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            Quan điểm  

                                                       

 

Tích Lưu Bình và Dương Lễ kể rằng có hai người bạn tâm giao từ thuở thiếu thời. Dương Lễ nhà nghèo, 

còn Lưu Bình giàu có nên đã đem bạn về nhà ở, ăn cùng mâm, học cùng đèn, tình bạn hữu rất là tương 

đắc. Dương Lễ biết phận mình là con nhà nghèo nên ra sức học, còn Lưu Bình cậy mình có của nên 

lười biếng, ham chơi. Ðến khoa thi, Dương Lễ thi đậu 

được bổ ra làm quan. Còn Lưu Bình thì thi rớt nên sinh 

ra chán nản, ăn chơi hơn trước, thi mãi không đậu, tiền 

của thì đâu phải là bất tận rồi cuối cùng cũng hết. Dương 

Lễ đã âm thầm đưa Châu Long là thiếp thứ ba của mình 

đến nhà giúp Lưu Bình. Cuối cùng Lưu Bình cũng thi đỗ 

Trạng nguyên và tình bạn của họ càng thêm khắng khít 

keo sơn. 

Trong thế kỷ 20 chúng ta cũng thường nghe nhắc đến 

những tình bạn đẹp trong giới văn chương, thi sỹ, âm 

nhạc như: Đoàn Chuẩn và Từ Linh; Tình bạn vong niên 

như Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố; Hay câu chuyện  em Nguyễn Thị Định ở Phú Yên, 6 năm liền cõng 

bạn mình là Lâm Thị Minh Trang đi học là những câu chuyện hay và rất cảm động về tình bạn.  

Nhà văn Amerson đã từng viết: ” Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời 

cho bạn bè vẫn còn quá ngắn ngủi”. “Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình 

bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. 

Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau 

hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở 

hoa.”– Pam Brown.   

Một tình bạn đúng nghĩa thường bao gồm những yếu tố như: là 

nơi ta có thể “trút bầu tâm sự”, làm giảm đi những buồn phiền và 

áp lực trong cuộc sống, giúp ta học hỏi được nhiều điều bổ ích, 

chia sẻ những đam mê, sở thích và tương trợ giúp đỡ nhau trong 

những lúc khó khăn, gian khổ… Những ai trên đời may mắn có 

được một tình bạn với các đặc tính trên đều không quên đặt thêm 

chữ “Thân” trong danh xưng tình bạn. Bởi trong cuộc sống không 

ít thì nhiều, con người ai cũng có bạn bè, nhưng đôi khi “bạn” thì ít 

mà “bè” thì đông, mà bạn “thân” thì còn ít hơn nữa… 

Tình cảm con người thường phức tạp. Đôi khi chúng ta cũng tranh luận rằng tình yêu có trước hay tình 

bạn có trước? Tình bạn và cả tình yêu chung quy cũng có xuất phát điểm từ tình người. Tình người 

chứa đựng tất cả trong đó cả tình bạn và tình yêu của nhân loại… 

Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Giầu vì bạn, sang vì vợ ”. Chúng ta hãy nâng niu, trân trọng tất cả những 

gì chúng ta đang có trong đó có cả tình bạn. 

“Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn” 

Khuyết Danh 

Vinh Thắng 
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thư mời 
 

Kính gởi  - quý vị lãnh đạo các tôn giáo, 
            - quý vị đại diện các đoàn thể, 
            - quý thân hào nhân sĩ. 
 

Đề mục: Mời tham dự buổi họp mặt khoáng đại cộng đồng. 
 
Etten-Leur, 4-10-2016  
 
Kính thưa quý vị, 
 
Chúng ta đang ở vào thời điểm cuối của năm Bính Thân 2016 chuẩn bị bước sang năm  Đinh 
Dậu 2017, những công tác của cộng đồng cần được hoạch định để đi đến chung quyết thực 
hiện theo ý nguyện chung. 
 
Trong kỳ họp mặt này chúng ta có một công tác đặc biệt rất quan trọng cho sinh hoạt của cộng 
đồng, đó là chuẩn bị cho việc bầu lại ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020. 
 
Bên cạnh đó quý vị sẽ được ban chấp hành báo cáo những công tác vừa qua và tình hình tài 
chánh của cộng đồng cùng những công tác trước mắt là ngày nhân quyền và tết nguyên đán 
(Đinh Dậu 2017) sắp tới. 
 
Trong tinh thần đoàn kết gây sức mạnh và cùng chung vai gìn giữ bảo vệ cộng đồng, chúng tôi 
kính mời quý vị nhín thì giờ quý báu đến tham dự buổi họp mặt quan trọng này. 
 
Buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức vào 
 
- thời gian:  Chủ nhật, 30-10-2016 lúc 13:30 giờ đến 16:30 giờ 
- địa điểm:   ‘t Veerhuis 
                      Nijemonde 4 
                      3434 AZ Nieuwegein 
 
Sự hiện diện của quý vị nói lên tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng bảo vệ cộng đồng 
chung. 
 
Trân trọng kính chào thân ái, 
 
 
Nguyễn Hữu Phước 
Chủ Tịch Cộng Đồng 
  

http://www.congdonghoalan.com/
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Thời sự 

Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất 

thủ, công an quân đội tháo chạy 
 
 CTV Danlambao - Lực lượng công an, quân đội 
đã phải tháo chạy tán loạn trước cuộc nổi dậy và 
biểu tình chống Formosa của hơn 10 ngàn người 
dân vào sáng ngày 2/10/2016 tại Hà Tĩnh.  
Sau các cuộc “công thành” dữ dội, video và hình 
ảnh biểu tình gửi đi từ hiện trường cho thấy cảnh 
những ngư dân tuyên bố chiến thắng bằng cách 
trèo lên bức tường Formosa và giơ cao những biểu 
ngữ đòi công ty gang thép này cút khỏi Việt Nam. 

 
 
Có thể nói, đây là phản ứng quyết liệt nhất của bà 
con ngư dân kể từ khi xảy ra thảm họa cá chết đến 
nay. 
Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 2/10/2016, 
hơn một ngàn giáo dân giáo xứ Đông Yên, tỉnh Hà 
Tĩnh đã tập trung tại khu vực trụ sở Formosa để 
yêu cầu nhà máy này đóng cửa. Đông Yên chính 
là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất sau khi xảy ra thảm hoạ cá chết. Cùng thời 
điểm này, hàng ngàn người dân cũng đã đồng loạt 
kéo đến để gia nhập vào đoàn biểu tình. Chỉ sau 
hai giờ đồng hồ, số người tham gia biểu  
tình trước Formosa đã lên tới hơn 6 ngàn người và 
mỗi lúc một đông hơn. 
 
 

 
Đáp lại, nhà cầm quyền CSVN liền huy động lực 
lượng an ninh đông đảo gồm mật vụ, công an, 
cảnh sát cơ động kéo đến bảo vệ công ty Formosa. 
Hình ảnh trên các mạng xã hội cho thấy cảnh lực 
lượng CA, quân đội dày đặc đang đứng dàn trận, 
sẵn sàng đối đầu với nhân dân. 
 
Dù vậy, linh mục quản xứ Đông Yên là cha Phero 
Trần Đình Lai đã lên tiếng hướng dẫn giáo dân 
biểu tình trong ôn hòa. Ngài liên tục nhắc nhở bà 
con về nguyên tắc đấu tranh bất bạo động, giữ thái 
độ ôn hòa, điềm tĩnh nhưng cương quyết trong đấu 
tranh. 
 

 
 

 
 

Ảnh: Giới Trẻ Dũ Yên 

 

Ảnh: Facebook Hong Thai Hoang 

Hàng ngàn người đã cùng đổ xuống đường 

và kéo tới Formosa. Ảnh: Giới Trẻ Dũ Yên 
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Linh mục Lai cũng kêu gọi người dân không nên 
vào bên trong trụ sở Formosa để tránh những rủi ro 
hay hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là trong 
bối cảnh nhà cầm quyền cộng sản luôn tìm mọi 
cách để vu cáo cuộc biểu tình là “bạo động”. 
Đến khoảng hơn 10 giờ sáng, lực lượng công an, 
quân đội bất ngờ ra tay đàn áp người biểu tình. 
Tuy nhiên, người dân đã phản ứng quyết liệt khiến 
những kẻ đàn áp phải tháo chạy. Thậm chí, những 
viên công an bị mắc kẹt tại hiện trường đã phải vội 
vàng cởi bỏ mũ áo để không bị nhận diện. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, chế độ công an trị CSVN 
– được dựng lên bằng bạo lực và đàn áp – đã phải 
nhận thất bại thảm hại trước sức mạnh của số 
đông nhân dân đoàn kết. 
Thừa thắng xông lên, hàng trăm ngư dân chiếm 
lĩnh bức tường thành bao quanh Formosa. Tuyệt 
nhiên, không có bất cứ hành động đập phá nào xảy 
ra như những gì mà chế độ CSVN đang tìm mọi 
cách hù doạ và vu khống. 
Đến khoảng 12 giờ trưa, bà con ngư dân đồng loạt 
rút khỏi Formosa trong ôn hoà và trật tự. Cuộc nổi 
dậy kết thúc với thắng lợi vang dội thuộc về nhân 
dân, đây cũng chính là lời cảnh cáo nghiêm khắc 
đối với Formosa và những kẻ đang tiếp tay bao che 
cho công ty này gây tội ác trên đất nước Việt Nam. 

