ?? 
- Long hả, hoc̣ hoài cũng không vô, chán chết đi 
thôi. Mai có phương pháp gì để giúp Long hoc̣ 
không ?? 
- Di ̃nhiên là có, bớt đi chơi. Tối ngày vùi đầu vào 
sách vở là hoc̣ được chứ gì.. !! 
- Mai nói thì dễ, nhưng thực hành thì khó quá Mai 
ơi... hiihihi. 
- Ráng đi, nếu không năm sau lên lớp đê ̣tam, sợ 
chúng mình sẽ không còn găp̣ nhau nữa nếu 
Long bi ̣ở laị... 
             Ba tiếng « Bi ̣ ở laị » làm Long choáng 
váng. Đúng nếu tiếp tuc̣ tình traṇg « Lươi huyền 
Lười » như vâỵ nữa thì có ngày hắn sẽ mất nàng 
thâṭ sự.. Còn hai tuần nữa, hắn lẩm bẩm... Toán, 
Lý, Hoá, Văn, Khoa Hoc̣, hắn quá thông minh nên 
không sợ. Điều đáng sợ nhất là Sử, Điạ và Sinh 
Vâṭ Hoc̣.. Môn nào môn nấy dài thườn thượt mà 
phải hoc̣ thuôc̣ lòng. Thôi vì em, vì cưng, vì... vì 
tất cả, chi ̉vì Nàng. Nên hắn ha ̣quyết tâm, không 
đi chơi, không đi trễ, không trốn hoc̣. Tối ngày hắn 
chăm chi ̉hoc̣ hành. Sự thay đổi của hắn làm cả 
lớp ngac̣ nhiên, hắn siêng ra phết. Lúc thầy cô 
giảng bài, hắn chăm chú nghe và ghi chép cẩn 
thâṇ, không hiểu thì maṇh daṇ xin phép thầy cô 
giảng laị. Sự cố gắng của hắn làm cho nàng cảm 
đôṇg. Đôi mắt ngày xưa khinh dể mỗi lần hắn trốn 
hoc̣ hoăc̣ đi trễ không còn nữa.. Thay vào đó bằng 
môṭ ánh mắt thâṭ trìu mến. 
            Trước khi thi, trường cho tất cả nghi ̉môṭ 
tuần để hoc̣ bài, thì hắn suốt tuần đó không bước 
ra đường nửa bước. Hắn hoc̣ ngày hoc̣ đêm, đến 
nổi trong bữa ăn, hắn vừa nhai, vừa hoc̣... Cũng 
đủ biết hắn siêng năng đến cỡ nào... Và ngày thi 
đã đến, suốt đêm hắn không dám ngủ vì sợ ngủ 
quên, hắn laị đi trễ, rồi sẽ mất những cơ hôị « Trả 
Thầy » . Hắn lẩm bẩm lần này tê ̣ lắm, mỗi môn 
cũng phải tám điểm trên mười trở lên, hắn mới hy 
voṇg găp̣ nàng năm sau. Cả đêm hắn trằn troc̣ 
mơ tưởng nếu hắn thi đâụ lên lớp rồi, thì năm sau 
lớp đê ̣tam hắn sẽ cố gắng chăm chi ̉hoc̣ hành và 
sẽ ráng làm cho nàng cảm đôṇg thương hắn, yêu 
hắn và... hy voṇg chấp nhâṇ mối tình của hắn. 
 

*   *   * 
            Đồng hồ chưa kip̣ gõ sáu giờ sáng, hắn 
đã vôị vàng tin̉h dâỵ xúc miêṇg, tắm rửa sac̣h sẻ, 
trang điểm dung nhan vài phút.. Hắn lâṭ đâṭ chaỵ 
xuống nhà bếp, làm môṭ buṇg xôi cho thâṭ no và 
sau cùng là hắn chuẩn bi ̣ sách vở, giấy bút rồi 
phóng xe Honda nhanh đến trường. Cổng trường 
hôm nay khác hẳn moị hôm, mới bảy giờ mà đã 
lố nhố hoc̣ sinh rồi, còn môṭ tiếng nữa là mới thi 
kia mà !! . Long khoá xe, rồi bước tản bô ̣vài vòng 
cho khuây khoả. Tiếng ve goị hè về nghe thấy vui 
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vui và hương thơm hoa phượng thoang thoảng 
làm cho hắn thấy yêu đời hơn. Chi ̉còn vài ngày 
nữa là bãi trường, hắn dự tính nhân dip̣ nghi ̉hè 
này, sẽ mời nàng về quê Ngoaị của hắn ở Cần 
Thơ, và sau đó....... Nghi ̃đến đây, hắn cảm thấy 
khoai khoái trong lòng. Và kìa nàng đã đến, sau 
môṭ tuần không găp̣ măṭ. Nàng đến tay không 
mang sách vở, vẻ măṭ buồn buồn, làm Long chợt 
thấy như có gì không ổn. Tiếng Mai ngày thường 
nghe êm ái làm sao, nhưng hôm nay cũng gioṇg 
nói đó, hắn nghe như những tiếng sét đánh bên 
tai. Nàng cho biết là gia đình nàng đã được phép 
đi xuất cảnh vào tuần qua và sáng nay sẽ lấy máy 
bay sang My ̃điṇh cư. Long nghe như chết đứng. 
Thôi rồi công dã tràng, mất, mất tất cả rồi. Chi ̉còn 
vài phút là hắn viñh viễn xa nàng. Long muốn nói 
ngay cho nàng biết là hắn đã yêu nàng say đắm, 
vì nàng mà hắn chiụ hy sinh tất cả. Nhưng hắn 
không dám nói, chi ̉ lẳng lăṇg nhìn nàng mà cõi 
lòng tan nát. Cúi xuống lượm môṭ đoá hoa 
phượng, hắn nhe ̣nhàng cầm tay nàng mở ra và 
nhét vào, rồi nói : 
 
- Mai, hãy giử cánh hoa Phượng này nhé. Tuy là 
nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng đó là môṭ kỷ 
niêṃ đep̣ của chúng mình và của tuổi hoc̣ trò. Qua 
My,̃ mỗi lần Mai nhớ đến Long thì lấy hoa phượng 
này ra xem, thì Mai sẽ nhìn thấy hình Long hiêṇ 
ra trong đó... Nhớ nhé. 
 
          Mai cảm đôṇg, ôm choàng lấy Long khóc 
thút thít... rồi nói : 
- Lẽ ra hôm nay là ngày thi, Mai tính sẽ không đến 
giã từ Long, sợ anh buồn bỏ thi. Nhưng không 
hiểu taị sao vừa ra khỏi nhà để đến phi trường, 
thì Mai quyết điṇh đến găp̣ anh.. Dù sao, chúng 
mình cũng là baṇ bè trong xóm mười mấy năm 
qua. Tuy là lúc trước mình không bao giờ nói 
chuyêṇ. Chi ̉có sau này, từ khi anh đổi về hoc̣ ở 
đây mới quen biết Mai mà thôi. Nhưng Mai có cảm 
giác « Tình Baṇ » giữa chúng mình như ông trời 
đã sắp sẳn quen nhau từ kiếp trước... Thôi anh ở 
laị bình an và nhớ đừng phu ̣ lòng Mai là ráng 
siêng năng hoc̣ hành cho giỏi. Ráng đâụ kỳ thi này 
nghe anh, thôi em đi... 
 
