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Quan điểm 
 

 

 
Khi còn tấm bé ai trong chúng ta cũng từng thuộc câu 
ca dao: 
 
Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.  
 
Hay:  
Mẹ nằm chỗ ướt canh sương  
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ.  
 
 
                                             *** 
 
 
Còn biết bao những áng văn chương, những vần thơ nói lên nỗi vất vả, chịu đựng gió mưa, một nắng 
hai sương, gồng gánh tảo tần nuôi con khôn lớn của người Mẹ. Lớn hơn một chút ai trong chúng ta cũng 
biết đến nhạc phẩm bất hủ Lòng Mẹ của cố nhạc sỹ tài hoa Y Vân, đã đi sâu vào lòng người biết bao 
thế hệ người dân Việt Nam. Trong đại đa số chúng ta, ký ức tuổi thơ luôn dành một chỗ trang trọng cho 
hình bóng mẹ cha. Với ảnh hưởng của truyền thống Á Đông, phụ nữ với tam tòng, tứ đức, những bà mẹ 
Việt Nam âm thầm hy sinh cho sự nghiệp của chồng và sự thành đạt của con cái, mà không một sự gì 
trên thế gian này có thể cân đong đo đếm được.  
 
Cánh cò cõng nắng cõng mưa 
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương. 
 
Với gánh nặng thời gian của tuổi tác, rồi một ngày Mẹ cũng rời bỏ ta mà đi mãi mãi. Âm dương cách 
biệt, khi ấy mỗi người chúng ta chỉ cầu mong nghe lại được một lần tiếng Mẹ gọi tên cũng vĩnh viễn 
chẳng thể nào có được. 
 
Đó là người Mẹ đấng sinh thành, nhưng ai trong chúng ta cũng còn một người Mẹ già nữa nay đã bốn 
ngàn tuổi lẻ, đã đồng hành cùng dân tộc qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, qua đôi ba lần tưởng đã bị 
bức tử bởi giặc phương Bắc, người Mẹ ấy vẫn đang đồng hành cùng chúng ta trong kiếp sống đọa đày 
của thể chế độc tài đảng trị cộng sản. Vâng , người Mẹ ấy có tên Việt Nam.  

 
Với người Việt tha hương vì họa cộng sản, sự chia lìa là nỗi 
đau tột cùng mà lịch sử mấy ngàn năm chưa một lần phải 
chứng kiến cảnh chia ly. Mẹ Việt Nam đang chịu sự đọa 
đày, bức tử của những đứa con lạc loài, ngoại lai vong bản, 
nhận giặc là cha mang tên cộng sản. 90 triệu đứa con Mẹ 
Việt Nam cũng đang cùng chịu số phận hẩm hiu, cay 
đắng… 
 
Cầu mong hồn thiêng sông núi, anh linh các bậc tiền nhân 
sớm thức tỉnh con dân Việt Nam mạnh dạn đứng lên đòi 
quyền sống, quyền làm người, thoát khỏi kiếp sống lầm 
than, áp bức, khổ nhục… Để rồi ngày thanh bình tự do đến, 
con cái Mẹ Việt Nam khắp năm châu bốn biển sẽ quy cố 
hương đoàn viên, hội ngộ, xây dựng lại đất nước tự do, ấm 
no, phú cường. 
 
Vinh Thắng 
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Hòa-Lan ,  ngày 15  tháng  8  năm  2016. 

 

Thư mời. 

Tham dự: "Bữa cơm tình thương" để yểm trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa TPB/VNCH) 

tại quốc nội .                                                                                                                                                                                                    

Kính gửi quý niên trưởng, chiến hữu, cùng quý đồng hương thân mến , 

Những ngày hè nắng ấm đã tàn, ngày nghỉ cũng trôi qua , mọi sinh họat trở lại bình thường  
GD/QCC/VNCH/HL tiếp tục những công tác chưa hòan thành trong tinh thần "Tổ quốc-Danh dự-Trách 
nhiệm". 
Cuộc chiến hơn 20 năm bảo vệ nền tự do miền nam đã chìm vào quên lãng nhưng nỗi đau vẫn chưa 

nguôi trong lòng dân Việt với hơn 300 ngàn tử  sĩ nằm rải rác khắp mọi nơi trên đất mẹ, khốn khổ hơn 

là kiếp sống đọa đầy của mấy mươi ngàn TPBVNCH phải gánh chiụ 41 năm qua , theo thời gian ngày 

càng bi đát hơn !  

Hơn 41 năm qua , người dân Việt Nam bình thường chưa đựơc có nụ cười thì thân phận của các anh 

em TPB/VNCH còn khốn khó , đắng cay biết bao lần .. 

Chúng ta đã một thời là đồng đội , là chiến hữu , là tình quân dân cá nước với các anh mà ngày nay đã 

sa cơ thất thế đang cần đến sự giúp đỡ để sống hết một kiếp người,nỡ lòng nào chúng ta quay mặt làm 

ngơ,quên đi tình nghĩa ngày xưa ?  

Dù khó khăn trở ngại nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua tìm phương cách gíup đỡ, an ủi các anh 

trong chặng cuối của cuộc đời vốn nhiều đắng cay,thua thiệt.Dịp chúng ta mở rộng lòng thương yêu , 

đùm bọc, xin hãy dang cánh tay nhân ái để chia xẻ nỗi truân chuyên cùng với anh em qua "bữa cơm 

Tình thương" cứu trợ TPB/VNCH/tại Quốc-nội, do GD/QCC/VNCH/HL tổ chức . 

Địa điểm: hội trường  

NICO SCHUURMANSHUIS, Ketsheuvel 50, 5231 PT, s-Hertogenbosch. 

Thời gian: tối thứ Bảy từ 19 giờ đến 24 giờ, ngày 15-10-2016 

 

Nhằm mục đích gây quỹ yểm trợ TPB , chúng tôi kêu gọi sự đóng góp  15 Euro/người ,  ủng hộ thêm 
tùy hảo tâm . 
Chương trình có phần Karaoke , quý vị có thể mang DVD để góp phần văn nghệ . 
Mong sự hiện diện đầy đủ của quý NT, chiến hữu cùng quý ân nhân trong đêm  15/10/2016. 
Thân kính.  

TM.BCH/GD/QCC/VNCHHL  

Trương-Hải   
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Xã luận 

Thân phận miền Trung 
VietTuSaiGon 
 

Dù nói theo cách nào, miền Trung cũng là miền đất 
thân phận nhất trên cả nước. Cái eo tựa như chiếc 
đòn gánh oằn mình chịu đựng cuộc phân tranh 
Trịnh – Nguyễn, rồi cuộc phân chia Nam – Bắc để 
một bên Nam vĩ tuyến 17 cho dù có cố gắng cách 
gì cũng không thể trở thành miền Nam được bởi 
nề nếp xôi đậu, bởi những ông nằm vùng… Và để 
rồi thời gian ngắn ngủi ấy trôi qua, miền Trung xóa 
đi ranh giới Nam - Bắc, dấu vết của tự do cũng phai 
mờ, thay vào đó là một miền Trung mưa chang, 
nắng cháy và khốc liệt trên mọi nghĩa. 

 
 
Chỉ riêng hai cuộc chiến Mậu Thân 1968 và Mùa 
Hè Đỏ Lửa 1972 đã ngốn của miền Trung gần ba 
triệu sinh mạng, không nơi nào nhiều mộ hoang và 
am thờ cô bác chết đường chết chợ như miền 
Trung. Đáng sợ hơn là dấu mốc 30 tháng 4 năm 
1975, miền Trung chính thức bước vào thời kì chó 
ăn đá gà ăn muối. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, 
địa lý đã cộng hưởng với sự khắc nghiệt của chính 
trị khiến cho người miền Trung trở nên bi thảm từ 
đó. 
 
Suốt hơn mười năm trải qua thời kỳ kinh tế tập 
trung bao cấp, người miền Trung thấu hiểu thế nào 
là ba hạt cơm dính trên một lát sắn (khoai mì) khô 
và thế nào là ba bữa đói một bữa thèm no. Thậm 
chí bảy bữa đói một bữa lưng bụng. Những thức 
quà trở thành đắt đỏ, mang hồn cốt ẩm thực của 
người miền Trung bây giờ như bánh trôi nước sắn, 
bánh canh, cơm hến, bắp rang nóng nhúng canh 
rau muống, ốc xào lá gừng… Tất cả đều là thành 
tựu, là kết tinh của thời mò cua bắt ốc. Người ta 
nghèo quá, đói quá phải nghĩ đến việc đi bắt từng 
con ốc, đi hái từng cọng rau muống để nấu canh 
với muối và rang bắp đang nóng đổ vào canh ăn 
cho khỏi ngấy, bởi không có cơm, hay là xúc hến 
về luộc rồi rang bắp bỏ vào, bữa nào có cơm sắn 
độn thì bỏ vào đó để tăng dưỡng chất. 
 

Đó chỉ mới là chuyện miếng ăn, chuyện tự do ư? 
Đó là câu chuyện hết sức viễn vông đối với người 
miền Trung nói riêng và người dân cả nước nói 
chung, nhưng dù sao thì với người miền Trung, 
kinh nghiệm nói một tiếng “phản động” thì bị gọi lên 
hội đồng xã, bị đánh đến không còn một cái răng 
thì nhiều vô kể, có những nhân chứng sống, từng 
bị gọi lên trụ sở xã, (thời đó gọi là hội đồng xã) để 
đánh gãy gần hết hai hàm răng chỉ vì khi chứng 
kiến đoàn xe của Phạm Văn Đồng hụ còi đi qua thì 
nói “mấy thằng cha này làm gì mà ồn ào quá!”. 
 

 
 
Thời đó chưa kịp qua, con người cũng chưa kịp hồi 
tỉnh sau những chấn động kinh hoàng thì tiếp đó, 
miền Trung là cái rốn của sự xâm lăng, từ biển đảo 
cho đến đất liền, núi cao, không đâu là không có 
sự xuất hiện của kẻ xâm lăng. Từ việc tận thu tài 
nguyên thiên nhiên biển đảo như rong biển, san 
hô, nhử yến sào, tận thu tài nguyên rừng… cho 
đến việc người Trung Quốc được nhà cầm quyền 
Cộng sản Việt Nam dành cho sự ưu ái quá mức 
cho phép. Hay nói khác đi là hầu như nhà cầm 
quyền đã bán đứng, bán một cách rẻ rúng từ tài 
nguyên cho đến con người, lãnh thổ, lãnh hải của 
đất nước mà mức thu về chẳng có gì khác ngoài 
một cái gái rẻ mạt chưa từng thấy cũng như sự 
khinh khi, coi thường. Và điều này dẫn đến hệ lụy 
cả một miền Trung đau đớn dây chuyền, hậu quả 
đầu tiên là hèn nhát dây chuyền. Bởi có muốn dũng 
cảm cũng không được dũng cảm. Biết người Trung 
Quốc xúc phạm bà mẹ quê lên thành phố Đà Nẵng 
bán chuối qua ngày đoạn tháng, biết rằng họ xúc 
phạm người Việt đó, và bẩn thỉu đó nhưng chẳng 
thể làm gì được hơn ngoài sự can thiệp vừa phải, 
gần như năn kỉ kẻ xấu tha cho người mẹ quê kia. 
Bởi vì nếu chúng đụng vào người Việt thì không 
sao, cùng lắm thì bị trả về nước, nhưng người Việt 
đụng vào chúng thì hậu quả khôn lường bởi đã húc 
đầu vào bức tường “bốn tốt mười sáu vàng” của 
đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
Và khi mà thế giới đã lên đường với đầy đủ hành 
trang văn minh, công kĩ nghệ tiến bộ, tự do, dân 
chủ, hòa bình, người thương yêu người trong thế 
giới phẵng của thời đại số thì Việt Nam ra sao? 
Miền Trung ra sao? Miền Trung, phía Đông vẫn có 
nhiều gia đình đói khổ mò cua bắt ốc, phía Tây vẫn 
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có nhiều gia đình thiếu ăn đào củ mài qua ngày 
đoạn tháng, đồng bằng có nhiều gia đình mất đất, 
mất ruộng vì công trình của Trung Quốc mọc lên. 
Đặc biệt là công trình của Trung Quốc thuê tại miền 
Trung Việt Nam, tuy họ đã tiến hành dự án từ rất 
lâu nhưng vấn đề ký hợp đồng chỉ mới diễn ra 
nhiều nhất từ năm 2015 đến nay. Vì sao? 
 

 
Vì trên tất cả mọi cuốn bìa đỏ, bìa hồng nhà đất 
của cư dân Việt Nam đều ghi thời hạn sử dụng đất 
ruộng và đất vườn chấm dứt vào năm 2014. Từ 
năm 2015 đến nay, nhà nước bỏ ngỏ quyền sử 
dụng đất ruộng và đất vườn của người dân. Người 
dân, đặc biệt là nông dân vốn kham khổ làm ăn, ít 
ai để ý cái bìa đỏ, bìa hồng nên cũng không mang 
nó đi gia hạn, mà có gia hạn thì chưa chắc đã 
được. Hệ quả của vấn đề này là khi có một công 
trình hay một khu công nghiệp mọc lên trên đất 
nông nghiệp, người nông dân chỉ được nhận một 
số tiền ít ỏi gọi là đền bù cho mùa màng chưa thu 
hoạch chứ chưa chắc đã được nhận tiền đền bù 
diện tích đất đã mất. Bởi diện tích này không được 
gia hạn và đã thuộc về quản lý nhà nước trên danh 
nghĩa quản lý toàn dân. 
 
Và những mẫu hợp đồng thuê đất mà Trung Quốc 
đã ký thuê của Việt Nam thời hạn 49 hoặc 67 năm 
đều xuất hiện rất nhiều kể từ đầu năm 2015 đến 
nay không phải là không có lý do của nó. Dân oan 
ngày càng nhiều cũng không phải không có lý do. 
Và đáng sợ nhất khi điều này đến với người miền 
Trung, bởi cái nghèo, nỗi đau đã quá đủ với người 
dân miền Trung. 
 
Thử nghĩ, khi mà cả một bờ biển dài làm sinh kế 
cho hàng chục triệu gia đình trong đó gồm ngư 
dân, người buôn bán, nông dân và những người 
kinh doanh du lịch trở thành một bờ biển chết, vùng 
biển chết, kinh tế trì trệ, đời sống cơ cực, nhà cầm 
quyền không những không thương dân, thương 
đồng bào của họ mà còn bán rẻ nỗi đau của đồng 
bào, bán rẻ sự cơ cực của đồng bào cho kẻ thủ ác, 
kẻ đã xả độc vào lòng biển quê hương với cái giá 
500 triệu Mỹ kim (có thể là cái giá thực cao hơn 
nhiều!) để rồi nhân dân tự gồng mình chống chọi 
với đau khổ, với con bệnh đang ủ trong cơ thể và 
trong môi trường. 
 

Có thể nói rằng khúc ruột miền Trung đã quá đau 
khổ, đã quá lầm than, đã trả giá cho đau khổ và 
lầm than của mình bằng máu và nước mắt. Nhưng, 
dường như nỗi đau này chưa bao giờ chạm tới 
lòng trắc ẩn của những “đày tớ nhân dân”, nếu 
không muốn nói đó là một loại cơ hội của họ. Như 
lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát 
biểu: “Thời gian qua, hiện tượng hải sản chết đột 
ngột ở các tỉnh miền Trung đã gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến quá trình bầu cử…”. Thật là tội 
nghiệp cho miền Trung! 
 
Bởi hơn ai hết, miền Trung đã nhường cơm xẻ áo, 
miền Trung đã mang cả sinh mệnh của mình để 
giao phó cho chế độ (có nơi nào có nhiều liệt sĩ 
Cộng sản hơn miền Trung?!) để rồi đến ngày hôm 
nay, người miền Trung té ngửa nhận ra nơi quê 
hương, bản quán của mình được chọn làm hố rác 
cho kẻ cướp nước, đời sống, sinh mệnh của người 
miền Trung không đáng giá bằng đống rác thải đầy 
độc tố của ngoại bang! Còn thân phận nào đau hơn 
thân phận miền Trung?! 
 

  

     

  

Me ̣
 

 

Đêm qua con nằm mơ 

Thấy rõ dáng me ̣hiền 

Nét măṭ thâṭ vui tươi 

Nở nu ̣cười khả ái 

Chợt nhớ laị năm xưa 

Cùng dãi nắng dầm mưa 

Sớm trưa ngày hai buổi 

Chen chúc nhóm chợ đông 

Bán buôn lo tần tảo 

Me ̣âm thầm hoài bảo 

Ý nguyêṇ bất thành văn 

Để lô ̣nỗi băn khoăn 

Nếp nhăn hằn trên má 

Đã qua thời taị thế 

Thoát bể ái tình trần 

Nay về chốn bình an 

Mong được đến Tây đàng 

Con vô vàn tưởng niêṃ 

 

2016  HTN 
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Thời sự 

Thư gửi bé Đậu 

  

Nguyễn Lân Thắng 

Lts. Trên diễn đàn Facebook hiện đang xôn xao 
với bức tâm thư của facebooker Nguyễn Lân 
Thắng với trên cả triệu lượt LIKE. Bức tâm thư 
tuy nói về hoàn cảnh của chính anh, nhưng đã 
lột tả hết những tệ trạng của xã hội Việt Nam 
ngày nay. Kính mời quý độc giả theo dõi sau 
đây: 

Con thương yêu của bố, 

Khi sinh con ra trên đời này thì bố mẹ đã đến tuổi 

có thể sắp có cháu, đó là một thiệt thòi rất lớn với 

con. Mẹ hay đùa là bố mẹ chỉ còn khoảng ba chục 

năm nữa ở bên con, biết làm sao được với số phận 

con nhỉ. Nhưng bố vẫn ngàn lần cảm ơn số phận 

đã mang con đến cho bố mẹ, bố chấp nhận những 

khó khăn không thể tránh khỏi khi mai này con lớn 

lên trong cảnh cha già con cọc. Chính vì thế bố 

muốn viết thư này cho con để mai sau, khi nhỡ ra 

con còn chưa hiểu việc đời mà bố đã đi xa thì đây 

là những dòng tâm tư để con hiểu được lòng bố. 

 

 

Con được sinh ra trong hoàn cảnh xã hội rất rối 

ren, lòng người ly tán, đất nước bị xâm lăng. Gia 

đình mình vốn thuộc loại công thần trong xã hội 

miền Bắc, được nhiều người quyền cao chức trọng 

cũng như người dân nể trọng. Nếu xã hội vẫn bình 

bình như trước đây thì đó là một lợi thế mà chắc 

chắn con sinh ra sẽ được đủ đầy hơn mọi người.  

 

Nhưng than ôi, cái chế độ mà gia đình ta cũng như 

nhiều gia đình khác đổ cả máu và mồ hôi để phụng 

sự nó hàng chục năm về trước đã không còn vì đất 

nước, vì nhân dân nữa. Người ta đã phản bội tất 

cả những gì đã hứa với dân để vun vén cho quần 

thần, cho gia tộc của họ. Tham nhũng tràn lan, đạo 

đức băng hoại, tài nguyên kiệt quệ, công nhân làm 

đĩ, nông dân ăn mày, trí thức hạ mình, tổ quốc lâm  

 

 

nguy, nợ nước ngoài đến đời con chắc chắn chưa 

trả được. 

 

Tất cả những điều đó là hậu quả của sự nói dối. 

Người ta nói dối để có nhiều người ủng hộ cách 

mạng cướp chính quyền. Người ta nói dối để dân 

tộc lao vào đánh nhau như quân thù hòng phục vụ 

mưu đồ của nước lớn. Người ta nói dối để giữ 

vững quyền lực sinh sát điều khiển xã hội muôn 

đời. Người ta nói dối để người dân tự hào trong 

vũng lầy nghèo đói. Kẻ nào dám thốt lên sự thật 

ngược ý họ thì không những bản thân mà gia đình 

sẽ khốn nạn. Thế rồi khi sống trong sự dối trá hơn 

nửa thế kỷ, cả xã hội dần quên đi những gì thuộc 

về quy luật của tự nhiên, đó là sự thật. Không có 

sự thật thì vĩnh viễn không cái gì có thể tồn tại và 

phát triển được. Cái cây muốn tồn tại được thì cái 

rễ phải lần tìm đến chỗ có nước, cái lá phải vươn 

đến ánh mặt trời. Sẽ ra sao nếu nó bị đánh lừa đến 

chỗ không có nước, không có nắng... con người 

cũng như vậy thôi con ơi. 

 

Sự thật là điều kiện sống còn để mọi cơ thể sống 

trong tự nhiên hay cấu trúc xã hội phát triển. Mọi 

cơ thể sống thì phải có sự trao đổi chất, nếu thông 

tin phản hồi méo mó thì mọi cấu trúc sống sẽ không 

thể tự hấp thu hay loại bỏ những gì cần thiết trong 

quá trình tồn tại và phát triển. Xã hội loài người 

cũng vậy, và vì thế sự thật mới quan trọng đến 

nhường nào. Thế mà vì sự thật, đã bao người thức 

tỉnh vùng lên đấu tranh trong xã hội để rồi nhận lấy 

kết cục bi thảm khôn lường. Cũng có những người 

vì mạng sống của họ, vì gia đình của họ, họ phải 

chấp nhận sống chung với sự giả dối. Bố không 

trách họ vì quyền được sống của mỗi con người là 

tối cao, nhưng nếu cứ chấp nhận mãi như vậy thì 

hậu quả đã rõ ràng. Đó chỉ là cách sống mòn và 

thế hệ sau đã lãnh đủ. Bố có thể có nhiều lựa chọn. 

Nếu chấp nhận cuộc sống giả dối, tung hô những 
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điều dối trá, tận dụng những quan hệ và lợi thế sẵn 

có thì sẽ chả thiếu thứ gì. Rồi khi mai này đất nước 

tan hoang, ta có thể ra nước ngoài sinh sống 

không cần biết nước Việt ra sao. Rồi con sẽ được 

sống trong môi trường bình yên với những điều 

kiện giáo dục, y tế, văn hóa tốt nhất. Nhưng con ơi, 

không ai chọn được tổ quốc, không ai lựa được gia 

đình. Bố yêu con như thế nào thì bố cũng yêu 

mảnh đất này như thế. Bố không thể chấp nhận 

làm kẻ bỏ chạy mà phải chiến đấu bằng được để 

giữ mái nhà tổ quốc này cho con. Bố không thể 

nhởn nhơ sống cho riêng mình khi xung quanh 

toàn khổ đau và nước mắt. Đối với bố đó không 

phải là hạnh phúc. Bố ước gì con được sống trong 

một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong 

tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và 

những thứ mà một con người đáng được hưởng. 

 

Có thể bố sẽ thất bại. Có thể bố sẽ không được ở 

bên con ba mươi năm còn lại như dự tính. Nhưng 

dù thế nào bố cũng đã quyết định thế rồi, và nếu 

cuộc đời con gặp những khó khăn vì bố gây ra thì 

xin con hãy nhớ về một ông bố đã tuyệt vọng chiến 

đấu để con có cuộc sống hạnh phúc đích thực mà 

tha thứ cho bố. 

Bố yêu con rất nhiều, bé Đậu tuyệt vời của bố! 

 

 

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

 

Vẻ vang dân Việt. 

Nghiên cứu sinh gốc Việt phát minh ra cách tạo 

những cục pin bền trọn đời 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại Học University 
of California, Irvine (UCI) vừa khám phá ra cách 
gia tăng sức mạnh của những dây nano có thể 
được dùng để tạo ra những cục pin lithium-ion bền 
đến mức hầu như không bao giờ hỏng. 

Người đứng đằng sau khám phá quan trọng có 
tính cách mạng trong kỹ nghệ pin điện này là 
cô Mya Le Thai, một nghiên cứu sinh gốc Việt 
đang chuẩn bị lấy bằng Tiến Sĩ tại Đại Học UCI.  

Từ lâu nay, các nhà nghiên cứu vẫn tìm cách sử 

dụng dây nano trong pin điện, bởi vì những sợi này 

mỏng hơn sợi tóc người hàng ngàn lần, có tính dẫn 

điện tốt và có diện tích bề mặt lớn để chứa cũng 

như truyền hạt điện tử. Vấn đề họ gặp phải chính 

là, dây nano cực kỳ mỏng manh và nhanh chóng 

bị phá hủy sau nhiều lần mất điện và nạp điện. 

Mya Le Thai giải bài toán về tính dễ vỡ này bằng 

cách bọc một sợi nano vàng trong một lớp vỏ 

manganese dioxide, rồi gói toàn bộ trong một chất 

điện phân làm bằng một chất gel giống như 

Plexiglas. Kết hợp này đã giúp cho sợi nano bên 

trong trở nên bền vững hơn nhiều lần. 

Phát minh này được công bố hôm Thứ Năm tuần 

này (20-04-2016) trong Bản Tin Năng Lượng của 

Hiệp Hội Hóa Học Mỹ. 

Bản tin dẫn lời ông Reginald Penner, Trưởng khoa 

Hóa Học tại UCI, nói rằng trong những thí nghiệm 

của mình, Mya Le Thai đã nạp đi nạp lại cấu trúc 

sợi nano do cô chế tạo hàng trăm ngàn lần. Ông 

Penner cho biết, thông thường loại sợi này chỉ nạp 

chừng 6-7,000 lần là bị hủy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả của phát minh này là những cục pin điện 

bền cả một đời người sẽ được dùng trong máy 

điện toán, điện thoại thông minh, đồ gia dụng, xe 

hơi và cả phi thuyền.Mya Le Thai đã nghiên cứu 

về công nghệ nano trong chương trình cử nhân tại 

Đại Học UCLA. Cô làm trưởng phụ tá giáo sư tại 

UCI trong hơn 2 năm sau đó. Năm 2015, cô đến 

Washington D.C. làm việc tại Trung Tâm Nghiên 

Cứu Năng Lượng Tiên Phong thuộc Bộ Năng 

Lượng Hoa Kỳ, trước khi trở về lại UCI đảm nhận 

một số công việc tổ chức cho các ban nghiên cứu 

về công nghệ nano cho trường đại học.
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      Ân nhân cứu tử 11.300 thuyền nhân Việt Nam trên biển sau 

ngày 30-04-1975 vừa vĩnh viễn ra đi tại Troisdorf Đức 

Bùi Văn Đỗ 
Nói đến thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam không ai 

không biết đến tiến sĩ Rupert Neudeck người 

Đức. Người đã động lòng trắc ẩn đứng ra kêu gọi 

chính quyền Đức thời bấy giờ năm 1979 và thế 

giới không ngoảnh mặt đi , mà hãy nhìn lại bao 

người tỵ nạn Việt Nam trốn chạy cộng sản. Sau 

khi được Liên Xô và Trung Quốc yểm trợ mang 

quân ồ ạt tiến chiếm  miền Nam Việt Nam sau 

ngày 30-04-1975. Trong khi Miền Nam Việt Nam 

không còn một quân nhân Mỹ chiến đấu hiện 

diện, và chính quyền Mỹ cũng ngưng viện trợ cho 

Miền Nam Việt Nam. 

Viết về một người ân nhân nằm xuống, người Viết 

hết lòng súc động khi biết được. Có nhiều người 

Việt Nam ra nước ngoài, năng nổ hoạt động trong 

các cộng đồng Việt Nam tỵ nạn ở nhiều nơi, nhiều 

nước trên thế giới, những người có một tấm lòng 

với quê hương Việt, đứng ra lo việc xã hội. Nhờ 

những con người đó, nhờ những tấm lòng đó, các 

cộng đồng người Việt Nam mới duy trì được 

những sinh hoạt như hôm nay. Cũng như những 

vị ân nhân của chúng ta, họ nằm xuống hôm nay, 

không có một liên hệ máu mủ ruột thịt. Nhưng có 

một tấm lòng về người khác, những người phải 

liều thân ra đi tìm tự do dù có bất trắc, dù có sóng 

gió, dù có bị hải tạc, dù bị chết chìm ở biển khơi, 

hơn sống không có tự do, sống tủi nhục trong chế 

độ Cộng Sản. 

Viết về họ, sống ở nước tự do, va chạm với họ, 

mới biết, họ thực tâm, dù lúc đầu gặp nhiều gian 

lan vất vả, khi phải vận động người khác mà một 

mình họ thì làm không xong: chính quyền, đồng 

nghiệp, đồng hương có tầm nhìn như mình mới 

làm nên công chuyện. Bởi vậy, thủa đầu, dù là 

việc lương thiện Cứu Người Vượt Biên, nhưng họ 

đã bị ném phân vào nhà. Nhưng tiến sĩ Rupert 

Neudeck không quản ngại, một lòng vì người 

Vượt Biển Việt Nam nên ông đã thực hiện được 

từ năm 1979 đến năm 1986, cứu giúp được 

11.300 người trên những con tàu mong manh, ọp 

ẹp trốn thoát khỏi nhà cầm quyền độc tài cộng sản 

Việt Nam đi tìm tự do ở biển Đông. Không có 

những tấm lòng này, vô số người Việt Nam đã bỏ 

xác ở biển Đông. Người phương Tây nặng tinh  

thần Ki-tô Giáo, nên dù là một người gíao dân  

 

bình thường, họ cũng được học hỏi về giáo lý Ki-

tô Giáo nên họ nặng lòng với tâm tình Ki-tô hơn 

người châu Á chúng ta. Ông Rupert Neudeker 

cũng đã bị lánh nạn Cộng Sản Nga từ năm 5, 6 

tuổi, nên điều này cũng ám ảnh ông. Vì là người 

Ki-Tô thuần thành nên ông coi tấm gương người 

Samari nhân hậu trong Phúc Âm (Luca 10 từ câu 

29-37) như là cẩm lang của cuộc sống, thôi thúc 

ông cứu người Việt Nam vượt biển. 

Những người dấn thân hoạt động xã hội. 

Như đã có lần viết trên trang báo này về người 

Việt Nam không thua xa gì người Do Thái  Nhật 

Bản hay Nam Hàn. Nhưng sao đất nước cứ chiến 

tranh loạn lạc bị nước ngoài chi phối về nhiều mặt. 

Không phải vì Người Việt Nam ẩn mặt, kém phát 

triển. Chỉ cần nhìn vào số người tỵ nạn Việt Nam 

trên khắp thế giới, có khoảng 3 triệu người, nhưng 

thế thệ thứ hai, những người trẻ quả có thành 

công trên nhiều địa hạt, sự thành công của họ 

cũng không khác các dân tộc khác mà tác giả hay 

đề cập đến như Do Thái, Nhật, hay Nam Hàn. Có 

lẽ sự thành công của họ có được là khi có sự cạnh 

tranh đồng đều, có công bằng, và được giáo dục 

từ đầu có nhân bản. Thật vậy, chỉ nhìn vào sự 

thành công của họ ở các quốc gia như Mỹ, Úc, 

các nước ở Âu Châu thì người Việt Nam tỵ nạn 

cũng thật an ủi, và thật mỹ mãn. Chỉ có khoảng 3 

triệu người tỵ nạn, thế hệ cha anh thì già không 

còn thời gian, thế hệ thứ hai trẻ hơn, khoảng 1 

triệu người, mà ta thấy được họ thành công ở 

nhiều lãnh vực, gần như không bộ môn nào là 

không có giới trẻ Việt Nam, nhất là ở địa hạt văn 

hóa, họ đã len lỏi vào đủ mọi lãnh vực, nắm nhiều 

chức vụ chủ chốt ở các cơ quan công quyền. 

Viết, để mọi người chúng ta cùng có tầm nhìn, 

giáo dục thật quan trọng. Sỡ dĩ người, hay quốc 

gia theo chủ nghĩa Cộng Sản, họ chủ trương giáo 

dục theo định hướng, theo quan điểm của người 

Cộng Sản, cần Hồng hơn Chuyên, nên không tìm 

ra được nhân tài cho đất nước. Chủ trương và 

đường hướng của chủ nghĩa Cộng Sản chỉ giúp 

con người đạt thành tích bề ngoài mà không đạt 

được bề sâu. Trong khi xã hội tiên tiến ngày hôm 

nay cần chiều sâu, cần những phát minh khoa 

học dựa trên thực tại. Căn nhà cần phải đẹp từ 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  9  n ă m  2 0 1 6                               10 

 
bên ngoài, nhưng cũng phải tốt tự bên trong, con 

đường không những sạch bóng mà còn phải có 

chất lượng tốt. Vì bệnh thành tích của Cộng Sản 

mà ở nhiều lãnh vực: nhà cửa, cầu công, đường 

xá, chưa làm xong đã hỏng, nhà thương, nhà máy 

chưa xây xong đả phải tu bổ. Chưa kể nạn tham 

nhũng từ cấp nhỏ đến cấp lớn nó hoành hành, 

cho nên nền giáo dục trong xã hội chủ nghĩa Cộng 

Sản không thể đào tạo ra những người công dân 

có tài, có đạo đức, có lương tâm trách nhiệm như 

trong chế độ tư bản. Vì thế xã hội bị tha hóa trầm 

trọng đến hôm nay đã 41 năm sau khi người Cộng 

Sản làm chủ đất nước. 

Xã hội tư bản, khi nói về xã hội tư bản phải kể đến 

lớp người có ăn ngon, có mặc đẹp, nói nôm na là 

có lợi tức ở vào khoảng hàng ngàn đô la cho một 

đầu người, lợi tức thấp hơn kể như hàng nghèo 

khó. Thế giới hôm nay có tới trên 7 tỷ người, hỏi 

có đước khoảng 1 tỷ người có lợi tức khoảng 

1000 đo la một tháng hay không. Chắc chắn con 

số dưới một tỷ ở các nước giàu có mới có số lợi 

tức này. Đề cập đến tình trạng người Việt ở trong 

nước và một số ít người Việt tỵ nạn ở nước ngoài 

trên thế giới để trả lời câu hỏi tại sao người trẻ ở 

ngoài Việt Nam học tập có phần hơn người trẻ 

Việt Nam ở trong nước. 