 

Người dân Hà Tĩnh:  

‘Còn Formosa  
thì chúng tôi còn chiến đấu’ 
 
Cả một ngày Chúa Nhật 02.10.2016, bản thân dù 

mệt đứ đừ nhưng có lẽ cái mệt này chả thấm thoát 

gì với anh chị em Nghệ Tĩnh đang căng sức chiến 

đấu chống lại thảm họa Formosa. Họ là những 

người bình thường, những nông dân, ngư dân nơi 

khô cằn sỏi đá đang làm nên những chiến công vĩ 

đại. 

 

Tôi đã may mắn có nhiều dịp nói chuyện với người 
dân miền Trung, đặc biệt là người dân Nghệ An, 
Hà Tĩnh từ nhiều năm trước khi chưa bị bỏ tù nên 
cảm nhận rõ những căn tính cương trực. Họ sẵn 
sàng sống và cống hiến cho quê hương và cũng 
sẵn sàng để bảo vệ quê hương mình khi tổ quốc 
lâm nguy. 
 
Hôm nay tôi hỏi họ vài câu chuyện xoay quanh việc 
họ xuống đường biểu tình đòi buộc Formosa phải 
đóng cửa vĩnh viễn tại Việt Nam. Họ trả lời tôi với 
một khẩu khí trầm hùng mà trải lòng chân chất. 
Họ kể về những đau khổ và khó khăn từ khi 
Formosa gây ra thảm họa cho ngư dân Miền Trung 
và cho biển Việt Nam. Chị Xoan, một người dân tại 
Đông Yên trần tình: “Cuộc sống của chúng tôi khổ 
cực, nghề nghiệp đi biển bị chấm dứt, con cái đói 
khổ, học hành bị gián đoạn, tiền bồi thường thì 
chẳng đủ để cơm ăn qua ngày”. 
“Mà chúng tôi không chả cần gì cái tiền bồi thường 
của Formosa, chúng tôi chỉ muốn một điều là 
Formosa phải rời khỏi Việt Nam vĩnh viễn” – chị nói 
tiếp. 
Tôi hỏi các anh các chị có e ngại, lo sợ bị đàn áp 
thậm chí bị nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù hay 
không ? 
Mười người như một đều trả lời dứt khoát và đanh 
thép: “chúng tôi không sợ”. 

Ảnh: Facebook Hồ Huy Trường 

Viên công an bị mắc kẹt tại hiện trường 
đã phải vội vàng cởi bỏ mũ áo để không 

bị nhận diện. Ảnh Facebook Le Sơn 
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Không sợ đi tù là vì sao? Họ nói rằng “chúng tôi 
đang chiến đấu, một cuộc chiến thực sự để bảo vệ 
cho quê hương, cho tổ quốc và cho đời con cháu 
chúng ta, vậy thì phải hi sinh đời mình vì quê 
hương và tương lai của dân tộc thì âu cũng là sự 
hãnh diện và vinh quang của một đời người”. 
Nghe những con người quanh năm bám biển hay 
là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nói vậy mà 
tôi tự cảm thấy tự hổ thẹn với lòng mình và với 
những người anh chị em này. 
Tôi hỏi họ việc xuống đường biểu tình chống 
Formosa có chính đáng có phải đạo, có phù hợp 
với luân lý? 
Họ không ngần ngại mà trả lời rằng: 
 
“Thứ nhất, chúng tôi xuống đường biểu tình 
một cách hòa bình, rất trật tự, chặt chẽ và nhân 
văn, chúng tôi không làm gì trái pháp luật, 
không gây ra bất cứ điều gì sai quấy, chúng tôi 
giữ căn tính của đạo Công Giáo là yêu thương 
và chia sẻ”. 
“Thứ hai, tất cả việc làm của chúng tôi là mưu 
cầu hạnh phúc và mưu cầu cuộc sống chính 
đáng cho chúng tôi và con cháu chúng tôi, và 
cho đất nước Việt Nam, vì thế chúng tôi thấy 
việc làm của chúng tôi là hết sức chính đáng 
và phải đạo”. 
 
Tại sao một nhà nước lúc nào cũng rêu rao là “của 
dân, do dân và vì dân” lại đẩy người dân vào 
những cảnh khốn cùng như vậy? Tại sao họ đang 
rên siết quằn quại trong đau khổ mà nhà nước đó 
lại làm ngơ? Tại sao cái nhà nước lại tìm mọi thủ 
đoạn để tuyên truyền vu khống những việc làm yêu 
nước thương nòi của người dân, tại sao lại ra sức 
đàn áp, đánh đập và thậm chí bắt bớ, bỏ tù người 
dân đang bị đẩy vào đường cùng ? 

 
Đến đây, tôi chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng “Yêu 
nước là phẩm chất của đức hạnh”, nhưng có lẽ 
cái phẩm chất đó không tồn tại trong tiềm thức, tư 
duy và trái tim của kẻ rước Formosa vào giày xéo 
đất nước. 

Với sức mạnh đoàn kết của một khối người có thể 
chặn đứng con sóng dữ Formosa của người Nghệ 
Tĩnh, với sự anh dũng của đoàn đoàn lớp lớp hiên 
ngang tiến ra sa trường chiến đấu từng ngày từng 
giờ với Formosa thì những kẻ ra sức bảo vệ cho 

Formosa chỉ nhận cái kết đắng nếu họ không đứng 

về phía đoàn người mãnh dũng đó. 

Người dân Hà Tĩnh nói với tôi rằng “còn Formosa 

thì chúng tôi còn chiến đấu”. Tôi nghĩ rằng, cả dân 

tộc Việt Nam cũng đang ngày đêm chiến đấu cùng 

với anh chị em miền Trung ruột thịt của mình. 

02.10.2016 

Paulus Lê Sơn 

P.s: Hình ảnh biểu tình của dân làng Đông Yên cũ 

tại cổng Formosa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thương Paris Như Nỗi Nhớ Sài 
Gòn 

 
 
Lịch sử dắt tôi qua những con đường 
Quanh co đầy bóng tối 
Bóng tối hoài nghi, oán ghét, hận thù 
Những lô-cốt thực dân dày 
Những địa đạo âm u 
Đã có một thời tôi không thích nghe tiếng Pháp. 
Tôi thuộc lòng chuyện Henry Rivière đưa quân 
ra Bắc 
Hoàng Diệu treo cổ dưới cành cây 
Bao oan hồn ông bà tôi phảng phất đâu đây 
Trên những cánh đồng Việt Nam 
Máu xương còn đọng lại 
Nhưng lịch sử cũng dạy tôi 
Để vươn lên cùng thời đại 
Một con người 
Một đất nước 
Phải vượt qua. 
Hận thù dày một ngày cũng sẽ phôi pha 
Chỉ có tình người là ở lại 
Để sáng hôm nay 
Tiếng bom nổ rất xa nhưng sao tôi nghe gần 
chi lạ 
Bởi vì tôi thương Paris như nỗi nhớ Sài Gòn. 
 
(Ảnh và thơ Trần Trung Đạo, Boston 
14/11/2015) 
 
 
 
 
 

http://www.trantrungdao.com/wp-content/uploads/2015/11/paris1.jpg
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CÚ ĐẤM THÉP VÔ 
HÌNH CỦA CÁ 
 

Khí thế hừng hực của nhân dân ta trên con đường 

tìm cho mình sự sống và cứu lấy Tổ quốc khỏi 

cảnh điêu tàn bởi giặc ngoại xâm đang ngày đêm 

tàn phá môi trường trên quê hương xứ sở. 