            Bàn tay ấm áp của nàng từ từ vuôṭ ra, và 
bóng dáng nàng quay lưng ôm măṭ khóc chaỵ về 
hướng xe Taxi. Trước khi lên xe, nàng khẽ vẫy 
tay chào giã biêṭ. Chiếc Taxi gầm lên môṭ tiếng 
như phẫn nô ̣ cảnh chia ly, rồi từ từ chaỵ vút xa 
mờ bỏ laị những đám khói đen dày kiṭ, làm hắn 
cay cay đôi mắt. Thùy Mai, em biết không ??. Hết 
rồi em a,̣ mấy ngày nay anh siêng hoc̣ là chi ̉vì ai 
!?. Long quăng mấy cuốn sách xuống đất rồi dùng 
chân đá maṇh, khiến chúng rách tơi tả. Thi đâụ, 
đỗ cao còn nghiã lý gì nữa cho hắn. Thi để làm 
chi và hoc̣ để làm gì khi nàng đã viñh viễn ra đi.. 
Môṭ cơn gió thổi maṇh, những cánh phượng rơi 
lả tả. Hắn cúi xuống lượm môṭ cánh, áp vào lòng 

bàn tay và măṭ như tìm laị môṭ chút dư hương ấm 
áp của nàng để laị còn phảng phất đâu đây. 
 

*   *   * 

 
 
Vài tuần sau, hắn bỏ nhà, bỏ xóm cùng với vài 
thằng baṇ xuống Rac̣h Giá tìm thuyền đi vượt 
biên. Hắn hy voṇg sẽ găp̣ được nàng ở My,̃ 
nhưng ông trời đã phu ̣lòng hắn. Thuyền hắn sau 
mười mấy ngày lênh đênh trên biển, thì được tàu 
buôn của Pháp vớt. Và sau tám tháng trời ti ̣naṇ 
taị đảo Bi-Đông, hắn mới được nước Pháp chấp 
nhâṇ cho điṇh cư. Ngày mà hắn bước lên máy 
bay sang Pháp, thì cũng là ngày nàng bước lên 
xe hoa. Nàng đã đi lấy chồng. Di ̃nhiên là người 
đã đứng ra bảo lảnh cho gia đình nàng daọ ấy. 
 
            Đêm nay, ngồi trong căn phòng vắng. 
Long có cảm tưởng như đang sống laị cảnh mười 
năm về trước. Măc̣ dù bây giờ hắn đã có vợ và 
con. Tuy là hắn môṭ mực yêu vợ và thương con. 
Nhưng ai có thể cấm hắn nhớ laị chuyêṇ xưa cứ 
mỗi đô ̣hè về.. Nhớ laị môṭ người con gái mà hắn 
đã bao năm không hề quên lãng. 
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Giải trí SUDOKU 
có giải thưởng  
 
 
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 15-07-
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 
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Khaled Hosseini 

 

Trúc Hà dịch 

 

Chương 23  

 

THÁNG TƯ NĂM 1992 

 

Ba năm trôi qua. Trong thời gian đó, cha của Tariq 
đã bị một loạt những cơn đột quỵ, để lại cho ông 
bàn tay trái vụng về và giọng nói hơi đớ. Khi ông 
bị kích động, điều này xảy ra thường xuyên, giọng 
càng đớ tệ hại. 
Tariq lớn thêm, cái chân giả không còn vừa, và 
anh được Hội Hồng Thập Tự phát cho một cái 
chân mới, sau khi chờ sáu tháng. 
 
Ðúng như nhỏ Hasina lo sợ, gia đình nó đã đưa 
nó đi Lahore để gả nó cho người anh họ có tiệm 
sửa xe hơi. Buổi sáng họ đưa nó đi, Laila và Giti 
đến nhà nó để từ giã. Hasina kể người anh họ, 
chồng sắp cưới của nó, đã tiến hành thủ tục để di 
dân qua nước Ðức, nơi các anh của anh ta đang 
sống. Chỉ trong vòng năm nay, Hasina nghĩ, vợ 
chồng nó sẽ đến Ðức. Thế là ba đứa ôm nhau 
khóc. Nhỏ Giti buồn thê thảm. Lần cuối cùng Laila 
nhìn thấy Hasina là lúc Hasina được ba nó cho 
lên ngồi ở ghế sau của chiếc xe taxi chật ních. 
 
Liên Bang Xô Viết tan rã một cách nhanh chóng 
không ngờ. Hình như Laila thấy cứ vài tuần, ba 
nó lại mang về tin tức một nước cộng hòa vừa 
mới tuyên bố độc lập. Lithuanie. Estland. 
Oekraine. Lá cờ của Liên Xô ở điện Cẩm Linh đã 
được hạ xuống. Nước Cộng Hòa Nga đã ra đời. 
Tại thành phố Kabul, tổng thống Najibullah thay 
đổi chiến thuật và cố gắng tạo ra cho mình hình 
ảnh của   một người Hồi Giáo mộ đạo. “Quá yếu 
và quá trễ,” ba nó bảo. “Không thể nào ngày hôm 
trước là xếp sòng mật vụ, rồi ngày hôm sau đến 
giáo đường Hồi cầu nguyện cùng với thân nhân 
của những người đã bị mình tra tấn và giết chết.” 
Najibullah cảm thấy sợi giây thòng lọng xiết lại 
quanh thành phố Kabul nên cố gắng đi đến thỏa 
thuận với phe kháng chiến Hồi Giáo, nhưng bị họ 
từ chối. 

Nằm trên giường, má nó nói, “Hay lắm.” Bà tiếp 
tục thức đêm để chờ kháng chiến quân Hồi Giáo 
về diễn hành. Chờ đợi ngày kẻ thù của con trai bà 
sẽ sụp đổ. 
Và cuối cùng, ngày ấy đã đến. Vào tháng Tư năm 
1992, năm Laila tròn 14 tuổi. Najibullah cuối cùng 
đã đầu hàng và được cho vô trú ẩn trong trại của 
Liên Hiệp Quốc gần điện Darulaman, ở phía Nam 
thành phố. 
 
Cuộc thánh chiến của Hồi Giáo đã kết thúc. Các 
chế độ cộng sản nắm quyền kể từ cái đêm Laila 
ra đời đều đã bị đánh bại. Những người hùng của 
má nó, những chiến hữu của hai anh Ahmad và 
Noor, đã chiến thắng. Và giờ đây, sau hơn một 
thập kỷ hy sinh tất cả mọi thứ, lìa bỏ gia đình lên 
núi sống và chiến đấu cho chủ quyền A Phú Hãn, 
những người kháng chiến quân bảo vệ Hồi giáo, 
những con người thật bằng máu, bằng xương thịt 
rã rời vì chiến tranh đó, sắp về đến Kabul. 
 