Vì được đào tạo trong một nền giáo dục có nhân 

bản nên mới có tiến sĩ Rupert Neudeck, mới có 

những người dấn thân cứu người Việt Nam vượt 

biển sau ngày 30-04-1975, nhờ ông mà có tới 

11.300 người được cứu trên biển, số người này 

phần lớn được định cư tại Đức, được bảo lãnh 

thân nhân, vợ con, cha mẹ, các em còn ở độ tuổi 

vị thành niên, số này đã lên đến hàng chục ngàn 

người khác nữa. Nhờ chương trình này số người 

Việt Nam thoát khỏi cảnh đàn áp của Cộng Sản 

Việt Nam được gia tăng. Cho nên, trong tang lễ 

tại nhà thờ chính Tòa Koln ngày 14-6-2016, 

chúng ta thấy thật nhiều người Việt Nam, họ là 

những nạn nhân của trên 30 năm trước, được 

ông tiến Sĩ  Rupert Neudek cứu tử trên biển khơi 

trên đường Vượt Biên tìm tự do. Để kết thúc, xin 

mượn lời của người còn sống, vợ ông chia sẻ sau 

đây: 

Chúa là mục tử chăn đắt tôi, 
Tôi chẳng thiếu thốn gì. 
Người cho tôi nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh tươi 
Và người đưa tôi đến bến nước thanh bình. 
Người phù giúp linh hồn tôi; 
Người dẫn dắt tôi trên đường chính nẻo ngay,  
vì danh Người: 

Dù tôi phải bước đi trong thung lũng tối tăm tôi 
chẳng sợ tai họa nào, 
Vì người vẫn ở bên tôi. 
Cây côn và cây gậy của Người làm tôi được 
vững tâm. 
Người dọn bàn tiệc cho tôi 
Trước mắt những kẻ thù nghịch tôi. 
Người xức dầu trên đầu tôi, 
Người đổ tràn đầy ly tôi. 
Lòng nhân hậu và tình thương của Người sẽ 
theo tôi suốt cuộc đời, 
Và tôi sẽ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. 
Người bạn của các bạn 
Christel Neudeck 
 

 
 
  

 

Sự Đời Khó Nói 

Đã đi hơn nữa cuộc đời 

Nhiều khi cảm thấy, rã rời khổ đau 

Lặng nhìn cuộc sống muôn màu 

Con tim chai sạn... nhói đau từng hồi... 

 

Lục bình theo con nước trôi 

Trăm năm mộng ước, đâu rồi vỡ tan 

Mây buồn mây trốn lên ngàn 

Tôi buồn tôi chỉ ... thở than một mình. 

 

Trú thân giữa chốn ba sinh 

Mỗi cây một cảnh, lòng mình ai hay 

Phải chăng số phận an bày 

Hay do kiếp trước... đã vay nợ người... 

 

Nhiều khi ngoài mặt vui cười 

Trong lòng buồn chán, lòng người đa 

đoan 

Biết rằng chẳng ai thập toàn 

Nhưng sao vẫn thấy... nỗi oan tràn trề. 

 

Nay nguyện nương tựa Bồ đề 

Cầu Sanh Cực Lạc, ngày về thảnh thơi. 

Không còn khổ ải trên đời 

An Nhiên Tự Tại ... rong chơi Niết Bàn ! 

 

04.09.2016 

HOANGHA 
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Chủ đề 

Vu Lan Nhớ Mẹ 

Đăng An 

 

Bóng dáng Mẹ nắm tay thằng Hải khuất xa dần 

trong dòng người bước đi vội vã. Hoàng vẫy tay 

chào Mẹ lần cuối, rồi lặng lẽ cùng vợ bước nhanh 

ra khỏi phi trường Schiphol. Trên đoạn đường lái 

xe về nhà, Hoàng lặng im không nói một lời. Giọt 

nước mắt rưng... rưng... thương nhớ Mẹ đang 

đọng trên khóe mắt, nỗi lòng dâng lên một nỗi 

buồn da diết, khi lần đầu xa cách Mẹ. Từ nay 

Hoàng sẽ không còn thấy và nghe những lời nói 

thân yêu của Mẹ trong suốt thời gian qua. Một 

quyết định khá bất ngờ Mẹ sẽ về Việt Nam sống 

với dì Út em ruột của Mẹ. Làm cho Hoàng suy 

nghĩ mông lung suốt quãng đường dài. Những 

hình ảnh năm xưa cứ chập chờn trong tâm trí của 

Hoàng không dứt. Hoàng hồi tưởng lại dĩ vãng 

của thời thơ ấu đã qua.  

*   *   * 
Hai bàn tay Mẹ nhọc nhằn, che chở nuôi nấng 

Hoàng khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Tuy thời 

gian dài xóa mờ quá khứ. Nhưng ký ức một 

chuyến vượt biển kinh hoàng năm xưa vẫn còn in 

đậm sâu trong tiềm thức của Hoàng. Mỗi khi nhớ 

lại đêm tối hãi hùng giữa biển cả mênh mông, 

trong bầu trời mây đen vần vũ, ngọn sóng chập 

chùng nỗi bọt trắng xóa đẩy đưa chiếc ghe 

nghiêng qua, nghiêng lại giữa lòng đại dương 

trong đêm bão tố. Lúc đó Hoàng hoãng sợ khi 

chứng kiến ngọn sóng hung dữ đẫy dâng chiếc 

ghe lên cao, phía dưới là vực sâu cuồn cuộn như 

muốn nuốt trôi chiếc ghe nhỏ bé vào lòng đại 

dương sâu thẳm, từng cơn sóng vỗ gầm thét, hòa 

cùng lời cầu nguyện khóc than của mọi người 

,chờ đợi giờ phút cuối cùng bên nhau. Những sợi 

dây thừng của từng gia đình cột chặt với nhau 

như là sợi dây sum họp sẽ không tách rời mỗi 

người, mỗi ngã giữa vùng biển mênh mông lạnh 

giá. Với trí óc của một đứa bé 10 tuổi, Hoàng còn 

nhớ rất rõ khi sợi dây được cột vào cổ chân của 

Hoàng, nối liền cổ chân Cha, Mẹ. Từng cơn mưa 

lớn ướt lạnh tạt mạnh vào ghe, tóc Mẹ ướt dài rũ 

rượi, khuôn mặt tái xanh hiện rõ nét đau đớn ôm 

chặt cái bụng bầu to lớn, giọt nước mắt đau khổ 

tuyệt vọng hòa lẫn giọt mưa. Mẹ vừa khóc, vừa 

ôm Hoàng vào lòng che chở cơn lạnh dưới màn 

mưa tầm tã. Làn tia chớp sấm sét chập chờn lóe 

sáng, hiện rõ nét mặt người Cha đang ngồi bất 

động, khuôn mặt lạnh lùng chịu đựng nỗi đau dằn 

vặt trong lòng, tiếng thở dài hối hận khi mang sinh 

mạng cả gia đình đi vào chổ chết. Đôi mắt Cha đỏ 

hoe nhìn Mẹ và Hoàng như muốn nói một lời an 

ủi cuối cùng, trước khi vĩnh viễn rời xa. Bầu không 

khi tang tóc thê lương đang bao trùm trên chiếc 

ghe xấu số, từng lời than van của Mẹ chẳng khác 

nào tiếng kinh cầu nguyện trước giờ phút lâm 

chung. Với trí óc trẻ thơ Hoàng chưa biết sự chết 

là gì, Hoàng chỉ biết khóc thét lên sợ hãi khi nhìn 

thấy ngọn sóng trắng xóa dâng cao cùng cơn gió 

mạnh ập tràn vào ghe. Bóng đêm cùng bão táp 

đẫy chiếc ghe chao nghiêng như cổ quan tài nhấp 

nhô theo ngọn sóng. Suốt đêm chiếc ghe chống 

chọi với cơn sóng dữ, bất ngờ từ phía đàng sau 

ngọn sóng bạc dâng cao phủ ập xuống, nước 

ngập cả khoang thuyền, mọi người hoãng sợ hối 

hã cùng nhau tát nước ra khỏi ghe. Trong lúc đó! 

Mẹ vẫn ôm Hoàng khóc nức nỡ lo sợ chiếc ghe 

sẽ chìm trong chốc lát. Cơn bão kéo dài suốt đêm 

không dứt. Ai cũng mỏi mệt, mất hết tinh thần 

niềm hy vọng sẽ thoát khỏi trong đêm bão rất là 

mong manh. Mọi người chán nản nhắm mắt phó 

thác sinh mạng trong đêm thập tử nhất sinh. 

     Ánh sáng bình minh dịu dàng chiếu sáng trên 

vùng biển bao la, mặt nước xanh êm đềm lăn tăn 

lấp lánh, tia nắng mặt trời vàng óng ánh chiếu rọi 

trên vùng biển bình yên, đã làm cho mọi người 

hớn hở chờ đợi không còn bao lâu nữa sẽ đến 

đất liền. Bàn tay Mẹ chấp lạy khấn vái bốn 

phương thầm nguyện cảm ơn trời phật phù hộ 

chiếc ghe tai qua nạn khỏi. Nhưng định mệnh đã 

gắn liền chiếc ghe đầy rũi ro, sau vài ngày lênh 

đênh trên biển chiếc ghe bị hư máy nằm im một 

chỗ. Nụ cười của Mẹ chưa trọn vẹn, thì cơn đói 

khát đang hành hạ từng mạng sống trên ghe, nỗi 

hoang mang lo sợ hơn một tuần nay lương thực 

đã cạn. Giọt nước cuối cùng Mẹ nhịn khát để 

dành cho Hoàng đã hết, Mẹ lại một lần nữa đau  
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đớn nhìn đứa con đang nằm mê man trong lòng 

Mẹ, dưới cái nắng gay gắt giữa bầu trời chói chan 

thiêu đốt, cơn đói khát làm cho Hoàng không còn 

sức ngồi dậy, hơi thở yếu ớt miệng nhấp nháy đòi 

nước đã làm Mẹ nhói đau trong lòng, cơn khát 

nước làm cho Hoàng ngất đi, lúc đó bên tai chỉ 

nghe văng vẵng tiếng khóc than kể lể của Mẹ, khi 

nhìn đứa con thân yêu đang cạn dần kiệt sức. Mẹ 

khóc thật nhiều, từng giọt nước mắt đẩm ướt 

không thể nào xóa hết cơn ngẹn trong lòng. Chiếc 

ghe hư máy vẫn nhẹ nhàng lững lờ trôi theo dòng 

nước trong vịnh Thái Lan.  

Vài người  đã kiệt sức nằm mê man bất động, 

thỉnh thoảng cơn đói khát hành hạ làm cho họ mê 

sảng hét lên điên loạn trong đêm tối. Mạng sống 

mọi người thật là mong manh chỉ tính bằng ngày. 

Chiếc ghe xấu số là nỗi ám ảnh lo sợ cho mọi 

người. Một ngày trôi qua là một ngày tuyệt vọng, 

một ngày đầy nước mắt khi tiễn người thân với 

cái xác tiều tụy như thân cây khô vừa liệng xuống 

biển. Thân xác nỗi lềnh bềnh chậm chạp trôi nhẹ 

về hướng mặt trời lặn trong chiều hoàng hôn ảm 

đạm lạnh lẽo. Mẹ vẫn ngồi ôm Hoàng chờ đợi hy 

vọng chiếc ghe sẽ được cứu thoát. Mẹ không còn 

sức than van khóc lóc chỉ biết lặng lẽ nhìn Hoàng 

đang nằm thoi thóp thở nhẹ, thỉnh thoảng Mẹ cầu 

nguyện cơn mưa lớn sẽ đến, những giọt mưa hồi 

sinh sẽ cứu bao mạng sống đang chờ. Mẹ rất sợ 

phải chứng kiến đứa con thân yêu nay mai bỏ Mẹ 

mà ra đi một mình. Khi mạng sống của Hoàng 

đang tính từng giờ.  

Bỗng từ đàng xa chiếc tàu đánh cá Thái Lan đang 

chạy tới mỗi lúc càng gần. Mẹ bừng tỉnh đưa 

Hoàng cho Cha bồng vụt đứng dậy la lên cầu cứu, 

còn Cha ôm Hoàng đưa lên cao cho chiếc tàu 

đánh cá thấy, để họ động lòng từ tâm ra tay cứu 

giúp. Tiếng la hét vẫy tay của mọi người vang dậy, 

từng khuôn mặt vui tươi hớn hỡ đã bao ngày sống 

trong âu lo vô vọng. Cuối cùng chiếc tàu ghé sát 

gần.  

Vài người Thái bước qua ghe nói chuyện bằng 

tiếng Triều Châu. Rất may trên ghe có người biết 

nói, hai bên trao đổi với nhau bằng tiếng Triều 

Châu. Một lát sau họ mang lương thực và nước 

uống, nhờ giọt nước ngọt mát lạnh trong lúc hấp 

hối hoàng từ... từ... tĩnh dậy. Không còn niềm vui 

nào hơn khi thấy đứa con được cứu sống. Một 

hành trình dài chiếc ghe gặp biết bao sự trắc trỡ 

đã làm cho mọi người khiếp sợ, khi cái chết lúc 

nào cũng đe dọa cuộc hành trình đánh đổi tính 

mạng trên đường tìm vùng đất tự do. 

*   *   * 
     Những ngày đầu sống trên đất Thái Lan, bàn 

chân không mang dép, Mẹ khập khiễng bước đi 

trên cát nóng cùng Cha ra bãi biển nhặt từng 

mãnh gỗ khô nhỏ, từ ngoài khơi trôi vào bờ rồi 

phơi khô để dành nấu cơm, lương thực trong trại 

phát không đủ cho gia đình sống trong ngày. Mẹ 

không quản ngại gian nan, chịu đựng cái nóng 

hầm hập trong căn lều chật hẹp, nấu từng nồi chè 

ngồi bán dọc bên con đường chính vào trại. 

Những chén chè dầm mưa dãi nắng đã nuôi 

Hoàng trong suốt thời gian ở trong trại. Mẹ bán 

được vài tháng rồi nghỉ vì cũng gần ngày sanh. 

Khi đứa bé ra đời Cha đặt tên là " Hải " ý nghĩa 

một chuyến đi đầy sóng gió. Thằng Hải sanh ra 

trong điều kiện thiếu thốn. Mẹ nghỉ bán không bao 

lâu rồi lại tiếp tục với công việc bán chè, chờ đợi 

ngày định cư ở đệ tam quốc gia. Thời gian trôi 

qua hơn một năm cuối cùng cả nhà được  qua 

Hòa Lan trong diện nhân đạo.  

*   *   * 

 

Càng nghĩ đến Mẹ nước mắt Hoàng càng chảy 

dài thương nhớ. Hoàng không ngờ hôm nay Mẹ 

đã rời xa Hoàng trở về Việt Nam sống, cho hết 

cuộc đời còn lại.  

Hoàng mong con đường trở về nhà càng thêm xa, 

để kéo dài thời gian càng chậm lại, vì Hoàng rất 

sợ lát nữa đây khi nhìn lại căn phòng của Mẹ 

trống trãi, sẽ làm cho tâm hồn Hoàng mang đầy 

nỗi nhớ thương. Trong cuộc đời của Hoàng đã 

một lần đau đớn khi người Cha đột ngột ra đi 

trong cơn bạo bệnh. Bỏ lại Mẹ trong lúc tuổi đời 

còn trẻ. Hoàng và thằng Hải lúc đó chưa đến tuổi 

trưởng thành. Từ ngày Cha mất đi Mẹ một mình 

phải gánh vác thêm công việc nhiều hơn. Vừa 

thay chồng dạy dỗ con cái, vừa đi làm tạo điều 

kiện cho các con học hành đến nơi, đến chốn. Mẹ 

sống âm thầm như một cái bóng cô đơn. Đôi khi 
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thấy  Mẹ buồn Hoàng an ủi tâm sự với Mẹ, mong 

muốn Mẹ đi thêm một bước nữa để có người bầu 

bạn nương tựa trong tuổi già. nhưng Mẹ lúc nào 

cũng mĩm cười đôn hậu, vuốt tóc Hoàng lắc đầu 

nói: 

       Gia đình mình đã một lần sống chết có nhau, 

đời sống trải qua biết bao thăng trầm gian khổ. 

Cuộc đời Mẹ chỉ còn lại con và thằng Hải là người 

thân yêu nhất của Mẹ, là niềm vui của Mẹ hiện tại. 

Mẹ không muốn các con phải khổ thêm khi có 

người khác chia cách tình thương yêu Mẹ con 

mình. Niềm an ủi lớn nhất dành cho Mẹ khi thấy 

các con nay đã khôn lớn là những đứa con ngoan 

hiền, biết vâng lời Mẹ không làm Mẹ buồn lo. Đó 

là hạnh phúc của Mẹ là niềm hãnh diện không phụ 

lòng Cha con trước khi mất đã trăn trối với Mẹ. 

Ráng nuôi các con nên người. Mẹ không muốn 

Cha con đau buồn khi Mẹ không làm tròn bổn 

phận làm Mẹ, dù Mẹ có hy sinh cả cuộc đời cũng 

không bù đắp khoảng trống tình cảm mà các con 

đã mất đó! là tình Cha. 

 

 

 

 

 

 

 

Những lời Mẹ nói Hoàng chỉ biết im lặng lắng 

nghe và cảm nhận niềm yêu thương dạt dào mà 

Mẹ đã dành cho anh , em Hoàng. Cả đời Mẹ là 

vậy! Mẹ tạo hạnh phúc riêng cho mình là những 

tháng ngày thức khuya, dậy sớm với công việc ở 

trong hãng và ở nhà. Vào những mùa đông Mẹ 

dậy thật sớm khi trời còn tối, lúc Hoàng thức dậy 

là Mẹ đã đi làm rồi. Chiều về Mẹ lo cơm nước 

xong, rồi phải đi làm thêm ở nhà hàng cho tới 

khuya mới về. Nhiều lúc thấy Mẹ cực khổ lam lủ 

động lòng thương Mẹ, Hoàng nói: 

     -  Con thấy Mẹ đi làm cực quá! chúng con bây 

giờ cũng đã lớn rồi. Mẹ đừng đi làm thêm nữa, ở 

nhà nghỉ cho khỏe. Con sẽ kiếm việc làm thêm 

phụ giúp Mẹ, cho Mẹ đỡ cực. 

     Nhưng Mẹ mĩm cười nói: 

     -  Mẹ không muốn con cực khổ đi làm giúp Mẹ, 

các con đã mất Cha sớm là nỗi mất mát to lớn con 

và thằng Hải chịu thiệt thòi. Mẹ không ngần ngại 

gian nan, khổ cực tạo cho các con có một đời 

sống tốt đẹp để bù đắp phần nào mà các con đã 

mất. 

     Vậy mà! công ơn Mẹ bao la như biển cả mà 

Hoàng chưa kịp báo đáp, phụng dưỡng cho hết 

đoạn đường, chữ hiếu  mà Hoàng đang nợ Mẹ 

chẳng khác nào hòn đá nặng đang đè nén ở trong 

lòng. Ngày cuối cùng bên Mẹ nước mắt Hoàng cứ 

chảy dài, cõi lòng nặng trĩu. Hoàng muốn nói hết 

tâm tư của đứa con thương yêu Mẹ vô ngần. Đây 

là dịp mà Hoàng thố lộ tình cảm với Mẹ. Nhưng 

những lời yêu thương không thốt nỗi nên lời. Cơn 

xúc động cứ dồn dập dâng tràn. Lúc đó! Hoàng 

chỉ biết nắm bàn tay Mẹ thật lâu, để tận hưởng 

bàn tay ấm áp, bàn tay gầy guộc mang nhiều tình 

mẫu tử thiêng liêng mà Mẹ đã dành cho Hoàng. 

Đêm cuối bên Mẹ Hoàng mong thời gian chậm lại. 

Hoàng rất sợ ngày mai không đủ can đảm thấy 

Mẹ xách hành lý rời khỏi căn nhà này. Bức ảnh 

gia đình chụp chung năm xưa, khi  Cha còn sống 

đang ngồi trên ghế chung quanh có Mẹ , có 

Hoàng và thằng Hải trong ngày sinh nhật của 

Hoàng, treo trên vách tường trong phòng của Mẹ, 

đã gợi cho Hoàng biết bao kỷ niệm êm đềm đã 

qua. Món quà sinh nhật làm cho Hoàng nhớ mãi 

trong đời là chiếc xe hơi chạy bằng pin có đèn 

chớp sáng. Một món quà mắc tiền Cha, Mẹ phải 

vất vã nhịn tiêu xài mua cho Hoàng. Còn rất nhiều 

hình ảnh đẹp cao đẹp của Cha, Mẹ để lại trong 

tâm của hoàng cho đến ngày hôm nay. Hoàng 

không ngờ cách đây hơn một tháng Mẹ báo cho  

Hoàng và thằng Hải biết. Mẹ có ý định về Việt 

Nam sống. Vừa nghe Hoàng rất hoang mang lo 

lắng không biết Mẹ buồn chuyện gì? mà Mẹ 

không muốn sống chung với vợ chồng Hoàng, 

những thắc mắc cứ vấn vương trong lòng. Hoàng 

rất sợ Mẹ buồn giận một chuyện gì đó! nên  Mẹ 

không hài lòng muốn về Việt nam sống. Hoàng 

thấy có lỗi nên hỏi lại Mẹ: 

     -   Thưa Mẹ! xin Mẹ cho con biết lý do Mẹ muốn 

về Việt Nam sống, hay là chúng con làm điều gì 

không được tốt với Mẹ, làm cho Mẹ buồn lòng. 

     Nụ cười đôn hậu của Mẹ nói lên tất cả tấm lòng 

tràn ngập yêu thương đã dành cho Hoàng và 

thằng Hải. Mẹ nhẹ nhàng nói: 

     -  Mẹ biết khi nghe tin Mẹ sẽ về lại Việt Nam 
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sống, sẽ làm cho các con đau buồn thắc mắc. Đã 

nhiều đêm Mẹ nằm suy nghĩ không biết sự lựa 

chọn của Mẹ đúng hay sai, dù gì Mẹ sống với các 

con cũng mấy chục năm nay, tình cảm gắn bó với 

nhau, Mẹ không đành xa rời các con. Làm sao Mẹ 

vui và yên tâm khi không còn các con ở bên cạnh, 

nay tuổi Mẹ cũng già yếu đầu óc không còn minh 

mẫn như xưa, làm cái gì cũng mau quên, chân 

tay thường hay đau nhức, đi đứng lại khó khăn 

nhiều đêm con phải thức dậy nữa khuya lo cho 

Mẹ. Nét mặt mệt mỏi mà con âm thầm chịu đựng, 

tuy con không thở than nhưng Mẹ rất hiểu rõ bản 

tính của con. Bậc làm Cha, Mẹ ai chẳng muốn con 

mình lúc nào cũng được sung sướng, cuộc sống 

an vui. Thấy tụi con cực khổ đi làm về lại lo cho 

con cái xong , lại gánh vác thêm cho mẹ nữa.  

 

Tụi con bận rộn suốt ngày Mẹ cảm thấy xốn xang 

trong lòng. Hơn nữa ước nguyện sau này Mẹ có 

mất đi, Mẹ muốn nằm xuống nơi chôn nhau cắt 

rốn, được nằm gần bên mồ mả Ông ,Bà , Cha, 

Mẹ. Bây giờ Mẹ còn sức khỏe đi xa được chứ! 

sau này Mẹ không đủ sức đi xa, vã lại bên này 

ngày nắng ấm không bao nhiêu. Mẹ rất sợ cái 

lạnh trong tuổi già nhiều đêm đau nhức, Mẹ không 

thể nào ngủ được.  

Cho nên Mẹ muốn về Việt Nam sống trốn đi cái 

lạnh bên này. Hơn nữa hằng ngày ờ bên nhà có 

người qua lại cũng đỡ buồn, tụi con đi làm cả 

ngày, mấy đứa nhỏ thì đi học hết , một mình Mẹ 

ở nhà chẳng biết làm gì? Cho nên Mẹ bàn với dì 

Út về Việt Nam sống có chị, có em cho vui, nếu 

có đau ốm thì còn có dì Út lo. Con cứ an tâm Mẹ 

rất thương các con đã nghĩ đến Mẹ và lo cho Mẹ 

đầy đủ . Anh, Em thương yêu đùm bọc lẫn nhau. 

Đó là cái hiếu mà các con đã trả. Mẹ mong các 

con vui để Mẹ về Việt Nam sống, khi nào nhớ Mẹ 

cả gia đình con về thăm. 

 Những lời nói ra từ đáy lòng của Mẹ làm cho 

Hoàng suy nghĩ mãi. Cuối cuộc đời Mẹ vẫn còn 

hy sinh bản thân mình, mong cho các con được 

sung sướng. Quyết định của Mẹ cũng là một 

quyết định khó khăn, chấp nhận xa lìa tình cảm, 

xa rời nơi mãnh đất hiền hòa mà Mẹ đã sống mấy 

chục năm qua. Sống với Mẹ từ nhỏ đến lớn 

Hoàng hiểu rõ tấm lòng của Mẹ. Những lý do Mẹ 

nói làm cho Hoàng an tâm mà thôi. Những tháng 

năm qua sức khỏe của Mẹ mỗi năm càng yếu, 

nhiều khi Mẹ đau nhức.  

Mẹ cắn răng không than thở cố gắng chịu đựng , 

tự xoa bóp không muốn cho Hoàng biết. Mỗi lầm 

Mẹ đau Hoàng lo lắng chăm sóc thì Mẹ hay nói '' 

Không sao " làm cho Hoàng xót xa muốn khóc. 

Đức hy sinh cao cả của Mẹ là giọt nước mắt chảy 

ngược vào lòng Mẹ. Còn gì đau bằng Mẹ chấp 

nhận trở về một nơi mà Mẹ từ bỏ mấy chục năm 

qua, phải sống trong một xã hội phức tạp đầy rẫy 

sự rũi ro. Mẹ vẫn biết nhưng tính Mẹ là vậy! Công 

ơn của Mẹ như biển rộng, sông dài. Hoàng có đền 

đáp bao nhiêu cũng không thể lấp đầy tấm lòng 

cao cã vô biên của Mẹ đã dành cho Hoàng và 

thằng Hải. 

     Hôm nay là ngày buồn nhất của Hoàng . Đôi 

lần người vợ ngồi gần bên an ủi, nhưng nỗi buồn 

vẫn miên man kéo dài không dứt. Hoàng thở dài 

khi nghĩ đến mùa lễ Vu lan sắp đến. Một mùa Vu 

Lan báo hiếu sẽ vắng Mẹ. Hoàng không còn nhìn 

thấy chiếc áo dài quen thuộc mà Mẹ hay mặc 

hằng năm, cùng đi lễ Chùa với gia đinh Hoàng. '' 

Một bông hồng cho những ai đang còn Mẹ ''.  

Là một bông hồng hạnh phúc là niềm mơ ước, 

tiếc nuối  cho những ai không còn Mẹ. Bông hồng 

tươi thắm trong mùa lễ Vu Lan tới được gắn trên 

áo sẽ làm cho Hoàng sung sướng khi còn Mẹ 

nhưng sẽ không còn ấm áp , khi không có Mẹ bên 

cạnh như những dịp lễ Vu lan năm nào. 

 

 

  

 
Lời hay 
 
Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. 
Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều 
đã được ghi giá một các kín đáo. 

Khuyết danh 
 

Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà 

là nơi không có tình người. 

Khuyết danh 
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http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cuoc-song-khong-tang-cho-ta-thu-gi-ca-nhung-gi-cuoc-song-dem-lai.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cuoc-song-khong-tang-cho-ta-thu-gi-ca-nhung-gi-cuoc-song-dem-lai.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cuoc-song-khong-tang-cho-ta-thu-gi-ca-nhung-gi-cuoc-song-dem-lai.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/noi-lanh-nhat-khong-phai-la-bac-cuc-ma-la-noi-khong-co-tinh-nguoi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/noi-lanh-nhat-khong-phai-la-bac-cuc-ma-la-noi-khong-co-tinh-nguoi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/noi-lanh-nhat-khong-phai-la-bac-cuc-ma-la-noi-khong-co-tinh-nguoi.html


V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  9  n ă m  2 0 1 6                               15 

 

Góc bạn trẻ. 

Yêu Tổ Quốc Là Yêu Quê 

Hương, Yêu Dân Tộc Việt Nam  

Lts. “Yêu Tổ Quốc Là Yêu Quê Hương, Yêu 
Dân Tộc Việt Nam !” là slogan trang facebook 
của Vivian Đỗ. Một cô gái tuổi chớm đôi mươi, 
nhưng rất nặng lòng với quê hương, dân tộc. 
Vào trang facebook của cô khách viếng cứ 
ngỡ đây là trang nhà của một nhà hoạt động 
xã hội, dân chủ nặng ký nào đó. Nhưng, không 
ai ngờ lại là của một cô gái thật trẻ, xinh xắn 
danh sách bạn bè dầy đặc trên 1K. Khi đọc cái 
STT này của em Vivian Đỗ, độc giả sẽ có cảm 
xúc thật lạ: "bồi hồi chen lẫn tự hào vì có những 
tuổi trẻ thao thức, trăn trở về vận nước như thế 
này". Cô bé Vivian thật giản dị, nhưng cũng 
thật kiên cường trải lòng mình: "bạn bè mình ai 
mà không thương, không quý. Nhưng, không có 
nghĩa là phải nghe theo những điều hèn yếu, vô 
cảm bất nhân của chúng”. Thấy việc vô đạo, bất 
nhân mà im lặng thì còn lời lẽ nào khác hơn 
là: "đồng lỏa với cái ác, bất nhơn bất nghĩa với 
đồng loại". Xin nghiêng mình chào đón một thế 
hệ mới đang lừng lững vươn lên trong vũng 
lầy cộng sản. 

"Mẹ Việt Nam đau 
Từng cơn xót dạ nhìn đời 
Người lầm than đói khổ nghèo nàn 
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian 
 
Giờ đây 
Việt Nam còn hay đã mất? 
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta 
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội 
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu 
 
Là một người con dân Việt Nam 
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm 
Người người cùng nhau 
Đứng lên đắp lời sông núi 
 
Từng đoàn người đi, chẳng nề chi 
Già trẻ gái trai, giơ cao tay 
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược 
Bán nước Việt Nam". 
 
.... Việt Nam Tôi Đâu (Việt Khang) 

Đêm nay, lại nằm nghe "Việt Nam Tôi Đâu". 

Không ngủ được. 

Nhớ lại khoảng thời gian khi fb này của tôi bắt đầu 

chia sẻ về chuyện chính trị, nhà nước, đi đến đâu 

mọi người cũng nhìn mình như "người ngoài hành 

tinh khác rớt xuống". Không hẳn là tất cả nhưng 

cũng gần gần như là tất cả. Từ những người 

quen, biết cho đến cả những người bạn bè tôi. 

Tôi có một nhóm bạn rất thân. Mỗi một người 

trong bọn họ đều đối đãi với tôi như một bát nước 

đầy. Họ luôn ở bên cạnh tôi trong suốt những vui 

buồn, hạnh phúc cũng như trong biến cố và khổ 

đau. 

Một ngày nọ, bọn tôi hẹn hò họp mặt nhau ăn 

uống. Đang ăn và trò chuyện vui vẻ thì một bạn 

gái trong nhóm bỗng nhiên ngồi nghiêng về phía 

tôi và hơi nghiêm giọng nói: 

"Sẵn nay có đủ mọi người, T muốn nói với T điều 

này, T đừng có share những chuyện về chính trị, 

nhà nước lên fb nữa. Kệ đi. Đừng động chạm gì 

tới. Lỡ T có gì thì sao? Mọi người ở đây ai cũng 

muốn nói điều đó với T hết. Thôi! Ngừng đi. Đừng 

tiếp tục như vậy nữa". 

Khi nghe những lời đó xong, tôi thật sự vô cùng 

khó chịu bởi vì bạn biết không, khi chỉ một vấn đề 

đó mà bạn phải nghe đi nghe lại biết bao nhiêu 

người, cả trăm cả ngàn người nói, thì những lời 

nói của nhóm bạn tôi, thật sự là một giọt nước 

tràn ly.  

Tôi dừng ăn, buông 

đũa xuống và gay gắt 

nói với mọi người: 

"Mỗi người một quan 

điểm. Bạn bè chỉ nên 

góp ý cho nhau thôi. T 

không bắt mọi người 

phải làm như T thì 

mọi người cũng đừng 

bắt T phải làm như 

mọi người là im lặng". 

Nói dứt câu tôi kêu 

tính tiền. Sau đó đứng 

dậy bỏ về. Bỏ lại mọi 

người ngồi sững sờ ở đó. Ngày hôm ấy, có cả 

luôn người bạn tri kỉ đã gắn bó cùng tôi 17 năm 

trời ròng rã. 

Lao xe chạy đi, tôi khóc ròng. Cái cảm giác, 

những người quan trọng nhất trong cuộc sống 

của bạn, những con người mà bạn tin tưởng nhất, 

quý trọng nhất, thân thương nhất lại không ủng 

hộ bạn, không hiểu được việc bạn đang làm, nó 

chực trào. 