 

Biển chết… không những làm ảnh hưởng trực tiếp 

đến hàng trăm nghìn đồng bào ngư dân xưa nay 

chân trần hòa mình trong những cơn sóng nhấp 

nhô của đại dương. Biển chết còn làm ảnh hưởng 

đến cả một vùng hệ sinh thái rộng lớn với hàng 

chục nghìn km2 bị hủy diệt và nguy cơ bị hủy diệt. 

Thông qua sự tiếp tay của đảng cộng sản, Cty 

TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 

(gọi tắt là Formosa) bắt đầu tiến hành xây dựng 

thành lũy. Từng bước Formosa đã cũng cố cho 

mình bằng việc nhập cảnh hàng chục nghìn quân 

nhân dưới chiêu bài công nhân lành nghề từ Trung 

Quốc vào Việt Nam… 

Đến ngày 6/4/2016 bắt đầu xuất hiện sự kiện cá 

chết hàng loạt tại Hà Tĩnh, khu vực vùng biển Kỳ 

Anh. Từ sự việc này người dân đã bắt đầu có 

những phản ứng, nhưng không dừng lại ở đó… chỉ 

4 ngày sau… 

- Ngày 10/04 hiện tượng cá chết xuất hiện tại 

Quãng Bình… rồi 5 ngày sau đó… 

- Ngày 15/10 hiện tượng cá chết xuất hiện tại 

Thừa Thiên – Huế. 

- Ngày 16/10 hiện tượng cá chết xuất hiện tại 

Quãng Trị… 

Những phản ứng của người dân cũng nóng lên 

từng ngày theo sự kiện vì người ta phát hiện ra 

những ống xã thải khổng lồ bắt nguồn từ Formosa 

ra biển. Những chất độc hại như được chủ mưu để 

tàn sát đồng bào Việt Nam vì nó đang len vào 

những bữa ăn hàng ngày của nhân dân. 

 

 

 

 

 

 

Hàng loạt các cuộc biểu tình lớn nhỏ cũng được 

hình thành để tương xứng với các sự kiện về hiện 

tượng cá chết do nhiễm độc bởi Formosa và đảng 

cộng sản. Trên cả nước từ Hà Nội vào Sài Gòn 

xuyên suốt dải đất hình chử S đồng bào nhân dân 

ngày càng nhận ra sự thông đồng của giới cầm 

quyền cộng sản để “bán rẻ Tổ quốc”, những cuộc 

đàn áp bắt bớ những người yêu nước nói lên tiếng 

nói chống giặc Tàu ngoại xâm đang hủy hoại môi 

trường bị chính bởi đảng cộng sản chủ mưu qua 

hình ảnh của ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn 

Phú Trọng đến thăm Formosa sau hiện tượng cá 

chết hàng loạt và sự im lặng của đồng bọn trong 

đảng cộng sản của ông, đồng thời còn thể hiện qua 

Sài Gòn, 1-5-2016 

Hà Nội, 1-5-2016 



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

 
hình ảnh của người phụ nữ Cấn Thị Thêu cũng 

như Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm). 

Hy sinh đấu tranh vì tình yêu thiêng liêng với Tổ 

Quốc cho môi trường sống của nhân dân trước 

họa ngoại xâm tưởng chừng như rào cản lớn nhất 

là giặc Tàu trên đất Việt thì lại không mà là chính 

đảng cộng sản, và điều đó làm cho lòng dân thêm 

căm phẫn… để rồi… 

Một buổi sáng đẹp trời trong tiếng hô vang khẩu 

hiệu “Formosa… Cút! Cút! Cút!” nhân dân và đồng 

bào quốc nội cũng như hải ngoại đã đồng lòng hiệp 

thông cùng nhân dân Hà Tĩnh tạo nên những bước 

chân dồn dập, sĩ khí dâng trào làm vang dậy một 

góc trời hùng thiêng sông núi. Tiếng cười nói hò 

reo át cả một góc trời bình yên làm cho quân giặc 

hoảng hồn khiếp sợ, những hình ảnh được ghi lại 

như những tài liệu lịch sử quý báu cho muôn đời 

con cháu Việt Nam tự hào về Dân tộc… những sự 

tháo chạy của bề tôi đảng cộng sản như báo hiệu 

cho ngày diệt vong của cộng sản là không thể tránh 

khỏi… những bước chấn đuổi giặc vẫn tiếp tục, 

nhân dân ta đã từng bước lấn át địch quân bằng 

chính nghĩa và tinh thần Dân tộc, Tổ quốc, sau khi 

chiếm cứ được cổng thành Formosa và đẩy lùi 

được địch quân cộng sản khỏi chiến trường. Đồng 

bào đã để lại những thông điệp trong ôn hòa và lịch 

sự nhưng lại là một “cú đấm vô hình” cảnh báo cho 

đảng cộng sản cũng như giặc Tàu trên cả nước nói 

chung và Formosa nói riêng. 

Tử Hòa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trời sẽ không tha cho những kẻ phá 

Chùa Liên Trì, giẫm đạp lên Phật 

pháp 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Liên Trì, thuộc GHPGTN một ngôi chùa đã 

có tuổi đời đã 70 năm, hiền hòa nằm nép mình 

dưới tán cây bên bờ sông Sài Gòn quân 2, Sài 

Gòn. Ngôi chùa như một sinh linh nhỏ bé bao năm 

nay hòa nhịp tâm linh của người dân quận 2 đã 

không thể biết được số phận tàn nhẫn sắp giáng 

xuống đầu. Hòa thượng trụ trì Thích Không Tánh, 

các Đại đức và phật tử đang ngụ trong chùa cũng 

không biết được điều đó. Hơn 500 bộ di cốt của 

Phật tử đã vãng sanh đang gửi trong Chùa cũng 

không biết được điều đó. 

Buổi sáng sớm ngày 8/9/2016, mặt trời đã lên cao. 

Gió nhẹ từ bờ sông thổi vào, mang đến cái tiết cuối 

thu hơi lành lạnh. Hòa Thượng trụ trì Thích Không 

Tánh, người đã sống ở ngôi chùa Liên Trì này 50 

năm có lẻ, cùng với vài các đạo đức khác đang 

buổi hành lễ sáng. Có vài phật tử, dân oan ngụ 

trong chùa đang dọn dẹp quét tước trước sân... 

Tiếng gõ mõ cóc cóc quen thuộc vang lên, điểm 

thêm một tiếng chuông ngân bay xa xa... 

Đột nhiên con đường trước cổng chùa Liên Trì 

bỗng tối sầm lại, Tiếng còi hụ, tiếng động cơ xe ô 

tô rền vang, và những bóng người xa lạ từ đâu 

bỗng xuất hiện đầy trước cổng chùa. Các lực 

lượng CA, CA chìm mặc sơ vin, bảo vệ, dân 

phòng...với hàng trăm người cùng với dùi cui, roi 

điện và cả súng nữa xuất hiện bao vây kín mít cả 

ngôi chùa. Một hàng rào Cảnh sát mặc sắc phục 

đứng lập vòng rào phía bên ngoài để ngăn cản 

những Phật tử và người dân nào muốn vào chùa 

để chia sẻ nỗi khủng khiếp cùng với các nhà sư. 

Hòa thượng trụ trì cùng các đại đức ngôi nơi gian 

chính trong thế Khiết Già của tinh thần bất bạo 

động. Bên ngoài là tiếng còi hụ, tiếng loa đọc lệnh 

cưỡng chế vang lên cùng tiếng khóc nức nở của 

một vài Phật tử bị ngăn không cho vào chùa. 

 CÂY VẢ VƯỜN EM  
 
Hè về gốc vả cạnh bờ ao 
Mát rượi vườn xinh tự thuở nào  
Quả ngọt in hình cầu lả lướt  
Cây xanh toả bóng gió rì rào  
 
Rồng bay lữ khách lòng yêu mến  
Phượng múa thi nhân dạ xốn xao    
Cảnh sắc làng quê đầy quyến rũ  
Gieo tình gợi hứng tứ lên cao. 
   

Quang Chính  
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Rồi đúng 7,30 CA cắt cổng khóa chính và ùa vào 

chùa như một cơn sóng dữ. Những thân hình to 

lớn, những tiếng la hét, tiếng chửi thề của lực 

lượng cưỡng chiếm chùa vang lên ầm ĩ trong 

những tiếng cầu kinh hối hả, tắc nghẹn của các 

nhà sư, giống như tiếng khóc của bầy chim sẻ nhỏ 

đang than khóc cho cái tổ giờ đây đang tan tác tơi 

bời... 

Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật... 

 

Những kẻ cướp chùa to lớn không hề nương tay 

khi nắm lấy từng vị sư đang ngồi gõ mõ tụng kinh, 

và rồi cứ 5 nhân viên nắm quặt tay vị sư ra sau 

lưng rồi sỗ sàng đẩy họ đi. Những nhân viên công 

an mặc thường phục lực lưỡng mở cửa từng 

phòng để kiểm tra rồi cưỡng chế các tu sĩ đưa ra 

ngoài phòng khách làm việc. Hòa thượng Thích 

Không Tánh đứng chết lặng khi nhìn những vị đại 

đức đáng kính cùng vài Phật tử bị đối xử như 

những kẻ tội phạm, nhìn ngôi chùa thân thương 

bao nhiêu năm qua giờ như một cái trại tập trung 

nhỏ với từng đoàn Công An chìm nổi hằm hằm 

đứng canh chật hết cả chùa. Chưa bao giờ hòa 

thượng trụ trì lại thấy cảnh hung hăng, bao ngược 

của hàng trăm công an chỉ để trấn áp vài vị sư già 

cùng ngôi chùa nhỏ bé của mình. Ông ngã xuống 

gần nơi thờ tự, chỗ chính điện đặt tượng Phật, 

tượng các vị Bồ Tát... và ngất đi... 

Khi hòa thượng trụ trì tỉnh dậy, ông buộc phải nằm 

nghe các lực lượng thay mặt cho chính quyền đọc 

lệnh cưỡng chế. Rồi cùng với đại đức Thích Đồng 

Minh, ông bị đưa ra xe và đi viện quân 2 trong vòng 

vây của hàng chục công an viên. Điện thoại bị phá 

sóng, và trong mấy ngày sau đó các Phật tử phải 

chia nhau đi tìm thì mới biết được ông nằm ở bệnh 

viện quận 2. Các tu sĩ và Phật tử còn lại bị cưỡng 

ép đưa đến nhà tạm ở mãi tận Cát Lái. Toàn bộ đồ 

đạc trong chùa như tượng Phật, pháp khí, di ảnh 

và mọi vật dụng của chùa đều bị cưỡng chế di dời. 

Hơn 500 bộ di cốt ở chùa cũng bị đưa về nhà tạm. 

Chùa Liên Trì chính thức bị thất thủ. 

Những ngày này ai nặng lòng muốn được nhẹ 

bước chân thăm ngôi chùa một thời nổi tiếng đó thì 

đều bất thành. Như một tiền đồn bị thất thủ, chùa 

Liên Trì bị những lưỡi thép, cùng các đơn vị công 

an bao vây và cấm ngặt mọi sự nhập chùa. Những  

tấm nilon lớn quây chặt và che kín tất cả mọi con 

mắt nhìn vào. Ở đằng sau những tấm vải nilon che 

giấu là một cuộc phá chùa vĩ đại mà chính quyền 

quận 2 đang tiến hành. Không hề có bóng tối nào 

che bớt che đi cảnh bọn Bá Đạo đang hào hứng 

phá chùa. Chỉ có những Phật tử và người dân gần 

chùa đang ngẩn ngơ đứng nhìn ngôi chùa thân 

thiết đang bị công nhân và máy móc đập phá dần, 

đập phá dần... Những mảng di vật thiêng liêng, nơi 

vài năm trước đã từng là trạm xá dành cho các 

thương phế binh VNCH chen chúc đến khám 

bệnh. Nơi mà bao dân oan, dân đen gặp hạn đã 

từng lăn ra ngủ cũng đang biến dần, biến dần... 

 

Chùa Liên Trì không còn nữa. Nó không còn bởi vì 

70 năm trước các tu sĩ tiền nhiệm của sư Thích 

Không Tánh đã chọn lựa một nơi mà 70 năm sau 

có bầy ma quỷ đang nhảy múa vì đã triệt hạ được 

một ngôi chùa có tên Liên Trì. Ngôi chùa không 

còn nữa bởi những kẻ vô đạo buôn thần bán thánh 

đang hò reo ăn mừng vì cái chiến công ấy... 

Rồi một ngày kia hòa thượng Thích Không Tánh 

được thả về từ đám công an. Nhà sư đã thảng thốt 

bước vội vào cái nơi ngổn ngang sắt thép và không 

tìm đâu thấy bóng dáng của chùa xưa nữa. Bất 

ngờ vị sư già ngồi sụp xuống cái đám gạch vụn tan 

hoang đó. Ông bật khóc. Những giọt nước mắt 

chưa bao giờ rơi của vị sư trụ trì tuổi 80 bỗng lã 

chã rơi xuống cái nền đất gạch ngổn ngang, mà 

mới đó từng có một ngôi chùa nhỏ nép mình dưới 

tán cây xanh mang tên Chùa Liên Trì... 

Khóc đi, cứ khóc nữa đi, cứ khóc 
Khóc để mai sông cạn khóc đá mòn.. 
18.09.2016 
Mai Tú Ân 
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Hạ Cờ Đỏ, Dựng Cờ Vàng 
Tại Thành Phố Nijmegen - Hòa Lan 

 
Trở lại thành phố Nijmegen. 
Thành phố của hơn 10 năm qua đã gắn liền với Cờ 
Vàng.  Mỗi năm, cứ vào những ngày đầu hè, vào 
tuần lễ thứ 3 của tháng 7, Cờ Vàng đã cùng với 
hàng chục quốc kỳ của các quốc gia trên khắp thế 
giới, tung bay trên khắp nẻo đường của thành phố 
Nijmegen và vùng phụ cận, trước hàng trăm ngàn 
người đón chào. \ 
 

 
4 NGÀY ĐI BỘ QUỐC TẾ NIJMEGEN 2015 

 Nay, trời đã vào thu, cứ tưởng câu chuyện Cờ 
Vàng đã qua, chờ mùa hè năm tới; không ngờ trưa 
thứ hai này, anh trưởng toán Nhóm Vinh Danh Cờ 
Vàng Hòa Lan,  nhận điện thoại cùa anh bạn đồng 
hương ở Nijmegen, nói đến chuyện treo Cờ,… 
Anh bạn là người đã tình nguyện ‘’ nuôi quân Cờ 
Vàng ‘’ trong suốt tuần lễ 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế ở 
Nijmegen. Là một trong những quân nhân tốt 
nghiệp khóa cuối cùng của quân trường Bộ Binh 
Thủ Đức, anh bạn luôn luôn gắn bó và một lòng 
với Lá Cờ Vàng.  
 
Anh bạn gọi điện thoại cho biết, một đồng hương 
ở Nijmegen thấy một chiếc xe bán chả giò đang 
đứng bán trong ngày hội chợ trong phố Nijmegen, 
có treo 2 lá cờ ‘’ máu’’ của Việt cộng. Anh bạn  liền 
chuyển tin cho anh trưởng Nhóm và nhờ báo tin 
luôn cho Ban Thường Vụ Cộng Đồng. 
Vừa nhận được tin, một mặt anh trưởng Nhóm 
thông báo cho Ban Thường Vụ, mặt khác anh liên 
lạc với một vài thành viên của Nhóm.  
Trong buổi họp thu gọn và cấp tốc vào tối thứ hai 

ngày hôm đó, anh em trong Nhóm đã  bàn tính 

cách thức đối phó. 

Chống Việt cộng, trong đó có việc tìm cách không 
để cờ Việt cộng xuất hiện,..là công việc của người 
Việt tỵ nạn cộng sản. Công việc này không phải là 
của riêng ai, của đơn vị nào. Cùng nhau, chúng ta 
sẽ có nhiều sáng kiến và từ đó hy vọng sẽ đạt 
được hiệu quả hơn. 

Qua kinh nghiệm thảo luận giữa Ban Tổ Chức  4 
Ngày Đi Bộ Quốc Tế với  Đại Diện của Ban 
Thường Vụ Cộng Đồng cùng với Đại Diện của một 
số Đoàn Thể, thấy rằng đối những với nghi thức 
mang tính Quốc Tế hay Quốc Gia, chúng ta chưa 
đủ sức làm thay đổi quyết định của họ về việc treo 
cờ; nhưng ở bình diện cá nhân hay ở địa phương, 
nếu khéo léo và may mắn, chúng ta hy vọng có thể 
thành công.  
 
Ngày hôm sau, trưa thứ ba, anh trưởng Nhóm 
quyết định trở lại Nijmegen, cùng với anh bạn đồng 
hương…ra trận. 