Má biết hết tên của họ. Này là Dostum, vị chỉ huy 
trưởng rất nổi, gốc người Uzbek, người lãnh đạo 
đảng  Junbish-i-Milli, người có tiếng làm thay đổi 
lòng trung thành về phe của ông. Rồi Gulbuddin 
Hekmatyar, vị lãnh đão gốc Pashtun cực kỳ nóng 
tánh của đảng Hezb-e-Islami, đã từng theo học 
ngành kỹ thuật và đã từng giết một tên sinh viên 
theo chủ nghĩa cộng sản. Rabbani, gốc Tajik, lãnh 
đạo đảng Jamiat-e-Islami, người trước dạy môn 
Hồi giáo học tại Ðại học Kabul thời chế độ quân 
chủ. Sayyaf, ở Paghman, một người Pashtun  
cường tráng theo đạo Hồi, có nhiều mối quan hệ 
với dân Á Rập, chỉ huy đảng Ittehad-i-Islam. 
Abdul Ali Mazari, chỉ huy đảng Hizb-e-Wahdat, 
được các đồng chí gốc người Hazaras gọi là 
Baha Mazari, là người theo quan điểm Shia của 
Hồi giáo ở Iran. 
 
Và dĩ nhiên còn có người hùng của má nó, đồng 
minh của Rabbani, là vị chỉ huy trưởng đầy suy tư 
và lôi cuốn Ahmad Shad Massoud, con sư tử của 
Panjshir. Trong phòng của má có găn tấm bích 
chương của ông này trên tường. Gương mặt điển 
trai, suy tư của Massoud, với cặp chân mày xếch 
và cái mũ len đội lệch đặc trưng của ông, sẽ được 
nhìn thấy khắp nơi ở Kabul. Từ những bảng 
quảng cáo, những bức tường, cửa sổ tiệm, từ 
những lá cờ nhỏ gắn trên ăng-ten xe taxi, đôi mắt 
đen có hồn của ông sẽ đáp lại cái nhìn của mọi 
người. 
Ðối với má, đây là ngày má mong đợi. Ðây là 
thành quả của tất cả những năm tháng đợi chờ 
cũa má. Cuối cùng, má đã có thể chấm dứt những 
đêm thức trắng, và những người con trai của má 
có thể yên nghỉ trong hòa bình.   
 
Ngay hôm sau ngày Tổng thống Najibullah đầu 
hàng, má ra khỏi giường như một người đàn bà 
mới. Trong suốt năm năm kể từ ngày anh Ahmad 
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và anh Noor hy sinh, đây là lần đầu tiên má không 
mặc màu đen. Má khoác lên người một chiếc áo 
đầm bằng vải gai màu xanh có chấm trắng. Má đi 
lau chùi cửa sổ, quyét nhà, mở cửa cho thoáng 
và tắm thật lâu. Giọng của má cao vút lên vì vui.  
“Phải có một bữa tiệc,” má tuyên bố. 
Má sai Laila đi mời hàng xóm. “Bảo họ ngày mai 
nhà mình làm bữa ăn trưa thịnh soạn.” 
Ðứng trong nhà bếp má chống nạnh nhìn quanh 
và nói bằng giọng trách móc thân thiện, “Con làm 
sao trong nhà bếp của má vậy Laila? Eo ơi. Thứ 
gì cũng đổi chỗ hết.” 
 
Rồi má bắt đầu dời đổi nồi niêu xoong chảo một 
cách đầy kịch tính, như thể má muốn đòi lại, muốn 
chiếm lại lãnh thổ của mình. Tốt nhất Laila tránh 
chỗ cho má vì biết má rất cục tính khi vui cũng 
như khi nổi giận, không thể nào cản được. Rồi với 
một sinh lực đáng ngại, má bắt tay vào việc nấu 
nướng: mì nấu với đậu và thì là khô, thịt vò viên, 
bánh xếp có nhân nóng tẩm sữa chua và rau 
húng. 
 
“Con nhổ lông mày à,” má nói trong lúc mở một 
bao gạo to trong bếp. 
“Dạ, chút xíu thôi.” 
Má đổ gạo vô cái nồi nước to màu đen. Má xăn 
tay áo lên và bắt đầu vo gạo. 
“Tariq thế nào rồi?” 
“Cha ảnh bị bịnh,” Laila nói. 
“Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” 
“Con không biết, chắc khoảng 60.” 
“Má hỏi thằng Tariq.” 
“Ồ. 16.” 
“Thằng nhỏ dễ thương đó chứ nhỉ?” 
Laila nhún vai. 
“Chẳng còn nhỏ nhít gì. Mười sáu tuổi. Gần thành 
đàn ông rồi, phải không?” 
“Má muốn nói gì vậy má?” 
“Không,” má nói và cười ra vẻ ngây thơ. “Không 
có gì hết. Có điều con… Mà thôi, chẳng có gì. Tốt 
hơn  má không nên nói.” 
“Con biết má muốn nói mà,” Laila bảo, nó khó chịu 
bởi cái lối buộc tội vòng vo, đùa cợt này của má. 
“Ừ,” Má đặt tay lên mép nồi.   
Cái cách má nói “Ừ” rồi đặt tréo bàn tay, Laila 
chẳng thấy tự nhiên chút nào mà còn như đóng 
kịch. Nó sợ lại phải nghe má lên lớp. 
“Hồi đó hai đúa còn con nít, chạy chơi với nhau, 
là một chuyện không sao hết. Dễ thương lắm.  
Còn bây giờ. Bây giờ. Má thấy con mặt áo ngực.” 
Laila bị bất ngờ. 
“À mà chính ra con nên nói với má về chuyện áo 
ngực. Má đâu có biết. Má thấy thất vọng vì con 
không cho má biết.” 
Như biết lợi thế của mình, má tấn công thêm. “Dù 
sao, đây không phải chuyện về má hay cái áo 
ngực. Ðậy là chuyện về con và Tariq. Nó là con 
trai, con thấy không, mà con trai thì sợ gì mang 
tiếng. Còn con? Tiếng tăm của người con gái, 

nhất là một đứa con gái đẹp như con, là một điều 
tế nhị, Laila à. Như giữ con chim sáo trong tay 
vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút là nó bay mất.” 
“Thế còn những chuyện má leo tường, lén lút với 
ba trong vườn cây ăn trái thì sao?” Laila nói và 
cảm thấy hài lòng vì đã nhanh chóng lấy lại được 
bình tĩnh. 
 
“Ba má có họ hàng với nhau. Và ba má đã lấy 
nhau. Anh chàng đã hỏi cưới con chưa?” 
“Anh ta là bạn. Một người bạn thân. Tụi con khác.” 
Laila nói như tự bào chữa, và cũng không thuyết 
phục lắm. “Con coi anh ấy như một người anh,” 
Laila nói thêm, mặc dù biết điều đó không thật. 
Ngay sau khi nói, ngay cả trước khi mặt má tối 
xầm lại, Laila biết mình đã sai lầm. 
“Ðó không phải là anh của con,” má nói thẳng. 
“Con đừng bao giờ so sánh cái tên một chân, con 
nhà thợ mộc đó với các anh con. Không ai bằng 
hai anh của con.” 
“Con đâu có nói anh là …Con đâu có muốn nói 
vậy.” 
Má thở dài và nghiến chặc hàm răng. 
“Dù sao đi nữa,” má tiếp lời, giọng không còn vui 
và nhẹ nhàng như vài phút trước, “điều má muốn 
nói là nếu con không cẩn thận, người ta sẽ đồn 
đãi không tốt.” 
 