Tôi ghé vào góc cũ, gọi một ly cocktail quen thuộc, 

uống thật chậm rãi rồi lấy điện thoại ra delete 

friend fb họ, từng người một. 

Tôi cũng có một đứa em gái, không phải là em 

ruột nhưng tôi coi nó như máu mủ ruột rà. Tôi rất 

thương nó và nó cũng thế, nó cũng thương tôi 

như chị ruột. Hai chúng tôi từng ở cùng với nhau 
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một khoảng thời gian không ngắn, ăn cùng, ngủ 

cùng và có rất nhiều kỉ niệm. Một ngày nọ, có một 

vài chuyện đã xảy ra, tôi nhận được một đoạn khá 

dài trong inbox fb từ nó. Nó nói đại loại thế này: 

"Em không muốn nói nhưng thật sự em chịu hết 

nổi rồi. Em thấy chị "tào lao" quá! Chị share ba cái 

chuyện nhà nước chính trị suốt. Lo ba cái chuyện 

tào lao! Nó bắt bỏ tù nha chị. Mà tù chính trị không 

phải như mấy tù khác đâu!". Tôi đọc xong. Thẩn 

thờ mấy ngày vì buồn. Sau đó tôi có nhắn lại một 

vài điều. Gửi xong, tôi lại lặng lẽ delete fb nó. 

Có thể, ai cũng nghĩ rằng hành động đó thật trẻ 

con. Nhưng thật sự không phải vậy. Tôi hoàn toàn 

không giận họ mà delete fb. Nói chính xác là bởi 

vì tôi thấy mình bị tổn thương mặc dù rằng tôi hiểu 

rất rõ chung quy họ cũng chỉ là vì lo lắng cho tôi. 

Nhưng với bất kì điều gì trong cuộc sống cũng 

được, tôi sẵn sàng cho qua hết duy chỉ riêng 

chuyện đất nước thì dứt khoát là không. Tôi đã 

nghĩ, họ là bạn tôi, những người mà tôi vô cùng 

coi trọng, họ phải đứng về phía tôi. Hay ít nhất, họ 

đừng cản trở điều mà tôi đang làm. 

Và đối với tôi, một khi những con người tôi coi là 

quan trọng trong cuộc sống làm tôi bị tổn thương, 

tôi sẽ chủ động bước ra khỏi cuộc đời họ. 

Và biến mất. 
Vĩnh viễn. 
Chuyện này tôi có nói cho một hai người bạn khác 

của tôi nghe. Một hai người bạn đó là những 

người cùng suy nghĩ giống như tôi. Họ an ủi, bảo: 

"em đừng buồn nữa. Không thể áp đặt được suy 

nghĩ của mình vào người khác đâu e! Hãy để họ 

tự nhận ra và một ngày nào đó, họ sẽ hiểu được 

việc em làm. Mất những người bạn này nhưng bù 

lại em sẽ có những người bạn mới, những người 

cũng như em". 

Ai cũng biết tôi có rất nhiều bạn, nhiều khi không 

có đủ thời gian để gặp gỡ mà hàn thuyên tâm sự 

thăm hỏi cuộc sống của nhau. Việc này tôi vẫn 

thường xuyên bị các bạn của tôi trách móc vì "sao 

khó gặp quá"... Mặc dù nhiều bạn nhưng đối với 

mỗi một người nào, tôi cũng đều rất trân trọng. 

Bởi vì với tôi, "mỗi một người đều là duy nhất. 

Không có người thứ hai. Không ai có thể thay thế 

vị trí của ai trên đời này cả" thế nên việc mất đi 

những người bạn đó, lại là những người mà tôi 

thân thương nhất, đã làm cho tôi vô cùng buồn 

bã. 

Tôi vẫn nhớ họ, mỗi ngày. Vẫn hay mở điện thoại 

ra xem lại những ngày chúng tôi đi chơi với nhau, 

ở bên nhau. Nhớ lại những kỉ niệm, những điều 

đã xảy ra trong suốt nhiều năm tháng ấy. Vẫn dõi 

theo cuộc sống của họ. 

Nhưng tôi không gọi. Và có lẽ sẽ không bao giờ 

liên lạc nữa. Dù cho 7-8 năm hay mười mấy gần 

20 năm đi chăng nữa. 

Những người mà tôi coi trọng nhất, họ lại cũng 

nằm trong số đám đông ngoài kia. 

Tôi đã rất thất vọng và sau là tổn thương. 

Tôi đã rất lẻ loi và cô đơn trong đám đông ấy. 

Có những buổi sáng, khi tôi mở mắt tỉnh dậy, cầm 

điện thoại lên lướt sơ đọc tin tức mà khó thở. Một 

đống tin tức. Từ tin này đến tin khác mà toàn là 

tin xấu, tin dữ. Hết công an, an ninh bắt bớ, giam 

giữ, đánh đập những người yêu nước cho đến 

chính quyền nhà nước cướp đất cướp nhà của 

dân. Rồi đến bọn Trung Quốc, chúng liên tiếp 

đâm chìm tàu vào ngư dân của chúng ta. Chúng 

thâm độc tấn công vào đất nước chúng ta trên tất 

cả mọi lĩnh vực. Giới truyền thông của bọn chúng 

đã nhồi sọ, xuyên tạc, bôi nhọ dân tộc Việt Nam 

vào thế hệ trẻ của chúng nó cho nên ngay cả 

những đứa nhóc con của bọn chúng hành xử 

ngạo nghễ, mất dạy, ngang ngược, xất láo ngay 

trên chính đất nước của chúng ta !!!Nhìn Việt Nam 

chúng ta như một dân tộc man di mọi rợ. Lòng tự 

tôn của dân tộc, các bạn có thấy nhục nhã chua 

xót như tôi không??? 

Bao nhiêu oán than đau khổ bất công ở khắp mọi 

miền đất nước. Tình người giữa con người với 

nhau, tôi thấy xót xa đau lòng. Mà khi nhìn thấy 

họ trước những đau khổ đó, tôi nghĩ đó là mình, 

là gia đình mình, là bạn bè mình. Hôm nay là 

người khác, biết đâu ngày mai là mình?! Nếu như 

khi tôi gặp những bất công như thế, tôi gào thét 

vùng vẫy trong tuyệt vọng mà tất cả mọi người 

xung quanh ai cũng thờ ơ, vô cảm. Thì sẽ thế 

nào???!!! 

Thật ra tôi không muốn quan tâm chuyện chính trị 

đâu. Nhưng không muốn quan tâm đến nó cũng 

không được. Vì chính trị nó ảnh hưởng đến tất cả 

trong cuộc sống của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến 

giáo dục, y tế, thuế má, xăng dầu, điện nước, đồ 

ăn thức uống, gạo thóc, đường muối, nước mắm, 

sức khoẻ, môi trường... Nói chung là tất tần tật 

mọi thứ các bạn ạ.  

Tôi lại càng không muốn share những tin tức về 

những thối nát của chính quyền, nhà nước trên fb 

này. Vì tôi không thuộc một thế lực chống phá nào 

cả. Tôi chỉ là đau đớn khi nước mất, nhà tan. Chỉ 

là xót xa trước những bất hạnh và bất công mà tôi 

cứ phải nhìn thấy. Tôi không muốn chia sẻ về 

những điều xấu xa chút nào.Thảm não và nhức 

nhối lắm! Tôi muốn chia sẻ một phần cuộc sống 
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của tôi với bạn bè, những buổi họp mặt, những 

ngày tung tăng du lịch, những vui buồn cá nhân 

của tôi kìa. Chứ không phải là liên tục những tin 

tức như suốt thời gian vừa qua. Nhưng lương tâm 

con người và trách nhiệm của một công dân trong 

một đất nước, tôi không thể thờ ơ mà coi như 

không có chuyện gì xảy ra được. 

Suốt thời gian tôi liên tục chia sẻ những thông tin 

như thế. Đôi lúc cũng cảm giác mình như đang 

"khủng bố" mọi người. Nhưng tôi vẫn cố gắng thật 

cố gắng làm điều đó. Nếu như tôi có thể làm 

những việc để thay đổi đất nước hay giúp gì cho 

dân tộc này thì tôi đã không ngồi đây mà kêu 

khóc. Chúng ta ở đây, chỉ là những số ít thôi. Số 

nhiều họ vẫn chưa biết, chưa hiểu, hoặc không 

muốn biết, muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra trên 

đất nước mình. Nhà nước chúng ta lại hay bưng 

bít thông tin nên có nhiều người họ không biết tội 

nghiệp họ. Thiếu thông tin, mù thông tin rất là 

nguy hiểm, nhiều khi ảnh hưởng đến tính mạng. 

Cũng giống như khi bạn biết cái lá đó là độc, mà 

nhiều người họ không biết, bạn im lặng không nói 

rồi đứng nhìn họ ăn vào rồi chết đi sao?! 

Các bạn hãy nhớ, chia sẻ thông tin cũng là một 

hình thức TỪ THIỆN. Không phải bạn cứ mang 

tiền bạc, vật chất ra thì mới là làm từ thiện đâu! 

Có rất nhiều việc từ thiện nhưng không cần phải 

dùng đến tiền. 

Chuyện lớn không làm được thì làm những 

chuyện nhỏ. Làm những chuyện trong khả năng 

của mình cho nên ngày nào tôi cũng cố gắng mà 

đọc hết tin này đến tin khác để mà share với mọi 

người. 

Có nhiều người sẽ nghĩ, ngồi đây viết, ngồi đây 

nói, oán than chửi bới gào thét trên fb thì cũng có 

được gì đâu thì các bạn sai rồi! Nếu 3 tháng qua 

cộng đồng mạng trên fb ko lên tiếng, ko xuống 

đường cả ngàn người tạo áp lực dễ gì chúng nó 

chịu công bố vụ cá chết? Lên tiếng chính là tạo 

áp lực, thể hiện sự bất mãn, bắt buộc chúng phải 

làm rõ và xử lý. 

Tôi thấy mình không làm gì sai. Và tôi sẽ vẫn tiếp 

tục làm điều mà tôi nhận ra là Đúng. Vì nếu như 

với mỗi người, ai cũng có "nhiều lý do riêng", một 

số là thờ ơ, vô tâm, mặc kệ, một số là vì sợ hãi 

nên im lặng, một số nghĩ rằng "cũng sẽ không 

thay đổi được gì", một số vì những lí do cá nhân 

riêng thế này thế nọ. Cộng gộp lại tất cả, chúng ta 

IM LẶNG, CAM CHỊU VÀ THOẢ HIỆP cho nên 

Việt Nam chúng ta mới ra nông nỗi như ngày hôm 

nay đây! 

Những con người đang đấu tranh, họ cũng có 

nhiều lí do riêng vậy. Họ cũng có công việc, 

những mối quan hệ, những nỗi sợ hãi. Họ cũng 

có gia đình, người thân, bạn bè lo lắng nhưng họ 

vẫn dấn thân vào con đường đấy. Là bởi vì họ 

khao khát một xã hội tốt đẹp với những điều tốt 

đẹp hơn. Họ đấu tranh vì lương tâm, trách nhiệm, 

vì bản thân, gia đình họ, cho thế hệ con cháu họ 

sau này và cho tất cả chúng ta. Họ đấu tranh, hi 

sinh, chịu nhiều tổn hại lớn vì lòng yêu nước. Như 

anh Trần Huỳnh Duy Thức đã từng nói: "CON XIN 

LỖI. CON YÊU GIA ĐÌNH LẮM. NHƯNG CON 

YÊU VIỆT NAM NHIỀU HƠN!" - câu nói đã khiến 

cho tôi phải rớt nước mắt và cho tất cả những ai 

yêu quê hương da diết thắt lòng thắt ruột... 

Các bạn cũng nên hiểu rõ rằng, LÀM CHÍNH TRỊ 

và NÓI CHÍNH TRỊ là HAI VIỆC HOÀN TOÀN 

KHÁC NHAU. Chúng ta không phạm tội cướp 

của, giết người, không tham ô hối lộ. Chúng ta chỉ 

ở đây, nói lên những sai trái của nhà nước, chính 

quyền. Vậy tại sao lại phải sợ? Huống hồ chi fb là 

nơi bày tỏ cảm xúc cá nhân. Nếu ở một nơi "cảm 

xúc được bày tỏ" mà cũng bị đi tù thì quả thật là 

nực cười đấy các bạn ạ. 

Cái ác không đáng sợ bằng sự thờ ơ, vô tâm hoặc 

là sự im lặng của những con người lương thiện. 

Chúng ta im lặng là tiếp tay cho những cái ác 

đang hoành hành và diễn ra. Nếu các bạn không 

lên tiếng, im lặng ngồi chờ thì ít nhất cũng đừng 

nên lên án, chỉ trích, chê bai, dè biểu hoặc cản trở 

việc người khác đang làm. 

Chúng ta muốn thay đổi thì phải làm từ những 

việc nhỏ nhất, dễ làm nhất. Tôi làm những việc 

trong khả năng của tôi đó là CHIA SẺ THÔNG TIN 

VÀ CẤT LÊN TIẾNG NÓI CỦA MÌNH! 

Biển rừng này là của chúng ta! Đất nước Việt 

Nam này là của chúng ta! Là người Việt Nam, 

chảy trong mình dòng máu Việt Nam nên tôi 

không im lặng được với bất hạnh này của đất 

nước mình. Dù tiếng nói này có yếu đuối và nhỏ 

bé nhưng vẫn muốn hoà cùng vào với mọi người, 

những người đang lên tiếng khác. Mỗi người một 

tiếng thì sẽ tạo lên nhiều tiếng. Nhiều tiếng nói 

nhỏ sẽ tạo nên một tiếng nói lớn! 

Như lời ông Obama đã từng nói: Chỉ có các bạn 

mới cứu lấy được các bạn. Chỉ có dân chúng ta 

mới cứu được chính chúng ta mà thôi... 

Sài Gòn - 5h sáng - viết trong những ngày đau 
thương trên đất nước. 
Một đêm không ngủ. 
3.7.2016 
Vivian Đỗ 
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gái lớn ai không phải lấy 

chồng… 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn 

 

Bà mẹ quê trong thơ Nguyễn Bính đã nén lòng 

mình để đưa con xuất giá.  Bà giấu nỗi xốn xang 

trong lòng để cho con gái vu quy đi xây dựng hạnh 

phúc lứa đôi.  Bao nhiêu bà mẹ Việt Nam đã thầm 

gạt lệ để chúc con một hôn nhân hạnh phúc? 

 

1. cách ngăn trong mùa chiến 

Tôi không quen nghe những bài tình ca buồn 

thảm, nhất là những khúc ca về sự chia cách của 

những kẻ yêu nhau trong thời chinh chiến.  Tôi 

phẫn nộ với cái tái tê của người chinh phụ, bất 

đồng với cái vất vưởng của tình yêu trên cánh 

đồng chiến tranh vô tận.  Tôi căm ghét sự cách 

ngăn giữa tình nhân vì một lý do ngoại cảnh. 

Rồi có lúc, tôi nhận ra, mình rất sợ nghe những 

bài tình ca u uất ấy, vì tôi dễ mủi lòng.  Tôi dễ 

dàng khóc khi nghe bài “Những Đồi Hoa Sim” hay 

trường khúc “Một Đời Áo Mẹ Áo Em.”  Nỗi lòng 

người đi ra chiến trận, biết là nửa đầy hay nửa vơi 

của một vầng trăng khuyết?  Kẻ ở lại còn bao nỗi 

đoạn trường. 

Tôi tự hỏi, làm cách nào để Mẹ tôi vượt qua 

những tháng ngày chông chênh, khi Ba tôi phục 

vụ trong quân ngũ.  Làm sao để Mẹ là một người 

yêu khi ý trung nhân bôn ba ngoài chiến ải, làm 

sao để Mẹ tập trung hoàn tất chương trình Sư 

Phạm và tốt nghiệp làm cô giáo, làm sao để Mẹ 

tìm đủ can đảm để đợi chờ khi Ba tôi bị đưa vào 

trại cải tạo?  Làm sao để Mẹ không hóa dại hóa 

điên? 

2. ngăn cách trong thời bán bình 

Tại sao tôi gọi là thời bán bình? Tuy binh đao 

không diễn ra tại Hoa Kỳ, nhưng quê hương thứ 

hai của tôi vẫn đang tham chiến ở những nơi khác 

trên thế giới. Tôi có nhiều chị em bạn có người 

yêu hay phu nhân đi phục vụ tại các chiến trường 

xa, những chinh phụ của thế kỷ hai mươi mốt. 

Ghét của nào, trời trao của ấy.  Tôi cứ nghĩ mình 

‘thoát’ cái nghiệp này, nhưng không hẳn vậy.  Tôi 

không nghe nhạc tình buồn, tránh những bài hát 

chia cách, thì tôi lại phải xa chồng hai năm trước 

và sau ngày cưới vì công việc của anh ở xa.  Tôi 

thấy giận mình thật nhiều.  Thời chiến chia cách 

đã đành.  Trong thời bình mà phải xa nhau, thì nỗi 

đau càng day dứt. 

Tôi nguyền rủa Manhattan mỗi ngày, đã giữ 

chồng tôi.  Rồi đến lúc tôi chán, thấy việc nguyền 

rủa ấy chẳng có ý nghĩa gì, tôi buông lơi.  Tôi để 

mặc cho tháng ngày trôi đi trong mong đợi.  Tôi 

gia hạn cho anh phải về – tháng Giêng.  Rồi tái 

gia hạn – tháng Tư.  Rồi triển hạn – tháng Tám.  

Và lại ra tối hậu thư – tháng Chạp.  Nhưng tháng 

ngày trôi đi, những hạn kỳ của tôi cứ bị cháy giáo 

án.  Kinh tế trì trệ đã khiến anh không tìm được 

việc ở Quận Cam. Rồi một ngày, tôi nói hết sức 

thật lòng, rằng anh hãy đi cưới vợ ở bên ấy, vì tôi 

đã hết sức để chịu đựng.  Anh khóc.  Anh thấu nỗi 

lòng tôi. 

 

Cho đến một ngày, anh dứt khoát để phố về hợp 

châu.  Anh từ chức, trả nhà, dọn về bên tôi.  Tôi 

qua giúp anh dọn nhà.  Bạn bè trêu, nói là tôi đi 

‘rước’ chồng về.  Tôi phải làm quen lại với cái cảm 

giác có chồng bên cạnh, phải học nếm cái hạnh 

phúc đoàn viên, phải trở lại cái đời sống hôn nhân 

bình thường.  Tôi phục hồi nhân bản của cuộc 

sống hằng ngày.  Tôi đã tái sinh.  Một người quen 

bảo với tôi, “Cháu đừng lo!  Không ai chết đâu mà 

sợ!  Cứ nói chồng cháu về!  Nếu cần qua ở với 

Cô.  Chúng ta cũng cần hơi ấm của nhau!  Mình 

chia nhau tí rau tí muối cũng vui rồi!”  Tôi vẫn đùa, 

nói rằng thà chúng tôi cùng đi ăn mày trên hè phố, 

còn hơn là được sống trong lầu son gác tía mà 

phải xa nhau.   

3. Mẹ thấu lòng con 

- Bữa nay ăn cơm với gì? 

- Con ăn không vô.  Dọn ra rồi lại cất đi. 

- Hồi đó Mẹ cũng vậy.  Ba đi cải tạo, Mẹ có 
ăn uống gì nổi đâu. 

Mẹ không nói ra, nhưng Mẹ hiểu nỗi niềm của tôi.  

Mẹ thường hỏi thăm xem chồng tôi đã xin việc ra 

sao, và cầu nguyện cho ngày chúng tôi được 

đoàn viên.  Mẹ chỉ mong chúng tôi được bên 

nhau.  Tôi chợt xót xa, nghĩ đến những tháng 

ngày đìu hiu mà Mẹ đã khắc khoải chờ mong 

chồng, một nách năm con dại.  Ai đã san sẻ với 

Mẹ những cô đơn sầu tủi?  Ai đã trấn an Mẹ rằng, 

chồng của Mẹ vẫn còn sống, và sẽ có một ngày, 

Mẹ sẽ được đoàn tụ với chồng?  Ai chứng kiến 

những giọt châu sa mà Mẹ ngày ngày đong đầy 

những bát cơm Mẹ ăn hoài không hết?  Ai nói với 

Mẹ, như Mẹ nói với con hôm nay, rằng cơm lạnh 

canh thừa không chừa người chinh phụ? 

Mẹ thấu hiểu nỗi ngoay ngoắc của tôi, Mẹ bảo tôi 

thường về thăm nhà cho bớt quạnh quẽ.  Tôi chợt 

nhận ra, sự khắc khoải mong chồng của tôi đã kết 

liền cuộc đời tôi với Mẹ: Mẹ ngày xưa xa chồng vì 

chinh chiến, tôi ngày nay xa chồng vì công việc.  
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Trở thành một người vợ, tôi gần với Mẹ hơn trong 

tâm tình của những người phụ nữ cùng trăn trở.  

Cái trăn trở của Mẹ đã qua – đã hơn ba thập niên.  

Nhưng cái tâm tình và những cái xao xuyến của 

thời ấy vẫn còn râm ran trong Mẹ.  Nên Mẹ hiểu 

nhiều khi con gái của Mẹ phải cảnh chồng một 

nơi, vợ một nẻo.  Mẹ biết tôi đã nhiều bữa cơm 

nuốt không trôi, nên mỗi lần tôi về thăm nhà, Mẹ 

đều nấu những món tôi thích và lần nào, Mẹ và 

cô em út cũng chuẩn bị ‘hành lý’ cho tôi thật nhiều: 

cá khô, đồ xào, trái cây, rau cải.  Tôi chọc cô em:  

- Lúc này em giống Mẹ rồi!  Nhét giỏi quá! 

Em tôi không trả lời, chỉ dứt khoát không cho tôi 

để lại món nào.  Tôi cười, nói mỗi lần về thăm 

nhà, là tôi ‘tự thăm nuôi’ mình, vì lần nào trở lại ký 

túc xá, hành lý của tôi cũng đong đầy những món 

ăn tinh hảo mà Mẹ và em tôi đã chăm chút gói 

cho.  Hôm nào chị tôi rãnh, cũng nấu canh chua 

và kho thịt, ép tôi đem theo.  Cứ đà này, tôi sẽ hư 

mất!  Ăn ngon quen miệng, mai mốt lỡ… quên 

cách nấu ăn thì sao?  Chồng tôi về, sẽ dắt tôi về 

nhà Mẹ, ‘tự thăm nuôi’ tiếp! 

4. còn thương rau đắng mọc sau hè 

Mẹ trồng rau đắng trong cái hồ nhỏ.  Rau đắng 

phải có nước nhiều.  Ở quê tôi, chỉ những ai 

nghèo lắm mới ra đồng hái rau đắng về luộc chấm 

nước mắm.  Những cánh đồng phèn chua đất 

mặn, loáng thoáng những vạt rau đắng xanh non.  

Ngày đó, người dân quê tôi nghèo khó quá, có 

nhiều người chỉ mong đủ gạo nấu cơm ngày hai 

bữa để đi làm ruộng.  Rau đắng chỉ có thể luộc, vì 

làm gì có dầu ăn và có tỏi để xào?  Mẹ trồng rau 

đắng, như để tưởng nhớ những hương vị quê 

hương mà ngày xưa, tuy chúng tôi không đến nỗi 

phải cam chịu, nhưng cũng là một ký ức khó quên.  

Tôi hay cười khi nghĩ về sự ‘đổi đời’ của những gì 

thuộc về quê hương trong hoàn cảnh sống xa 

nhà.  Rau đắng – có mấy ai nghĩ nó sẽ ‘đắc như 

vàng’ hay ‘quý như đinh hương’ ở xứ người?  Ở 

Việt Nam, rau đắng mọc đầy đồng.  Ở Hoa Kỳ, 

người ta phải đi mua từng lọn nhỏ.   

Còn thương lắm rau đắng mọc sau hè.  Chái bếp 

ngày nào của quá khứ đã được Mẹ đưa vào quỹ 

đạo của những bếp ga thời nay, cho con một cõi 

tâm thức và yêu thương.  Để rau đắng mọc đầy 

trên thềm ký ức, đưa gió đông về sưởi ấm mái 

hiên của những đêm con phải xa chồng.  Cách 

ngăn nào cũng có Mẹ sẻ chia.  Ấm lạnh nào cũng 

được Mẹ vun vén.  “Gái lớn ai không phải lấy 

chồng…” nhưng không có người vợ trẻ nào trồng 

cấy mảnh ruộng mới của mình mà không cần đến 

Mẹ.  Trong nhiều cách, Mẹ vẫn ‘dần công’ cho con 

trong vụ mùa mới, để con vào đời và thực sự lớn 

khôn. 

Nàng Bận đan áo cho chồng.  Mẹ dệt hạnh phúc 

đời hôn nhân của con. 

gánh trên vai Mẹ 

 

 
Mẹ tôi gồng gánh đường xa 
gánh đong thương nhớ, gánh quà cho tôi 
gánh thương đứa trẻ mồ côi 
Mẹ trao tấm bánh lần hồi bữa ăn 
gánh này mẹ gánh thơ văn 
đầu làng giếng nước, ánh trăng gánh về 
gánh này kĩu kịt tình quê 
lại thêm gánh nước non thề không quên 
có gánh oằn nặng cung tên 
Mẹ gánh ra trận liều quên thân mình 
gánh này mẹ gánh bình minh 
gánh ra đồng nội, gieo tình xóm thôn 
gánh này gánh lúc đầu hôm 
gánh cực, gánh khổ, gánh ôm gia đình 
gánh này trĩu nặng gánh tình 
kính Cha hiếu Mẹ đậm tình phu thê 
gánh đi xa, gánh lại về 
gánh vui tần tảo, chẳng nề nguy nan 
gánh lui tới, gánh dọc ngang 
gánh cho con sánh muôn vàn dấu yêu 
gánh đong gió những cánh diều 
gánh dệt cổ tích những chiều tuổi thơ 
gánh dậy từ lúc tinh mơ 
cho con cơm nóng trước giờ con đi 
gánh thức trắng những mùa thi 
bên con, lo chén trà khi học hành 
gánh từ thuở Mẹ tóc xanh 
đến nay tóc trắng năm canh chờ chồng 
gánh dịu dàng nỗi nhớ mong 
gánh con gái thuở má hồng dẻo dai 
cả đời Mẹ gánh nặng vai 
gánh cho đất nước, gánh này cho con 
gánh tào khê mãi sắt son 
gánh nào cho Mẹ?  lòng con ngậm ngùi 
con mong gánh Mẹ được vui 
nụ cười Mẹ nở, ngọt bùi đời con 
 (Trích từ tuyển tập thơ đa ngữ “nếu Mẹ 
thích…” của tác giả) 
 
Trangđài Glassey-Trầnguyễn 
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Suy nghĩ bên đèn đỏ ở Nara... 

Những hiện tượng bất nhân, độc ác giữa người 

và người đang thấy tại Việt Nam chỉ là quả chứ 

không phải là cây và do đó hái dăm trái thối hay 

thậm chí hái hết trái trên cây đi nữa sang mùa 

khác chúng sẽ được sinh ra. Tội ác sẽ không bao 

giờ xóa được khi các nguyên nhân gây ra tội ác 

vẫn còn tồn tại. Và nguyên nhân chính của mọi 

thảm trạng trên đất nước ngày nay là cơ chế độc 

tài CS. Do đó, thay đổi mà Việt Nam cần là thay 

đổi cơ chế CS đang thống trị Việt Nam bằng một 

chế độ tự do dân chủ làm tiền đề cho công cuộc 

phục hưng toàn diện Việt Nam... 

Hai tuần trước trên đường từ cố đô Nara về lại 

Kyoto, chiếc xe bus du lịch dừng trước đèn đỏ của 

một ngã tư. Một toán học sinh Nhật khoảng lớp 

sáu hay lớp bảy băng qua đường. Nhật Bản đang 

vào mùa hè và học sinh còn nghỉ học nhưng các 

em hình như đang trở về từ một sinh hoạt tập thể 

nên đều mặc đồng phục áo trắng quần xanh. Đèn 

bắt đầu chớp. Ba em cuối cùng trong toán cố vượt 

theo bạn dù tiếng chuông trên trụ đèn đã báo sắp 

hết giờ dành cho người đi bộ. Dĩ nhiên xe bus tiếp 

tục dừng để các em đi qua hết. Ba em cuối cùng 

băng nhanh qua đường nhưng thay vì chạy theo 

cùng các bạn, các em dừng lại, sắp hàng ngang 

nghiêm chỉnh hướng về phía xe bus và cúi gập 

người xuống để xin lỗi và cám ơn anh tài xế.  

Nhìn học sinh Nhật, người viết chợt nhớ thế hệ 

mình ngày xưa. Học trò miền Nam được dạy 

không chỉ cúi đầu thôi mà còn vòng tay để chào, 

cám ơn hay xin lỗi các bậc trưởng thượng. Trên 

đường, khi gặp một đám tang đi qua, chúng tôi 

được dạy phải đứng nghiêm trang và dở mũ 

xuống nếu đội mũ, cúi đầu kính tiễn biệt người 

quá cố cho đến khi xe tang qua hẳn mới tiếp tục 

đi. Khi thầy hay cô vào lớp, chúng tôi được dạy 

cả lớp phải đứng dậy chào và chờ cho đến khi 

thầy hay cô ngồi xuống, chúng tôi mới được ngồi. 

Khi có người lớn tuổi đến nhà, chúng tôi được dạy 

phải vòng tay cúi chào thưa theo đúng thứ bậc so 

với cha hay so với mẹ. Dù đang đi đâu, khi nghe 

tiếng Quốc Ca cất lên, từ một trại lính hay một 

công sở nào đó, chúng tôi được dạy phải đứng lại 

nghiêm chỉnh để chào cho đến khi bài Quốc Ca 

chấm dứt. Mỗi sáng thứ Hai trên bảng đen trong 

lớp học bao giờ cũng bắt đầu bằng một câu châm 

ngôn đầu tuần thắm đậm tình dân tộc như "uống 

nước nhớ nguồn", "ăn trái nhớ kẻ trồng cây" hay 

tương tự và chúng tôi được dạy phải dành vài 

phút đầu tuần để học về ý nghĩa của câu châm 

ngôn đó. Trong giờ Công Dân Giáo Dục, chúng 

tôi được dạy trung thành với tổ quốc Việt Nam 

chứ không phải với riêng một đảng phái nào. Trên 

tường của trường Trần Quý Cáp ở Hội An nơi 

người viết học và hầu hết trường trung học, tiểu 

học ở miền Nam đều có hàng chữ chạy dài "Ngày 

nay học tập, ngày mai giúp đời". Và rất nhiều lễ 

nghi, phép tắc đạo lý đáng quý, đáng giữ gìn khác.  

Hôm trước, Nguyễn Hồng Quốc, một bạn học lớp 

đệ Tam (lớp 10) ở Trung Học Trần Quý Cáp kể lại 

trên Facebook "Qua Trần Trung Đạo mình có 

được thông tin về thầy Phan Đình Trừng sau 44 

năm không gặp, thầy dạy sử và công dân mình 

thời trung học đệ nhị cấp, thầy có giọng nói hùng 

hồn đầy tự tin nghe thầy giảng bài thật thú vị... 

năm Đệ Tam vào giờ công dân thầy kêu mình lên 

dò bài, thầy đặt trên bàn lá Quốc kỳ thầy bắt mình 

tay phải đặt lên lá cờ, tay trái đặt lên ngực đọc lời 

tuyên thệ "Tôi là công dân VNCH nguyện tuyệt đối 

trung thành với Tổ quốc Xin thề. Xin thề". Mình 

đọc thật to và dõng dạc được thầy cho 20 điểm 

trên 20... Thấm thoát đã 44 năm rồi từ một đứa 

học trò hồn nhiên vô tư ngày nào giờ đây tóc đã 

hoa râm".  

Câu chuyện rất bình thường của 44 năm trước 

nhưng kể lại cho các thế hệ hôm nay nghe giống 

như chuyện cổ tích.  

Miền Nam phải chịu đựng chiến tranh và tàn phá 

nhưng vẫn cố gắng hết sức để duy trì và phát huy 

các giá trị nhân bản trong chừng mực còn phát 

huy được. Từ những hố hầm bom đạn, bông hoa 

tự do dân chủ vẫn cố nở ra, vẫn cố vươn lên. 

Nhựa nguyên nuôi dưỡng thân cây non đó là Hiến 

pháp VNCH.  

Hiến pháp VNCH do chủ tịch Quốc hội Lập hiến 

Phan Khắc Sửu ký ngày 18 tháng 3 năm 1967 ghi 

rõ: “Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến 

lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc 

Việt Nam phải lãnh lấy sứ mạng lịch sử, tiếp nối ý 

chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng 

tiến bộ để thiết lập một chánh thể cộng hòa của 

dân, do dân và vì dân, nhằm mục đích đoàn kết 

dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm Độc lập Tự 

do Dân chủ trong công bằng, bác ái cho các thế 

hệ hiện tại và mai sau.”  

Những yếu tố nào làm cho người Nhật ngày nay 

được nhân loại khắp năm châu kính nể?  