 
Mặc dù đã được thông báo ngày hôm qua, cả hai 
anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi chạm phải sự 
thật đang diễn ra trước mắt. Không nghĩ rằng tại 
một nơi có đến trên hàng trăm người Việt tỵ nạn 
cộng sản đã được chính quyền và nhân dân của 
thành phố tiếp nhận cho định cư, đã sợ và xa lánh 
‘’ màu máu ‘’ của lá cờ, nay lại thấy  ‘’ nó’ ‘’ treo 
trên chiếc xe bán chả giò… 
Sau khi dừng lại đôi phút để chuẩn bị tinh thần, hai 
anh tiến đến chiếc xe bán chả giò, chạm mặt hai lá 
cờ máu  và chạm mặt người chủ chiếc xe.  
Căng thẳng, bất bình nhưng vẫn từ tốn, khiêm 
nhường, nhỏ nhẹ… hỏi chuyện với người bán 
hàng về ‘’ lá cờ ’’. 
‘’ – Tôi phải dẹp hai lá cờ này à ? “ 
Người bán hàng nhìn với đôi mắt ngại ngùng,.. hỏi 
lại, khi hai anh nói rằng hai anh không muốn  thấy 
nó. 
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‘’ - Thưa ông, không phải vậy. Ông muốn treo lá cờ 
nào là quyền của ông. Chúng tôi chỉ mong ông hiểu 
cho chúng tôi …” 
Hai anh ôn tồn  trả lời. Và tiếp: 
‘’ - Có điều, đó không phải là lá cờ do chính nhân 
dân Việt Nam chúng tôi chọn. Đảng cộng sản độc 
tài Việt Nam đã tuân theo lệnh của  đảng cộng sản 
Nga - Tàu, đem nó về, bắt dân chúng phải treo nó. 
Dưới lá cờ đỏ này, đảng cộng sản đã giết không 
biết bao nhiêu dân Việt Nam trong quá khứ và hiện 
đang dâng cả đất và biển cho Tàu cộng. Hàng triệu 
người Việt đã trốn chạy khỏi lá cờ này, và hiện nay 
vẫn còn đang diễn ra. Chính vì vậy mà chúng tôi 
không muốn thấy lá cờ này. Mong ông thông cảm 
cho… Nếu được xin ông vui lòng lấy nó xuống….’’ 
 
Sau khi nghe hai anh đem hết tâm tình trình bày 
một ít về lịch sử lá cờ và vì sao hai anh không 
muốn thấy nó, lời của ông chủ xe chả giò trở nên 
thân thiện một cách kỳ diệu. 
‘’ - Tôi hoàn toàn cảm thông hoàn cảnh và lý do đòi 
hỏi của các ông. Tôi sẽ lấy nó xuống và cất đi. Tôi 
làm ngay bây giờ..’’ 
Cờ đỏ bị hạ xuống. Tuyệt vời! 
Nói là làm. Ông bước ra khỏi xe, vói tay rút từng 
cán cờ và cuốn tròn lại. 
Thật là bất ngờ! Thật là thú vị. Hai anh mừng vô 
cùng. Không ngờ người bán chả giò nhanh chóng 
chia sẻ nỗi lòng của hai anh như vậy. 
Không chần chờ, hai anh vừa cám ơn vừa tiếp tay  
ông chủ xe bán chả giò, cuốn thật nhanh hai lá cờ 
máu lại. 
Sau khi hạ được hai lá cờ máu, lòng rộn ràng hớn 
hở như mở cờ, hai anh bình tĩnh,…bước thêm một 
bước nữa. Trót đã ra trận, thắng được trận đầu, 
giờ phải thừa thắng xông lên để,…dứt điểm. 
Và hai anh quyết định …tiến quân. Hai anh  hỏi ông 
chủ xe, nếu muốn treo cờ Việt Nam, hai anh sẽ 
trao tặng Lá Cờ Vàng. Ông ta nhiệt tình trả lời 
ngay, rất muốn. Thế là xong. 
Tối hôm qua,  anh trưởng Nhóm đã chuẩn bị 
kỹ,..cất ‘’vũ khí chiến lược ‘’ của mình trong túi đeo 
lưng trước khi …ra trận. Cho nên khi nghe ông ta 
vui lòng tiếp nhận và muốn treo, anh trưởng Nhóm 
lập tức kéo từ túi lưng ra một Lá Cờ Vàng, niềm 
nỡ trao cho ông ta, sợ để lâu, ông ta đổi ý!!! 
Ông tháo lá cờ đỏ ra đưa tay nhận Lá Cờ Vàng, tra 
vào cán và treo lên. 
Cờ Vàng đã được treo lên… Tuyệt vời! 
Cả chủ cửa hàng và ,… người khách không 
mời…chụp chung tấm ảnh…để đời. 
Cũng may, lúc bấy giờ còn ít khách, nên hai anh 
có cơ hội tâm tình thêm với ông chủ xe. Ông ta 
nghe êm tai và rất hài lòng nhìn lên Lá Cờ Vàng. 
 
Trước khi ra về, hai anh hỏi ông ta có muốn treo 
thêm Lá Cờ Vàng phía bên kia cho cân xứng 
không, ông ta cười, muốn xin thêm một Lá Cờ nữa. 
 

Đến lúc này, anh trưởng Nhóm mới quay qua cầu 
viện anh bạn đồng hương, bởi anh trưởng Nhóm 
không nghĩ là …ai đó chịu nhận treo Cờ Vàng mà 
lại nhận treo hai lá cờ, cho nên anh chỉ đem theo 
một lá mà thôi. Anh chỉ hy vọng hạ được lá cờ đỏ 
đã là quá thành công, quá thỏa nguyện rồi. Nhưng 
trời còn thương cho người có lòng, nhà anh bạn 
đồng hương  còn giữ một Lá Cờ Vàng. Anh bạn 
đồng hương sẵn sàng tặng ông ta. Thế là hai anh 
chạy về nhà, cách đó chừng 10 km, lấy Lá Cờ 
Vàng thứ hai. 

 
Lúc trở lại, trời cũng đã xế chiều, khách hàng 
tương đối rộn rịp. Cửa hàng của ông đang đông 
khách ( phải chăng nhờ Lá Cờ Vàng !?!?_), hai anh 
chỉ kịp trao và ông hứa, sau khi bán cho mấy người 
khách, sẽ treo lên. 
 
Hai anh ngỏ lời cám ơn, chào ông bán hàng, đưa 
mắt nhìn lên Lá Cờ Vàng đang tung bay trên chiếc 
xe chả giò một lần nữa, rồi thích thú thả bộ trở lại 
bãi đậu xe. 
Nijmegen đã vào thu từ hai tuần qua. Trời sẻ lạnh,  
nhưng hai anh cảm thấy lòng mình ấm áp vô 
cùng... 
Hòa Lan, đầu mùa thu 2016. 
Trần Hữu Sơn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh ngôn 

Một danh ngôn mà chúng ta thường nghe “thế 

giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt 

vời và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người mẹ” Thật 

vậy, bao nhiêu thơ viết về mẹ cũng không đủ, 

bao nhiêu nhạc hát về mẹ cũng không vừa. Biển 

Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn 

nhưng không sao có thể so sánh được với tấm 

lòng của mẹ. Bản nhạc nào viết về mẹ cũng hay, 

bài thơ nào viết về mẹ cũng cảm động bởi vì 

ngôn ngữ dành cho mẹ là ngôn ngữ của trái 

tim…..                   ( Sưu tầm ) 
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Chủ đề 

Lts. Phan Lạc Tiếp là nhà văn được nhiều người 

biết đến với cách viết bình dân, sát với cuộc sống 

và rất lôi cuốn đọc giả. Nhà văn Phan Lạc Tiếp 

sinh năm 1933, quê quán Sơn Tây. Ông theo 

đoàn người di cư vào miền Nam năm 1954. Thời 

loạn ly chinh chiến ông phục vụ cho binh chủng 

hải quân với cấp bậc trung tá. Năm 1975 ông di 

tản sang sinh sống tại San Diego, Hoa Kỳ. Trong 

những năm làn sóng vượt biển dâng cao, ông đã 

tham gia công tác cứu người vượt biển cùng Ts. 