Laila mở miệng định nói điều gì. Không phải má 
nói không có lý. Laila cũng biết những ngày tháng 
ngây thơ, tự do vui đùa ngoài đường với Tariq đã 
qua rồi. Lúc sau này, Laila đã bắt đầu có cảm giác 
kỳ kỳ mới mẻ khi hai đứa ở chỗ đông người. Cảm 
giác đang bị nhìn, bị quan sát, bị nhỏ to phê phán, 
mà trước giờ nó chưa bao giờ có. Hay sẽ không 
bao giờ có, ngay cả bây giờ, nếu không phải một 
điều chắc chắn: đó là nó đã thương Tariq. Một 
cách vô vọng và tha thiết. Lúc ở gần Tariq, nó 
không thể nào cưỡng lại được có những ý tưởng 
điên rồ nhất về thân hình thon và trần trụi của hai 
đứa quyện với nhau. Ban đêm, nằm trên giường, 
nó tưởng tượng hình ảnh Tariq hôn lên bụng nó, 
và kinh ngạc trưóc sự mềm mại của môi anh, của 
bàn tay anh trên cổ, trên ngực, trên lưng nó. Mỗi 
khi nghĩ đến Tariq như thế, nó cảm thấy thật tội 
lỗi, nhưng đồng thời trong bụng nó, một cảm giác 
rất đặc biệt và ấm áp bỗng dâng tràn làm nó cảm 
thấy như mặt mình ửng hồng lên. 
 
Không. Má nói đúng. Ðúng hơn má nghĩ nữa. 
Laila nghi là một số người hàng xóm, nếu không 
nói hầu hết, đã bàn tán về nó và Tariq. Nó đã để 
ý thấy họ cười ranh mãnh, họ xì xào rằng hai đứa 
cặp bồ với nhau. Như có một hôm, nó và Tariq 
đang đi với nhau ngoài đường thì gặp Rasheed, 
người thợ giầy, với người vợ mặc áo trùm kín 
người tên Mariam lẽo đẽo theo. Lúc đi ngang, 
Rasheed đã tinh nghịch nói, “Ðúng là Laili và 
Majnoon,” ý muốn ám chỉ cặp tình nhân trong bài 
thơ lãng mạn nổi tiếng thế kỷ thứ 12 của Nezami, 
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mà theo ba nó nói là một phiên bản bằng tiếng 
Ba-Tư của Romeo và Juliet. Ba còn nói thêm là 
Nezami đã viết câu chuyện tình bạc mệnh này cả 
bốn thế kỷ trước Shakespeare. 
 
Má nói đúng. Nhưng điều làm cho Laila buồn là 
đúng ra má không có quyền nói đến chuyện đó. 
Nếu ba là người đề cập đến vấn đề này, thì là 
chuyện khác. Còn má? Bao nhiêu năm má xa 
cách, má khép kín chỉ biết có mình, không màng 
gì đến Laila, mặc nó đi đâu, gặp ai, nghĩ gì… Thật 
không công bằng. Laila cảm thấy mình chẳng hơn 
gì mấy cái nồi niêu, xoong chảo, người ta quên 
bẵng đi, để rồi bất cứ lúc nào muốn, bất cứ lúc 
nào thích thì đòi lại quyền sở hữu. 
 
Tuy nhiên hôm nay là một ngày trọng đại cho tất 
cả mọi người. Nếu làm hỏng đi vì chuyện này thì 
nhỏ mọn lắm. Nghĩ thế nên Laila bỏ qua. 
“Con hiểu ý má,” Laila bảo. 
“Tốt!” má nói. “Như vậy coi như xong. Còn Hakim 
đâu rồi nhỉ? Cái ông chồng nhỏ bé đáng yêu của 
tôi đâu rồi hả?” 
 
(còn tiếp) 
 
 
 

 

  

                                            PHÂN  ƯU 

  
Nhận được tin buồn , thân mẫu của chị Diệu Hiền Lưu thị Trang 

Cụ bà Lê thị Năm pháp danh Diệu Thiện vừa thất lộc tại Mỹ Tú –Sóc Trăng – Việt 
Nam ngày 17 -05-2016 nhằm mùng 11 tháng 4 Bính Thân, Thượng thọ 94 tuổi . 
 

Chúng tôi chân thành chia buồn cùng chị Lưu thị Trang và gia quyến , nguyện cầu chư 

Phật mười phương tiếp độ hương linh cụ bà Diệu Thiện Lê thị Năm sớm về cõi an lành . 

- Ban Chấp Hành Cộng Đồng VNTNCS/ HL 
- Ban thường vụ và đạo tràng chùa Vạn Hạnh Hòa Lan  
- Ban chấp hành , ban cố vấn và toàn thể hội viên GĐQCCVNCH/HL 
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Truyền Thông Xã Hội Dân Sự 

 

 

 

 

Lts. Bài viết có tên: “Người việt nam hèn hạ”, 
không có một chữ việt nam nào được viết hoa. 
Tác giả bài viết là Cô Hân Phan, sinh năm 
1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc 
một công ty Truyền thông ở Sài Gòn. Bài viết 
hiện đang loan tải nhanh chóng trên diễn đàn 
facebook, kính mời quý độc giả theo dõi sau 
đây: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“Gần 40 năm thống nhất, việt nam có hơn gì thời 
chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong 
túi ai cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà 
ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, 
tương lai cho con cái không có… nhưng bia rượu 
chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta 
được ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ 
cháy bỏng “cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế 
thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm 
giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình.” 
Cứt! Tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn, 
đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không còn nổ 
ngoài đường. 
 
Một cuộc chiến khác đậm chất mafia, côn đồ, đảo 
Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền 
việt nam trước khả năng dùng “luật im lặng” của 
họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là theo 
dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt 
bớ, là dùi cui, là tù đày, là chết không lý do, là bị 
bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo 
cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha 
mẹ chòm xóm của mình vì họ đang giữ đất. 
Trong khi họ giữ đất cho ai? Những đứa thanh 
niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân 
tộc mình? Ðơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung 
thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể 
chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, 
đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, 
coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân … 
gia đình nó- nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu 

còn cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc 
này? Ðừng nói với tôi là “lý tưởng Hồ Chí Minh” 
hay “lý tưởng cộng sản” nhé! Hỏi những đứa mặc 
áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy 
không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi 
nói huyên thuyên toàn những điều mà trường học 
gọi là “phản động”. “Cuộc chiến này được khoác 
lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. 
Còn bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực 
cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng 
những chiếc răng cùng gặm vào xương máu 
người nghèo, người thất học, người bán buôn 
lương thiện hàng ngày. Những người mỗi ngày 
chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một ngày 
yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng 
nhiễu, không bị CSGT thổi phạt kiếm ăn, không bị 
đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy 
vào toa-lét để sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, 
không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị bệnh 
đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ 
chết… 
 
Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống 
cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu 
chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm 
gì nữa? 
 
Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự yên ổn cho 
mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, 
bọn này là sản phẩm của công thức: Bên trên, 
chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính 
quyền côn đồ, có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng 
nhìn thấy những con người thờ ơ với người khác, 
chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận 
ra một đám người khổ sở, sợ sệt, yếu ớt = Chúng 
chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, 
tránh né bên cạnh… ức hiếp bên dưới.” 
“Sao mà tôi sợ bọn người đó như thế?” 
 
Bọn đó tập trung vào các cơ quan công quyền, 
làm quản lý, làm công an, làm công chức,… làm 
“đầy tớ” của nhân dân! 
Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già 
bỏ quê bỏ xứ, lên Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa 
dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ 
để kêu oan. 
 
Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông 
như kiến cỏ. Chúng nhan nhản khắp nơi, ngày 
ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao 
khát, thêm sự dốt nát của chúng vào nữa là hoàn 
hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi đến 
chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. 
Ðáng sợ hơn, cuộc sống ấm êm no đủ của chúng 
nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát 
của những tầng lớp khác. Khiến cho những con 
thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội 
ngàn vàng. 
Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh 
không kém. Thế là chúng ta ăn thức ăn có độc 
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mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi 
ngày, chúng ta đi trên những con đường hiểm họa 
mỗi ngày, chúng ta tiêu dùng những gì chúng 
mang tới, chúng ban phát, với giá mà chúng ấn 
định, với mức thuế mà chúng muốn,… không còn 
một lựa chọn nào khác. Không biết làm gì khác, 
không có phản ứng gì khác! Vì chúng ta lương 
thiện. 
 
Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về tên bác sĩ 
lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét 
nghiệm, hắn hãm hiếp đứa bé mới 3 tuổi. 
Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến 
thương tật. 
Tôi đọc tin một gã thanh niên có học chặt chém 
bạn gái mình thành từng khúc chỉ vì một chiếc xe 
máy và chút ít tài sản. 
Tôi đọc tin bọn chủ… lơ xe vứt xác hành khách bị 
lèn chết giữa đường mà cả xe không ai phản ứng. 
Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được 
điểm tốt. 
 
Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật 
lại được túi tiền, nhưng túi rách, tiền bay ra, xung 
quanh thiên hạ xúm lại nhặt, nhưng không phải 
nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa lại đồng 
nào. Thay vì bị 1 đứa cướp, anh ta bị cả con 
đường đè ra mà cướp…  
Còn rất nhiều tin. 
 
Một dân tộc gì mà độc ác và hèn hạ thế? Dĩ nhiên 
không chỉ có mình tôi biết đau đớn vì những điều 
đó.” Chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi 
là “nền văn chương than khóc.”  
 
Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 
20 năm trở lại đây, tôi không dám nói mình đọc 
nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, 
nghe, cố gắng tìm tòi, cố gắng tìm kiếm một tác 
phẩm nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc việt 
nam của tôi thực sự là “cần cù, nhân hậu, thông 
minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu 
nhau,…” một cách đúng nghĩa. 
– Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, 
vô thưởng vô phạt. 
– Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đáu 
những nỗi niềm xưa cũ, tương lai chả biết phải 
vứt đi đâu và vứt cho ai? 
– Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm 
vóc tác phẩm chỉ ở mức gẩy lên 1 tiếng đàn, rồi 
thôi! 
 
Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng 
những thứ chỉ đến mức đó thôi. 
Vậy cái gì đã gây nên nông nỗi? Tôi không muốn 
tạo ra sự hiểu lầm là cái gì cũng do lỗi cộng sản. 
Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ 
cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản 

tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ 
này, thì chúng ta cũng tệ không kém! 
Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản 
tồn tại lâu như thế? 
 
Ngoài sự cấu kết quyền lực-quyền lợi để cùng 
bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để chúng ta 
thành ra một dân tộc việt nam hèn hạ tự trên 
xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? 
Ngoài sự mafia, côn đồ, trấn áp bằng sợ hãi, giáo 
dục một cách ngu dân ra, chúng còn làm gì nữa?” 
Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật 
không điều chỉnh được, thì hành vi con người sẽ 
phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức. Pháp luật 
không theo con người lên giường, vào toa-lét, 
xuống bếp. Nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận 
trong ngõ ngách tâm hồn. Pháp luật cũng không 
ép tạo ra đạo đức. 
 
Chính sự vô thần vô thánh, không thừa nhận đức 
tin mà cộng sản triệt để nhồi nhét từ khi họ nắm 
được dân tộc này đã hun đúc ra những con người 
sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa 
độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ, 
…Vì những người này họ không sợ, hoặc họ tin 
rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật. 
Khi pháp luật không trị được mà người ta không 
sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đày 
xuống địa ngục… thì họ còn sợ gì nữa? Việc gì 
mà họ không dám làm?” 
 
Tôi có cảm giác như mình đang sống giữa một 
bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn loạn về 
vật chất – nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có 
thấy như thế không?” 
 
Mặt phải, chúng ta ra rả trên báo mỗi ngày là “Mỹ 
đã đến biển Ðông,” “bà Hillary dọa TQ không nên 
gây hấn,”… để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, 
chúng ta tổ chức ngày hội gặp gỡ những lớp cán 
bộ đã từng được Tàu đào tạo để cám ơn họ đã 
“dạy dỗ” cả đám chóp bu việt nam. “Ðĩ” chưa từng 
thấy! Chưa có cái chính quyền nào mà “đĩ” như 
chính quyền việt nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng 
không biết dựa hẳn bên nào cho trót. Lá mặt lá 
trái như thế bảo sao quốc tế nó không khinh? 
 
Còn dân việt nam thì sao? Dám cầm súng đánh 
TQ hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược việt nam 
nữa không? Mà cầm súng để làm gì? Kết quả của 
gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không 
cần nói nữa. 
 
Và cả bọn hèn hạ chúng ta đang ôm lấy nhau, hồi 
hộp chờ đợi hồi chuông báo tử.” 
 
Nguồn: RFA 
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Trang Giáo Dục 
 

Phụ trách: Trần Hữu Sơn 

  
 

1-Kết quả Cito-Toets 2016. 
Niên khóa 2015-2016 có tất cả 1430.000 học sinh lớp 8 của khoảng chừng 80% các trường Tiểu học 
tham dự kỳ làm bài kiểm tra Cito-Toets trước khi các cháu chọn vào hướng đi vào các trường Trung 
Học. Kết quả cho thấy năm nay không có học sinh nào làm trúng hết 290 câu hỏi; Có 4 học sinh làm 
sai 1 câu. Điểm tối đa đạt được là 550. Trong số 143.000 học sinh tham dự, có 6850 học sinh đạt điểm 
tối đa 550. Các học sinh này chắc chắn sẽ được theo học VWO.  
Một trong các học sinh gốc Việt đạt được điểm tối đa 550 đó là cháu Nguyễn Linh, con trai của ông bà 
Nguyễn Lến, cư ngụ tại Nieuwegein. 
Chúc mừng cháu Linh và ông bà Nguyễn Lến.  
  