Câu trả lời dễ dàng và nhanh chóng mà ai cũng 

có thể đáp là nhờ nền tảng văn hóa Nhật. Thật ra 

câu trả lời đó chỉ đúng một phần. Nền văn hóa 

của một đất nước chỉ xứng đáng được kính trọng 

khi nền văn hóa đó không chỉ là kết tụ giá trị văn 

hóa riêng của dân tộc mà còn phải phù hợp với 

giá trị văn minh chung của thời đại.  
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Không ai phủ nhận Đức là quốc gia có nền văn 

hóa cao nhất tại Châu Âu. Trước năm 1945, Đức 

là một trong ba quốc gia được nhiều giải Nobel 

nhất. Bao nhiêu triết gia, khoa học gia, văn sĩ, thi 

sĩ nổi tiếng thế giới đã sinh ra ở Đức. Nhưng chế 

độ Quốc Xã Hitler do chính nhân dân Đức bầu lên 

lại là một trong vài kẻ giết người tàn bạo nhất 

trong lịch sử loài người và chà đạp lên mọi giá trị 

văn minh của nhân loại.  

Nhật Bản trước năm 1945 cũng vậy. Nhật Bản có 

giá trị văn hóa cao, một dân tộc có kỷ luật nghiêm 

khắc nhưng không phải là một nước văn minh 

nhân bản. Bước chân của đạo quân Nhật đi qua 

cũng để lại những điêu tàn, thảm khốc từ Mãn 

Châu, sang Triều Tiên, xuống Mã Lai, Singapore, 

Việt Nam không khác gì vó ngựa của đạo quân 

Mông Cổ đi qua trong nhiều trăm năm trước. Cơ 

quan mật vụ Nhật tại Singapore tàn sát khoảng 

50 ngàn người dân Singapore một cách không 

phân biệt. Chính sách đồng hóa thay tên đổi họ 

đối với Triều Tiên là một bằng chứng tội ác khó 

quên. Nạn đói tại Việt Nam năm 1945 với hàng 

triệu đồng bào miền Bắc chết thảm thương một 

phần là do chính sách ác độc tịch thu thóc để nuôi 

ngựa của quân đội Nhật.  

Do đó, câu trả lời chính xác, chính hiến pháp dân 

chủ 1946 đã làm cho nước Nhật hoàn toàn thay 

đổi, giúp cho người Nhật biết kính trọng con 

người, không chỉ riêng con người Nhật như trước 

đây, và tôn trọng luật pháp mà chính họ đặt ra.  

Phần nhập đề của Hiến Pháp 1946 khẳng định 

chính phủ do dân và vì dân của Nhật Bản sẽ hợp 

tác hòa bình với tất cả các quốc gia trên thế giới 

trong ánh sáng tự do dân chủ, đặt chủ quyền của 

nhân dân làm căn bản cho hiến pháp và kính 

trọng sâu sắc của Nhật về quyền của con người 

được sống trong tự do và không sợ hãi. Tóm lại, 

cơ chế chính trị thời đại chuyên chở trong Hiến 

Pháp Nhật 1946 hội nhập hài hòa với văn hóa 

Nhật và làm cho dân tộc Nhật khác đi trong nhãn 

quan thế giới.  

 Việt Nam cần thay đổi gì?  

Con thuyền Việt Nam đang phải chở một cơ chế 

chính trị độc tài, lạc hậu về mọi mặt so với đà tiến 

của văn minh nhân loại, một nền giáo dục hủy diệt 

mọi khả năng sáng tạo, một xã hội tham nhũng 

thối nát trong đó giới lãnh đạo thờ ơ trước đòi hỏi 

bức thiết của nhân dân và nhân dân không có 

niềm tin nơi giới lãnh đạo.  

Việt Nam cần thay đổi. Ai cũng có thể đồng ý như 

vậy, nhưng thay đổi gì trước? Đổi mới kinh tế? 

Cải cách giáo dục? Chống tham nhũng? Nới lỏng 

chính trị? Không. Một mảnh ván, một lớp sơn 

không làm chiếc thuyền chạy nhanh hơn.  

Như người viết đã viết trong bài trước, những 

hiện tượng bất nhân, độc ác giữa người và người 

đang thấy tại Việt Nam chỉ là quả chứ không phải 

là cây và do đó hái dăm trái thối hay thậm chí hái 

hết trái trên cây đi nữa sang mùa khác chúng sẽ 

được sinh ra. Tội ác sẽ không bao giờ xóa được 

khi các nguyên nhân gây ra tội ác vẫn còn tồn tại.  

Và nguyên nhân chính của mọi thảm trạng trên 

đất nước ngày nay là cơ chế độc tài CS. Do đó, 

thay đổi mà Việt Nam cần là thay đổi cơ chế CS 

đang thống trị Việt Nam bằng một chế độ tự do 

dân chủ làm tiền đề cho công cuộc phục hưng 

toàn diện Việt Nam.  

07.07.2016 

Trần Trung Đạo 

 

 

  

Thông Báo Kết Quả 

Vé Số Gây Quỹ Hỗ Trợ Cho Người Yêu Nước 2016 

 

Thứ Bảy ngày 23 tháng 7  năm 2016 1)  Giải 

Độc Đắc với số trúng là 14070 và giải thưởng là 

1 (một) xe Toyota Camry SE 2016. Trị giá 

khoảng $25,000.00  

2) Giải Nhì với số trúng là 17734 và giải 

thưởng là 1 (một) chuyến Du Lịch cho 2 người 

đi Hawaii, California hay Toronto, do Câu Lạc 

Bộ Thân Hữu Việt Tân tổ chức. Trị giá khoảng 

$3,000.00 USD  

3) Giải Ba với số trúng là 21018 và giải 

thưởng là 2 (hai) đồng hồ hiệu Rado. Trị giá 

khoảng $2,000.00 USD (Hai Ngàn Mỹ Kim). 

4)  Giải Tư với số trúng là 20808 và giải thưởng 

là 1 (một) Smart TV 2016, 65 inches, hiệu 

Vizio.Trị giá khoảng $1,500.00 USD 

 Ngày cuối để nhận lãnh các giải thưởng là ngày 

31 tháng 12 năm 2016. Xin liên lạc với BTC 

Hoi Den Hung Foundation 

P.O. Box 21424 

San Jose, Ca 95151 – USA 

Những giải thưởng được quý thân hữu tặng lại 

cùng những giải thưởng không người nhận lãnh 

sẽ được xung vào Quỹ Hỗ Trợ Người Yêu Nước 

 

Chúng tôi, Hội Đền Hùng Foundation, chân 

thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ 

 

Hội Đền Hùng Foundation 
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Tài liệu: Hồ sơ đen của cộng sản. 

Lts. Thể chế 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. 

*   *   * 

(...tiếp theo kỳ trước) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những ngườì Cộng sản Tây phương, mặc dù họ 

không bị khống chế bơỉ cơ quan NKVD - Bộ nội vụ- 

của Liên Xô nhưng họ vẫn mù quáng ca ngợi Liên 

Xô và nhà độc tài Staline. Phải chăng họ đã uống 

phải liều thuốc tiên nào đó nên luôn luôn tôn sùng 

quy phục quyền lực tối uy của Liên Xô. 

Ý thức hệ Cộng sản dự phóng một xã hội tốt đẹp. 

Ðiều này đã mê hoặc nhiều người. Nhưng xã hội 

Cộng sản tước đoạt tất cả trách nhiệm của chúng 

ta. Họ quyết định mọi việc. Nhiều người ở bên 

ngoài vì sợ chịu trách nhiệm đã chấp nhận chủ 

nghĩa Cộng sản. Nhưng những người sống trong 

chế độ độc tài Cộng sản thì quá chán ngán. Họ chỉ 

mong có sự thay đổi.  

Phân tích hiện tượng Cộng sản khi đang nắm 

chính quyền là một việc làm khó khăn. 

Ông Jean Ellenstein cho rằng Staline là một hiện 

tượng vừa mang tính chất bạo tàn của thời cổ Hy 

Lạp , vừa mang tính độc tài của Ðông phương. 

Nhận định này tương đối chính xác nhưng chưa 

khai thác được chiều sâu của tính độc tài. Một vài 

so sánh sau đây sẽ giải thích rõ vấn đề. 

Chúng ta bằng lòng dưới thời Nga Hoàng dân 

chúng bị áp bức. Người Bônsêvích ( Bolsheviks )  

chiến đấu chống lại chế độ Nga Hoàng. Nhưng một 

khi quyền hành nằm trong tay những người 

BônsêVích thì sự áp bức con kinh hoàng hơn ở 

thời Nga Hoàng rất nhiều. Nga Hoàng đưa những 

tù chính trị ra trước tòa án xét xử, đúng luật lệ của 

một toà án. Có nghĩa là có luật sư biện hộ cho tôị 

nhân, có nhân chứng, có dư luận của quần chúng. 

Ðôí vơí Cộng sản, các sự việc trên không hề xảy 

ra. Người tù trong chế độ Nga Hoàng hưởng đủ 

quy chế tù nhân. Họ có quyền đọc sách, viết thơ 

và nếu bị lưu đày, họ đi cùng với gia đình. Họ có 

quyền đi săn, đi câu cá và có quyền giúp đỡ tù 

nhân khác ,.. Chính Lenine và Staline cũng đã từng 

ở tù và bị lưu đày dưới thơì Nga Hoàng. Cả hai đã 

có những kinh nghiệm này. 

Từ năm 1888 đến năm 1917, nước Nga xảy ra rất 

nhìều cuộc rối lọan và bị đàn áp. Ðã có 6360 ngươì 

bị kết án tử hình. Trong số này có 3922 ngươì bị 

xử bắn.  Nhưng so với 4 tháng đầu tiên lên nắm 

chính quyền, người Bônsêvích đã xử tử nhiều hơn 

so vơí con số này. 

Chế độ Cộng sản đã giết chết hàng trăm triệu 

ngươì so với 25 triệu nạn nhân của Ðức quốc xã. 

Năm 1945 , Ðức quốc xã bị kết án là chế độ bị vi 

phạm quá nhiều tội ác trong thế kỷ. Trong khi đó 

chế độ Cộng sản lại được duy trì cho đến năm 

1991 với tất cả tính cách pháp lý quốc tế của nó. 

Cho cả đến ngày hôm nay, Cộng sản vẫn còn ngự 

trị trên một vài quốc gia với một số tín đồ. Và mặc 

dù có một vài nước Cộng sản nhìn nhận tội ác 

của Staline, của Lenine nhưng cho đến nay họ 

vẫn chưa chịu từ bỏ các nguyên tắc của Lenine 

và họ cũng chẳng hề bị kết án có liên hệ gì với tội 

ác này cả. 

Các phương pháp của Lenine và sau này được 

Staline hệ thống hóa, đã được tay chân bộ hạ của 

hai ông thi hành làm cho chúng ta liên tưởng đến 

những gì đã xảy ra trong thời Ðức quốc xã.  

Roudolf Hoess là người được uỷ nhiệm thiết lập 

trại tử thần Auschwitz. Về sau trại trưởng của trại 

này tiết lộ cho biết ông có nhận chỉ thị của Uỷ ban 

trung ương về an ninh một số chi tiết về các trại 

tập trung của Sô Viết.[ Nên nhớ là đầu năm 1918, 

Lenine đã ra lịnh cho lưu đày các chính trị đối thủ 

và vào năm 1933  Ðức quốc xã cũng áp dụng như 
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vậy]. Tài liệu còn nhấn mạnh Xô Viết tiêu diệt tòan 

bộ một số dân bằng cách bắt họ lao động khổ sai. 

Vào các năm cuối của thập niên 20, cơ quan 

GPV, một danh xưng mới của cơ quan tình báo 

chính trị Xô Viết, cho cho ra đời chính sách tỉ lệ 

phân vùng. Mỗi vùng phải tìm cách bắt đi lưu đày 

một tỉ lệ ‘’ thành phần thù địch ‘’nào đó do nhà 

nước chỉ định. Sau năm 1920, Hồng quân đánh 

bại quân Hoàng gia [ Bạch quân ], đã xảy ra các 

cuộc lùng bắt khủng khiếp các sắc dân địa 

phương Ba Lan và 3 nước vùng Baltique. Việc 

chuyên chở các người lưu đày trên các toa xe lửa 

dùng để chở súc vật đã được tái diễn tại các trại 

tập trung của Ðức quốc xã. Năm 1943-1944 trong 

lúc chiến tranh đang diễn ra ở khắp nơi, Stalin, 

thay vì cung cấp cho chiến trường, ông ta đã dùng 

hàng ngàn nhân viên của cơ quan tình báo chính 

trị cùng với hàng chục ngàn toa xe vào công việc 

chuyên chở các dân thuộc sắc tộc sống trong 

vùng Caucase đi lưu đày trong vòng vài ngày.    

Tội ác của Lenine, Staline  và hình ảnh dân Cao 

Miên dưới thời Pol Pot  đã đặt ra một câu hỏi mới 

cho các luật gia, các sử gia và cho cả nhân loại : 

Phải xếp vào tội nào đối với những ngươì đã tiêu 

diệt các thành phần bị ghép vào tội thù địch vì lý 

do chính trị, tư tưởng, không phải ở phạm vi vài 

ba cá nhân mà cả tập thể đám đông quần chúng 

xã hội . Phải chăng cần đặt ra một tội danh mới 

?  Ngươì Anh đã dùng danh từ Politicide, bao gồm 

ý nghĩa cuả Chính trị - politipue -  và Giết chết - 

Cide. Người Tiệp Khắc gọi là Tội ác Cộng sản. 

Người ta biết gì  về những tội ác Cộng sản gây ra 

? Người ta muốn biết cái gì, loại nào ? Và tại làm 

sao phải chờ mãi đến cuối thế kỷ này nó mới có 

các cuộc  nghiên cứu nghiêm túc? 

Việc nghiên cứu tội ác của Quốc xã đã có từ lâu 

và đã đi khá xa so với việc nghiên cứu các cuộc 

khủng bố của Lenine, Staline. Nói chung, có sự 

khác biệt khá lớn giữa các cuộc nghiên cứu cần 

phải vượt qua mặc dù các nước Ðông Âu đã gia 

tăng các cuộc nghiên cứu này. 

Các nhà nghiên cứu được công nhận  và các nhà 

lãnh tụ của quốc gia liên hệ đã làm sáng tỏ gía trị 

của nền dân chủ. Nhưng tại sao chỉ có tiếng vang 

rất nhỏ về lời khai của những người sống soát 

trong chế độ Cộng sản ?  Tại sao có sự êm lặng 

chính trị một cách ngượng ngùng như vậy ? Và 

nhất là sự êm lặng của quý vị trong Hàn Lâm về 

thảm họa của Cộng sản từ hơn 80 năm qua đã 

gây cho hơn 1/ 3 dân số trên 4 lục địa. Tại sao 

chúng ta bất lực để đặt yếu tố ‘ Tội ác’’ vào trọng 

tâm trong công việc nghiên cứu  chế độ Cộng 

sản?  Tội ác đối với tập thể đông đảo quần chúng; 

tội ác hành động có âm mưu; tội ác chống lại nhân 

loại. 

Phải chăng chúng ta không có đủ khả năng hiểu 

biết ? Hay đó chỉ là sự từ chối không muốn biết 

chỉ vì sợ hãi ? 

Lý do của sự che dấu này rất phức tạp. Trước hết 

đó là hành động cổ điển của những người chủ 

mưu gây tôị ác. Họ muốn xóa bỏ những gì họ đã 

làm. Họ không muốn ai nhắt đến. 

Năm 1956 Kroutchev đọc một bản văn bí mật nhìn 

nhận tội ác của Cộng sản, tội ác của các nhà lãnh 

đạo Cộng Sản, những người hiện đang nắm 

quyền hành cũng đã nhúng tay vào. Theo lời của 

một hung thủ, họ mong được che đậy các tội ác 

và cứ đổ lỗi cho Staline. Họ chỉ là người thừa 

hành. Vì muốn che dấu các đồng chí của ông ta 

nên Kroutchev chỉ nêu lên những người Cộng sản 

là nạn nhân trong các cuộc khủng bố này. Dĩ 

nhiên cũng có người Cộng sản là nạn nhân thật. 

Nhưng so với con số thường dân chết thì con số 

nạn nhân là người Cộng sản thì quá nhỏ. Thay vì 

kết án, Kroutchev chỉ nói rằng đó là ‘’ Sự lạm dụng 

dưới thời Staline’’ để mong bào chữa cho sự liên 

tục của chế độ. 

Sau đệ nhi thế chiến, tại Pháp có hai vụ tố cáo tôị 

ác của Cộng sản. Từ tháng 4 đến tháng giêng 

năm 1949, tòa án Ba Lê đã xét vụ án ông Victor 

Kravchenko, cựu công chức cao cấp Xô Viết và 

là tác gỉa quyển ‘’Tôi chọn tự do -Je choisi la 

liberte’ ‘’.  

Từ tháng 11 năm 1950 đến tháng giêng năm 1951 

cũng tại tòa án BaLê, ông Aragon đã kiện ông 

David Rousset , một nhà trí thức có khuynh 

hướng Trotski.  

Rousset đã từng bị lưu đày trong các trại tập trung 

của Ðức trong đệ nhị thế chiến. Năm 1946 ông 

đoạt giải văn chương Renaudot với tác phẩm ‘’ 

Vũ trụ tập trung - Univers concentrationaire’’. 

Ngày 12 tháng 11 năm 1946, ông Rousset kêu gọi 

những tù nhân ở Liên Sô hãy thành lập ủy ban 

điều tra các trại tập trung khổ sai . Báo chí Cộng 

sản lúc bấy giờ mở chiến dịch chống phá Rousset 

kịch liệt và chính quyền Xô Viết cho biết là không 

hề có trại lao động khổ sai ở xứ này.  Hưởng ứng 

lời kêu gọi của Rousset, tờ báo Figaro Litteraire 

số ra ngày 25 tháng 2 năm 1950 cho đăng một 

bài báo tựa đề : ‘’ Trại tập trung khổ sai của Sô 

Viết , Cái gì khốn khổ nhất : Ðịa ngục hay trại 

Belzebuth ? ‘’ trong đó bà Magaret-Neuman với 

tư cách là nạn nhân , tường thuật lại những gì bà 

đã trãi qua trong trại tập trung của Sô Viết và của 

Quốc Xã Ðức. Những nhà độc tài Sô Viết tìm mọi 
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cách chống lại lương tâm của con người . Họ mở 

ra một mặt trận rộng lớn với một số vũ khí đồ sộ 

để can thiệp vào mọi nơi trên thế giới. Họ tuyên 

bố bài trừ, đe dọa, và làm mất niềm tin đối với 

những ngươì như Soljenitsine, Boukovski, 

Zinoviev, Plioutch,.. Họ đuổi những người này ra 

nước ngoài hay cho đi lưu đày biệt xứ. Họ quản 

thúc ông Sakharov, nhà bác học đầu tiên chế ra 

bom nguyên tử tại thành phố Gorgi. Cho Tướng 

Piotr Grigorenko an trí trong nhà thương điên... 

Trước sự đe dọa quá lớn cùng vơí sự che đậy bịp 

bợm, các nạn nhân không đủ can đảm để phát 

biểu và cũng không còn khả năng để hội nhập vào 

cái xã hội còn đầy rẫy những tên chỉ điểm, những 

hung thủ đang sống nghênh ngang. Trong tác 

phẩm ‘’ Rồi moị việc cũng qua ‘’, tác giả Vassili 

Grossman tỏ vẻ thất vọng khi so sánh hai thảm 

kịch. Thảm kịch Do Thái đã được chính người Do 

Thái trên tòan thế giới chu lo tưởng niệm. Trong 

khi thảm kịch của những nạn nhân của chế độ 

Cộng sản không hề có quyền đòi hỏi bồi thường, 

cho dù chỉ làm một lễ tưởng niệm nhỏ. Tất cả đều 

bị cấm kỵ. 

Một khi Cộng sản không còn che dấu được một 

số sự thật như các vụ xử bắn, các trại tập trung, 

gây ra các nạn đói,.., thì chúng vội vàng chạy tội 

vụng về. Sau khi nhìn nhận có xảy ra các cuộc 

khủng bố, họ tìm cách biện minh hợp lý. Họ cho 

rằng khi người ta đốn gỗ trong rừng thì có các 

dâm cây bay ra ngoài. Hay muốn chiên trứng gà 

thì phải đập vỏ trứng. Nhưng nào có chiên trứng 

gà nào đâu!  Cái bịp bợm nhất là cách xử dùng 

ngôn ngữ của Cộng sản. Hình thức tập trung 

chúng gọi la trại cải tạo. Các tên cai tù thì mệnh 

danh là các tên quản giáo.  Họ cố biến những tù 

nhân của chế độ củ thành những ngươì của chế 

độ mới. Ở các trại tù Xô Viết, các tên cai tù dùng 

bạo lực bắt tù nhân phải thừa nhận chính quyền. 

Tại Trung Cộng, các tù nhân là những sinh viên 

bị cưỡng bách đi lao động. Họ bị bắt buột phải họ 

các tư tưởng do đảng đưa ra và phải sửa sai tư 

tưởng cá nhân. Phải nói láo những sự thật. Nó 

làm cho tư tưởng của con người trở nên loạn thị 

về xã hội và chính trị.  Tuy vậy sự méo mó về 

đường lối tuyên truyền của Cộng sản còn có thể 

sửa đổi được,  nhưng khó có thể đưa những đã 

vi phạm tư tưởng trở về cái tri thức thích nghi. Cái 

ấn tượng đầu tin đã trở thành thiên kiến. Những 

người Cộng sản nhờ guồng máy tuyên truyền 

mạnh mẻ, khó có ai sánh kịp, cộng thêm vào đó 

vơí cách xử dụng ngôn ngữ điếm xão,  đôi khi còn 

dùng vũ lực để chống lại các lời tố cáo về các 

hành động khủng bố của chúng, chúng tạo được 

một hàng ngũ chặt chẽ, kéo theo cảm tình viên, 

lập lại chủ nghĩa Cộng sản. Các người Cộng sản 

biết xử dụng một cách có hiệu lực nguyên tắc đầu 

tiên của hệ tư tưởng. Ông Tertullien đã từng tiên 

bố :’’ Tôi tin, dù cho phi lý ’’.  

Nằm trong khuôn khổ tuyên truyền, nhiều nhà trí 

thức khoa bản đã bán đứng lương tri của họ. Vào 

năm 1928, văn hào nổi danh của Nga, ông Gorki 

đã chấp nhận đi viếng các vùng thuộc quần đảo 

Solovski. Nơi đây là thí điểm tập trung mà sau này 

theo nhận xét của Soljenitsine, trở thành hệ thống 

trại tù Goulag. Sau chuyến viếng thăm, nhà đại 

văn hào Gorki viết các bài báo ca tụng chế độ Sô 

Viết và quần đảo Solovski. Một nhà văn Pháp, 

ông Henri Barbusse sau khi đoạt giải văn chương 

Goneourt vào năm 1916 đã viết bài nịnh hót chế 

độ Staline. Năm 1928 ông cho xuất bản quyển ‘’ 

Xứ Georgie tuyệt vời’’. Ðó là quê hương của 

Staline. Tại nơi này, Staline cùng với thân cận 

Ordjonikidze vào năm 1921 đã mở một cuộc tàn 

sát rùng rợn. 

Ðứng trước các lời tuyên truyền của Cộng sản, 

các nước Tây phương có thái độ mù quáng lạ 

lùng. Hầu hết các nước Tây Âu đã tỏ ra quá ngây 

thơ đối với chế độ Cộng sản xão quyệt. Phải 

chăng họ khiếp sợ trước sức mạnh của Sô Viết 

hay vì cái vô liêm sĩ của các chính khách? Tại hội 

nghị Yalta vào năm 1945 đã hiện diện sự mù 

quáng này. Tổng Thống Hoa Kỳ đã buôn rơi các 

nước Ðông Âu cho Staline và Staline hứa sẽ cho 

tổ chức bầu cở tại các quốc gia này. Năm 1944, 

Tổng thống De Gaulle tại Mac Tư khoa, đã bỏ rơi 

Ba Lan cho bạo chúa Staline để đổi lấy sự chấp 

thuận của lãnh tụ Cộng sản Pháp Moris Thorez 

về một bảo đảm an ninh xã hội và chính trị trên 

đất Pháp khi khi chiến tranh kết thúc. 

Việc làm mù quáng này đã củng cố một cách hợp 

pháp lòng tin của những người Cộng sản Phương 

Tây và các thành phần khuynh tả.  Họ cho rằng ở 

phía sau bức màn sắt là thiên đàng chủ nghĩa xã 

hội. Nhiều cuộc tranh luận về vấn đề này trong 

các nước dân chủ. Họ cho rằng phía bên kia bức 

màn sắt là một thực thể. Bà Simone Veil nhấn 

mạnh rằng  công nhân cách mạng rất sung sướng 

vì họ được nhà nước yễm trợ. Một nhà nước ủng 

hộ chính thức các hoạt động của công nhân. Chỉ 

có nhà nước mới có quyền ban cho. Chủ nghĩa 

Cộng sản tự xưng là con đẻ của truyền thống giải 

phóng, con người và xã hội , một giấc mơ về sự 

bình đẳng thực sự, một hạnh phúc cho tất cả mọi 

người. Trong cái hào quang sáng chói này, Cộng 

sản đã phơi bày tất cả tất cả những điều nhơ 

nhớp mà chủ nghĩa xã hội đã gây ra. 

Dù muốn hay không, sự không biết về chiều sâu 

của tội ác do Cộng sản gây ra mỗi lúc một gia 
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tăng. Một phần cũng tại sự thờ ơ của các người 

cùng thời với anh,  cha chúng ta.  Không phải con 

người có quả tim chai đá. Ông Tzvetan Todorov 

nhấn mạnh : ‘’ Ký ức tang chế của cá nhân ta đã 

cản trở ta cái tri giác cảm xúc các nổi đau khổ của 

người khác..’’. 

Thế kỷ 20 là thế kỷ xảy ra quá nhiều tang thương. 

Con người đã gánh chịu quá nhiều nổi đau khổ 

cho nên chẳng mấy ai còn có thể động lòng trắc 

ẩn trước sự đau khổ của người khác. 

Có ba lý do che dấu tội ác của Cộng sản : 

* Trước hết là vấn đề liên hệ đến ý thức cách 

mạng. Cho tới ngày nay nhiều người vẫn còn 

sùng bái ý niệm cách mạng của giữa thế kỷ thứ 

19. Các biểu tượng như  lá cờ đỏ, bài quốc tế ca, 

nắm tay dơ lên cao, có dịp xuất hiện khi có sự 

tranh chấp xã hội. Hình ảnh Che’ Guerava  trở 

thành cái mốt thời trang. Nhiều nhóm người làm 

cách mạng , sinh hoạt công khai ,lên tiếng phản 

đối những ai chỉ trích về tội ác của những người 

làm cách mạng đi trước. Họ không ngần ngại đọc 

các bài diễn văn ca tụng những tội phạm như 

Lenine, Staline, Mao,.. Có rất nhiều tác giả viết 

nhiều sách ca tụng và tin tưởng vào những lời 

tuyên truyền của Cộng sản.  

* Lý do thứ hai của hành động che dấu tội ác của 

Cộng sản là bởi Sô Viết đã tham gia vào cuộc 

chiến tranh chống Hitler và đã chiến thắng. Ðó là 

cơ hội để cho những người Cộng sản chính thức 

đeo mặt nạ của những người ái quốc lương thiện 

hòng đạt cho kỳ được mục tiêu tối hậu là nắm lấy 

chính quyền. 

Từ đầu tháng 6 năm 1941, khi quân Ðức xua quân 

xâm chiến lãnh thổ Sô Viết, tất cả các đảng viên 

đảng Cộng sản ở các quốc gia bị Ðức chiếm 

đóng, đồng loạt đứng lên, chiến đãu vỏ trang 

chống lại Quốc Xã Ðức hay Phát xít Ý. Những 

người Cộng sản cũng đã chịu cùng số phận của 

các tổ chức chính trị khác. Hàng ngàn đảng viên 

Cộng sản bị hành hung, bắt giam, lưu đày lao 

động khổ sai hay bị xử bắn. Cộng sản đã thần 

tựơng hoá những đảng viên bi tù đày hay bị xử 

bắn để nâng cao lý tưởng của chúng và còn dùng 

để chỉ trích những ai tố cáo tội ác của chúng. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều người không phải là 

Cộng sản, cùng sát cánh với Cộng sản trong các 

cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, không chịu 

mở mắt ra. Tại nước Pháp, quân của cánh De 

Gaulle vì cùng chung chống Ðức quốc xã với 

quân của Xô Viết nên họ theo De Gaulle trở thành 

bộ phận của Xô Viết đối chọi với Hoa Kỳ. 

Việc các người Cộng sản tham gia chống Phát xít 

được coi như là mẫu mực của phe tả. Những 

người Cộng sản tự coi mình là tiêu biểu của lực 

lượng chống Phát Xít. Nhân danh nhản hiệu 

chống Phát xít này, Cộng sản đã làm câm họng 

những ai chỉ trích họ. 

Francois Furet đã nhấn mạnh rất nhiều về cái 

điểm cốt cán này. Ðức Quốc xã thua trận, 

các  nước gọi là  điều ác. Những người Cộng sản 

chiến thắng Ðức , đó là điều thiện. Trong tòa án 

Numberg, Cộng sản ngồi vào ghế biện lý. Chính 

nhờ vậy , họ đã che lấp các hoạt động xấu xa đối 

với gía trị dân chủ của các nước Tây 

phương.  Cộng sản đã từng ký hòa ước với Ðức 

quốc xã vào năm 1939, cùng với quân Ðức tàn 

sát các sĩ quan Ba lan tại Katyn vào mùa xuân 

1940. Nhân dân các quốc gia bị Ðức chiếm đóng 

và được các nước Ðồng Minh Anh , Hoa Kỳ giải 

phóng thì tỏ ra vô cùng biết ơn Hồng quân Nga và 

cùng chia sẻ với nhân dân Xô Viết về những sự 

mất mát vì chiến tranh. Ngành tuyên truyền của 

Cộng sản khai thát triệt để các sự kiện này.Ðồng 

thời, bộ máy tuyên truyền của Cộng sản cũng tìm 

cách che dấu những tội ác của chúng gây nên tại 

các quốc gia chúng chiếm đóng. Các nước Tây 

Âu cũng như dân chúng trên toàn thế giới đâu biết 

những gì đã xảy ra.  Sử gia đã chia các cuộc 

chiến giải phóng ra làm hai loại : Một là dân chủ 

hoá các quốc gia nằm trong khối Ðồng Minh Tây 

Âu. Hai là thiết lập chế độ độc tài ở các quốc gia 

thuộc quyền kiểm soát của Hồng quân Nga. Ông 

Witold Gombrowicz diễn tả thảm cảnh của các 

quốc gia bị Hồng quân chiếm đóng như sau : ‘’ 

Chiến tranh đã kết thúc nhưng không giải phóng 

cho người dân Ba lan. Tại khu vực đau khổ Trung 

Âu này, đó chỉ là sự thay đổi bóng tối này bằng 

một bóng tối khác. Các hung thủ của Staline đến 

thay các hung thủ của Hitler mà thôi. Trong khi đó, 

tại thủ đô Ba Lê của nước Pháp người ta ca hát 

chào mừng  nhân dân Ba lan đã được giải phóng 

khỏi gông cùm phong kiến..’’ 

* Lý do thứ ba của sự che dấu tội ác rất tế nhị. 

Sau năm 1945,  sự kiện diệt chủng dân Do Thái 

đã trở thành  một hiện tượng dã man hiện đại. 

Hiện tượng này xâm chiếm tất cả tâm tư của con 

người . Trước thế chiến, Cộng sản cho rằng họ 

không hề có hành động ngược đãi dân Do Thái. 

Và họ biết rất rõ là họ sẽ đạt được nhiều thắng lợi 

trên mặt tuyên truyền một khi họ khuyến khích 

phong trào chống Phát Xít. Gần đây, tại các nước 

Cộng sản lại xảy ra vụ xét lại tội diệt chủng dân 

Do Thái , với mục đích làm mờ đi tội ác tương tự 

của chúng. 
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Khúc quanh lớn đã diễn ra vào ngày 24 tháng 2 

năm 1956. Ðó là ngày chính thức nhìn nhận tội ác 

của Cộng sản. Bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản 

Liên Xô, ông Nikita Kroutchev khai mạc Ðại Hội 

lần thứ 20 của đảng Cộng sản. Ðại hội họp trong 

phòng kín. Các đại biểu êm lặng và căng thẳng 

ngồi nghe Kroutchev vạch tội Staline, ròng rã 30 

năm là người hùng của chủ nghĩa Cộng sản thế 

giới. Bản phúc trình mật từ ngày đó đã là nguyên 

nhân của sự chuyển hướng căn bản của chủ 

nghĩa Cộng sản ngày nay. Và đây là lần thứ nhất 

một người lãng đạo cao cấp Cộng sản chính thức 

thừa nhận những người lãnh đạo từ năm 1917 

đã  gây ra tội ác. 

Mục đính chính của Kroutchev là tìm cách quy tội 

cho một cá nhân để chạy tội cho chính sách dã 

man của chủ nghĩa Cộng sản. Trong kế hoạch 

này , ông tấn công và khai trừ các đảng viện tay 

chân của Staline, những ngươì theo Staline và 

chống lại ông. Kết quả cho chúng ta thấy rõ vào 

mùa hè năm 1957, tất cả các đảng viên thân 

Staline ở mọi ngành, mọi nơi đều bị cách chức. 

Thí dụ điển hình này chỉ là một chi tiết tầm thường 

. Trên thực tế còn nhiều điều kinh hòang hơn. Khi 

ông ta còn ở chức vụ Bí Thư vùng Ukraine, được 

coi như là lãnh chúa của vùng, trong nhiều năm 

phát động nhiều vụ tàn sát khủng khiếp.’  