Trần Hữu Xương. Những tác phẩm nỗi tiếng của 

ông được nhiều người yêu thích như: Một Chút 

Nhớ Quên, Một Đời Oan Trái, Bờ Sông Lá Mục, 

Gió O, Cây Thông, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, 

Quê Nhà 40 Năm Trở Lại, v.v... Nhân chủ đề 

VNNS kỳ này “tình bạn, tình chiến hữu”, xin 

giới thiệu đến quý độc giả tác phẩm Phó đề đốc 

Hoàng Cơ Minh, một trong những tác phẩm nổi 

tiếng của nhà văn Phan Lạc Tiếp. Vì bài vượt 

quá khổ quy định của báo, chúng tôi sẽ đăng 

thành hai kỳ. Kính mời quý độc giả theo dõi sau 

đây: 

*   *   * 

PHÓ ĐỀ ĐỐC HOÀNG CƠ MINH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi tôi ra trường đầu thập niên 60, tổng số sĩ quan 
Hải Quân chưa đến 300 người. Quân số tất cả Sĩ 
Quan, Hạ Sĩ Quan và Đoàn Viên của Hải Quân vào 
khoảng 4000 người. Do đó hầu như chúng tôi biết 
tên, biết tuổi và tính tình của tất cả những sĩ quan 
đàn anh. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân số 

Hải Quân trên 40 ngàn, trong đó sĩ quan có đến 
mấy ngàn. Riêng cấp tướng có 10 vị tại chức và 1 
vị đã về hưu vì đáo hạn tuổi. Số sĩ quan cấp tướng 
này có thể chia ra làm 2 loại. 
Thứ nhất là các vị xuất thân khoá 1 Nha Trang do 
Pháp huấn luyện trên Hạm Đội Viễn Đông (Division 
Navale d’Extreme Orient), với thâm niên quân vụ 
và chức vụ nên ưu tiên lên tướng trước với cấp 
bậc 2 sao, 3 sao. 
 
Thứ hai là những vị mới lên sau này, 1 sao, khi 
cuộc chiến ở giai đoạn cam go và Hải Quân bành 
trướng mau lẹ, gồm sĩ quan xuất thân khoá 1 
trường Sĩ Quan Hải Quân Brest, do Pháp huấn 
luyện; khóa 2, khoá 3, khoá 4 và khoá 5 Sĩ Quan 
Hải Quân Nha Trang. Ông Hoàng Cơ Minh xuất 
thân khoá 5, lên tướng, là người độc nhất trong 
khoá ông được vinh dự này. Đa số sĩ quan khoá 5 
mang cấp bậc đại tá, có người còn đeo trung tá. 
Đại tá Nguyễn văn May cùng khoá với ông, nhận 
định “ Trừ lon trung úy là chúng tôi cùng lên chung, 
sau đó hầu như cấp bậc nào ông Minh cũng lên 
trước anh em bởinhững công trạng đặc biệt.  Ông 
Minh quả là người xuất sắc, hơn người.” 
 
Trong thời gian thụ huấn, là sinh viên chuẩn úy, 
chúng tôi nhìn các Sĩ Quan đàn anh đã ra trường 
bằng tấm lòng khao khát và ngưỡng mộ, nói chi 
đến vị đại úy hạm trưởng, ba vạch vàng trên vai và 
huy hiệu hạm trưởng gắn trên nắp áo. Các vị ấy 
cao xa quá, tài giỏi quá, xung quanh là cả một vùng 
sương mù huyền thoại. 
 
Ông này khó tính, chì sóng. Ông kia cặp cầu xuôi 
sóng mà êm như để. Ông khác tuy rất thâm niên 
nhưng không thích làm việc trên bờ, chỉ thích đi 
tàu… 
 
Lúc ấy đại úy Hoàng Cơ Minh đang là hạm trưởng 
trục lôi hạm Bạch Đằng II, HQ116. Chiến hạm tuy 
nhỏ nhưng mới tinh, trên ống khói có 
gắn huy hiệu vẽ một mỹ nhân ngư cầm cái chổi (để 
quét mìn). Trên huy hiệu này là một chữ ƯU bằng 
đồng thau sáng loáng, chứng tỏ trong kỳ thanh tra 
thường niên vừa qua, chiến hạm đã đạt điểm tối 
đa trên mọi lãnh vực : thi hành tốt các công tác 
được chỉ định; bảo trì toàn hảo các loại máy móc 
trên tàu và tinh thần phục vụ của nhân viên rất cao. 
 
Khi bước chân xuống thực tập trên trục lôi hạm 
này, chúng tôi thấy khác hẳn những chiến hạm 
khác. Hầu như nơi đâu trên tàu nếu không sơn 
phết sáng trưng, đều được đánh đồng bóng lộn. 
Không có chỗ hoen rỉ, vàng úa bọng sét. Vì chiến 
hạm này vỏ bằng gỗ, không rỉ sét, nhưng dễ vỡ. 
Vận chuyển phải thật khéo léo, tránh va chạm như 
loại tàu vỏ sắt. Kim loại dùng trên tàu này một phần 
là sắt, thép đã khử từ mà đa số cơ phận làm bằng 
đồng thau. Lý do đồng thau không bị hút bởi từ lực, 
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tránh nguy hiểm cho chiến hạm đi gần loại mìn từ 
tính. Ngay trên sân chính là một mặt trống khổng 
lồ để phá mìn âm thanh. 
Bên cạnh đó là cuộn giây cable có đến gần 10 
phân đường kính nằm chình ình trong trục quay. 
Đối với chúng tôi, những sinh viên chưa ra trường, 
quang cảnh ấy là những gì choáng ngợp, khó 
khăn. 
 
Tôi và mấy bạn cùng khóa đứng nghiêm túc trên 
đài chỉ huy, quan sát và ghi chép mọi diễn tiến tại 
đây, chiêm ngưỡng vị hạm trưởng, đại úy Hoàng 
Cơ Minh đứng điều khiển con tàu. Còi nhiệm sở 
vận chuyển kéo lên. Thuỷ thủ đoàn quần xanh 
đậm, áo xanh xám nhạt, áo phao màu đỏ, mau 
chóng chạy vào nhiệm sở. Lệnh hạm trưởng ban 
ra sắc, gọn, được nhắc lại và thi hành rất chính 
xác. Khi con tàu đã ở trên hải lộ, ngoan ngoãn 
hướng mũi ra cửa biển, hạm trưởng đứng một lúc, 
hướng mắt ra khơi. Ông trở lại ghế dành riêng cho 
hạm trưởng, thong thả châm điếu Bastos, hít một 
hơi dài, thở khói mù mịt, rồi ra lệnh “Giải tán nhiệm 
sở vận chuyển.”  
 
Gió thổi bay dây hiệu kỳ chiến hạm lật phật. Một 
hồi còi dài ré lên. Tiếp theo ngay là hồi còi nhiệm 
sở của phiên hải hành. Vị sĩ quan trưởng phiên giơ 
tay chào hạm trưởng biểu lộ sự sẵn sàng, là sĩ 
quan đương phiên đứng ngay cạnh la bàn điện ra 
lệnh cho phòng lái. Đó là hình ảnh đầu tiên tôi có 
với niên trưởng Hoàng Cơ Minh. 
 
Sau này, khi đã ra trường, công tác và trách nhiệm 
đòi hỏi, đa số anh em cùng khoá chúng tôi là 
những ngươi đi tàu tốt. Nhiều người đã là hạm 
trưởng những chiến hạm lớn nhất của Hải Quân: 
khu trục hạm, tuần dương hạm. Trong trận hải 
chiến lịch sử chống quân Trung Cộng tại Hoàng 
Sa, ngày 19 tháng 1 năm 1974, hai trong bốn vị 
hạm trưởng tham dự trận đánh là sĩ quan khoá 11. 
Tôi cũng từng là hạm trưởng, chỉ huy một con tàu 
nhỏ, nhưng hình ảnh hạm trưởng Hoàng Cơ Minh 
vẫn là mẫu mực đẹp đẽ trong ký ức của tôi. 
* 
Từ năm 1965, cuộc chiến trở nên mãnh liệt, quân 
lực Mỹ ồ ạt đổ vào Việt Nam. Bên cạnh đó, một số 
quốc gia đồng minh của VNCH cũng tham gia cuộc 
chiến, với nhiều sắc thái. Phi Luật Tân gửi Đoàn Y 
Tế Dân Sự Vụ. Các quốc gia trong vùng gửi bộ 
binh tham chiến là Úc Đại Lợi, Thái Lan, Đại Hàn. 
 