  
     

CHÚC MỪNG 
2-THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG kỳ I, NIÊN KHÓA 2015-2016. 
                                                                                                                
Trong niên khóa 2015 – 2016, trên cả nước Hòa Lan có tất cả 207.204 thí sinh ghi danh thi tốt nghiệp, 
trong đó có 109.488 thí sinh VMBO, 57.600 thí sinh HAVO và 40.116 thí sinh VWO. 
 
Riêng về con số học sinh gốc Việt ( cha mẹ Việt, cha Việt mẹ Hòa hay ngược lại ) tham dự  kỳ thi tốt 
nghiệp, chúng tôi chưa có con số chính xác. Qua sưu tầm trên internet và liên lạc với một vài trường, 
chúng tôi có được danh sách của một số thí sinh Hòa Lan gốc Việt Nam trúng tuyển đợt I kỳ thi tốt 
nghiệp 3 cấp học VMBO, HAVO và VWO niên khóa 2015-2016. Chắc chắn danh sách này còn thiếu 
rất nhiều. Số học sinh trúng tuyển có thể cao hơn và nhất là còn thi lại đợt II. Chúng tôi mong nhờ quý 
phụ huynh, nếu thấy trong danh sách trúng tuyển không có tên con cháu mình ( hay viết sai tên học, 
trường cấp học, và nhất là  các em đậu Ưu Hạng – Cum Laude…) xin vui lòng giúp chúng tôi, cho 
chúng tôi biết để trong số báo sau, chúng tôi bổ túc và điều chỉnh lại cho chính xác. 
Trong mọi trường hợp, chúng tôi chúc mừng các thí sinh trúng tuyển và xin được cùng chung vui với 
phụ huynh. 
 
Đặc biệt kể từ niên khóa này, các thí sinh đạt được điểm từ 8 trở lên trong các môn học, sẽ được ghi 
CUM LAUDE – ƯU HẠNG, trên văn bằng. 
 
Nhằm mục đích khuyến khích các cháu có gắng học, chúng tôi có đề nghị, nếu có thể được, hằng năm 
vào ngày Hội Đón Mừng Năm Mới, Ban Thường Vụ tổ chức phát phần thưởng cho các cháu nào học 
giỏi, đạt được ƯU HẠNG.   
 
Ông Chủ Tịch cho biết đây là một đề nghị rất đáng thực hiện; Ban Thường Vụ sẽ thảo luận và nhất là 
tìm nguồn tài chính.  
Quý vị nào có lòng hảo tâm và muốn khuyến khích các em, các cháu cố gắng học hành, xin vui lòng 
yễm trợ tài chánh cho Ban Thường Vụ. 
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Danh sách một số thí sinh Hòa Lan gốc Việt tốt nghiệp Trung Học các cấp( Kỳ thi thứ I  

Tên thí sinh Học sinh trường Trúng tuyển cấp bằng 

Bao Chau Nguyễn Uden College VMBO 

Nhu Y (Iris) Nguyễn Uden College VMBO 

Mandy Nguyễn Fioretty College  Vegel VMBO 

Tumy Phan Mondial College Nijmegen VMBO 

Kim  Nguyễn Bossche vakschool Den Bosch VMBO 

Pascal Nguyễn Bossche vakschool Den Bosch VMBO 

Jasmin Phạm Elde College Schendel VMBO 

Tommy Nguyễn Over Betuwe College OBC, Elst VMBO 

Yalin Hoàng t Venster, Arnhem VMBO 

Bobby Nguyễn Cals College Ijsselstein VMBO 

Thi Ngoc Tuyet Trần Copernicus SG Hoorn VMBO  

Hiếu Thái Stedelijk Vakcollege Enschede VMBO 

Thu Nguyễn Stedelijk vakcollege Enschede  VMBO 

Sang Nguyễn Mondial College, Nijmegen HAVO 

Mel Phan Mondial College Nijmegen HAVO 

Gia Kien Nguyen Mondial College Nijmegen HAVO 

Khang Nguyễn Pallas Athene College, Ede HAVO 

Khoa  Nguyễn Dominicus College, Nijmegen HAVO 

Yuenne Hoàng ROC Nijmegen HAVO 

Phi Trần Mondriaan College, Ede HAVO 

Sammi Trần Rodenborch-college Rosmalen HAVO 

Alice Trần D’Oultremontcollege Drunen HAVO 

Henry Bùi Cals College Nieuwegein HAVO 

Son Anh Nguyễn stedelijk lyceum zuid Enschede HAVO 

Hang van Phan Rhijn Ijssel VAVO Arnhem Gymnasium 

Thu Nguyễn Christelijk Lyceum Veenendaal Atheneum 

Huy Nguyễn Dominicus College, Nijmegen Atheneum 

Sami Đoàn Montessori College, Nijmegen VWO 

Baan Hoàng  Titus Brandsma Lyceum Atheneum 

Leon Huỳnh Ichthus College, Veenendaal Gymnasium 

Michael Bùi Bonhoeffer College, Enschede Atheneum 

Fieke Trần Porta Mosana Maastricht VWO 
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Gia chánh 

 

Bún gỏi dà 

 

 
 
 
 
Bún gỏi dà là một món ăn xưa của miền Nam. 
Tô bún hấp dẫn với sự kết hợp hài hòa giữa vị 
ngọt thịt heo và tôm bạc của sông nước miền 
Nam. 
 
Nguyên liệu: 
– 500g xương heo 
– 100g hành tím  
– 2 muỗng cà phê muối 
– 500g thịt ba chỉ  
– 300g tôm bạc, vỏ trắng  
– 100g me chín  
– Ðậu phọng 
– Tỏi, chanh, ớt, nước mắm 
 
Thực hiện: 
 
Xương heo hầm với 3,5 lít nước + hành tím + 
muối. Hầm nhỏ lửa, vớt bọt liên tục trong khoảng 
2 giờ, lấy khoảng 3 lít nước dùng, vớt bỏ xác 
xương, hành… Giữ nóng nồi nước dùng trên bếp. 
 
Thịt ba chỉ luộc chín thịt trong nước dùng, vớt ra 
thả ngâm vài phút trong tô nước lọc nguội cho thịt 
có mầu trắng đẹp, vớt thịt ra để ráo, cắt sợi lớn 
cỡ thân đũa, dài chừng 4cm – 5cm.  
Tôm rửa sạch, chần chín trong nồi nước dùng, 
vớt ra để nguội bớt, lột vỏ để riêng. 
Nấu tan khoảng 100g me chín (me vắt) với ít 
nước, lược lấy nước chua (nếu không có me, có 
thể dùng chanh hoặc giấm). 
 
Sau khi luộc thịt và trần tôm, nêm lại nốt nước 
dùng với gia vị như đường, muối, nước me… tùy 
khẩu vị sao cho nước dùng đậm đà với vị chua 
nhẹ, giữ nóng nồi nước dùng trên bếp và nhớ luôn 
hớt bọt. 
 