Trong các phiên họp đại hội thứ 22 của đảng 

Cộng sản, Kroutchev lại một lần nữa cho rằng 

đảng viên Cộng sản là nạn nhân của Staline. Ông 

cho xây đài tưởng niệm những người Cộng sản 

này. Ông đi trở lại con đường độc tài. Con đường 

độc tài tuyệt đối dành riêng cho Cộng sản. 

Vào năm 1962 khi còn tại quyền Tổng bí thư 

đảng, ông Kroutchev cho xuất bản quyển ‘’ Một 

ngày của Ivan Denissovitch ‘’ của  Alexandre 

Soljenitsine. Ngày 24 tháng 10 năm 1964 

Kroutchev bị truất phế, nhưng không bị thủ tiêu. 

Ông mất âm thầm vào năm 1971. Chẳng ai hay 

biết , ngoại trừ thân nhân. 

Nhiều người nhìn nhận rằng bản ‘’ phúc trình mật 

của Kroutchev’’  phá vỡ  căn bản chính sách của 

Cộng sản trong thế kỷ thứ 20 . 

Cho đến lúc này, chỉ có những người chống đối 

Cộng sản , những thành phần ly khai lên tiếng kết 

án tội ác của Cộng sản. Kết quả của các vụ tố cáo 

chẳng đi đến đâu.  

Từ đầu năm 1917, đã xảy ra nhiều sự kiện lịch sử 

nghịch lý. Một nhóm tỏ vẻ hồ hởi đón nhận cái gọi 

là ‘’ tia sáng lớn lóe ra từ phương Ðông ‘’ . Nhóm 

khác cực lực chỉ trích các hoạt động của người 

Bônsêvich. Các cuộc tranh cải giữa hai khuynh 

hướng nhằm vào các cuộc khủng bố bạo lực của 

Lenine. 

Trong những thập niên 20 và 50, cũng  có nhiều 

ngưới lên án bộ mặt thật của những người 

Bônsêvich. Nhưng phải đợi đến khi người Cộng 

sản tự thú thì tốc độ tố cáo mới có phần gia tăng 

. Nhiều uỷ ban thành hình co nhiệm vụ thu nhập 

những ký ức của nạn nhân. Như Uỷ Ban Quốc Tế 

về chế độ Trại tập trung của David Rousset hay 

Ủy ban về sự thật tôị ác của Staline,.. Nhưng tiếng 

nói của các Ủy Ban bị lấn át bởi tiếng trống tuyên 

truyền của Cộng Sản và được nối tiếp bởi sự yên 

lặng hèn hạ  gần như thờ ơ.  Ngay cả khi 

Soljenitsine cho xuất bản quyển  ‘’ Quần đảo 

Goulag’’ và tác phẩm ‘’ Ảo ảnh chết người’’ của 

Pin Yathay dư luận ở Tây phương vẫn tiếp tục êm 

lặng. Xã hội Tăy Phương vẫn từ chối nhìn nhận 

sự thật đã xảy ra trước mắt họ : Chủ nghĩa Cộng 

Sản từ căn bản, ở mỗi cấp độ, tất cả đều đã 

nhúng tay vào tội ác.  

Từ năm 1920 đến năm 1950 vì Cộng Sản bưng 

bít, nên các nhà nghiên cứu các tài liệu về các tội 

ác, chỉ có thể căn cứ vào những lời khai cuả các 

nhân chứng trốn thoát khỏi địa ngục Liên Sô. 

Năm 1959 một viên chức cao cấp của cơ quan 

tình báo Sô Viết KBG rời bỏ hàng ngũ chạy qua 

Tây Phương tìm tự do. Ông ta trình bày tất cả các 

chi tiết về các trại Goulag và được viết lại trong 

tác phẩm ‘’’Chế độ trại tập trung của Sô Viết từ 

1930-1957’’ , tác giả là Paul Barton. Sách do nhà 

xuất bản Plon phát hành năm 1959. Ông Paul 

Barton là ai. Ông ta là người Tiệp Khắc lưu vong. 

Tên thật của ông là Jiri Veltrusky. Ông là một 

trong những người tham dự của nổi dậy ở thủ 

đô  Prague của Tiệp Khắc vào năm 1945 chống 

lại Ðức quốc xã. Năm 1948 ông trốn qua Pháp. 

Vào những thập niên 70- 80, Soljenitsine cho ra 

đờI tác phẩm ‘’ Quần đảo ngụ tù Goulag’’. Dư luận 

có chú ý, nhưng Soljenitsine cũng đã gặp nhiều 

khó khăn khi tìm cách phá vỡ cái lớp lừa bịp. Vào 

năm 1975, một ký giả của tờ báo lớn ở Pháp , tờ 

Humanite’ đã ví Soljenitsine, người đạt giải 

thưởng Nobel văn chương, như các ông Pierree 

Laval, Doriot và Deat. [ các ông này bị tòa án 

Pháp kết tôị tử hình vì đã nghinh đón quân Ðức 

như đón những đoàn quân giải phóng ]. 

 Những gì ông Soljenitsine viết , cũng như những 

gì ông Chalamov kể về Kolyma hay ông Pin 

Yathay nói về Cao Miên đều là những nhận thức 

quyết định đầu tiên về ý thức. 

Gần đây, ông Vladimir Boukovski, một trong 

những người ly khai trong phong trao ly khai dưới 
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thời Brejnev, đã phản kháng trong tác phẩm ‘’ Xử 

án tại Mạc Tư Khoa - Jugement a  Moscou’’. Ông 

ta kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế như tòa 

án Numberg để xử tội ác của chế độ Cộng Sản. 

Tác phẩm của ông ta được thế giới Tây phương 

tiếp nhận nồng hậu. Nhưng đồng thời chúng ta 

cũng thấy các tài liệu kêu gọi phục hồi danh dự và 

sự nghiệp của Staline. 

Ngày hôm nay các trung tâm văn khố trưng bày 

các sự thật , đã thúc đẩy công việc sưu tầm các 

tội ác. Trung tâm văn khố của Liên bang Xô Viết 

cũ, của các nước Ðông Âu, của Cao Miên đã đưa 

ra ánh sáng những sự kiện kinh hoàng. Ðã đến 

lúc phải mở một cuộc điều tra theo phương pháp 

khoa học về tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản mà 

không sợ bị chi phối vì lý do chính trị. Câu hỏi 

được đặt ra là phải quy trách tội ác của Cộng Sản 

ở cấp độ nào cho đúng ? 

Ðể trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này, cần phải có 

những đóng góp đặc thù trong công tác nghiên 

cứu. 

Ðiểm thứ nhất, chúng tôi làm bổn phận của chúng 

tôi đối với lịch sử. Ðối với sử gia, không thể có áp 

lực nào cho dù chính trị, tư tưởng hay cá nhân 

riêng tư cấm đóan họ nghiên cứu bất kỳ một đề 

tài nào. Ngày nay không ai có thể ngăn chận sự 

tìm hiểu, khai quật và phán quyết những gì đã xảy 

ra và nhất là những sự kiện từ bấy lâu nay bị dấu 

kín trong các văn khố cũng như trong lương tâm 

của con người. 

Vấn đề nghiên cứu chủ nghĩa Cộng Sản không 

thể chỉ giới hạn trong tầm vóc một quốc gia, một 

xã hội hay chỉ trong lãnh vực văn hóa. Bởi với 

chính sách cực quyền, Cộng sản không những 

chỉ hoạt động trên phần đất Âu Châu và còn bao 

trùm khắp cả thế giới. Nói một cách khác, vấn đề 

tộị ác Cộng Sản không những chỉ xảy ra trên phần 

đất Nga mà còn cả trên lãnh thổ Trung quốc của 

Mao trạch Ðông, trên bắc Triểu tiên ở Việt Nam, 

trên đất Chùa Tháp Cao Miên của Pol Pot nữa. 

Tại các quốc gia này, Cộng sản thực hiện mẫu 

mực những gì đã xảy ra trên đất Nga, trở thành 

phòng trào Cộng sản thế giới. Sự kiện lịch sử mà 

chúng ta đang trực diện có liên quan đến toàn thể 

nhân loại trên trái đất. 

Lịch sử và ký ức được quy định trong nhiều hình 

thức khác nhau. Ở một nơi, nó liên hệ đến các 

quốc gia mà nơi đó Cộng sản không có một chút 

ảnh hưởng nào trong lãnh vực kinh tế hay xã hội. 

Như ở các quốc gia Anh, Úc, Bỉ,.. 

Ở một nơi khác, chủ nghĩa Cộng sản tỏ ra đáng 

ghê sợ. Như ở Hoa Kỳ sau năm 1946. Cộng sản 

có thể cướp lấy chính quyền ở Pháp, ở Ý , ở Tây 

Ban Nha, Bồ Ðào Nha hay ở Hy lạp. Tại một số 

quốc gia Ðông Âu, Cộng Sản ngự trị hàng chục 

năm, cho tới những năm gần đây mới bị dân 

chúng hạ bệ.. Và ngọn lửa Cộng sản vẫn còn 

chập chờn gây đe dọa tại Trung quốc, Bắc Triều 

Tiên, Cu Ba , Lao và Việt Nam.  

Tuỳ theo hoàn cảnh và thái độ của những người 

đương thời, vấn đề lịch sử cũng như những ký ức 

không giống nhau. Trường hợp tại các quốc gia 

nói trên , thái độ của họ chỉ là những cuộc vận 

động đơn giản về suy tư . Nhưng ở trường hợp 

khác, họ còn phải đương đầu với một số vấn đề 

cần thiết cho sự hoà giải quốc gia trong những 

quyết định trừng phạt hay tha thứ cho những 

phạm tội đã gây ra tội ác. Nước Ðức là một 

trường hợp đặc biệt. Việc thống nhất nước Ðức 

quả là một phép mầu nhiệm. Nó không giống như 

Tiệp Khắc chia làm hai quốc gia riêng biệt . Còn 

Nam Tư thì tan rã ra từng mảnh nhỏ. Các nước 

Ba Lan, Miên thì vẫn còn còn ray rứt với cái quá 

khứ tội ác. Ở một mức độ nào đó, hiện tượng 

quên đi những gì trong quá khứ có thể chấp nhận 

để hàn gắn vết thương luân lý và tâm lý của từng 

cá nhân hay của tập thể. 

Tại các nước Cộng sản, thì việc chối bỏ tội ác 

được thực hiện một cách có hệ thống. Trung 

Cộng, Cu Ba  Bắc triều Tiên, Việt Nam vẫn còn 

cai trị bằng bạo lực. 

Trong tác phẩm ‘’ Hồi ký của nấm mồ -  Memoiries 

d’outre-tombe , nhà văn Francois Rene’ de 

Chateaubriand viết : ‘’ Trong sự êm lặng của đê 

hèn, người ta không còn nhớ đến những tiếng kêu 

của dây xích của người nô lệ hay không nghe 

tiếng nói của người tố cáo’’. Trong khi mọi người 

khiếp sợ trước bạo chúa, các sử gia đứng ra làm 

công việc báo thù cho dân tộc.’’Nhưng ở vào 

những ngày cuối cùng trong đời, Chateubriand 

không còn tin tưởng vào ‘’ việc báo thù cho dân 

tộc ‘’.  Và với tư cách là sử gia, với khả năng 

khiêm tốn, người viết sử cho dù không muốn mình 

là phát ngôn viên của nạn nhân, cũng phải sẵn 

sàng nói lên sự thật những gì mà họ đã trãi qua. 

Người viết sử thực hiện công việc của ý thức. 

Công việc của sử gia là thiết lập các sự kiện thực 

đã xảy ra. Ngoài ra còn có sự liên hệ của sử gia 

với chế độ Cộng Sản. Họ đã bị bắt buộc phải viết 

lên lịch sự của sự lừa dối. Mặc dù các cánh cửa 

cuả các văn khố đã mở toanh, các tài liệu trình 

bày ra trước mặt, nhưng sử gia cũng phải đề 

phòng để khỏi trở thành quá ‘’ thơ ngây’’ trong một 

số vấn đề phức tạp, có nhiều hậu ý, cần phải tranh 

luận. …Xem tiếp theo trang 38 
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Bữa Cơm Xã Hội. 
Trưa ngày Chủ Nhật, 10 tháng 7 vào lúc 15.30 giờ 
đã diễn ra một bửa cơm thân mật nhằm mục đích 
yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ và các nhà 
hoạt động xã hội tại Viêt Nam tại tư gia của chị  
Ngọc tại thành phố Oss. 

 

 
Buổi sinh hoạt thân tình và mang ý nghĩa cao đẹp 
này quy tụ khoảng 20 đồng hương đến từ những 
vùng như: Chaam, Oirschot, Ede, Den Hoorn, 
Den Bosch, Utrecht, Etten-Leur, Schijndel, 
Nijmegen, Uden, Echt, Ijselstein, Rotterdam, 
Helmond và Arnhem. Ngoài ra có 4 đồng hương 
ở Nijmegen, 1 đồng hương ở Cuijk, 1đồng hương 
ở Den Bosch và 1 đồng hương ở Schijndel, vì 
hoàn cảnh cá nhân không tham dự được, nhưng 
cũng đã gởi tiền ủng hộ. 
Bắt đầu chương trình chị Ngọc đã thay mặt ban 
tổ chức ngỏ lời cảm ơn đồng hương đã nhín thì 
giờ quý báu đến tham dự và đồng thời trình bày 
lý do của buổi họp mặt hôm nay. 
Kế đến là phần sinh hoạt trò chuyện với 2 vị khách 
từ trong quôc nội. 2 vị khách đó là tù nhân lương 
tâm Công Giáo anh Trần Minh Nhật (Lâm Dồng) 
và anh Nguyễn Văn Oai (Nghệ An). Bên cạnh 2 vị 
khách trên còn có một vị khách đặc biệt từ 
Sacramento (Hoa Kỳ), đó là Ts. Trần Diệu Chân. 

 
Buổi trò chuyện qua Internet xoay quanh vấn đề 
hiện tình cuộc sống của các anh Nhật và Oai với 
sự bao vây kinh tế, luôn luôn bị an ninh rình rập. 
Tuy hoàn cảnh khó khăn như thế, các anh đã cho 
đồng hương thấy được lòng kiên định, cương 
quyết đi trọn con đường mà các anh đang theo 
đuổi. 
Ts. Trần Diệu Chân là đảng viên đảng Việt Tân, 
công trình nổi bậc của chỉ là dịch thuật quyển sách 
nổi tiếng thuộc trong số sách hiện đang bán chạy 
nhất (bestseller): Dead by China (Chết bởi Trung 
Quốc). Chị Diệu Chân đã trình bày đâu là hiểm 
họa to lớn nhất và giải pháp nào cho đất nước 
Việt Nam trong tương lai. 
Sang phần đặt câu hỏi cũng rất sôi nổi. Các diễn 
giả đã lần lượt trả lời những câu hỏi như: Cuộc 
sống hiện tại của các anh Nhật và Oai ra sao ? 
Có dư luận cho rằng đảng Việt Tân “đem con bỏ 
chợ”, sự thật có đúng vậy không ? Và cũng có 
đồng hương muốn biết: “chúng tôi phải làm gì cụ 
thể để giúp đở cho đảng Việt Tân? Với những câu 
hỏi đã tạo buổi sinh hoạt thật gây cấn và hào 
hứng. Các diễn giả đã lần lượt trả lời thỏa đáng 
các câu hỏi nêu trên. 
 
Sau phần trò chuyện của các diễn giả là phần 
khoản đãi ẩm thực của gia chủ gồm những món 
ăn thuần túy Việt Nam như: Gỏi cuốn, thịt chiên 
và mì xào. Những món ăn tráng miệng như: 
Thạch,  bánh xu xê, bánh bao chỉ và bánh da lợn 
và món chính là Lẫu Thập Cẩm. 
Buổi sinh hoạt chấm dứt vào lúc 20 giờ cùng 
ngày. 
Bạch Mai tường trình. 
 
 

Cộng đồng Hòa Lan chia vui cùng 
nhân dân Philipines về phán quyết 
của tòa trọng tài (PCA) bát  bỏ 
đường chín đoạn của Trung Cộng. 
 
Vào ngày thứ năm, 14-07-2016 vào lúc 14:30 
giờ một phái đoàn của Cộng Đồng VNTNCS/ 
HL đã đến tòa đại sứ Phi Luật Tân (Philippine) 
tại Den Haag. Phái đoàn Cộng Đồng đã được 
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ông đại sứ H.E. JAIME 
VICTOR B. LEDDA đích 
thân tiếp đón nồng 
nhiệt. Buổi thăm viếng 
này nhằm mục đích 
chia sẻ sự chiến thắng 
của nhân dân 
Philippines qua việc 
phán quyết của Tòa A’n 

Quốc Tế tại Den Haag (United Nations PCA) 
vừa công bố hôm 12 –07-2016. 
Được biết, vào tháng giêng năm 2013 
Philippines đã khởi kiện Trung Quốc về 
đường chín đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò) 
tại Biển Đông (còn gọi là Biển Nam Trung Hoa) 
căn cứ trên luật biển. Tuy nhiên, Trung Quốc 
đã từ khước bất hợp tác với vụ kiện. 
 
Philippines thắng vòng đầu tiên khi các tòa án 
quốc tế đã ban hành phán quyết về thẩm quyền 
và khả năng chấp nhận vào tháng mười năm 
2015. Tòa án đã kết luận rằng không có cơ sở 
pháp lý cho Trung Quốc để đòi quyền lịch sử trên 
các nguồn tài nguyên trong khu vực biển thuộc 
đường chín đoạn, PCA cho biết trong một thông 
cáo báo chí vào thứ Ba 12 Tháng Bảy, 2016. 
 

 
 

 
Để chia sẻ chiến thắng này với nhân dân 
Philippines phái đoàn Cộng Đồng đã đến tòa đại 
sứ Philippine tại Den Haag để chia vui và chúc 
mừng. 
Ông Nguyễn Hữu Phước (chủ tịch Cộng đồng) đã 
thay mặt người Việt tại Hòa Lan chúc mừng nhân 
dân Philippines như sau: "Quote" 

"Thay mặt cộng đồng người Việt tại Hòa Lan, 
chúng tôi đến đây để chúc mừng nhân dân 
Philippines về kết quả phán quyết của Tòa Trọng 
Tài Quốc Tế tại Den Haag đã công bố ngày 12 
tháng bảy, cách đây 2 ngày. Đây là một thắng lợi 
cho tất cả nhân dân Philippines mà quý vị đã nỗ 
lực bảo vệ lãnh hãi và chủ quyền của mình chống 
lại sự hung hăng của nhà cầm quyền Trung Quốc. 
Và đây là một ví dụ tuyệt vời cho quốc gia như 
Việt Nam cùng noi theo. “ ông LEDDA cũng cho 
biết là chiến thắng này mới chỉ là khởi đầu cho 
một trận chiến hãy còn kéo dài và khó khăn để 
bảo vệ chủ quyền của Philippine chống lại một 
nước Trung Hoa hung hăng và quyền lực và vì 
vậy, mọi cử chỉ ngoại giao phải được hành xử 
trong thận trọng. 
 
Được biết, ngoài phái đoàn Cộng đồng người Việt 
còn có phái đoàn người Tây Tạng cũng đã dự 
định đến tham dự, nhưng vì lý do tế nhị của vấn 
đề ‘Trung Quốc – Tây Tạng’ nên sau khi cân nhắc 
phái đoàn đã không cùng đến tham dự. Từ phìa 
cộng đồng Tây Tạng cũng đã bày tỏ sự cảm thông 
cho quyết định này. 
Buổi tiếp xúc đã diễn ra trong tình hữu nghị, thân 
mật và những đóa hoa được trao tặng, những cái 
bắt tay thắm thiết cùng những bôi hình lưu niệm. 
Bạch Mai tường trình 
 

Buổi họp mặt của nhóm Vinh Danh 
Cờ Vàng với chủ đề: “Vận Nước Nổi 
Trôi”. 

 
Tôi được đề cử thay mặt BTV Cộng Đồng,  tham 
dự buổi tổ chức ngày 23/7/16 tại Nijmegen  mừng 
thành quả bốn đi bộ của anh em  VDCV. Buổi lễ 
khai mạc đúng 4 giờ chiều,  như chương trình,  
các nghi lễ:  Rước cờ Vàng,  chào cờ, phút mạc 
niệm. 
Thành phần tham dự gồm các đoàn thể đến từ 
Đức Quốc, Pháp, GĐQCC, ngoại vụ CĐ tại HL, 
cùng khoảng 100 quý đông đồng hương.  Đặc biệt 
có sự tham dự đi bộ của người Hòa Lan, ủng hộ 
Cờ Vàng,  họ có vẻ rất  hãnh diện  với  lá cờ Vàng 
Ba Sọc Đỏ trong tay,  suốt đoạn đường dài 4 ngày 
đi bộ.Các đại diện lần lược phát biểu cảm tưởng 
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 mình,  anh Can diễn giải cho người Hòa Lan hiểu 
về mục đích tranh đấu cho lá Cờ dân tộc, xen kẽ 
vào là chương trình văn nghệ,  với những bài hát 
chủ đề: ‘’Vận Nước Nổi Trôi’’.  Nhưng đặc sắc 
nhất các nhóm trẻ nam, nữ đến từ Đức, các cháu 
đã trình diễn những điệu múa dân tộc,  lồng vào 
tình yêu quê hương  và phản đối nhà cần quyền 
CSVN một cách khéo léo, các màn vũ do các 
cháu tự sáng kiến, tập với nhau,  màn biểu diễn 
võ thuật xuất sắc không kém, được khán giả tán 
thưởng nồng nhiệt. Khách mời được tiếp đón niền 
nở. Văn  nghê phần một kết thúc, nhóm  VDCV 
thiết đãi ăn tối ngon miệng. Văn nghệ phần hai,  
dành cho các bạn yêu nhạc,  hát,  nhảy nhót. 
Chương trình kết thúc vào 23g30.   
Người tường thuật: Tuyết Lê Nguyễn. 
 

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Ðông 
Tiến tại Hoà-Lan 
 

 
Lisse 28/8/2016 (VNNS). Vào trưa ngày 
28/8/2016 tại thành phố Lisse vương quốc Hoà-
Lan, cơ sở Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng 
(đảng Việt Tân) tại Hoà-Lan đã tổ chức lễ tưởng 
niệm cố phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh và các 
Kháng Chiến Quân đã hy sinh trên đường trở về 
Việt Nam vào 29 năm trước để tranh đấu giải trừ 
cộng sản, đem lại Tự Do cho quê hương. Ðại diện 
Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-
Lan (ông Nguyễn Hữu Phước), Gia Ðình Quân 
Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan (ông 
Lê Quang Kế) và một số đồng hương đã đến tham 
dự buổi lễ. 
 
Chương trình bắt đầu lúc 14g00 với bài hát quốc 
ca và tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc 
và đồng bào bỏ mình trên đường vượt thoát gông 
cùm cộng sản đi tìm Tự Do.Tiếp theo đó, xướng 
ngôn viên Thu Vân đã sơ lược chương trình và 
mời ông Ðinh Ngọc Hiển, trưởng cơ sở Việt Tân 
tại Hoà-Lan lên phát biểu. Sau lời chào mừng 
quan khách và đồng hương, ông Hiển đã nêu lên 
sự hy sinh của các vị anh hùng vị quốc vong thân, 
từ bỏ cuộc sống an bình để trở về quê nhà tranh 

đấu. Mặc dầu phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh và một 
số kháng chiến quân đã hy sinh vào tháng 8 năm 
1987 trên con đường Ðông Tiến, nhưng lòng yêu 
nước và gương hy sinh của họ đã trở thành 
những ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ tiếp 
nối để tiếp tục con đường đấu tranh giải trừ chế 
độ cộng sản vô nhân và canh tân Việt Nam. 
 
Sau đó là nghi lễ tưởng niệm. Các vị đại diện 
Cộng Ðồng, GÐ Quân Cán Chính VNCH, đảng 
Việt Tân và người tham dự đã đến dâng hương 
trước bàn thờ các anh hùng kháng chiến. Dưới 
khói hương nghi ngút, bài văn tế được đọc lên để  
bày tỏ lòng ngưỡng mộ và gương hy sinh của các 
vị anh hùng đã tạo nên một không khí thật nghiêm 
trang và cảm động. 

 
 
Chương trình được tiếp nối bằng phần chiếu 
dương ảnh về quá trình thành lập đảng Việt Tân 
của cố phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh và các chiến 
hữu tiên phuông và một số các hoạt động chính 
yếu của đảng Việt Tân tại quốc nội và hải ngoại 
trong nỗ lực giải thể chế độ cộng sản bằng 
phương thức bất bạo động. Các phương thức 
đấu tranh qua việc biểu tình của dân oan khiếu 
kiện, chống tham ô, đòi quyền sống, đòi bảo vệ 
môi trường, đòi bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải,...càng 
nêu lên sự bất lực của chế độ cộng sản và ngày 
càng được nhiều người dân trong nước tham gia 
và sự hổ trợ của đồng bào tại hải ngoại. 
Trong lời phát biểu cảm tưởng của ông chủ tịch 
Cộng Ðồng Nguyễn Hữu Phước và ông Lê Quang 
Kế đại diện Gia Ðình Quân Cán Chính VNCH, các 
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vị này bày tỏ lòng nguỡng mộ đến sự hy sinh của 
các kháng chiến quân và cầu chúc các đảng viên 
Việt Tân luôn chân cứng đá mềm đồng hành cùng 
dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng tổ 
quốc thoát khỏi sự cai trị của bạo quyền cộng sản.  
Xen lẫn chương trình là những bài ca gợi lại tình 
yêu quê hương dân tộc được chị Tuyết Lê trình 
bày thật đặc sắc với sự phụ hoạ duơng cầm của 
anh Hans đã nhận được nhiều tràng pháo tay của 
người tham dự. 

 
Tiếp tục chương trình, xướng ngôn viên Thu Vân 
đã giới thiệu một vị khách đến từ Hoa Kỳ là tiến sĩ 
Trần Diệu Chân, người đã dịch tác phẩm “Death 
by China” (Chết bởi Trung Quốc) của các tác giả 
Peter Navarro và Greg Autry sang tiếng Việt. 
Với giọng nói thật truyền cảm, chị Diệu Chân đã 
chia xẻ những cảm xúc của chị khi tham gia vào 
đảng Việt Tân từ khi còn trẻ và tiếp tục cho đến 
ngày nay với niềm tin chính nghĩa sẽ thắng hung 
tàn và cuối cùng chế độ cộng sản tại Việt Nam sẽ 
bị đào thải như đã xảy ra tại Ðông Ấu. Ngoài ra 
chị cũng nêu lên một số nguy cơ của Trung Cộng 
đối với thế giới và đặc biệt đối với Việt Nam trong 
chính sách bành trướng lãnh thổ, tinh thần vô 
trách nhiệm về bảo vệ môi trường, vô trách nhiệm 
khi khai thác kinh tế...Trong lúc thảo luận mọi 
người cũng có dịp nghe chị Diệu Chân trình bày 
thêm về phương thức đấu tranh bất bạo động và 
những thành quả của phương thức này đã đạt 
được trong việc chuyển hoán quyền lực từ các 
chế độ độc tài sang tay của người dân. 
 
Sau đó, các tham dự viên đã cùng dùng cơm thân 
mật với sự chuẩn bị thật chu đáo của các anh chị 
đảng viên Việt Tân và thân hữu, thưởng thức 
phần ca nhạc do thân hữu đóng góp. Chương 
trình chấm dứt lúc 19g00, mọi người chia tay 
trong lưu luyến và hẹn cùng tiếp tục siết chặt tay 
nhau hổ trợ đồng bào trong nước tranh đấu giải 
trừ chế độ cộng sản, đem lại Tự Do cho quê 
hương. 
 
Thế Truyền tường thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MẸ ƠI !!! 
Cương Biên 
 
Biển của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi 
Những con sóng cô đơn không người nô giỡn 
Thuyền bè trơ khung dưới trời uất nghẹn 
Cá tôm xa rồi cho biển nhớ đến xanh xao 
 
Biển của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi 
Tàu thủy giặc vào gần bờ Đà Nẵng 
Chúng cướp giết ngư dân cho thuyền về tay 
trắng 
Mà ngang nhiên cứ như chốn không người 
 
Trời của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi 
Máy bay thù cắt đường bay truyền thống 
Ai phá dậu đập bờ cho trời quê trơ trống 
Cho lòng người ly tán đau thương 
 
Đất của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi 
Nghênh ngang nơi yết hầu Quốc Gia 
Người ngoại bang dày đặc 
Có linh thiêng mẹ hãy về Vũng Áng 
Hay Nha Trang để tận mắt Mẹ nhìn 
 
Rừng của mình bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi 
Lũ lâm tặc đeo huy hiệu đảng 
Mỗi mùa mưa về bao miền quê nước trắng 
Thủy điện xả, nhấn chìm bao mảnh đất đau 
thương 
 
Nòi giống ta bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi 
Cho chất độc ngấm sâu vào huyết thống 
Kẻ thủ ác khoác áo học cao hiểu rộng 
Đang giết chết giống nòi bằng sự bất lương 
 
Lòng người Việt Nam bị bỏ rơi rồi Mẹ ơi 
Chẳng mấy ai nghe tiếng ruột gan của người 
tâm đức 
Kẻ nắm trong tay chức danh quyền lực 
Bất nhân với đồng bào, hèn với giặc ngoại bang 
 
Trên hết bây giờ là niềm tin bị bỏ hoang 
Quốc Hội họp chẳng làm nên cơm cháo 
Khẩu hiệu đỏ đường mà du côn lơ láo 
Dân đen quay cuồng chuyện giá áo túi cơm 
 
Mẹ Việt Nam ơi mẹ có linh thiêng 
Xin thức tỉnh lũ tà quyền bán nước 
Giang sơn này nhờ máu xương mà giữ được 
Nay nỡ nào nát bởi sự ngu trung !!! 
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Tin Thế giới 

 

 

 

ĐKN: Dù có nhiều bác sỹ bị tố cáo 

giết người, nhưng Trung Quốc vẫn 

được đăng cai tổ chức Hội nghị Cấy 

ghép Nội tạng 

 

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông 

sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp hội Cấy Ghép năm 

2016. Đây là nơi mà những cải cách về hệ 

thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc sẽ 

trở thành nội dung hàng đầu 

Vào tháng 6 năm 2016, một báo cáo liên quan đến 

việc khảo sát hơn 700 bệnh viện ở Trung Quốc 

đã cáo buộc rằng, Đảng cộng sản Trung Quốc đã 

triển khai một ngành công nghiệp bí mật nhằm 

giết và cướp mổ nội tạng của các tù nhân lương 

tâm. Nội dung báo cáo của các nhà nghiên cứu 

đã không gặp bất kỳ sự phủ quyết nào, và các vị 

lãnh đạo chủ chốt trong ngành cấy ghép quốc tế 

đã đồng ý với một số kết luận quan trọng của nó. 

Tuy nhiên, những tổ chức cấy ghép toàn cầu đã 

im hơi lặng tiếng. Các quan chức đầu ngành trong 

lĩnh vực cấy ghép tạng không hề thể hiện sự bất 

bình, cũng như không hề bày tỏ mối quan ngại 

nào đối với những tuyên bố cho rằng ngành y 

khoa cấy ghép tạng đã và đang được sử dụng 

như một hình thức mới trong việc giết người hàng 

loạt. Họ cũng không đặt ra những câu hỏi lịch sự 

để buộc nhà chức trách Trung Quốc phải trả lời 

về nguồn gốc của số lượng nội tạng khổng lồ 

được sử dụng cho các ca cấy ghép ở Trung Quốc 

kể từ năm 2000. Trong cuốn báo cáo này, 3 nhà 

điều tra Ethan Gutmann, David Kilgour và David 

Matas đã ước tính mỗi năm có từ 60.000 đến 

100.000 ca ghép tạng đã được thực hiện từ năm 

2000 đến năm 2015, nguồn nội tạng này có khả 

năng lớn nhất là được lấy từ các tù nhân lương 

tâm. 

RFI: Bắc Triều Tiên bác bỏ tuyên bố 

của Liên Hiệp Quốc 

 

Hôm 28/08/2016, Bắc Triều Tiên đã bác bỏ tuyên 

bố của Hội Đồng Bảo An lên án Bình Nhưỡng bắn 

thử tên lửa đạn đạo. Hãng tin Yonhap của Hàn 

Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ sử 

dụng các « biện pháp » trả đũa. 

Trong một thông cáo được Hãng Tin nhà nước 

KCNA đăng tải, phát ngôn viên của Bô Ngoại 

Giao Bắc Triều Tiên cáo buộc Mỹ và các nước 

thân Mỹ đã đe dọa danh dự và quyền được sinh 

tồn của nước này : « Mỹ và các nước đồng minh 

đã có một hành vi thù địch rất trầm trọng là phê 

phán các biện pháp của Bắc Triều Tiên nhằm 

ngăn cản chúng tôi phát triển vụ khí hạt nhân ». 