Dân chúng thủ đô hẳn không quên tên 2 Sư Đoàn 
Mãnh Hổ và Thanh Long và vòng đai bảo vệ Sài 
Gòn là Xa Lộ Đại Hàn, với những sinh hoạt Dân 
Sự Vụ thường được báo chí nhắc đến của 2 Sư 
Đoàn kiểu mẫu và thiện chiến này. Bên cạnh đó 
còn có dương vận hạm mang quốc kỳ Đại Hàn 
hoạt động trên lãnh hải Việt Nam, thường đậu ở 
bến Bạch Đằng. Các chiến hạm này hiện diện tới 

phút cuối của cuộc chiến. Nhiều người dân thủ đô 
vào cuối tháng 4 năm 1975, đã rời khỏi nước trên 
các chiến hạm này. 
 
Trong thời gian quân đội Đại Hàn tham chiến ở Việt 
Nam, HQ thiếu tá Hoàng Cơ Minh đảm nhiệm vai 
trò tùy viên Quân Lực của toà đại sứ VNCH tại Đại 
Hàn. Đó là trách vụ của một sĩ quan cao cấp, 
nhưng thiếu tá Hoàng Cơ Minh đã hoàn tất công 
tác rất vẹn toàn. Những ý kiến, những sắp xếp và 
những tài liệu hướng dẫn do ông soạn thảo để 
tránh hiểu lầm giữa hai dân tộc Việt Nam và Đại 
Hàn, chắc chắn đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của 
các Sư Đoàn và chiến hạm nói trên. Thời gian này 
tôi được biệt phái qua Nha Hoả Xa để lái tàu dân 
sự. Ở đây trên 2 năm, nhìn bạn bè trong khoá lên 
lon vùn vụt, bỗng động lòng trắc ẩn, tôi xin trở về 
Hải Quân. 
 
Lâu lắm mới mặc lại bộ quân phục hồ thẳng nếp 
cứng quèo, đeo lon cứ thấy ngượng như đeo lon 
giả. 
 
Vừa bước vào sân trại Bạch Đằng, đụng ngay 
trung tá Hoàng Cơ Minh ở hàng hiên cao ốc. Ông 
gọi lớn hỏi “Cậu biến đi đâu mấy năm nay.” Ông 
kéo tôi vào văn phòng ông — văn phòng tham mưu 
phó Chiến Tranh Chính Trị — ở góc tầng trệt toà 
nhà chính. Tôi trình bày hoàn cảnh của tôi. Ông 
bảo: “Thôi ở đây làm việc với tôi.” Chưa biết sẽ phụ 
trách công tác gì nên tôi ngần ngại.  
Ông bảo “Để tôi dàn xếp, miễn là cậu thích làm 
việc với tôi. Coi như xong, về nhà nghỉ thêm vài 
ngày nữa đi.” Mấy ngày sau trở lại, ông Minh nói 
“Tôi thua. Đại tá Ánh xin tư lệnh để cậu xuống Cần 
Thơ làm việc với ông ấy rồi.”  
Qua vài nhiệm sở, mấy năm sau khi tôi trở về Sài 
Gòn làm trưởng phòng Tâm Lý Chiến bộ tư lệnh 
Hải Quân, ông Minh đã là một tên tuổi gắn liền với 
những chiến công ở các vùng lửa đạn. 

* 
Từ năm 1970, Mỹ chuyển giao cấp tốc chiến hạm, 
chiến đĩnh và những căn cứ tiếp vận cho Hải Quân 
Việt Nam. Chưa đầy 3 năm, bắt đầu từ 1970, Hải 
Quân Việt Nam phải tuyển mộ và huấn luyện gần 
30 ngàn sĩ quan và đoàn viên. Những sĩ quan đàn 
anh của tôi lên lon vùn vụt hầu như không kịp với 
chức vụ và nhu cầu. Trước đó hai tiếng tư lệnh là 
một danh xưng độc nhất đầy tôn kính, chỉ để gọi vị 
tư lệnh Hải Quân mà thôi.  
 
Bây giờ, từ năm 1970, ngoài vị tư lệnh Hải Quân 
tại Sài Gòn, còn nhiều vị tư lệnh khác: tư lệnh Vùng 
Duyên Hải, tư lệnh Vùng Sông Ngòi, tư lệnh Lực 
Lượng… 
 
Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Miền 
Nam, ngoài các Giang Đoàn Xung Phong, bây giờ 
có thêm trên 1000 chiến đĩnh đủ loại ngang dọc 
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khắp các vùng sông nước. Đó là những chiến đĩnh 
thuộc 3 Lực Lượng Đặc Nhiệm : Lực Lượng Trung 
Ương, Lực Lượng Tuần Thám và Lực Lượng Thủy 
Bộ. 
 
Đây cũng là nét đặc thù của Hải Quân Việt Nam. 
Vì trên thế giới không có quốc gia nào có một lực 
lượng hải quân trong sông to lớn và đa hiệu như 
thế. Niên trưởng Hoàng Cơ Minh bây giờ là đại tá, 
tư lệnh Lực Lượng Thủy Bộ. Đó là lực lượng gồm 
khoảng 300 chiến đĩnh được coi là dũng mãnh 
nhất, một mũi nhọn sắc bén nhất trong sông ngòi 
của Hải Quân Việt Nam. Các chiến đĩnh của Lực 
Lượng này vỏ dày, hoả lực hùng hậu. Đặc biệt loại 
chiến đĩnh Tango, nóc bằng, trực thăng có thể đáp 
xuống dễ dàng, có mặt khắp nơi, kể cả các vùng 
từ lâu nay được coi là an toàn khu của địch. Từ 
Chương Thiện, Cà Mau, Sóc Trăng đến Rạch Sỏi, 
Sẻo Rô, kinh Đồng Tiến, kinh Cổ Cò hóc hiểm sình 
lầy, những “hàng không mẫu hạm tý hon” này đều 
có mặt, tạo ra phản ứng thần tốc, khốc liệt, kinh 
hoàng khiến đối phương không kịp trở tay. Ngoài 
hoả lực cơ hữu của các chiến đĩnh và bộ quân tùng 
đĩnh, khi cần, quân tiếp viện sẽ được trực thăng ào 
ạt chở tới, đáp trên sàn tàu, mở đường, phản công 
và tản thương rất hữu hiệu, nên mỗi khi thấy chiến 
đĩnh của Thủy Bộ xuất hiện, địch chỉ còn có hai 
cách: nằm im, ẩn mình; hoặc chẳng đặng đừng thì 
liều lĩnh khai pháo rồi “chém vè” (chạy) để gục chết 
nát thây mà thôi. Vì thế những vị chỉ huy trưởng 
bên Bộ Binh đều muốn có chiến đĩnh của Lực 
Lượng Thủy Bộ hoạt động trong vùng trách nhiệm 
của mình. 
 
Trong các cuộc hành quân sôi động, với một trực 
thăng biệt phái, ông Minh hầu như hiện diện khắp 
nơi thuộc Vùng 4 Chiến Thuật. Những “đứa con” 
của ông, cứ có đụng đã thấy tiếng ông trên máy. 
Và khi khẩn cấp, ngặt nghèo, không gọi, vẫn thấy 
ông bay trên đầu theo dõi, chỉ thị, hỗ trợ và tiếp 
cứu. 
 
Hãy theo dõi một đoạn bút ký của Nguyễn Đình 
Sài, cựu sĩ quan trong Lực Lượng Thủy Bộ, diễn 
tả lại một cảnh bi hùng từng xẩy ra trên bao nhiêu 
khúc sông oan nghiệt trong cuộc chiến ở đồng 
bằng Cửu Long:  
 
“…Tôi đang chỉ thị cho hai chiếc Alpha đến kéo 
chiếc Monitor bị đạn ra thì bỗng nhiên thảm hoạ 
xẩy ra trước mắt. Thủy thủ LVN trên chiếc Tango 
Bạch Hổ vừa từ ụ súng khẩu đại liên 20mm bước 
ra ngoài, có lẽ không khí trong thành sắt quá hầm. 
Một tiếng “phụt” vang lên, thây anh ngã vật xuống 
sàn, cái đầu văng đâu mất tiêu. Trái B41 không biết 
từ đâu bay tới hớt gọn cái đầu của anh, rồi lướt qua 
sàn platform, nổ tung giữa song… Tôi dùng máy 
báo cáo với “thẩm quyền” đang bay trực thăng ở 
hướng tây, miệt Kiên Hưng. Qua tiếng nói, tôi nhận 

ra giọng nói của “thẩm quyền”, chính là đại tá 
Hoàng Cơ Minh…Ông bảo đợi ở đó, đã có tiếp vận 
và tải thương đang trên đường đến. Thế là ông bay 
đi…Khoảng hơn một giờ sau có tiếng máy tàu vọng 
đến từ hạ dòng. Một đoàn giang đĩnh 5 chiếc gồm 
3 Alpha và 2 Monitor im lặng vô tuyến chạy vào, 
đến gần mới sang tần số hành quân để liên lạc. 
Qua ánh đèn pin chiếu xuống sàn tàu hắt lên, tôi 
giật mình kinh ngạc, nhận ra người đầu tiên nhảy 
sang tàu tôi chính là đại tá Hoàng Cơ Minh, tư lệnh 
Lực Lượng Thủy Bộ. Ông Minh bước đến xác thủy 
thủ N., lật tấm mền ra, cố ôm cái xác cụt đầu lên, 
cằm ông bạnh ra như muốn kìm chế nỗi thương 
tâm người thuộc cấp và lòng oán hận kẻ thù.Mọi 
người lặng đi trong nỗi xúc động tột cùng. Suốt cả 
đời tôi không bao giờ quên cảnh tượng bi hùng 
trong giờ phút ấy..” 
 