Tương hột (tương đậu nành): Phi thơm 1 muỗng 
dầu ăn với 2 tép tỏi băm, cho vào 3 muỗng xúp 
tương với 1 muỗng xúp nước, hòa tan, để sôi lại, 
nêm lại với chút đường cho dịu vị mặn. 
 
Đậu phọng đãi vỏ, giã dập. 

1 muỗng xúp tỏi tưới, cắt lát mỏng, phi thơm vàng 
với chút dầu ăn. 
Nước mắm nguyên chất, chanh ớt tươi. 
Giá sống, rau thơm, xà lách cắt nhỏ tùy ý, cải ngọt 
lấy phần cuống cắt khúc, hành lá, hành tây, ngò… 
cắt nhỏ.   
 
Cho ít giá sống vào tô, chia vào tô ít bún sợi nhỏ 
đã trần lại cho nóng, châm nước dùng vào sấp 
mặt bún, trải đều tôm, thịt (sụn nếu có), tỏi phi, 
đậu phộng, tương, cải… thành hoa văn trên mặt 
bún cho đẹp mắt với ít hành ngò ở giữa. Khi ăn 
tùy ý thêm rau, nêm nước mắm chanh ớt. 
 

 
Giò Heo Non 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên liệu:  
1 giò trước khoảng 
1, 5kg, cạo rửa sạch, đập bỏ phần móng.  
30 kg nấm mèo, ngâm rửa, bỏ cuống nấm, cắt 
đôi hay cắt ba  
200g đậu phộng sống, luộc chín, bóc bỏ phần vỏ 
lụa  
100g cà rốt, tỉa hoa  
100g hạt sen khô, luộc chín  
Củ hành tím, 1/2 băm, 1/2 bóc vỏ để nguyên củ.  
Tỏi bằm, hành, ngò, nước mắm.  
50g riềng, giã nhỏ, vắt lấy nuớc.  
2 tép sả, 1 trái dừa xiêm, 50g bột năng, bột nghệ  
Gia vị: muối, tiêu, đường.  
 
Thực hiện :  
Chân giò ướp với hành tỏi băm, nước củ riềng, 
nghệ. Để cho 20 phút cho ngấm. Đặt chảo lên 
bếp, cho dầu vào chiên vàng chân giò. Vớt chân 
giò cho vào nồi nước dừa xiêm với sà cây đập 
dập, nấu lửa nhỏ cho chín mềm thì cho các 
nguyên liệu phụ vào, nấu tiếp cho các nguyên 
liệu chín đều và nước cạn còn săm sắp. Hòa bột 
năng với nước cho đều, cho vào nồi cho sánh, 
cho màu hạt điều vào. Nêm nếm nước mắm vừa 
ăn.  
 
Thưởng thức  
Múc chân giò ra tô, cho thêm tiêu, ngò rí. Dọn ăn 
nóng với cơm hay với bánh mì và muối tiêu 
chanh. Các nguyên liệu cắt thái đều đặn đẹp 
mắt, nước sánh, cạn còn săm sắp. Chân giò 
mềm nhừ, các nguyên liệu khác chín mềm, mùi 
thơm và vị ngọt đậm đà. 
 

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

 
 

 
Chuyên gia về gan, thận 
Sao bồ lại từ hôn với anh Viêṭ kiều đó vậy ? 
Anh ta đã lừa dối mình.  Anh ta khoe với mình là 
chuyên gia về gan và thận. Sau đó mình phát 
hiện anh ta bán lòng heo. 
 
Thách đố 
Quan tòa hỏi: Tại sao anh đánh vợ? 
Thanh: Thưa quan tòa, vì cô ta thách tôi một 
điều quá lớn. 
Quan tòa hỏi: Là điều gì? 
Thanh: Thưa quan tòa, cô ta nói: "Có giỏi thì 
đánh đi, tôi bỏ nhà đi cho anh coi!" 
   
Trả đũa 
 Thanh Thúy thông báo với mọi người: 
" Tôi biết rõ, ông Văn, ngưòi luật sư đáng kính 
của thành phố chúng ta, là một người nghiện 
rượu. Hôm qua, tôi thấy chiếc xe hơi của ông ấy 
đậu cả ngày ở quán rượu". 
Chuyện đến tai luật sư Văn, luật sư không phản 
ứng gì, mà chỉ lái xe hơi tới để trước cửa nhà bà 
Thanh Thúy suốt đêm. 
  
 Điều bi đát 
 Một luật sư than thở: 
Điều bi đát trong nghề chúng tôi là khi một thân 
chủ bị tuyên án thì mọi người cho rằng đó là lỗi 
của Luật sư.  Còn khi thân chủ ấy được trắng án 
thì họ lại bảo là do sự độ lượng của hội đồng xét 
xử... 
 
Chuyện vợ chồng 
Quan toà tuyên án một bị cáo: 
 - Anh bị phạt 500 ngàn đồng vì tội đánh vợ! 
 - Thưa tòa, tôi muốn nộp 1 triệu đồng để cho cô 
ta một trận nữa! 
  
Chưa biết xem bản đồ 
Vợ trách móc chồng: Trước khi cưới, anh cứ nói 
"em là cả thế giới" của anh! 
Sao bây giở anh cả ngày anh chẳng nhìn em 
đưọc một phút. 
Chồng: Tại hồi đó anh chưa biết xem bản đồ! 
Vợ: ??? 
 
Bé cái nhầm 
Một khách du lịch lạc trong sương mù, xe lại hết 
xăng. Ông ta phải đi lang thang ở vùng nông 
thôn vắng vẻ, tay cầm chiếc can không. Rất lâu 
sau đó, cuối cùng ông ta mới tìm được một căn 
nhà nhỏ. Mệt lử đử đến không thở ra hơi, ông 

khách gõ cửa và hỏi: 
- Có ai trong đó không? 
- Có cháu ạ - Tiếng một đứa trẻ đáp. 
- Bố cháu có trong đó không? 
- Không ạ, bố cháu vừa đi rồi! 
- Thế mẹ cháu? 
- Ban nãy mẹ cháu ở đây, nhưng mẹ cháu đi rồi, 
khi bố cháu vào... 
Ông khách du lịch kiệt sức bắt đầu nổi cáu: 
- Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình 
cháu có mặt đông đủ ở đây à? 
- Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. - 
Đứa trẻ đáp. - Đây là nhà vệ sinh. 
 
Sắp chết 
Một phụ nữ đưa chồng đến gặp bác sĩ. Khám 
bệnh cho ông chồng xong, bác sĩ gặp riêng 
người vợ và nói:  
- Nếu bà không theo đúng hướng dẫn sau đây, 
ông nhà chắc chắn sẽ chết: Thứ nhất, mỗi sáng 
phải chuẩn bị cho ông ấy bữa sáng ngon lành và 
tiễn ông ấy đi làm vui vẻ. Thứ hai, nấu cho ông 
ấy bữa trưa nóng và đủ dinh dưỡng để chiều đủ 
tỉnh táo đi làm tiếp. Thứ ba, bữa tối phải đặc biệt 
ngon miệng và đừng có bắt ông ấy còng lưng vì 
việc nhà.  
Trên đường về, ông chồng tò mò hỏi vợ xem bác 
sĩ đã nói chuyện gì. Chị vợ đáp: 
- Anh sắp chết. 
 