Thông cáo này cũng cáo buộc : « Mỹ đã thông 

qua tuyên bố bằng cách mạo danh Hội đồng Bảo 

An. Đó là sự vi phạm trắng trợn danh dự và quyền 

tự chủ của Bắc Triều Tiên, và sự khiêu khích thiếu 

thận trọng này gây hại cho hòa bình và ổn định 

trên báo đảo Triều Triên ». Hãng tin Yonhap cho 

biết thêm là để đối phó với các mối đe dọa quân 

sự ngày càng lớn từ lực lượng tàu ngầm của Bình 

Nhưỡng, Mỹ và Hàn Quốc đã thỏa thuận tăng 

cường chia sẻ thông tin về địa hình dưới biển liên 

quan tới các hoạt động quân sự trong vùng biển 

Triều Tiên. Phạm vi vùng biển mà hai bên chia sẻ 

thông tin sẽ bao gồm vùng lãnh hải của Hàn Quốc 

và vùng biển bao quanh căn cứ tàu ngầm Sinpo 

của Bắc Triều Tiên. Đây cũng là khu cảng mà 

Bình Nhưỡng chọn để phát triển chương trình tên 

lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. 
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VOA: Trung Quốc lo ngại Ấn Độ đưa 

tên lửa tối tân lên vùng biên 

 

Tên lửa Brahmos của Ấn Độ trong một cuộc 

diễu hành ở New Delhi. 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới bày tỏ hy vọng 

rằng Ấn Độ sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì hòa bình 

và ổn định khu vực thay vì làm điều ngược lại. Bộ 

này lên tiếng hôm 25/8 sau khi các tin tức nói rằng 

New Delhi có kế hoạch triển khai tên lửa hành 

trình tối tân dọc theo biên giới tranh chấp với 

Trung Quốc. Các quan chức quân sự Ấn Độ nói 

rằng nước này dự tính trang bị cho các đơn vị 

đóng trên biên giới với Trung Quốc tên lửa 

BrahMos, do liên doanh Nga - Ấn sản xuất, trong 

nỗ lực nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng dân sự và 

quân sự ở vùng biên. Hai quốc gia láng giềng ở 

châu Á, có trang bị vũ khí hạt nhân, đang từng 

bước làm dịu bớt căng thẳng bấy lâu nay giữa đôi 

bên, bắt nguồn từ cuộc chiến ngắn ngày trên biên 

giới năm 1962. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi 

sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào 

tháng 9 khi ông tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 

G20 ở Trung Quốc. Chính quyền của ông Modi 

đã lệnh cho liên doanh BrahMos, vốn sản xuất tên 

lửa tối tân trên, tăng cường bán chúng sang năm 

nước tiềm năng mà đứng đầu là Việt Nam. Ông 

Modi dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tháng 9 trước 

khi sang Trung Quốc dự hội nghị G20. 

Reuters: Hillary Clinton công kích 

Donald Trump dữ dội 

Theo Reuters, kết quả một cuộc khảo sát mới 

nhất được công bố vào ngày 26/8 cho thấy hiện 

đà dẫn trước của ứng viên tổng thống đảng Dân 

chủ, Hillary Clinton so với đối thủ đảng Cộng hòa 

Donald Trump đã chứng kiến sự sụt giảm đáng 

kể.Theo đó, hiện bà Clinton vẫn dẫn trước tỷ phú 

Trump 5 điểm nhưng đây là mức giảm 7 điểm của 

bà so với kết quả khảo sát công bố hôm 23/8, thời 

điểm bà Clinton dẫn trước 12 điểm so với ông 

Trump. 

 

Hiện tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với bà Clinton là 

41%, còn đối thủ Trump là 36. Trong cuộc khảo 

sát hôm 26/8, gần 23% cử tri cho biết, họ sẽ 

không chọn ứng viên nào, với việc chọn phương 

án trả lời "từ chối", "khác", hoặc "sẽ không bỏ 

phiếu". Sự suy giảm tỷ lệ ủng hộ Clinton của cử 

tri phần lớn được quy cho một loạt các cuộc tấn 

công khốc liệt từ các chiến dịch tranh cử của 

Trump trong vài ngày qua. Cựu Ngoại trưởng Mỹ 

bị tỷ phú Trump cáo buộc rằng bà đã tiếp nhận 

hàng chục triệu USD từ các quốc gia bị Bộ Ngoại 

giao Mỹ cáo buộc vi phạm quyền con người, trong 

đó có cả giai đoạn khi bà Hilary Clinton làm Ngoại 

trưởng Mỹ. Ngày 26/8, khi phát biểu tại Nevada, 

bà Clinton đã chỉ trích chính sách của tỷ phú 

Trump mạnh mẽ, cáo buộc ông xây dựng chiến 

dịch từ định kiến và ảo tưởng. “Ngay từ đầu, 

Donald Trump đã xây dựng chiến dịch của ông 

dựa trên định kiến và sự ảo tưởng”, Clinton chỉ 

trích. “Ông ấy đưa những nhóm thù hận vào một 

vị trí chính thống và giúp một nhóm cực đoan từ 

chỗ đứng bên rìa đã chiếm được đảng Cộng hoà. 

Việc ông ấy coi thường những giá trị khiến đất 

nước chúng ta vĩ đại là điều vô cùng nguy hiểm”, 

bà Clinton nhấn mạnh. Bà Clinton gọi tỷ phú 

Trump là người “từ rất lâu đã là người phân biệt 

chủng tộc, tung ra những thuyết âm mưu đen tối 

mà thông tin lấy từ các tờ báo lá cải hoặc những 

thông tin xấu xa lẩn khuất trên mạng”. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Người dễ cười cũng là người dễ 
khóc. Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im 
lặng. 

Khuyết danh 
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Tin Việt Nam 

 

      BBC: Vụ án mạng Yên Bái 

 

Vụ nổ súng ở tỉnh Yên Bái làm ba quan chức lãnh 

đạo ở tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam bị thiệt 

mạng vào hôm 18/8/2016 cùng nguyên nhân, hệ 

quả tiếp tục nằm trong tâm điểm quan tâm của dư 

luận xã hội. 

Đây là một trong những diễn biến bạo lực hy hữu 

khiến dư luận Việt Nam xôn xao. Ngay sau cái chết 

của hai nạn nhân mà một là Bí thư Tỉnh ủy, một là 

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tỉnh kiêm Trưởng ban 

Tổ chức tỉnh Ủy cùng nghi can là Chi cục trưởng 

Kiểm lâm Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 

đã phải tới tỉnh này trực tiếp chỉ đạo, ổn định tình 

hình. Cơ quan điều tra, trong một động thái đặc 

biệt, quyết định khởi tố điều tra vụ án, mặc dù 'nghi 

can duy nhất' gây ra vụ án mạng bằng súng K59 

ngay tại văn phòng Tỉnh ủy đã qua đời trong bệnh 

viện cùng với các nạn nhân. Mặc dù tới nay, 

nguyên nhân của vụ bạo lực giữa các quan chức 

lãnh đạo ở Yên Bái chưa được công bố, dư luận 

tiếp tục tỏ ra băn khoăn về mức độ nghiêm trọng, 

nguyên nhân xung đột và cách thức lựa chọn bạo 

lực giải quyết vấn đề 'nội bộ' giữa các quan chức. 

VOA: Việt Nam và Trung Quốc sẽ 
 ‘tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ’ 

Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam Nguyễn Quang 

Đạm hôm, 26/8, gặp người đứng đầu lực lượng 

tuần duyên Trung Quốc Mạnh Hoàng Vĩ ở Bắc 

Kinh.  

Theo báo chí Trung Quốc, hai bên đã “đạt đồng 

thuận” về việc “sẽ tuần tra ở vùng đánh bắt cá 

chung ở Vịnh Bắc Bộ hai lần một năm”, cũng như 

“thực hiện các chuyến thăm hữu nghị của tàu bè 

hai lực lượng vào thời điểm sớm nhất có thể”. 

Ngoài ra, tin cho hay, Việt Nam “sẽ cử nhân lực tới 

tham gia vào cuộc huấn luyện tăng cường khả 

năng về thực thi luật pháp trên biển do Trung Quốc 

tổ chức vào năm 2017”. Ngoài ra, hãng tin nhà 

nước của Trung Quốc viết thêm rằng “hợp tác trên 

biển giữa Việt Nam và Trung Quốc là hình mẫu về 

xử lý tranh chấp trên biển Đông”. Trong khi đó, 

dường như báo chí điện tử Việt Nam không đăng 

tải tin này, và chưa rõ là vì sao lại như vậy. 

RFI: Việt Nam bất ngờ hủy lễ kỷ niệm 

trận Long Tân 

 

Theo dự kiến ngày 18/08/2016, sẽ diễn ra lể kỷ 

niệm 50 năm trận Long Tân ngay tại địa điểm này, 

với sự tham dự của cả ngàn cựu chiến binh Việt 

Nam của Úc. Thế nhưng chiều ngày 16/08, chính 

quyền Hà Nội đã thông báo cho phía Úc quyết định 

hủy lể tưởng niệm này mà không đưa ra một lời 

giải thích nào, gây phản ứng thất vọng từ phía 

Canberra. Long Tân là trận đầu tiên và cũng là trận 

duy nhất mà binh lính Úc đơn phương đối đầu với 

Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong hai 

ngày 18 và 19/08/1966 tại một khu rừng cao su gần 

xã Long Tân, phía Nam Vũng Tàu. Trong trận này 

có 18 binh sĩ Úc tử trận. Phía quân Giải phóng thì 

có 30 người bỏ mạng tại chiến trường. Từ năm 

1989, hàng năm các cựu chiến binh Việt Nam của 

Úc vẫn kéo đến Long Tân để kỷ niệm trận này, 

nhưng năm nay là kỷ niệm 50 năm, cho nên phía 
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Canberra muốn làm một lễ lớn. Ngoại trưởng Julie 

Bishop và bộ trưởng bộ Cựu chiến binh Dan Tehan 

hôm 17/08, đã ra một tuyên bố chung cho biết là 

chính phủ Úc « vô cùng thất vọng về quyết định 

này và về cách thức mà quyết định được đưa ra, 

vào lúc sắp diễn ra lễ kỷ niệm ». 

 

Cá ở vùng biển 4 tỉnh miền Trung đã 

ăn được chưa? 

(NLĐO) – Một số ý kiến cho rằng kết luận do Bộ 

Tài Nguyên Môi Trường công bố còn chung chung, 

chưa rõ ràng trong khi đó đại diện Bộ Y tế cho rằng 

cần phải chắc chắn mới có thể công bố cá ở vùng 

biển miền Trung đã ăn được hay chưa. 

GS-TS Mai Trọng Nhuận (ĐH Quốc gia Hà Nội) đại 

diện cho nhóm chuyên gia nghiên cứu cho biết, kết 

quả quan trắc đánh giá hiện trạng, diễn biến và 

mức độ ô nhiễm của môi trường biển và các hệ 

sinh thái biển và ven biển 4 tỉnh miền Trung bằng 

quy trình, phương pháp khoa học, hợp lý cho thấy: 

Các thông số đặc trưng môi trường biển, trầm tích 

biển ở phần lớn các khu vực đã nằm trong giới hạn 

của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, đạt quy chuẩn đối 

với các vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi 

trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.  Tuy nhiên TS 

Nguyễn Văn Hợp (ĐH Khoa học Huế) thì cho rằng 

trong kết luận cho biết độc tố trong thủy hải sản 

giảm dần theo thời gian, giảm nhưng đến mức nào 

rồi? Các độc tố so với các vùng không bị ô nhiễm 

ra sao cần phải làm rõ chứ không thể giảm chung 

chung. “Kết luận chung chung quá, có vẻ như Bộ 

Y tế quá thận trọng. Hàm lượng các chất trong thủy 

hải sản đang giảm theo thời gian là khó hiểu quá, 

chất gì thì phải nêu cho rõ...” – ông Hợp nói và nhìn 

nhận báo cáo còn thiếu sự so sánh. 

 

NV: Hơn 30 ngàn giáo dân biểu tình 

đòi ‘Formosa cút khỏi Việt Nam’ 

XÃ ĐOÀI (NV) – Khoảng hơn 30,000 giáo dân giáo 

phận Vinh đã biểu tình tuần hành trước khi tham 

dự thánh lễ đòi nhà cầm quyền Hà Nội đóng cửa 

nhà máy gang thép Formosa để bảo vệ môi trường 

sống cho con người. 

Cuộc biểu tình đã diễn ra hôm Thứ Hai 15/8/2016 

thay vì vào ngày Chủ Nhật hay cuối tuần như 

những lần biểu tình trước đây sau khi thảm họa 

biển miền Trung bị đầu độc từ nước thải của nhà 

máy luyện gang thép Formosa tại Vũng Áng, Hà 

Tĩnh. Giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô 

Nguyễn Thái Hợp kêu gọi cộng đoàn dân Chúa 

“Hơn bao giờ hết, chúng ta phải tha thiết xin Đức 

Maria giúp chúng ta giữ vững căn tính Kitô hữu của 

mình, có trách nhiệm với quê hương đất nước và 

với các thế hệ tương lai nhất quyết bảo vệ môi 

trường, đồng thời hiệp thông với những người 

đang là nạn nhân của thảm họa môi trường biển, 

cũng như nạn nhân của rất nhiều thảm họa khác. 

Xin Đức Maria cho chúng ta can đảm thực hiện 

quyền công dân được Hiếp pháp VN và các Công 

ước Quốc tế quy định, thể hiện một cách ôn hòa 

quyền đòi sự minh bạch trong việc điều khiển đất 

nước, cũng như xử lý các thảm họa môi trường và 

buộc những người gây ra thảm họa phải bị xét xử 

một cách công minh và các nạn nhân được đền bù 

xứng đáng.” 

QHT (tổng hợp) 

 

 

 

Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai 

chữ Từ bi, giải vạn sầu. 

 

Khuyết danh 
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Truyện ngắn 

 

Thằng ăn hại 
 

Vũ Thế Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồi nhỏ tôi không thích ăn xôi. Đơn giản vì mẹ tôi 

bán xôi, mỗi khi bán ế, bà thường “mời” tôi ăn. 

Con nít ăn hoài một thứ ngán. Đôi khi tôi làm eo 

không ăn, bà chẳng nói gì. 

Rồi cũng có cách “gỡ” lại. Tôi giả vờ ốm, không 

ăn cơm. Ốm đau ai lại gợi ý ăn uống này nọ. Tôi 

cũng hiểu thế. Bà hỏi tôi ăn cháo, tôi lắc đầu. Bà 

hỏi tôi ăn phở, tôi nín lặng. Thế là tôi có phở. Một 

tô phở thì chẳng nhằm nhò gì với thằng nhóc 

đang tuổi nghịch ngợm. Tôi lén bà xuống bếp xúc 

thêm cơm ăn với nước phở. 

 

Mẹ tôi cưng nhưng không chiều. Tính tôi quậy 

phá, có bị nọc xuống phết vài roi cũng chẳng lấy 

gì oan ức. Tôi lỳ đòn. Ba tôi ít đánh, nhưng đánh 

đau, tôi gồng mình chịu, không kêu khóc. Với mẹ 

tôi thì khác, roi chưa chạm đến mông tôi đã gào 

lên thảm thiết. 

Những trò chơi giả ốm ăn phở, già họng né đòn 

thường tỏ ra đắt giá và hiệu nghiệm. Tôi tự hào 

về mấy trò mánh mung này. Sau này có con, tôi 

mới hiểu đó là những trò rẻ tiền. Áo mặc sao qua 

khỏi đầu. 

Nghề bán xôi coi vậy mà cực. Mẹ tôi phải thức 

dậy sớm từ ba giờ sáng để nấu xôi. Thức sớm 

hơn, bà không dám ngủ lại, sợ ngủ quên, lỡ buổi 

bán. Hồi đó giờ Sài gòn chạy sớm hơn giờ bây 

giờ một tiếng. Bà rời nhà với thúng xôi khi trời 

chưa sáng, và về nhà lúc tám giờ dù bán hết hay 

không. Khách hàng là học sinh, người lao động, 

quá giờ đó thì bán cho ai, vả lại xôi cũng nguội rồi, 

bà bảo thế. 

Hồi thức khuya học thi, bà thường mang lên tôi 

cho tôi ly cà phê nóng, và trước khi quẩy thúng 

xôi đi, bà lại đem lên cho tôi khi thì tô mì gói, khi 

thì đĩa xôi nóng. Thức cả đêm, dồn hết năng 

lượng vào mấy bài tập toán-lý-hóa, thì món xôi 

nóng lúc đó dù phải ăn triền miên cũng không phải 

là điều quá tệ. 

Mẹ tôi mù chữ (thứ thiệt), nhưng tính nhẩm 

thì…thầy chạy. Ba tôi mất sớm, nên chuyện cúp 

cua, lêu lỏng, kể cả nhái chữ ký trong học bạ, tôi 

qua mặt bà thoải mái. Không quản lý nổi việc học 

của thằng con, bà dồn tất cả sự quan tâm vào 

chuyện ăn uống, sức khỏe và niềm vui của tôi. 

Chợ búa, bếp núc, giặt giũ,… là những việc hầu 

như chẳng bao giờ tôi rớ tới. Sau này, xa nhà kẹt 

quá phải đi chợ, tôi chẳng bao giờ chuốc lấy phiền 

muộn vào cuộc chơi trả giá, ngay cả việc xách bó 

rau ra khỏi chợ vẫn còn ngường ngượng. 

Có hôm tôi dở chứng ngoan ngoãn quét nhà, bà 

cười mỉm. Lát sau thấy bà lặng lẽ quét lại. Giặt giũ 

cũng thế, quần áo ngâm chưa kịp giặt, bà chờ tôi 

đi, rồi vò lại cổ áo, gấu quần. Nấu nướng thì, bà 

luôn miệng nhắc nhở : “chờ mỡ sôi, rồi mới đập 

trứng vào”… Đại loại là thế. Dưới con mắt của bà, 

việc nhà tôi chẳng làm được gì đến nơi đến chốn 

cả, chỉ nên ăn, học và…chơi (khoản sau cùng là 

tôi suy đoán). Nói theo cách mà bà vẫn thường 

“mắng” tôi là… thằng ăn hại. Tôi cũng chẳng vừa: 

“Con thấy mẹ vui khi “hầu” thằng ăn hại”. Bà cười, 

đập tay tôi: “ Tôi đẻ ra anh, mà lại không biết anh 

muốn gì à!”. Tôi cười thầm“ Con từ trong bụng mẹ 

chui ra, sao lại không biết mẹ nghĩ gì!”. Dĩ nhiên 

bà chẳng bao giờ nghe được những lời nói thầm 

đó. 

 

Thật ra tôi cũng đâu đến nỗi vô tích sự như thế. 

Tết Đoan Ngọ nào mẹ tôi cũng làm cơm rượu 

bằng nếp vàng. Cơm rượu bà làm thì ngon tuyệt, 

thơm, ngọt và hạt nếp mềm nhưng vẫn còn độ 

dẻo. Hồi 6, 7 tuổi tôi vẫn lén ăn vụng cơm rượu 

khi nó chưa kịp ngấu, say xỉn đến nỗi bỏ cả học. 

Dạo sau bà than phiền, sao rượu mau chua quá. 

Tôi hứa sẽ giải quyết được. Bà nhìn tôi ngờ vực. 

Sự cố rượu hóa chua là vấn đề nan giải ở thời 

Louis Pasteur, chứ thời nay, với thằng có nghề 

như tôi đâu có gì là khó. Đó là lần duy nhất trong 

đời tôi đã dùng sở học của mình để giải quyết 

“việc nhà” cho bà. Nhưng “thành tích” này vẫn 

không đủ để bà thay đổi cái nhìn về tôi. Trong con 

mắt của bà, tôi chỉ là đứa con chưa trưởng thành. 

Dù các con tôi đã lớn, đã tốt nghiệp và đi làm, 

nhưng thằng cha chúng vẫn bị bà nội đưa vào 

diện cần quan tâm đặc biệt, ra ngoài vẫn bị nhắc 

nhở quên nón, mang theo áo mưa… 
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Hồi cuối thập niên 70, buồn tình tôi mượn xe xích 

lô của người bạn, cảo lai rai kiếm tiền xài vặt. Bà 

nắm tay tôi than thở, “ Công lao mẹ nuôi con ăn 

học, học cho cố vào, bây giờ lại ra nông nỗi này, 

sao thể hở con?…”. Tôi cười gượng,: “Con chỉ 

đạp chơi cho biết mùi đời thôi, còn ban ngày con 

vẫn làm ở phòng thí nghiệm mà”. Bà thở dài … 

 

Những năm cuối đời, mẹ tôi đi lại khó khăn, xe lăn 

không chịu ngồi, nhưng được cái bà con chòm 

xóm hay tới chơi, giã trầu đưa chuyện với bà. Có 

lần vào siêu thị, thấy bày bán mấy chai nước mắm 

nhỏ cỡ 30 ml, đạm cao, giá đắt, chắc là hàng chất 

lượng cao. Tôi mua 5-6 chai nhét túi quần mang 

về biếu bà. Quê mẹ tôi ở ven sông Hồng, ngoài 

đê, chỉ trồng bắp, không trồng lúa được, nên bà 

qúy hạt gạo lắm. Bà bảo, ăn cơm với rau bí chấm 

nước mắm ngon còn hơn ăn thịt. 

Thấy thằng con trịnh trọng moi túi quần ra mấy 

chai nước mắm, bà nhìn tôi khâm phục. Tôi thì 

thầm: “Nước mắm thượng hạng đấy, để chấm với 

rau bí. Mẹ đừng dùng nêm nếm”. Bà giữ kỹ mấy 

chai nhỏ xíu đó lắm, mỗi ngày dùng một ít, và 

không quên khoe với mấy bà hàng xóm nước 

mắm thượng hạng thằng con bà mua biếu. 

 

Bẵng đi một vài tuần, tôi cao hứng nếm thử nước 

mắm. Trời đất như muốn sụp, tôi biết ngay mình 

bị bợm. Với cái đầu nghề nghiệp, tôi có thể đoán 

ngay ra nhà sản xuất đã giở những chiêu phép gì. 

Tôi phạm vào sai lầm hết sức sơ đẳng là đã không 

nếm thử trước khi đưa bà. Tôi như phát cuồng. 

Ăn học làm gì, bằng cấp làm gì mà mua chai nước 

mắm cho mẹ cũng không nên thân. Vậy mà cũng 

bày đặt đi dạy, viết sách, viết báo về an toàn thực 

phẩm, khuyên người ta thế này thế nọ. Trời ơi! 

Sao mặt đất không nứt ra để tôi vùi cái bản mặt 

mình xuống cho rồi. Tôi nài nỉ bà đổi loại khác 

ngon hơn. Bà gạt đi, “ Nước mắm này ngon, anh 

biết gì mà cứ rộn lên”. Bà vẫn tiếp tục dùng mỗi 

ngày thứ nước mắm chết tiệt đó, vẫn tiếp tục khoe 

với mấy bà hàng xóm, mà không bao giờ mời họ 

nếm thử. Tiêu chuẩn chất lượng nước mắm của 

bà khác với đời thường. 

 

Dạo này tôi mất ngủ, đúng hơn là ngủ ít. Hai ba 

giờ sáng đã tỉnh dậy, không sao ngủ lại được. Tôi 

bước ra bàn thờ thắp nén nhang, đun nước pha 

ly cà phê, rồi thả người xuống ghế sa lông đọc 

sách. Nửa đêm về sáng thế này, đôi lúc thèm ăn 

vặt một thứ gì đó, một gói xôi nóng hay một tô mì 

gói, nhưng cái tật lười biếng quen thói đã giữ chân 

tôi lại. Có khi tôi chột dạ, tưởng như bắt gặp ánh 

mắt vừa chế diễu, vừa trách móc của mẹ tôi từ di 

ảnh trên bàn thờ. 

Đà Lạt mùa này mưa lạnh, mưa rả rích cả đêm. 

Nén nhang trên bàn thờ đã tàn quá nửa. Vậy là 

mẹ tôi mất cũng hơn 3 năm rồi. Có lẽ giờ này bà 

đã bước vào cảnh giới nào đó, làm gì còn luẩn 

quẩn ở cõi ta bà này để trách móc thằng con ăn 

hại, nuôi mãi không lớn của bà. 

 

Tóc tôi đã bạc quá nửa. Cũng sắp đến ngày phải 

ra đi. Không biết ở cảnh giới khác, hai mẹ con có 

gặp nhau không? Gặp nhau mà có nhận ra nhau 

không? Tôi chắc mẹ tôi sẽ nhận ra tôi, bà nhận ra 

tôi bằng trái tim muôn kiếp của người mẹ. Còn tôi, 

tôi cũng sẽ nhận ra mẹ tôi, tôi nhận ra bà từ bản 

năng của thằng ăn hại. 

 

 

  

Hồ sơ đen của Cộng sản 

…Tiếp theo trang 27 

Nhưng các sự hiểu biết về lịch sử không thể 

không kể đến sự phán xét, nếu muốn tôn trọng 

gía trị của nền dân chủ , và nhất là việc tôn 

trọng nhân phẩm . Trong cái ý niệm này, sử 

gia phán xét những chủ chốt của lịch sử. 

Ngoài những lý do khách quan đã thúc đẩy các 

sử gia sưu tầm các tội ác lịch sử, còn có lý do 

của cá nhân họ. Có nhiều vị cộng tác trong tập 

tài liệu này đã từng là những người bị lý thuyết 

Cộng Sản mê hoặc. Các vị này cũng từng ủng 

hộ chủ nghĩa  Cộng Sản chính thống Lenine - 

Staline hay chủ nghĩa Cộng sản ly khai Trosky 

- Mao Trạch Ðông. 

Việc nghiên cứu để so sánh các việc xảy ra ở 

Trung Quốc, Liên Xô, Cu Ba và cả ở Việt Nam 

cần phải có một cuộc sưu tầm rộng rãi. Ðến 

nay chúng tôi chỉ có một số ít tài liệu. Ở vài 

nơi, các trung tâm văn khố mở cửa. Có nơi chỉ 

hé mở. Và nơi khác thì vẫn còn đóng kín. Với 

tình trạng này , chúng tôi chưa đủ để có thể 

bắt tay vào công việc nghiên cứu. Chúng tôi 

biết rằng chúng tôi có một số tài liệu tuy không 

toàn bộ, nhưng phát xuất từ những tổ chức 

đáng tin cậy, được coi như là bước khởi đầu. 

Chúng tôi mong rằng đây là phát súng khai 

trương cho các cuộc nghiên cứu rộng lớn sau 

này.Chúng tôi khởi đầu bằng một cuộc điều tra 

các sự việc đã xảy ra. Các sự việc này rất là 

quan trọng và không thể nào chối cãi được. 

( Đón đọc số sau: Chương I: Nghịch biến và 

sự hiểu lầm về cuộc Cách Mạng Tháng 10)  
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Mèo mẹ 5 lần nhảy vào lửa 

để cứu con 

 

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và vĩ đại nhất 
trên đời này . Người mẹ nào cũng sẵn sàng hy 
sinh vì con của mình , ngay cả trong loài vật cũng 
vậy . Nhưng hy sinh cho con đến mức 5 lần nhảy 
vào lửa để cứu con thì có lẽ nhiều con người còn 
thua con mèo mẹ can đảm tuyệt vời này . 
 
Câu chuyện xảy ra vào ngày 30-03-1996 , đội cứu 
hỏa của thành phố Brooklyn , New York , được 
gọi đến để chữa lửa cho 1 tòa nhà bỏ hoang . Đây 
vốn là 1 nhà kho chứa hàng nhưng đã nhiều 
tháng không được sử dụng . Trong lúc đang chữa 
lửa , ông David Gianelli để ý thấy có 1 con mèo 
hoang cứ chạy ra chạy vào mấy lần , băng qua 
đám lửa đỏ để xông vào bên trong . Mới đầu ông 
không quan tâm lắm , nhưng khi thấy con mèo 
chạy vào đám lửa đến lần thứ 4 thì ông rất ngạc 
nhiên . 
 
Khi đám lửa được dập tắt gần hết , ông lại thấy 
con mèo chạy vào lần nữa , lần này ông để ý theo 
dõi thì khi thấy nó chạy ra , miệng có ngậm 1 chú 
mèo con . 
 
Ông Gianelli tò mò đi theo thì thấy con mèo mẹ 
đã cứu được cả đàn 5 con mèo con ra , nhưng 
bản thân nó thì bị thương trầm trọng . 2 mí mắt 
mèo bị cháy dính chặt vào nhau khiến cho nó 
không còn thấy đường , lông mặt của nó hoàn 
toàn cháy rụi , 1 chân bị bỏng nặng chảy máu 
không ngừng , và khắp mình bị cháy loang lổ , đen 
thui , khét lẹt . Con mèo mẹ dù không còn nhìn 

thấy , vẫn cố gắng dụi mũi vào từng đứa con , để 
biết chắc là tất cả còn sống , rồi nó không gượng 
được nữa , ngã gục xuống . 
 
Ông Gianelli thấy vậy thì vô cùng xúc động . Ông 
vội báo lại cho cấp trên rồi cởi áo ra bọc cả 6 mẹ 
con mèo vào , vội vàng đem ra xe chở đến bệnh 
viện thú y gần đó nhất . 

 
Thương thế của mèo mẹ nặng đến nỗi thú y cũng 
không chắc có cứu được không . Nhân viên trực 
hôm đó nói rằng họ chưa từng thấy 1 con mèo 
nào bị cháy bỏng nặng như thế , vậy mà nó vẫn 
không ngần ngại liên tiếp xông vào lửa để cứu 
bằng được tất cả con của mình ra , thật là 1 điều 
kỳ diệu . Mèo mẹ đau đớn nằm gục đó , nhưng 
mỗi lần nó nghe tiếng mèo con kêu meo meo , là 
nó lại gắng gượng ngồi dậy và dũi dũi mũi để tìm 
con ! 
 

 
Thú y nói với ông Gianelli là để cứu 6 mẹ con mèo 
hoang này thì phải chữa trị rất công phu và hàng 
tháng trời , số tiền sẽ lên đến 10 mấy ngàn đô , 
nếu không có tiền trả thì họ sẽ đành phải chích 
thuốc cho chúng ngủ luôn không thức dậy nữa để 
không đau đớn . Ông Gianelli năn nỉ bác sĩ hãy 
dùng mọi cách để cứu mèo , tiền bạc ông sẽ lo . 
Ông gọi điện thoại về báo cho đội cứu hỏa thì ai 
cũng hăng hái nói sẵn sàng đóng góp để cứu mèo 
. 
Nhưng rồi ông Gianelli và đồng đội đã không phải 
bỏ ra đồng nào , vì khi câu chuyện cảm động về 
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tình mẫu tử này được đưa lên báo , đã khiến cho 
cả nước Mỹ xúc động . Bệnh viện thú y 
 Northshore Animal League (Viện Thú Y Bể Bắc) 
đã nhận được hơn 7000 lá thư hỏi thăm và chúc 
sức khỏe cho mèo , cùng hàng chục ngàn đô la 
tiền quyên góp để trả viện phí . 
 
Cuối cùng mèo mẹ và 4 trong 5 con mèo con đã 
được cứu sống . Chú mèo bé nhất không cứu 
được vì bị nhiễm trùng quá nặng . Mèo mẹ được 
đặt tên là Scarlett và sau đó đã được bà Karen 
Wellen nhận nuôi . Bà Karen bị tai nạn giao thông 
và bị thương tật nhưng may mắn không chết , nên 
bà quyết định nhận nuôi những thú vật nào cũng 
bị thương tật như bà . Mèo mẹ Scarlett đã sống 
yên ổn , hạnh phúc với bà cho đến khi qua đời 
vào năm 2008 , được 13 tuổi ( Thông thường mèo 
sống đến 15 tuổi là thọ lắm ) . 4 con mèo con được 
chia ra làm 2 nhóm và cũng được 2 gia đình nhận 
nuôi . 
 
Để tưởng nhớ và vinh danh tình mẫu tử tuyệt vời 
của mèo mẹ Scarlett , bệnh viện thú y Northshore 
đã đặt ra 1 giải thưởng đặc biệt dành cho những 
con vật can đảm , hy sinh thân mình để cứu người 
hoặc cứu các con vật khác . Giải thưởng này 
được đặt tên là Giải Thưởng Scarlett và được trao 
tặng hàng năm . 
 
Một con mèo hoang mà còn biết thương con , hy 
sinh vì con vô bờ bến như vậy , thì thấy thật buồn 
thay cho 1 số bà mẹ là con người mà lại sẵn sàng 
vứt bỏ , đánh đập , ngược đãi con mình . Ở VN , 
nạn phá thai đang tăng nhanh 1 cách đáng sợ , 
và VN đang trở thành quốc gia có tỷ lệ phá thai 
cao nhất thế giới . Đây là 1 điều rất đáng xấu hổ ! 
 
Mong rằng các bạn gái , các bà mẹ VN , khi đọc 
câu chuyện này sẽ suy nghĩ và thấy xúc động thật 
sự , để sau này không làm những điều có hại cho 
những đứa con bé nhỏ của mình , cho dù chúng 
đã chào đời hay chưa . 
 
Tình mẫu tử là thiêng liêng và vĩ đại nhất, mà 
không phải ai cũng may mắn có được , xin hãy 
luôn gìn giữ và trân trọng . 
 
Ngoc Nhi Nguyen 
  

Đất Nước 
 
Thứ Năm, 16 tháng Sáu năm 2016 
 
Đất nước mình không những “ngộ” đâu em 
Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng 
Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng 
Nhưng giết đồng bào là số một em ơi 
 
Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ 
Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo 
Miếng thịt đỏ để mười ngày không thối 
Và dân ta cứ thoải mái rao mời 
 
Thế cho nên Vũng Áng cá chết tươi 
Thì Sài Gòn chạy ra mua bằng hết 
Những chiếc xe to chất đầy cá chết 
Vào trong Nam làm nước mắm cho dân 
 
Đất nước mình xem ra rất tương thân 
Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong đảng 
Cán bộ chở che nhau vì ăn chung một ảng 
Bất kể nhân dân trắng mắt ngồi chờ 
 
Cho tới khi dân nổi dậy bất ngờ 
Thì đảng mới giả vờ…xin lỗi 
Em tin đi, dân sẽ cười tha tội 
Bởi đất nước mình là một lũ mau quên 
 
Đất nước mình lây nhiễm bệnh mau quên 
Nên Vũng Áng cũng chỉ là chuyện nhỏ 
Hãy nhìn kỹ cả nước mình bỏ ngỏ 
Tàu hay Tây bất kể, tự nhiên vào. 
 
Đất nước mình ngầu lắm mới tự hào 
Mẹ liệt sĩ ngắm tượng đài quên đói 
Trẻ vùng cao ở truồng chân quên mỏi 
Chạy tới trường cho kịp trống điểm danh 
 
Đất nước mình đầy một lũ lưu manh 
Lấy tiếng loa phường thay cho súng ống 
Dân cứ mãi tin vào ngày mai thơ mộng 
Chẳng còn bao xa nên tiếp tục chịu đòn 
 
Đất nước mình có một lũ luồn trôn 
Quỳ mọp trước cả tập đoàn quỷ đỏ 

Đất nước mình cứ mỗi ngày mỗi nhỏ 

Vì đất đai bị chia chát trăm lần. 
 
Đất nước mình vậy đó, cứ lâng lâng 
Như say thuốc chạy lòng vòng. . . mãi mãi. 
 
Cánh Cò – RFA 
 

 
 
 

 

 
Hãy sống là chính mình, bình thường 
nhưng không tầm thường. 

Khuyết danh 
Sự lười biếng của bản thân như một 
cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát 
triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ. 

Khuyết danh 
 
 

 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-song-la-chinh-minh-binh-thuong-nhung-khong-tam-thuong.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-song-la-chinh-minh-binh-thuong-nhung-khong-tam-thuong.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/hay-song-la-chinh-minh-binh-thuong-nhung-khong-tam-thuong.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/su-luoi-bieng-cua-ban-than-nhu-mot-cai-re-cay-chung-nhanh-chong-phat.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/su-luoi-bieng-cua-ban-than-nhu-mot-cai-re-cay-chung-nhanh-chong-phat.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/su-luoi-bieng-cua-ban-than-nhu-mot-cai-re-cay-chung-nhanh-chong-phat.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/su-luoi-bieng-cua-ban-than-nhu-mot-cai-re-cay-chung-nhanh-chong-phat.html
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Ngàn  
ánh dương 
rực rỡ 
  
  
Khaled Hosseini 
Trúc Hà dịch 
  

 
 

Chương 23 (tiếp theo) 

  
Hôm đó là một ngày rực rỡ, không gợn chút mây, 
một ngày tuyệt hảo để mở tiệc. Các ông ngồi 
ngoài sân trên ghế xếp ọp ẹp, uống trà, hút thuốc 
và lớn tiếng đùa cợt về kế hoạch của thánh chiến 
quân Hồi giáo. Qua lời của ba nó, Laila đã hiểu 
sơ về kế hoạch này: nước A Phú Hãn giờ đây 
được gọi là Nước Hồi giáo A Phú Hãn. Một Hội 
đồng Cố vấn Thánh chiến Hồi giáo, hình thành tại 
thành phố Peshawar bởi một số phe nhóm thánh 
chiến, sẽ giám sát mọi việc suốt hai tháng dưới 
sự chỉ huy của Sibghatullah Mojadidi. Tiếp theo, 
một hội đồng lãnh đạo do Rabbani cầm đầu sẽ 
tiếp tục công việc trong vòng bốn tháng. Trong 
thời gian sáu tháng đó, một loya jirga, một hội 
đồng cố vấn mở rộng sẽ được tổ chức, bao gồm 
những  người lãnh đạo và các bô lão, để thành 
lập một chính phủ lâm thời nắm quyền trong hai 
năm nhằm dẫn đến các cuộc bầu cử dân chủ. 
  
Một ông đang quạt lửa nướng mấy xâu thịt trừu. 
Ba nó và cha của Tariq đang chơi cờ tướng dưới 
bóng râm của cây lê già. Mặt họ cau lại vì chăm 
chú. Tariq cũng ngồi bên bàn cờ vừa theo dõi trận 
cờ, vừa nghe chuyện chính trị ở bàn bên.  
  
Các bà thì tụ tập nơi phòng khách, hành lang và 
nhà bếp. Họ vừa nói chuyện vừa bế con và né 
tránh rất tài tình mấy đứa nhỏ chạy đuổi nhau 
khắp nhà. Một bản nhạc do Ustad Sarahang hát 
phát ra ầm ĩ từ máy cát-sét. 
  
Laila đang ở trong bếp, cùng với Giti pha mấy 
bình nước ngọt. Nhỏ Giti bây giờ không còn nhút 
nhát hay nghiêm trang như trước nữa. Mấy tháng 
nay, nét cau mày nghiêm nghị cố hữu trên mặt nó 
đã tan biến. Bây giờ nó cười thoải mái, cười nhiều 
hơn, còn hơi lẳng lơ nữa, điều làm cho Laila thấy 
lạ. Nó không còn cột tóc đuôi ngựa mà để tóc dài 
và nhuộm phớt màu đỏ. Sau này Laila được biết 
động lực của sự biến đổi này là một chàng thanh 
niên 18 tuổi đã để ý đến nó. Chàng ta tên Sabir, 
là thủ môn trong đội bóng đá của anh nó. 
  
“Anh chàng có nụ cười đẹp trai nhất và mái tóc 
đen thật dày!” Giti kể cho Laila nghe. Tất nhiên 

không ai biết hai đứa đã để ý nhau. Giti đã bí mật 
gặp anh chàng hai lần để uống trà, mỗi lần 15 
phút tại một quán nước trà bên kia thành phố, ở 
Taimani.  
  
“Anh chàng sẽ hỏi cưới mình đó Laila! Có thể mùa 
hè này thôi. Bạn tin không? Thật mình không thể 
nào ngưng nghĩ đến anh.” 
  
“Rồi việc học thì sao?” Laila đã hỏi. Và Giti đã đáp 
lại bằng cách nghiêng đầu và nhìn nó ra điều Thì 
biết quá rồi mà. 
  
Nhỏ Hasina thường nói, tới lúc tao và Giti hai 
mươi tuổi thì tụi tao mỗi đứa đẻ 4, 5 đứa con rồi. 
Còn mày, Laila mày sẽ làm cho hai nhỏ ngu ngốc 
này hãnh diện. Mày sẽ trở thành nhân vật quan 
trọng. Tao biết chắc sẽ có một ngày tao cầm tờ 
báo lên và thấy hình mày trên trang đầu. 
  
Giti đang đứng cạnh Laila, cắt dưa leo, vẻ mặt mơ 
màng xa vắng. Má cũng ở gần đó, trong chiếc áo 
đầm mùa hè rực rỡ, đang bóc vỏ trứng luộc cùng 
với bà mụ tên Wajma và má của Tariq. 
  
“Tôi sẽ trình cho ngài chỉ huy trưởng Massoud 
một bức ảnh của Ahmad và Noor,” má nói với bà 
Wajma trong khi bà này gục gật đầu cố làm ra vẻ 
chú ý và thành thật. 
“Ngài đã đích thân trông nom việc chôn cất. Ngài 
đã nói lời cầu nguyện trước mộ các cháu. Coi như 
cảm tạ sự đàng hoàng của ngài.” 
Má đập một cái trứng luộc nữa. “Nghe nói ngài là 
một người biết suy nghĩ, đáng kính trọng. Tôi nghĩ 
ngài sẽ hài lòng.” 
  
Chung quanh, các bà tấp nập ra vô nhà bếp, bưng 
những tô cà ri, những dĩa thịt cừu hầm vỏ chanh, 
sữa chua và đậu, những ổ bánh mì, và sắp đặt tất 
cả lên chiếc khăn ăn trải trên nền nhà trong phòng 
khách. 
Lâu lâu, Tariq lại ung dung bước vô, lấy miếng 
này, nếm món kia. 
“Ðàn ông không được vô đây,” Giti nói. 
“Ði ra, đi ra, đi ra,” bà Wajma la lớn. 
  
Tariq nhoẻ miệng cười trước lời đùa cợt xua đuổi 
của phụ nữ. Hình như anh chàng thích thú khi 
thấy người ta không cho mình vô, khi thấy sự bất 
kính đầy nam tính của mình làm rối loạn bầu 
không khí của các bà. 
  
Cố gắng lắm Laila mới giữ được không nhìn 
Tariq, vì không muốn cho mấy bà này thêm lý do 
để bàn tán. Bởi vậy nó cúi gầm mặt xuống và 
không nói gì với Tariq cả, tuy nhiên nó nhớ đến 
giấc mơ mấy đêm hôm trước, đến gương mặt của 
hai đứa trong gương, dưới chiếc khăn che mặt 
mềm mại màu lục. Và những hạt gạo rơi từ mái 
tóc Tariq xuống mặt gương vang lên tiếng kêu. 
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 Tariq đưa tay bóc được một miếng thịt bê nấu với 
khoai tây. 
“Anh này!” Giti đánh lên lưng bàn tay của anh 
chàng. Nhưng Tariq đã cướp được miếng thịt và 
cười to. 
  
Tariq bây giờ đã cao hơn Laila cả một cái đầu. 
Anh chàng đã cạo râu. Khuôn mặt anh gầy hơn, 
cứng cáp hơn, vai nở rộng. Tariq thích mặc quần 
xếp li, mang giầy đen bóng và áo sơ mi ngắn tay 
để khoe hai cánh tay lực lưỡng của mình - phần 
thưởng do mỗi ngày cử bộ tạ cũ sét ngoài sân. 
Gần đây, mặt anh ra vẻ thách thức nghịch ngợm. 
  
Khi nói chuyện, anh chàng thường hơi nghiêng 
đầu sang một bên và nhướn một bên chân mày 
khi cười. Anh chàng để tóc dài và có thói quen 
hay hất những sợi tóc rũ mềm của mình một cách 
quá thường xuyên, không cần thiết. Nụ cười nửa 
miệng hơi gian cũng mới lạ. 
  
Lần cuối cùng Tariq bị các bà xua đuổi ra khỏi 
bếp, má của anh bắp gặp Laila đang nhìn lén anh 
chàng. Tim cô nàng nhảy thót, mắt chớp chớp tội 
lỗi. Cô nàng mau mau ném mấy miếng dưa leo 
cắt nhỏ vô cái bình nước muối với sữa chua. 
Nhưng cô nàng vẫn có cảm giác bị má Tariq theo 
dõi, bà biết và cười nhẹ tán thành. 
  
Các ông lấy đồ ăn vô dĩa và nước vô ly, rồi đem 
ra ngoài sân ăn. Còn phụ nữ và trẻ em, sau khi 
đã lấy phần của mình, họ ngồi trên sàn nhà quanh 
cái khăn để ăn. 
  
Chỉ sau khi mọi thứ trên khăn đã được dọn dẹp 
và dĩa ăn đã được chồng xếp lên trong nhà bếp, 
khi người ta bắt đầu lu bu pha trà, ai uống trà 
xanh, ai trà đen, lúc đó Tariq mới hất đầu làm dấu 
và chuồn ra khỏi cửa. 
  
Laila đợi năm phút, rồi ra theo. Nó gặp Tariq đứng 
cách đó ba nhà, dựa lưng vô tường ngay  lối vào 
một con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà. Anh chàng 
đang ngân nga một bài nhạc xưa do Ustad Awal 
Mir hát: 
Ðây quê ta xinh đẹp, 
Ðây nước ta thân yêu. 
  
Và anh chàng đang hút thuốc, lại một thói quen 
mới học được của mấy thanh niên anh hay theo 
chơi lúc sau này. Laila không thể chịu được 
những người bạn mới này của Tariq. Bọn chúng 
ăn mặc cùng một kiểu, quần xếp li, áo bó sát để 
làm nổi hai cánh tay và bộ ngực. Bọn chúng đều 
xức quá nhiều dầu thơm, và đều hút thuốc. Chúng 
nghênh ngang đi từng nhóm quanh xóm, đùa 
giỡn, cười to, đôi khi còn chọc ghẹo con gái, mặt 
ngu ngốc như nhau, nụ cười tự mãn. Một đứa 
trong đám bạn đó, vì có nét hơi giống Sylvester 
Stallone, nhất định bắt gọi nó là Rambo.  

 “Má anh sẽ giết anh nếu biết anh hút thuốc,” Laila 
nói, mắt nhìn hai bên trước khi bước lẹ vô hẻm. 
“Nhưng bả đâu có biết,” anh chàng bảo. Rồi bước 
qua một bên để có chỗ cho Laila. 
“Biết đâu sẽ biết.”  
“Ai sẽ nói cho bả biết? Em hả?” 
  
Laila nhịp nhịp bàn chân. “Ðem bí mật kể cho gió, 
nhưng đừng trách gió kể cho cây.” 
Tariq mỉm cười, nhướng một chân mày. “Ai nói 
vậy?” 
“Khalil Gibran” 
“Em chỉ tổ khoe.” 
“Cho điếu thuốc.” 
  
Anh chàng lắc đầu từ chối và khoanh tay lại. Ðây 
là một kiểu mới trong những thế đứng của anh 
chàng: lưng dựa tường, tay khoanh lại, điếu thuốc 
gắn nơi khoé miệng, cái chân lành hời hợt co lên.  
“Tại sao không?” 
“Không tốt cho em,” anh chàng nói. 
“Vậy tốt cho anh sao?” 
“Tôi làm cho mấy đứa con gái.” 
“Mấy đứa nào?” 
Anh chàng mỉm cười tự phụ. “Tụi nó thấy hấp 
dẫn.” 
“Không hề.” 
“Không à?” 
“Dám chắc.” 
“Không hấp dẫn sao?” 
“Giống như thằng ngố”. 
“Ðau quá,” anh chàng nói. 
“Mà mấy con nhỏ nào chứ?” 
“Em ghen rồi.” 
“Tôi chẳng quan tâm, chỉ tò mò thôi.” 
“Không thể cả hai được.” Anh chàng lại rít một hơi 
thuốc và nheo mắt nhìn qua làn khói. “Tôi dám cá 
người ta đang bàn tán về chúng mình đó.” 
  
Trong đầu của Laila vang lên tiếng má nó. Như 
con chim sáo đang ở trong tay, chỉ cần nới lỏng 
bàn tay là nó bay mất. Cảm giác tội lỗi cắn rứt nó. 
Nhưng rồi Laila dập tắt tiếng nói của má nó. Thay 
vào đó, nó tận hưởng cái cách Tariq nói chúng 
mình. Nghe sao ly kỳ, hấp dẫn  quá. Và phát ra 
một cách tình cờ, tự nhiên từ miệng anh làm nó 
thấy yên lòng. Chúng mình. Hai chữ đã thừa nhận 
và kết tinh sự liên hệ giữa hai đứa.  
  
“Họ nói gì?” 
“Nói là mình đang chèo ghe xuôi dòng Sông Tội 
lỗi,” anh chàng bảo. “Ăn Bánh của Quỉ.” 
“Ði xe kéo Hung Ác?” Laila hùa theo.” 
“Nấu càri Phạm Thánh.” 
  
Cả hai phá ra cười. Rồi Tariq để ý thấy tóc Laila 
đã dài hơn. 
“Ðẹp lắm,” anh chàng bảo. 
Laila thầm mong mặt mình không đỏ lên. “Anh đổi 
đề tài rồi.” 
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“Ðề tài gì?” 
“Mấy nhỏ đầu rỗng thấy anh hấp dẫn.” 
“Em biết mà.” 
“Biết gì?” 
“Là anh chỉ thích em thôi.” 
  
Laila thấy mềm lòng. Nó cố đọc trên nét mặt Tariq 
nhưng chỉ bắt gặp vẻ mặt khó đoán của anh với 
nụ cười tươi rói, khờ khạo ngược với ánh mắt thu 
hẹp, nửa như tuyệt vọng của anh. Một ánh mắt 
khôn ngoan, tính toán chính xác nên vừa đủ nữa 
đùa cợt nữa thành thật. 
  
Tariq dùng gót cái chân lành để dập điếu thuốc. 
“Sao, em nghĩ thế nào về những việc này?” 
“Bữa tiệc hả?” 
“Ai là kẻ ngốc bây giờ? Anh muốn nói các thánh 
chiến quân Hồi giáo. Việc họ kéo về Kabul.” 
“Ồ.” 
  
Laila đang bắt đầu nói cho Tariq nghe cái điều mà 
nó đã nghe Ba nói về sự kết hợp rắc rối giữa súng 
đạn và lòng tự kỷ, thì bỗng nghe tiếng huyên náo 
phát ra từ nhà nó. Nhiều tiếng nói lớn. Tiếng la 
hét. 
  
Laila cắm đầu chạy về. Tariq khập khểng theo 
sau. 
  
Trong sân đang xẩy ra cảnh xô xát. Ở giữa là hai 
người đàn ông đang gầm gừ và lăn lộn dưới đất, 
một con dao nằm giữa hai người. Laila nhận ra 
một người là cái ông đã tranh luận chính trị ờ bàn 
ăn lúc nãy. Người kia là ông đứng quạt nướng 
thịt. Một vài người đàn ông đang cố kéo hai người 
ra. Ba nó không có trong số người đó. Ba nó đang 
đừng bên tường, cách đó một khoảng cách an 
toàn, cùng với cha của Tariq đang khóc. 
  
Qua những lời lẽ kích động nghe được chung 
quanh, Laila ráp lại câu chuyện như sau: Cái ông 
người gốc Pashtun ngồi ở bàn chính trị, nói chỉ 
huy trưởng thánh chiến quân Ahmad Shad 
Massoud là một kẻ phản bội vì đã “thỏa thuận” với 
quân Liên Xô vào những năm 1980. Ông nướng 
thịt, người gốc Tajik, bị xúc phạm nên đòi ông kia 
phải rút lại lời nói! Ồng người Pashtun từ chối. 
Ông người Tajik nói nếu không có Massoud thì 
em gái ông kia chắc hẳn vẫn còn “hiến nó” cho 
bọn lính Liên Xô. Thế là hai ông đánh nhau. Có 
một ông vung dao, nhưng không rõ là ai. 
  
Laila kinh hãi khi thấy Tariq nhảy vô cuộc xô xát. 
Nó cũng thấy một vài người lúc đầu muốn giải hòa 
nhưng bây giờ cũng đánh nhau tùm lum. Hình 
như nó nhìn thấy một con dao thứ hai nữa. Tối 
đó, Laila hồi tưởng lại cảnh xô xát đã xảy ra như 
thế nào, mấy người đàn ông nằm đè lên nhau, 
những tiếng kêu đau đớn, la hét, đấm đá tứ tung, 

và giữa mớ hỗn độn đó, Tariq mặt nhăn nhó, tóc 
rối bời, chân sút, đang cố gắng bò ra. 
  

*   *   * 
Tình hình diễn tiến nhanh đến chóng mặt. Hội 
đồng lãnh đạo được thành lập sớm hơn dự trù và 
bầu Rabbani làm tổng thống. Các phe nhóm khác 
lạm dụng quyền hành. Chỉ huy trưởng Massoud 
kêu gọi hòa bình và kiên nhẫn. 
Ðảng trưởng Hekmatyar bị loại ra nên tức điên 
lên. Còn dân Hazaras, từ lâu vẫn bị áp bức và bỏ 
quên, thì sôi sục căm thù. Người ta chửi, người ta 
lên án, người ta tố cáo. Những cuộc họp bị bãi bỏ 
một cách giận dữ, cửa bị đóng sầm lại. Cả thành 
phố nín thở. Trên núi, súng AK được lắp đạn sẵn 
sàng. Các nhóm thánh chiến quân Hồi giáo vũ 
trang đến tận răng nhưng thiếu một kẻ thù chung, 
nên giờ đây là kẻ thù của nhau. Ngày phán xét 
cuối cùng của thủ đô Kabul cuối cùng đã đến. 
  
Và khi hỏa tiễn bắt đầu rơi xuống thành phố 
Kabul, dân chúng chạy tìm chỗ núp. Má Laila 
cũng vậy, theo đúng nghĩa đen. Má thay đổi y 
phục trở lại màu đen, vô phòng, đóng màn cửa sổ 
lại, và kéo mềm trùm kín đầu.(…còn tiếp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Chào Tháng 9 
Đoàn Minh Hợp  

 

Chào gốc phượng, cây bàng bóng cả 

Chào cổng trường, cái trống da trâu 

chào bảng đen, bụi phấn bạc đầu 

Chào bàn ghế, khăn lau trắng xóa 

 

chào ngày mới, hôm nay tháng chín 

Bạn thân thương được dịp sum vầy 

Chào ngày mới, áo đẹp quần xinh 

Cặp vừa mua , dép mình mới đấy 

 

Xin chào với niềm vui ghế đá 

Chờ mẹ cha đón buổi tan trường 

Xin chào với sân trường yên ả 

Rượt đuổi nhau té ngã nực cười 

 

Chào tháng 9, thơ mộng xanh tươi 

Ôi! Nuối tiếc, hè chia trăm ngả 

Chào tháng chín bao điều khác lạ 

Nét chữ trò, phép toán lên ngôi 

 

Đồng Xóm 01092016 

 

 

 

 

 

http://poem.tkaraoke.com/13157/Doan_Minh_Hop__Xom_Dong/
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Giải trí có giải thưởng 

SUDOKU 

Luật chơi: Có tất cả 9 hàng, 9 cột và 9 khung. 

Số từ 1 đến 9 chỉ được xuất hiện một lần ở mỗi 

hàng, mỗi cột và mỗi khung. 

Giải thưởng: giải đáp đúng sẽ được tặng một 

năm báo VNNS. Giải trúng quý độc giả cũng có 

thể gởi tặng người thân.  Đáp số xin gởi về địa 

chỉ tòa soạn trước ngày 25-09-2016.  
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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. 

 

                                      
                                         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 
 
 
 
 

 

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 
 

 

mailto:hpnguyen@congdonghoalan.com
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 Truyền Thông Xã Hội Dân Sự 

Lts. Cư dân mạng xôn xao về vụ đảng Cộng Sản 

Việt Nam xử dụng các thiếu nữ ăn mặc hở hang 

để chiêu dụ giới thanh niên gia nhập đảng. 

Facebooker Nguyễn Chí Hòa nhân chuyện này đã 

viết một câu chuyện phím để nói về cách hành xử 

của đảng CSVN để cảnh báo giới thanh niên. Kính 

mời quý độc giả theo dõi sau đây: 

*   *   * 

Chuyện thằng chồng tên Dân và con vợ tên 

Đảng (tt) 

 

Kể từ ngày thằng Dân bị "phỏng dái", con Đảng 

băt đầu hư đốn. 

Con Đảng tìm mọi cách kiểm soát thằng Dân. Mọi 

cử chỉ, lời nói thằng Dân phải được con Đảng cho 

phép thì mới được thể hiện. 

Con Đảng vẫn âm thầm "quan hệ" với thằng 

Trung. Bất kỳ chính sách gì thằng Trung làm bên 

nước nó thì con Đảng mang về làm y như nó bên 

nước Vệ. 

Con Đảng xúi thằng Dân làm "cải cách ruộng đất" 

bắt mấy bọn "địa chủ ác ghê" trả hết ruộng đất về 

cho vợ chồng nó. Thằng Dân nghe khoái chí, đợt 

này chắc mình lên hương rồi đây. 

Thế là "cuộc cách mạng long trời lở đất" nổ ra. 

Thằng Dân cũng được một ít đất để khai thác, 

trồng trọt. Nhưng nó đâu biết rằng thay vì khi xưa 

nó làm cho địa chủ thì đất đó của địa chủ họ có 

đầu óc tính toán nên ruộng lúa phì nhiêu. Bây giờ 

giao cho nó tự làm thì do không biết tính toán làm 

ăn nên nó trồng cây gì cũng không được kết quả. 

Về phần mình, con Đảng chia ruộng đất cho gia 

tộc nó phần hơn. Hoặc lấy của mây tay địa chủ 

đó rồi bán kiếm tiền ăn chơi đàn đúm.  

Con Đảng ra chính sách ruộng đất là sở hữu toàn 

dân, do nó quản lý. Nó muốn chia cho ai là quyền  

 

 

 

 

của nó, muốn thu của ai cũng được. Ngay cả 

thằng Dân chồng nó cũng không sở hữu được 

mảnh nào. 

Thằng Dân khi xưa làm thuê trên đất của địa chủ 

thì nay nó làm thuê trên chính mảnh đất mà nó 

được quyền sử dụng. 

Mặc dù biết con Đảng này mưu đồ chiếm hữu đất 

đai của mình và thường đi đêm với thằng Trung 

nhưng thằng Dân không còn cách nào khác phải 

phục tùng nó. 

Do con Đảng mon men muốn "hốt hàng" của 

thằng Cam nên thằng Trung nện "cho nó một bài 

học". 

Thế là nó không chơi với thằng Trung nữa. Con 

Đảng quay qua với thằng Nga. Nó xúi thằng Dân 

"kẻ thù truyền kiếp của ta là thằng Trung". Thằng 

Dân tưởng thiệt nên tiếp tục nghe theo nó.  

Sau cái ngày định mệnh ấy, ngày tan rã nhóm của 

thằng Nga và thằng Đông. Con Đảng không còn 

ai để chơi. Thằng Dân mang tiếng là chồng nó 

chứ nó xem ra gì, mặc dù đã có đến 10 đứa con: 

Cộng, Hoà, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam.  

Con Đảng lại nối lại "quan hệ" với thằng Trung. 

Nó xem thằng Trung như là thân thiết mấy đời. 

Mỗi lần gặp thằng Trung nó ôm hôn thằng Trung 

thắm thiết trước mặt thằng Dân và không quên ca 

ngợi thằng Trung "4 tốt, 16 vàng". 

 Bây giờ con Đảng không cần ý từ gì nữa, nó chơi 

bài ngửa luôn. Nó bán đất của thằng Dân, nó kêu 

thằng Trung vào nhà nó "quan hệ" ngay lúc thằng 

Dân còn ở nhà. 
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Thằng Dân vừa hiền, vừa ngu, vừa dốt bị nó nhồi 

sọ lâu quá nên câm như hến. 

 Cứ thế con Đảng nó "quan hệ" với thằng Trung 

không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó biết thằng 

Trung này cũng là kẻ xấu nên nó cũng thường đi 

đêm với thằng Mỹ, để giằng mặt thằng Trung. 

Thằng Dân lâu ngày rồi cũng phải chán chê con 

Đảng. Một hôm, thấy con Đảng đang nằm ngửa 

dưới bụng thằng Trung không mảnh vãi che thân, 

thằng Dân tiến lại gần, tưởng cú này thằng Trung 

bị chém một nhát rồi, nhưng không, nó nói: 

- Vì tình nghĩa đồng chí với vợ tau nên tau tha cho 

mày nhé, lần sau có quan hệ thì phải tránh mặt 

tau nhé. 

Thằng Trung vội kéo quần áo ra về. Thằng Dân 

lôi con Đảng ra chửi: 

- Tau nhịn nhục lâu lắm rồi nghe chưa. 

Con Đảng không vừa: 

- Mày làm được gì cho tau mà mày hô hoán lên 

- Tau nuôi mày mấy lâu nay, mày bỏ bê con cái 

quan hệ hết thằng này đến thằng khác. Mày 

không phải là con người. 

- Chứ là con gì. Con Đảng hầm hồ. 

- Mày là con đĩ, con đĩ hiểu chưa. 

- Bây giờ mày mới biết hả con. Mày non và xanh 

lắm con ạ. Mày không nghe người ta nói hả? 

- Nói gì? 

- Đi theo con Đảng này giống như "ĐANG THEO 

CON ĐĨ" hiểu chưa đồ ngu. 

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

Từ đó thằng Dân ly dị với con Đảng. Nhưng bây 

giờ mọi tài sản đất đai thì con Đảng giữ hết. 

Thằng Dân tiếp tục cuộc sống của mình dưới thời 

"địa chủ ác ghê" kiểu mới. 

 Nguyễn Chí Hoà  

  

Có còn nhận ra tôi không 
 

Có còn nhận ra tôi không? 

Hỡi thành phố cũ 

Những mái ngói xanh rêu 

Bức tường vôi loang lỗ 

Bài thơ xưa ghi dấu một phần đời 

Có còn nhận ra tôi không? 

Hỡi mơ ước tuổi hai mươi 

Bờ bến cũ, ngậm ngùi thân sỏi đá 

Tôi về đây, sông xưa, dòng nước lạ 

Ngó mây trời mà khóc tuổi hoa niên 

Có còn nhận ra tôi không ? 

Hỡi cây đa cũ trong sân 

Nơi tôi đứng những chiều thu lá đổ 

Đừng hát nữa đa ơi, bài ca buồn vạn cổ 

Tấm thân gầy đau nhức nhối trong đêm 

Có còn nhận ra tôi không? 

Hỡi những giọt cà-phê đen 

Ly rượu đắng cho môi đời bớt nhạt 

Khói thuốc bay như mây trời phiêu bạt 

Trên con đường nay đã đổi thay tên 

Có còn nhận ra tôi không? 

Hỡi bè bạn anh em 

Ai còn sống và ai đã chết 

Ai ở lại lao đao, ai phương trời biền biệt 

Giờ chia tay sao chẳng hẹn quay về 

Có còn nhận ra tôi không? 

Hỡi ghế đá công viên 

Những mái lá che tôi thời mưa nắng 

Từ nơi đấy trong đêm dài yên lặng 

Tôi ngồi nghe sông núi gọi tên mình 

Có còn nhận ra tôi không? 

Hay tại chính tôi quên. 

Trần Trung Đạo 

 

 

 

 

 

 

 

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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Trang Giáo Dục 
Phụ trách: Trần Hữu Sơn 
 
Nhằm tìm hiểu thêm về nền giáo dục của Hòa Lan, Trang Giáo Dục của báo 
Việt Nam Nguyệt San sẽ cố gắng, phổ biến,  giới thiệu đến quý độc giã một 

số tin tức, số liệu và dữ kiện liên quan đến việc học của con em.  
Để cho Trang Giáo Dục được hữu ích hơn, chúng tôi kính mong được đón nhận đóng góp thường xuyên 
và thiết thực của quý độc giả.  
Các câu hỏi liên quan đến giáo dục, đến việc học hành thi cử của con cháu , hoặc thành quả của các 
con em đạt được ở nhà trường, sau các kỳ thi,…là những đóng góp vô cùng quý giá. 
 
 

Theo các nhà khí tượng học, hằng năm, mùa hè 

kết thúc vào ngày 1 tháng 9; đối với khoa thiên 

văn học, mùa hè năm 2016 sẽ nhường chỗ cho 

mùa thu vào lúc 22 giờ 21 phút – tính theo giờ 

quốc tế - ngày 22 tháng 9; nhưng đối với học sinh, 

nhất là học sinh của các trường học thuộc miền 

Trung Hòa Lan, mùa hè đã chính thức giã từ vào 

sáng thứ hai ngày 22 tháng 8. Tuần lễ sau, 29 

tháng 9 các trường miền Bắc và sau đó một tuần, 

là các trường thuộc miền Nam. 

Học sinh đã cấp sách đến trường. Số lớn đã quen 

với các bạn cùng lớp của những năm vừa qua; 

một số khác, các em vừa rời ghế nhà trường tiều 

học, bước một bước thật dài và thất cao lên bậc 

trung học. Các em các cháu tiếp xúc với mội 

trường mới, môn học mới, thầy cô mới và nhất là 

cái cảm giác ‘’ người lớn ‘’ của mình khi quay 

lưng nhìn lại đám học trò…nho nhỏ của trường 

tiểu học…. 

Trang Giáo Dục muốn trao đổi một số kinh nghiệm 

với các bậc phụ huynh về việc học của con cháu 

mình. Đa số các trường chia công tác kiểm soát 

khả năng của học sinh ra làm 3 giai đoạn. Cuối 

mỗi giai đoạn, nhà trường sẽ ghi điểm vào sổ Học 

Bạ - Rapport – để học sinh biết và phụ huynh theo 

dõi việc học của con em. 

Rapport 1, thường hoàn tất trước ngày lễ Giáng 

Sinh; rapport 2 vào cuối tháng 4; và rapport 3 vào 

trước cuối năm học ( giữa tháng 6 đến đầu tháng 

7 ). 

Mỗi rapport có giá trị riêng của nó.  

Nếu cần quan tâm đến việc học của con cháu, 

theo chúng tôi, rapport 1 quan trọng nhất. Nó đánh 

dấu  thành tích và khả năng  đầu tiên trong năm 

học của các học sinh. Nhà trường, qua Giáo sư 

hướng dẫn – Mentor – sẽ mời phụ huynh đến nói 

chuyện về việc học của con em trong thời gian 

qua. Căn cứ vào số điểm ghi trên Học Bạ 1, Giáo 

sư hướng dẫn sẽ cho phụ huynh biết là con cháu 

mình, học được hay không, và sẽ đưa ra các biện 

pháp giải quyết thích hợp, nếu như các em không 

đạt được kết quả như nhà trường mong đợi. 

Học tiếp, chuyển qua lớp khác, trình độ khác, hay 

đi qua  trường khác,…thường xảy ra ở giai đoạn 

này. 