Có đáng nuôi hay không? 
Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông 
chồng: 
- Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao? 
- Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi 
thế nào! - ông chồng hậm hực. 
- Nếu vậy - bà vợ nói - ông hãy cởi nốt cả quần 
đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi 
không? 
 
Ai ngờ 
Người chồng trở về nhà sau ngày làm việc đầu 
tiên với nhiều vết bầm trên người. Vợ anh ta hỏi: 
- Có chuyện gây gổ à?  
- Hoàn toàn không. Anh chỉ vô tình nói : "Nguyễn 
ơi, ném cho tôi cái búa".    
- Thì sao?  
- Anh đâu ngờ là trong xưởng có tới 9 người tên 
Nguyễn. 
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Quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2016 

 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 5-5-
2016 đến 20-06-2016   

stt ngày trả tiền Tên vùng 

số 
độc 
giả  số tiền  ghi chú 

 
1 11/05/2016 Nguyen V.D. Venlo 756  €   30,00   

2 12/05/2016 T.V. Thai Ta Goirle 718  €   30,00   

3 18/05/2016 Lm. Nguyen Duc Minh Waspik 817  €   30,00   

4 20/05/2016 Nguyen Thi Thu Vuong Eindhoven 302  €   30,00   

5 23/05/2016 Vu Ngoc Nghi Zwolle 706  €   30,00   

6 23/05/2016 V.C. Nguyen Eindhoven 752  €   50,00   

7 24/05/2016 Nguyen Trung Huan Ber.opZoom 243  € 100,00  3 năm+10 ủng hộ 

8 24/05/2016 T.H.H. Le Ede 628  €   30,00   

9 24/05/2016 N.L. Pham Alkmaar 844  €   30,00   

10 24/05/2016 T.D. Nguyen Wilnis 219  €   30,00   

11 24/05/2016 L.O. Lowensteijn Almere 782  €   30,00   

12 24/05/2016 Ly Thi Hoang Amersfoort 223  €   30,00   

13 24/05/2016 Nguyen Van Huong Belicum 587  €   50,00   

14 25/05/2016 Tran Van Nam Drunen 267  €   30,00   

15 25/05/2016 Luu Trong Nghia Almere 16  € 100,00  2 năm + ủng hộ 

16 25/05/2016 Vu D.B.N. Leeuwarden 240  €   30,00   

17 27/05/2016 T.A. Nguyen Leeuwarden 449  €   30,00   

18 27/05/2016 X.H. Nguyen Helmond 315  €   30,00   

19 30/05/2016 Tu Xuan Tan Houten 351  €   30,00   

20 30/05/2016 Truong Duc Hanh Arnhem 411  €   30,00   

21 31/05/2016 Nguyen Thanh Son Nieuwegein 205  €   30,00   

22 31/05/2016 Mai Si Quy Heemskerk 95  €   30,00   

23 03/06/2016 Nguyen Van Hue Alkmaar 86  €   30,00   

24 03/06/2016 V.D. Tran Nijmegen 772  €   30,00   

25 06/06/2016 V.N. Tran Purmerend 37  €   30,00   

26 07/06/2016 T.S. Nguyen Uitgeest 94  €   30,00   

27 07/06/2016 K.N. Duong Druten 394  €   30,00   

28 13/06/2016 H.B. Nguyen Lelystad 443  €   30,00   

       

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 
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Mấy tuần gần đây thời tiết tại Hòa Lan mưa nắng bất thường, vào 
những tuần lễ cuối tháng năm và đầu tháng sáu gặp cảnh “nắng ít, 
mưa nhiều” nên rau quả sau vườn nhà cũng rất khổ sở “xấc bấc 
xang bang”. Mọi người đều mong đợi những ngày nắng ấm của 
mùa hè sẽ đến nhanh chóng để tô điểm cho nếp sinh hoạt tưng 
bừng mang đầy sức sống của một mùa hè rực rỡ. 
 
Hè về nắng mới tuyệt ghê 
Trời xanh, mây trắng như về cùng nhau 
Phượng ơi, xa vắng bao lâu 
Nhớ thương, thương nhớ sắc mầu thắm tươi! 
(Phượng ơi - Phạm Thị Hải) 
 
Mùa hè ở đây tuy không có phượng đỏ huy hoàng như các bậc phụ huynh cao niên đã quen thuộc 
của thời niên thiếu. Mùa hè ở đây, với hầu hết trong mọi gia đình người Việt là được nghỉ ngơi – 
VAKANTIE. Thật vậy, với tốc độ làm việc ngày một gia tăng trong xã hội, trong công sở và trong học 
đường, mới thấy nhu cầu cần có VAKANTIE. Trước đây trong giai đoạn đầu tỵ nạn, chúng ta không 
cảm được VAKANTIE là điều gì đó cần thiết. Nay thì không thể thiếu VAKANTIE trong nếp sinh hoạt 
của mọi người. 

 
Hòa vào nếp sinh hoạt chung của cuộc sống mới, ban biên 
tập VNNS sẽ tạm ngưng hai tháng (7 và 8) VAKANTIE. VNNS 
số 283 sẽ phát hành trở lại vào thượng tuần tháng chín, xin 
quý văn-, thi-, nghệ sĩ, quý vị cộng tác viên thu xếp bài vở gởi 
về tòa soạn trước ngày 29-08-2016 với chủ đề: “Mẹ”. 
 
Thay mặt ban biên tập VNNS kính chúc quý độc giả, quý vị 

cộng tác viên cùng toàn thể quý quyến vui hưởng một mùa hè trong nắng ấm, vui tươi tràn đầy. 
 
Chủ bút VNNS, 
Nguyễn Hữu Phước 
 
 
 
Đính chính & bổ túc 
 
Tòa soạn VNNS xin đính chính hai mục sau đây trên VNNS số 281: 
 
- Bài “quan điểm” (trang 3): tên tác giả ghi là Quảng Phú. Xin đính chính tên tác giả là Quảng Phúc. 
- Bài “Từ bốn thánh địa thiêng liêng Phật giáo đến tứ động tâm chùa Vạn Hạnh” (trang 19): 
Trong lúc trang trí bài, vì sơ xuất đoạn văn mở đầu đã bị xóa mất. Nay xin bổ túc phần mở đầu như 
sau:  
“ Quảng Phúc 
 Ước mơ trân quý của người con Phật là một lần trong đời được đến chiêm bái bốn thánh địa thiêng 
liêng của Phật giáo. Ðược coi là thánh địa vì nơi đây ghi dấu bốn sự kiện trọng đại của cuộc đời và sự 
nghiệp hoằng pháp của Ðức Phật Thích Ca “. 
 
Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả và độc giả về lỗi lầm này. 
Kính, 
Ban biên tập VNNS. 
 
 
 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  6  n ă m  2 0 1 6                               55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