Kết quả sau ba tháng đầu tiên của năm học, 

Rapport 1 giữ vai trò quyết định việc học của con 

em. Cho nên, quý phụ huynh quan tâm đến việc 

học của con cháu, ngay sau khi nhận Học Bạ 1, 

thấy các điểm không đủ trung bình ( dưới 6 điểm 

), môn nào kém....nên trực tiếp nói chuyện với 

Giáo sư hướng dẫn ( Mentor ) để cùng với họ tìm 

cách giúp các em. Theo kinh nghiệm, Giáo sư 

hướng dẫn là người trực tiếp chăm lo học sinh của 

mình và …hầu như Mentor nào  ( vì chịu trách 

nhiệm với ban Giám Đốc nhà trường, theo dõi và 

chăm lo việc học của học sinh mình ) cũng muốn 

cho học sinh mình học giỏi, đủ điểm, lên lớp… 

 

Trang Giáo Dục hy vọng rằng, các em các cháu 

sẽ đạt được thành tích khả quan trong năm học 

mới. 

Mỗi năm, thời gian nghỉ học của các em thay đồi 

theo từng vùng. Để cho quý vị phụ huynh tiện sắp 

xếp công việc làm ăn hay đi nghỉ hè, Trang Giáo 

Dục ghi lại đây, những ngày nghỉ của các trường 

trong niên khóa 2016 – 2017 tại các vùng Nam, 

Trung và Bắc của Hòa Lan theo sau đây. 
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 Muốn biết trường học của con cháu mình thuộc 

vào vùng nào, xin hãy vào website: 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/school

vakanties/vraag-en-antwoord/welke-regio-s-zijn-

er-voor-de-spreiding-van-de-schoolvakanties 

Thời khóa biểu trên đây chỉ là đề nghị của Bộ Giáo 

Dục. Các trường, tùy theo hoàn cảnh, có thể thay 

đổi một vài chi tiết sao cho thích hợp với sinh hoạt 

của trường, với điều kiện phải thông báo cho Bộ 

biết trước.  

Riêng các trường Trung Cấp -, Cao Đẳng Chuyên 

Nghiệp và Đại Học được quyền tự chọn các ngày 

nghỉ. 

 

 

'' Cờ Vàng VNCH tại Bảo Tàng Viện Trung 

Ương Utrecht " 

 
 

Từ tháng 5 năm 2015, Cờ Vàng của Việt Nam 

Cộng Hòa đã được Ban Giám Đốc Viện Bảo Tàng 

Trung Ương Utrecht chọn, cho trưng bày tại 

phòng triển lãm số  5 - 6  của Thư Viện cùng với 

một số kỷ vật khác của các nhóm người tỵ nạn 

định cư tại thành phố và vùng phụ cận Utrecht.  

Phòng triễn lãm Cờ Vàng mở cửa và kéo dài cho 

đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2016. 

Sau đây là địa điểm triển lãm Cờ Vàng: 

Centraal Museum 

Agnietenstraat 3, 3512 XA Utrecht 
Postbus 2106, 3500 GC Utrecht 
tel. +(31) 30-2362328 
fax + (31) 30-2332006 
www.centraalmuseum.nl 
 

             
 

 

  Bắc Trung Nam 

Ngày nghỉ 

mùa Thu  

  

15 – 

23/10  

  

15 – 

23/10  

  

22 – 

30/10 

Giáng 

Sinh  

  

24/12 – 8 

/1   

  

24/12 – 8 

/1   

  

24/12 –  

8 /1   

Nghỉ mùa 

Xuân,  

18 – 26/2  25/2 – 5/3  

  

25/2 – 

5/3  

  

Ngày nghỉ 

tháng 

Năm.   

22 – 30/4  22 – 30/4  22 – 

30/4  

  

Nghỉ Hè  

  

22/7 -  3/9 

  

8/7 – 20/8  15/7- 

27/8 

  

 

 
Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng 
tranh luận đúng sai hơn thua với người 
khác đôi khi không còn quan trọng nữa. 
Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình 
yên. 

Khuyết danh 
 
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/welke-regio-s-zijn-er-voor-de-spreiding-van-de-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/welke-regio-s-zijn-er-voor-de-spreiding-van-de-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/welke-regio-s-zijn-er-voor-de-spreiding-van-de-schoolvakanties
tel:%2B%2831%29%2030-2362328
tel:%2B%20%2831%29%2030-2332006
http://www.centraalmuseum.nl/
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cang-truong-thanh-ban-se-nhan-ra-rang-tranh-luan-dung-sai-hon-thua-voi.html
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 Gia chánh 

 

Bún suông 
   

 
 
Nguyên liệu : 

– 2lbs xương heo – Rửa sạch, cho vô nồi, đổ 
ngập nước, nấu sôi với muối khoảng 5 phút cho 
ra hết bọt dơ. Đổ bỏ nước này, rửa sạch xương. 
– 1 lb tôm lớn không đầu làm suông 
– Giò heo lóc xương bó tròn luộc chín xắt 
khoanh  
– củ hành tây , đường phèn 
– Hành ngò cắt nhuyễn 
– Hẹ rửa sạch cắt khúc trộn chung với giá 
– Bún  
Cách Làm: 
– Trong khi luộc xương để xả bỏ nước dơ thì bắt 
một nồi nước lạnh khác lên bếp vớt 1 ít đường 
phèn và ít muối vào. Khi nào thấy nước sủi tăm 
thì cho xương rửa sạch và một củ hành tây lột vỏ 
vào để hầm. 
– Giò heo bó tròn luộc bỏ xả nước dơ với muối 
xong cho vào nồi nước dùng luộc chín. Vớt ra 
cho vô thau nước lạnh cho thịt trắng. Thịt nguội 
thì đem thái mỏng . 
Cách làm suông : 
– 1 lb tôm  
– 3 tép tỏi 
– 2 cọng hành lá(lấy phần trắng) 
– 1/2 muỗng càphê đường 
– 1 chút xíu bột nêm 
– 1 muỗng café tiêu 
– 1/2 muỗng café muối 
– 1 muỗng dầu 
– Tôm lột vỏ, lau khô từng con một (cái này quan 
trọng vì làm tôm dai) ướp với muối rồi bỏ vô tủ 
lạnh khoảng 1 tiếng. Lấy tôm ra cho vào máy xay 
chung với tỏi, tiêu, hành lá, đường,1 muỗng dầu. 
Máy xay mạnh xay khoảng 1 phút ngưng, vét 
tôm vào chính giữa máy và bấm quay tiếp cho 
đến khi mịn màng. 
– Dùng muỗng tán lại chả tôm lại cho nhuyễn, 
cho vô túi bắt bông kem, cắt 1 đầu bao. 
– Bắc chảo có chút dầu. Chảo nóng, nặn chả 
tôm thành từng sợi dài để làm suông, chiên sơ 
cho vàng. Cắt suông thành từng khúc vừa ăn. 
Chừa lại 1 ít để thả trực tiếp vào nồi làm suông 
không chiên 
– Nêm nếm lại nồi nước lèo với nước mắm, muối 
cho vừa ăn và 1 ít màu điều và thả suông vào. 
– Cho bún vào tô, sắp giò heo lên mặt. Múc 
nước lèo vào tô, múc luôn vài con suông. Rắc 

hành ngò trên mặt. 
– Dùng chung với giá + hẹ, chấm suông với 
nước mắm ớt. 
 
 

Chè Bà Ba 
  
Vật liệu: 
300gr Khoai lang bí (loại 
có ruột màu vàng đỏ)  
300gr khoai môn 
300gr khoai mì 
400gr đường 
150gr đậu xanh (cà bể làm hai) 
100gr bánh lọc khô bán sẵn 
400gr dừa nạo 
1 bó lá dứa (chừng 5 -7 lá) 
2-3 ống va-ni (khoảng 3gr) 
 
Cách làm: 
 
1-Khoai lang bí, khoai môn, khoai mì luộc chín 
riêng mỗi thứ, lưu ý khoai lang và khoai môn nên 
luộc chín dòn đừng luộc chín mềm. Để nguội, lột 
vỏ, cắt miếng vuông cạnh chừng 1,5cm. (Cắt 
miếng các loại thực phẩm theo kích cỡ này được 
các bà nội trợ VN hay gọi là "cắt con cờ nhỏ", có 
nghĩa là có kích cỡ nhỏ hơn con cờ tướng một 
chút). 
2- Nấu tan đường (tùy ý muốn ngọt ít nhiều) với 1 
lít nước, để tan đường, tắt bếp, cho các thứ khoai 
vào trộn nhẹ tay, để khoai ngâm vào đường trong 
khoảng 1 giờ cho thấm ngọt. 
3-Đậu xanh cà bể hai, đã đãi sạch vỏ. Vo sạch 
(hoặc mua loại nửa hạt không vỏ). 
 4- Bánh lọc khô (còn được gọi là bột khoai, là bột 
năng nhồi mịn cán mỏng, cắt sợi, luộc chín. Mua 
loại làm sẵn, tiện hơn). Luộc mềm, vớt ra xả lại 
nước lạnh, để ráo.( Nếu các bạn không thích hoặc 
không tìm ra được bột khoai hay bột lộc, thì có thể 
thế vào bột báng (Tapioca). Bột báng ngâm trước, 
khi chè gần chín thì để vào, khi bột trong là bột đã 
chín. 
5. Dừa nạo, cho vào 2 chén nước ấm, vắt lấy 
nước cốt, để riêng. Cho vào lại khoảng 1, 5 lít 
nước ấm nữa, vắt lấy nước dão. (có thể dùng 
nước cốt dừa lon cũng được). 
6- Khuấy tan 1 muỗng súp bột năng với nước cốt 
dừa + 1/3 muỗng cà phê muối. 
7- Lá dứa rửa sạch. 
 8 - Cho nước dão dừa + lá dứa + đậu xanh vào 
một cái nồi vừa, bắc lên bếp, nấu nhỏ lửa cho đến 
khi đậu mềm, vớt bỏ lá dứa, trút khoai ngâm 
đường + bánh lọt vào, để sôi lại, vừa châm nước 
cốt dừa bột vào vừa khuấy đều tay cho nước chè 
sánh lại, nước cao hơn mặt chè khoảng hai lóng 
tay là vừa và vừa sệt chứ không đặc, nếu thấy 
đặc, cho thêm ít nước sôi khuấy lại. Cho thêm va-
ni vào trước khi bắc xuống. Ăn nóng ấm 
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 Y Họ c- Sức Khỏe 

NGHIỆN RƯỢU 

 Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức 

Rượu là một hợp chất hữu cơ do sự lên men của 
tinh bột và đường bằng một loại men rượu mà 
thành. Rượu đã được dùng từ thuở xa xưa, trong 
nghi lễ tôn giáo, trong các dịp vui mừng, cũng 
như trong đời sống hàng ngày. 
Uống vừa phải, rượu không gây tác hại. Nhưng 
uống nhiều, rượu có thể đưa tới nghiện rượu, 
phụ thuộc vào rượu và có ảnh hưởng xấu cho 
bản thân, gia đình và xã hội. 
Nghiện rượu có phải là một bệnh không? 
Nghiện rượu đã được coi như một bệnh của cơ 
thể, giống như các bệnh khác. Có điều hơi khác, 
là bệnh nghiện rượu thường lại do chính người 
bệnh tự ý gây ra. 
Thế nào là Nghiện Rượu? 
Nghiện rượu là bệnh mãn tính trong đó người 
bệnh bị ám ảnh với rượu và mất sự kiểm soát về 
số lượng tiêu thụ. 
Họ ở vào tình trạng đòi hỏi rượu mãnh liệt chẳng 
khác chi sự đòi hỏi thức ăn, nước uống. 
Họ thường tiếp tục uống rượu mặc dù đã có 
những hậu quả trầm trọng về sức khỏe, về gia 
đạo, về việc làm, đôi khi có những tác phong, 
hành động vi phạm pháp luật. 
Không điều trị, bệnh nghiện rượu sẽ kéo dài suốt 
cuộc đời và có thể đưa tới tử vong. 
Xin kể các dấu hiệu của bệnh nghiện rượu 
Nghiện rượu có các dấu hiệu như sau: 
1-Người bệnh thèm rượu kinh khủng, luôn luôn 
ám ảnh với rượu và có nhu cầu uống vài ly cho 
đỡ nhớ. 
2-Mất tự chủ, không kiểm soát được lòng mình. 
Người nghiện sẽ uống rượu mặc dù đã nhiều lần 
hứa với người thân và hứa với lòng mình là 
không uống nhưng vẫn tiếp tục uống dù biết là 
đã uống quá nhiều. 
3-Phụ thuộc vào rượu: Khi ngưng hoặc giảm số 
lượng, người nghiện rượu cảm thấy trong mình 
bực bội, khó chịu, ói mửa, đổ mồ hôi, cơ thể run 
rẩy, ngáp lên ngáp xuống, thiếu nhớ rượu. 
4-Tăng khả năng uống: Uống nhiều tới “say xỉn” 
rồi mà họ vẫn chưa đã cơn ghiền 
Họ thường lén lút uống một mình, không thích 
thú với công việc thường làm, cảm thấy nóng nẩy 
khi tới bữa mà không có rượu, dấu rượu ở nơi 
mà chỉ họ biết, đang làm việc cũng lén lút mở chai 
rượu, tu một hơi... 
Ai thường hay nghiện rượu? 
Nam giới thường nghiện rượu nhiều hơn nữ giới, 
tuổi 18-29 nhiều hơn lớp tuổi trưởng thành hoặc 
trên 65 tuổi.Nguyên do nào đưa tới nghiện rượu? 
Có nhiều nguy cơ đưa tới nghiện rượu như di 
truyền, rối loạn tinh thần, khó khăn trong công 
việc làm ăn, gia đạo bất an, áp lực rủ rê của bè 
bạn, sự quảng cáo và sự sẵn có của rượu. 

Uống nhiều rượu có tác hại gì cho cơ thể không? 
Khi mới dùng, rượu có tác dụng kích thích tinh 
thần. Nhưng nếu tiếp tục, rượu trở thành chất 
làm dịu thần kinh, ành hưởng tới sự suy nghĩ, 
cảm xúc và xét đoán. 
Tiếp tục uống nữa, rượu gây tổn thương cho não 
bộ và các cơ quan bộ phận khác, người nghiện 
có thể rơi vào tình trạng hôn mê, tử vong. 
Rượu gây ra viêm gan, xơ cứng gan, viêm loét 
bao tử, viêm tụy tạng, cao huyết áp, suy nhược 
cơ tim, hư hao xương, giảm tình dục, viêm dây 
thần kinh ngoại vi, tăng nguy cơ bị ung thư cuống 
họng, thực quản, gan và ruột già. 
Uống rượu khi mang thai đưa tới khuyết tật cho 
thai nhi. 
Ngoài ra, nghiện rượu còn đưa tới xáo trộn nếp 
sống gia đình, ly dị, kém khả năng làm việc và 
học hành, tăng tai nạn xe cộ, vi phạm luật giao 
thông, nhiều nguy cơ tự tử, giết người. 
Có lượng rượu nào an toàn không? 
Ðối với người trưởng thành, uống một lượng 
rượu vừa phải mỗi ngày có thể tương đối an 
toàn. 
Vừa phải là một lon bia 350cc, một ly vang 150cc, 
một ly rượu mạnh 50cc, hai lần mỗi ngày cho 
nam gíới, một lần mỗi ngày cho nữ giới và người 
cao tuổi. 
Những người sau đây không nên uống rượu: 
-Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai 
-Người sắp làm công việc cần sự tỉnh táo, phản 
ứng nhậm lẹ, khéo léo như lái xe tự động. 
-Người đang uống thuốc chữa các loại bệnh. 
-Người đang bị bệnh mà uống rượu có thể làm 
bệnh trầm trọng hơn. 
-Người đã được điều trị và đang hồi phục nghiện 
rượu 
-Thiếu niên dưới 21 tuổi. 
Làm sao biết là bị nghiện rượu? 
Sau đây là bản trắc nghiệm để coi có bị nghiện 
rượu hay không. Xin trả lời 4 câu hỏi sau đây: 
-Có bao giờ cảm thấy cần phải giảm lượng rượu 
tiêu thụ? 
- Có thấy bực mình khi bị chỉ trích là nghiện 
rượu? 
-Có bao giờ cảm thấy hối hận vì tật uống rượu 
của mình? 
-Có bao giờ mới sáng dậy mà đã phải uống một 
ly rượu để có tinh thần làm việc? 
Trả lời “CÓ” chỉ một lần thôi thì có thể có vấn đề 
với uống rượu. 
Nếu “CÓ” trên một lần, là có nhiều khả năng 
ghiền và cần đi bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn để 
xác định coi có bị bệnh không rồi điều trị. 
Nếu trả lời “KHÔNG” đối với tất cả 4 câu hỏi trên, 
nhưng khi uống rượu mà gặp khó khăn trong việc 
làm, trong giao tế với mọi người, về sức khỏe 
hoặc pháp lý, cũng nên tìm sự giúp đỡ. Mình có 
thể ở trong tình tạng lạm dụng rượu và sự lạm 
dụng này cũng có tác hại trên bản thân và với 
người khác. 
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Có chữa dứt được bệnh nghiện rượu không? 
Nghiện rượu có thể chữa được bằng dược 
phẩm, tư vấn tâm lý, hỗ trợ của gia đình, bạn bè, 
xã hội. 
Hiệu quả của điều trị tùy thuộc ý chí người nghiện 
có thực tâm muốn xa lánh thần Lưu Linh hay 
không. 
Một số người ngưng uống hoàn toàn, một số 
khác uống lại sau một thời gian dài. 
Tuy nhiên, với điều trị, người nghiện rượu kiềm 
chế được và thời gian kiềm chế càng lâu thì họ 
càng dễ dàng ngưng uống. 
Phải làm gì nếu muốn chữa bệnh nghiện rượu? 
Ðiều kiện tiên quyết là người nghiện rượu phải 
thừa nhận mình có vấn đề với rượu và có nhu 
cầu giúp đỡ để ngưng uống rượu. 
Rồi tìm kiếm nơi điều trị, hỗ trợ càng sớm thì sự 
hồi phục càng có nhiều triển vọng thành công 
hơn. 
Bệnh nhân có thể đến trung tâm tư vấn về lạm 
dụng chất gây ghiền, nói chuyện với một chuyên 
viên về lãnh vực này. 
Họ sẽ hỏi một số câu hỏi về thói quen uống rượu 
để xác định coi xem mình có vấn đề với rượu hay 
không cũng như trắc nghiệm sự “muốn chừa” 
rượu của mình. 
Hãy thành thực trả lời các câu hỏi. Nếu chuyên 
viên này cho rằng mình có dấu hiệu nghiện rượu 
và quyết tâm muốn ngưng, mình sẽ được giới 
thiệu tới một trung tâm cai rượu với nhà chuyên 
môn chữa bệnh nghiện rượu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngoài ra mình cũng nên tham dự sinh hoạt của 
các tổ chức hỗ trợ người nghiện rượu như 
Alcoholic Anonymous (AA), Al-Anon để cùng chia 
sẻ khó khăn và cùng nhau từ bỏ rượu. 
Kết luận 
 
Trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư- Lớp Sơ 
Đẳng do Việt Nam Tiểu Học Tùng Thư xuất bản 
cách đây trên nửa thế kỷ có tả người say rượu 
như sau: 
“ Các anh hãy trông người kia đi ngoài đường. 
Mặt đỏ gay, mắt lờ đờ, quần áo xốc xếch, chân 
đi xiêu bên nọ, vẹo bên kia, múa chân múa tay, 
mồm nói lảm nhảm. Lũ trẻ đi theo sau, reo cười 
chế nhạo. Thỉnh thoảng anh ta lại đứng lại, nói 
những chuyện gì ở đâu đâu. Người qua lại ai 
trông thấy cũng phải tránh xa. 
 
Người ấy vừa ở hàng rượu ra. Chỉ tham mấy 
chén rượu mà thành ra say sưa, mất cả tư cách 
con người, có khi như con vật vậy, thật là đáng 
khinh bỉ. 
 
Hỡi các anh, các anh đã trông thấy người say 
rượu như thế, thì nên lấy đó làm gương mà giữ 
mình.” 
 
Các cụ ta ngày xưa có nhận xét quá chính xác về 
tác phong, hành động của người say sưa nghiện 
rượu . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 20-06-2016 đến 2-9-2016  
       

stt ngày trả tiền Tên vùng 
số độc 

giả 
 số 
tiền  ghi chú 

       

1 25/06/2016 Nguyen Tan Si Spijkenisse 847 30  

2 21/06/2016 C.H. Le Den Bosch 566 30  

3 27/06/2016 Nguyen T. Den Bosch 273 30  

4 04/07/2016 Le Quang Ke Den Bosch 280 60 2 năm báo 

5 06/07/2016 Tran Thi Ky Nieuwegein 730 30  

6 06/07/2016 Nguyen Q.T. Hoorn 496 60 2 năm báo 

7 07/07/2016 Bui Thi Thu Cuc Rijnsaterwoud 634 30  

8 12/07/2016 Nguyen T.T. Apeldoorn 419 30  

9 12/07/2016 Ta Cam Ky Spijkenisse 177 30  

10 12/07/2016 Le Phu Den Bosch 272 30  

11 17/07/2016 Le Thanh Phong Veenendaal 745 30  

12 21/07/2016 Nguyen T.N.A. Breda 29 30  

13 22/07/2016 Nguyen T.H. Hoofddorp 690 30  

14 25/07/2016 Thong Cong Thanh Spijkenisse 640 30  

15 01/08/2016 Mien Thuy Rotterdam 173 30  

16 01/08/2016 Nguyen H.S. Schijndel 296 30  

17 30/08/2016 Ho My Ai Bergen op Zoom 244 30  
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 Cười chút chơi 
 

 

 

Phiêu lưu tình ái 
Ông nọ than thở với bạn bè: 
Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước tù, 
chẳng có gì mới lạ. 
Người bạn khuyên ông ta: 
Sao anh không cặp một cô bồ cho thêm hương 
vị? 

Nhưng vợ tôi biết được thì sao? 
Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với bà 
ấy, đừng sợ! 
Thế là ông ta vội vã về bảo vợ: 
Này mình, anh cho rằng nếu anh có vài cuộc 
phiêu lưu tình ái, quan hệ chúng ta sẽ được cải 
thiện. 
Người vợ lắc đầu: 
Thôi bỏ đi, tôi cũng đã thử với vài người đàn ông 
khác rồi, chẳng hiệu quả gì đâu! 
 

Đàn bà đãng trí trước đàn ông 
Sau khi đọc cho chồng nghe bài báo nói về sự 
đãng trí, bà vợ nói: 
Thật vô lý khi nói đàn bà đãng trí trước đàn ông. 
Ông chồng chậm rãi trả lời: 
Họ có lý đấy, em đã đọc bài báo này cho anh 
nghe ba lần rồi. 
 

Bồ là mớ rau  
Một gia đình nọ sống rất hoà thuận, mỗi lần 
người vợ hỏi chồng về chuyện bồ bịch. Anh 
chồng chỉ cười và nói: “Ôi, vợ như là nhân sâm 
quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ mà 
thôi”. Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. 
Nhưng một hôm người vợ biết được chồng mình 
có bồ. Một lần bắt quả tang họ ở một quán nọ, 
người vợ khóc lóc nói với anh chồng: 
Thế mà anh nói em như nhân sâm quý giá, còn 
bồ chỉ như là mớ rau. 
Anh chồng mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp: 
Đúng rồi còn gì, nhân sâm thì chỉ khi nào ốm anh 
mới uống, còn rau thì ngày nào anh chả phải ăn. 
 

Nên dùng kim hay đũa 
Chồng thắc mắc: Em cười cái gì thế? 
Vợ: Em cười con bé viết trong tờ báo này. Anh 
xem, nó lại đi lấy kim đâm vào trứng gà để gà con 
thở. 
Chồng: Ờ ngu thật. 
Vợ: Lẽ ra nó phải lấy đũa đâm vào chứ. Cái kim 
nhỏ thế làm sao đủ oxy cho gà thở được? 
 
 

 

Kế hoạch hóa gia đình 
Hai anh bạn trò chuyện: “Có quy định mỗi cặp vợ 
chồng chỉ có từ 1 đến 2 con, mà sao cậu có đến 
6 đứa?”. 
Tôi thực hiện đúng đấy chứ! 
Tại sao đúng? 
Vì 2 vợ trước của tớ chẳng đẻ được đứa nào. 
 

Lời nguyền chết người 
Ở làng nọ có một gia đình cưới vợ cho con. Sau 
một thời gian, người con dâu có mang và đẻ đứa 
con trai rất khỏe mạnh. 
Trong ngày đầy tháng của cháu bé, gia đình quên 
mời một người già trong làng đến dự tiệc. Bà cụ 
rất tức giận và nói một lời nguyền: “Đứa bé gọi 
tên ai trong gia đình, người đó sẽ chết”. 
Khi đứa bé biết nói thì cả gia đình đã quên lời 
nguyền kia. Một hôm đứa bé gọi “Bà ơi”, thế là 
hôm sau bà ngoại nó chết. Khi đứa bé gọi “Mẹ 
ơi”, thì người mẹ cũng ra đi ngay trong đêm ấy. 
Mấy hôm sau, đứa bé gọi “Bố ơi”. Người bố chán 
nản, chẳng thiết ăn thiết uống, lên giường nằm 
chờ chết. Nhưng sáng hôm sau, ông ta thức dậy, 
thấy mình vẫn sống sờ sờ. Chợt nghe tiếng khóc 
bên nhà hàng xóm, thì mới hay anh hàng xóm 
đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra chết. 
 

Sợ gì mà không dám… 
Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị đi chơi, cô 
vợ liền gằn giọng: “Anh à! Hôm nay anh ở nhà 
trông con nhé” Anh chồng luống cuống trả lời: 
Em ơi! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè. 
Cô vợ liền quát: 
Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Anh mà 
bước ra khỏi cửa thì chết với tôi. 
Anh chồng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh 
đáp: 
Tôi sợ gì mà tôi không dám ở nhà cơ chứ! 
 

Ghen với người trong mộng 
Có một anh đang ngủ trưa, bỗng cười khúc khích 
trong mơ. Chị vợ thấy thế, đánh thức dậy: 
Anh chiêm bao thấy gì mà thích thú lắm vậy? 
A! Anh nằm mơ thấy một trang tuyệt thế giai 
nhân. Mới bắt đầu làm quen thì… 
Chị vợ nổi cơn ghen, khóc bù lu bù loa. Anh 
chồng hoảng quá, vội phân trần: 
Chuyện chiêm bao, chứ có phải chuyện thực đâu 
mà làm ồn lên thế! 
Muốn chiêm bao gì thì chiêm bao, chứ chiêm bao 
như thế thì không được! 
Vậy thì từ nay anh không chiêm bao như thế nữa. 
Chị vợ vẫn chưa yên tâm, bảo: 
Nhưng nếu sau này anh cứ chiêm bao như thế 
mà anh không cười thì ai biết! 
Anh chồng làm ra vẻ hối hận, nói: 
Ðã thế thì từ nay anh không ngủ trưa nữa. Ðã 
yên tâm chưa? 

http://www.truyencuoiviet.com/truyen-cuoi-gia-dinh/dan-ba-dang-tri-truoc-dan-ong.html
http://www.truyencuoiviet.com/truyen-cuoi-gia-dinh/bo-la-rau-muong.html
http://www.truyencuoiviet.com/truyen-cuoi-gia-dinh/nen-dung-kim-hay-dua.html
http://www.truyencuoiviet.com/truyen-cuoi-gia-dinh/ke-hoach-hoa-gia-dinh.html
http://www.truyencuoiviet.com/truyen-cuoi-gia-dinh/loi-nguyen-chet-nguoi.html
http://www.truyencuoiviet.com/truyen-cuoi-gia-dinh/ghen-voi-nguoi-trong-mong.html
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Bronzen beeld als kunstwerken 

Lia Krol maakt voor U exclusieve bronzen 
beelden. In opdracht kunnen portretten, 
borstbeelden, gedenkbeelden, tuinbeelden of 
elk ander beeld vervaardigd worden.  
De interactie tussen kunstenaar en 
opdrachtgever maakt de kunstwerken van Lia 
tot bijzondere bronzen beelden. Het prachtige 
monument voor Vietnamese bootvluchtelingen 
in Nederland is mede door deze interactieve 
kracht tot stand gekomen.  
 
U kunt Lia bellen met telefoonnummer 
0344-572577 of haar kunstwerken zien op 
www.bronzenbeeld.nl 

        Vliet Service 

 

 
 

 
 

Reparatie van koelcel, vriescel, koel-
apparatuur, softijsmachine,airco, 

Keukenafzuigventilatie, verwarming ketels, 
geyser, friteuse, opwarming- 

apparatuur,magnetron, oven, vaat- 
wasmachine,gasapparatuur, koffie-
espresso,luchtbehandelingkast,zak-

filters,koolstofilters. 
Verkoop van horeca apparaturen 

 
Contact dhr Vliet Nguyen 
Tel.   030-268863 
Mob. 06-44464380 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.humanrightstulip.nl/candidates-
and-voting/nguyen-quang-a  
Người Việt Nam được đề cử nhận giải “Hoa 
Tuylip về Nhân quyền” / Vietnamese citizen 
nominated for the ‘Human Rights Tulip’ 

 
 
Giải thưởng “Human Rights Tulip” là giải 
thưởng Hàng năm của Hoà Lan giành cho tổ 
chức hay nhà hoạt động nhân quyền đã xúc 
tiến thực thi quyền con người một cách sáng 
tạo. Trong 91 ứng cử viên có 10 người được 
tổ chức Công lý & Hòa bình đề cử. Ông 
Nguyễn Quang A, công dân Việt Nam là một 
trong mười ứng cử viên được lựa chọn vào 
vòng bình chọn công khai. Ông Quang A được 
đề cử vì đã khuyến khích công dân thực hiện 
quyền của mình, quyền đã được Hiến pháp 
Việt Nam công nhận; ông đã truyền cảm hứng 
cho rất nhiều người trẻ. 
 
Mọi người có thể bình chọn cho ứng cử viên 
yêu thích của họ cho đến ngày 7 tháng 9, chọn 
ra 3 ứng cử viên xuất sắc nhất. Sau đó Bộ 
Ngoại giao Hoà Lan sẽ lựa chọn người giành 
giải thưởng và tổ chức trao giải vào ngày 10 
tháng 12, ngày Nhân quyền Quốc tế. Bạn có 
thể bình chọn tại đây:  
http://www.humanrightstulip.nl/candidates-
and-voting 
 

 

• 

https://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting/nguyen-quang-a
https://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting/nguyen-quang-a
http://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting
http://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting
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    Lá thư tòa soạn 
Thế là mùa hè đã nhanh chóng qua đi, mọi sinh hoạt của chúng ta trở lại như thường nhật. Tòa soạn 

VNNS hy vọng quý độc giả xa gần đã vui hưởng một mùa hè thật tươi mát, trút đi bao gánh nặng của 

cuộc đời trong suốt một năm dài đăng đẳng. Thời tiết tại Hòa Lan năm nay khác thường hơn mọi năm, 

do khí hậu thay đổi bỡi sinh hoạt của con người tạo ra, lúc thì mưa dầm nhiệt độ xuống thấp làm cho 

hoa mầu “xấc bấc xang bang”, khi thì nắng nóng oi bức nhiệt độ trên 30 độ C làm các bác nông dân 

phải một phen lao đao, lo cho đám hoa mầu héo úa. 

Theo tập tục của người Việt mình thì, tháng 8 Tây chạy nhằm 

tháng 7 Ta, vào ngày rằm là mùa Vu Lan báo hiếu. Con cháu 

trong gia đình có dịp bày tỏ lòng biết ơn với đấng sanh thành 

dưỡng dục mà ai trong chúng ta cũng đều nhớ đến câu ca 

dao trong dân gian: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa cẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ, kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 
 

Con người khi sinh ra, đến với cõi đời này từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành cần sự giáo dục không 

chỉ của nhà trường mà quan trọng và căn bản hơn hết là của gia đình. Do vậy, các bậc phụ huynh 

đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo huấn con em trong gia đình. 

Để khi đứa bé lúc trưởng thành biết cách hành xử tốt với những người xung quanh. Biết thế nào là 

tinh mẫu tử, tình huynh đệ, tình bằng hữu và tình đồng loại.  

... Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu 
Cùng sẻ chia vui thú-buồn đau 
Nơi nào ta cũng có nhau 
Bạn bè ta mãi gởi trao tâm tình... 
(Tình Bạn - Hồ Thụy Mỹ Hạnh) 

Những vần thơ giản dị của thi sĩ Hồ Thụy Mỹ Hạnh cũng đủ lột tả tâm tình của mối tâm giao, của tình 

bằng hữu. Ta thử lắng lòng nghe câu thơ quen thuộc, rai rức lòng người trong bài hát nỗi tiếng “Nó và 

Tôi” của nhạc sĩ Song Ngọc: 

... Hôm chia tay hai đứa cùng bùi ngùi  
Ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời  
Dặn  nhau gắn vui, dù cho vành môi sẽ khô mấy cũng mỉm cười  

Hai năm sau mới có thư về  

Nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thùy  
Người quen cho biết tin.  
Bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương ... 
 

Lòng mến mộ và sự thương tiếc người bạn, người chiến hữu qua những dòng thơ này thật vô tận. 

Theo dòng suy tư ấy ban biên tập VNNS chọn đề tài “tình bạn – tình chiến hữu” làm chủ đề cho số 

báo kỳ tới. VNNS284 sẽ phát hành vào trung tuần tháng 10. Xin quý văn-, thi-, nhạc sĩ cùng quý vị 

cộng tác viên gởi bài về tòa soạn trước ngày 3-10-2016. 

Kính, 

Tòa soạn VNNS 
 
 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  9  n ă m  2 0 1 6                               54 

 

 

 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  9  n ă m  2 0 1 6                               55 

 

 