Đọc đoạn bút ký này, tôi rùng mình kinh sợ, hai tay 
nổi gai. Nhưng trong Hải Quân, ai đã dấn thân vào 
những “vùng tử địa” như U Minh Thượng, U Minh 
Hạ dưới quyền chỉ huy của tướng Minh, đều có 
những kỷ niệm lạnh mình lo sợ lẫn sững sờ mừng 
vui khi thấy vị tư lệnh của mình bất ngờ xuất hiện 
như thế. Những cảnh huống ấy mỗi lúc mỗi nhiều, 
chồng lớp và biến thể, thêm bớt thành những 
huyền thoại bao phủ hình ảnh của niên trưởng 
Hoàng Cơ Minh. 

* 
Nói đến những con kinh quan trọng trong đồng 
bằng Cửu Long, phải nói đến kinh Phụng Hiệp, dài 
140 cây số, nối liền ba tỉnh An Xuyên, Ba Xuyên và 
Cần Thơ. Đặc biệt Ngã Bảy Phụng Hiệp là cửa 
ngõ, nơi hội tụ và phân chia của ghe thuyền tới 
những vùng đất mầu mỡ quan trọng của châu thổ 
Cửu Long, như trái tim chuyển máu đi nuôi toàn 
thân thể: từ Phụng Hiệp đi Cái Côn đổ ra sông Hậu 
Giang; từ Phụng Hiệp xuôi kinh Búng Tàu đi Năm 
Căn, Vĩnh Thuận, Cà Mau; từ Phụng Hiệp theo 
kinh Lái Hiếu qua Trà Bang, Long Mỹ đi Chương 
Thiện, Rạch Giá… Bốn ngả còn lại nối liền kinh 
rạch trong phạm vi tỉnh, huyện như Xẻo Môn, Sóc 
Trăng. Vì sự quan trọng này mà máu xương người 
lính hai bên trận tuyến đã liên tiếp gặp gỡ, đổ ra để 
giành giựt sự kiểm soát thủy lộ huyết mạch này, 
như nhận định của phó đề đốc Đinh Mạnh Hùng, 
phụ tá tư lệnh Hành Quân Sông  
 
“Kinh Phụng Hiệp thuộc hệ thống thuỷ lộ đi từ Hậu 
Giang, tỉnh Phong Dinh đến Cà Mâu, tỉnh An 
Xuyên. Quận Phụng Hiệp, Phong Dinh, nơi gặp gỡ 
của nhiều con kinh, ranh giới của hai tỉnh Ba Xuyên 
và Chương Thiện. Đây là thủy lộ huyết mạch 
chuyển vận lúa gạo và hàng hoá giữa các tỉnh miền 
Hậu Giang với miền Đông, nên rất quan trọng cho 
nền kinh tế quốc gia.” 
 
Khi làm tư lệnh Lực Lượng Thủy Bộ, ông Minh đã 
có mặt trên những khúc thủy trình sắt máu này, 
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như những người lính tiền phong tiến vào vùng lửa 
đạn. Theo lời kể của anh Lý Anh Kiệt, tham mưu 
phó Hành Quân, kiêm trưởng phòng 3 của Lực 
Lượng này trong các năm 1973-75, như sau “Dọc 
theo kinh Phụng Hiệp, từ Cần Thơ đi Sóc Trăng dài 
hun hút, năm 1974, gần 50 đồn bót bị Cộng quân 
san bằng. Tư lệnh Quân Đoàn 4 ra lệnh bằng mọi 
giá phải xây dựng lại. Trong cuộc hành quân này 
vai trò của Hải Quân rất nặng nề : Dùng đường 
thuỷ mở lại đầu cầu. Chở Bộ Binh tái chiếm.Yểm 
trợ Bộ Binh xây dựng lại đồn bót. Đặc biệt chú trọng 
đến công tác Tâm Lý Chiến, Dân Sự Vụ, giúp dân 
xây dựng lại cửa nhà. Như thế trong vùng “xôi đậu” 
này, dưới nước, thủy lôi nhiều như dừa khô. 
 
Trên bờ, địch lẩn trong dân như trấu. Vậy mà trên 
chiếc xe Jeep chạy dọc theo bờ kinh dài hun hút, 
tướng Minh vẫn ra lệnh cắm hiệu kỳ 1 sao phấp 
phới. Khi di chuyển dưới nước, khai diễn cuộc 
hành quân, ông ngồi trên mui chiếc Fom, đi đầu 
đoàn chiến đĩnh, ngôi sao bạc vẫn lấp lánh trên vai 
áo. Mình đi theo ông, thấy ông như thế, chẳng lẽ 
ngồi trong lòng tàu, đành cũng phải đứng quanh 
quẩn sau ông. Một tràng đại liên, một quả B40 phụt 
ra là tất cả bộ tham mưu Lực Lượng bay hết. 
Không giải thích được. Có lẽ ông Minh tin mạnh 
mẽ vào cung mệnh của mình trong lá số tử vi. Và 
có lẽ địch cũng không thể ngờ trên một chiến đĩnh 
nhỏ bé ấy lại có một ông tướng ngồi trên mui tàu, 
dẫn đầu cuộc hành quân.” 
 
Nói về ăn uống, có người cho rằng Hải Quân sang 
trọng, ăn uống kiểu cách, thừa mứa. Điều ấy có lẽ 
khá đúng trong thời gian đầu dưới quy chế Hải 
Quân Pháp. Sau này, nhất là trong giai đoạn cam 
go của cuộc chiến, mọi quân nhân, bất cứ cấp bậc, 
và quân binh chủng nào, cuộc sống đều rất kiệm 
ước, khó khăn. Phó đề đốc Đặng Cao Thăng xuất 
thân từ trường sĩ quan danh tiếng Pháp, trường 
Brest, cho hay 
 
“Lương lậu chúng tôi chỉ đủ ăn. Hàng ngày chúng 
tôi dùng cơm trong Câu Lạc Bộ, kể cả tướng 
Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Quân Đoàn. Tôi đôi khi 
ăn cơm gánh (tà lọt) mua về từ chợ Cần Thơ.” 
Tướng Hoàng Cơ Minh không ra ngoài thông lệ ấy 
mà ông còn giản dị hơn nhiều. Anh Lý Anh Kiệt cho 
hay “Hàng ngày ông Minh ăn trong Câu Lạc Bộ 
như những sĩ quan khác. Nếu bất ngờ có khách, 
ông sai mổ ngay một con heo (hộp). Thuốc thì như 
lính, rặt Bastos xanh, khét lẹt. Khi bay thị sát chiến 
trường hay thăm viếng các đơn vị trực thuộc, ông 
và đoàn tuỳ tùng, mỗi người đem theo một ổ bánh 
mì dài, hay mấy bị cơm sấy và một bi đông nước. 
“Tránh làm phiền các đơn vị”, ông luôn nhắc nhở 
các sĩ quan như thế. Lúc rảnh rỗi ông nghiền ngẫm 
bộ Tam Quốc Chí. Trong khi tụi tao thì nghiện Cô 
Gái Đồ Long. Ông bảo nhà binh phải thuộc Tam 

Quốc Chí. Hay lắm, áp dụng vào thực tế vẫn hữu 
ích vô cùng…” 
 
Câu chuyện này khiến tôi nhớ đến bữa tiệc được 
tổ chức tại bộ tư lệnh Thủy Bộ năm 1973, khoản 
đãi tư lệnh Hải Quân và phái đoàn thanh tra. 
Bữa tiệc diễn ra đúng nghi lễ. Các sĩ quan chủ 
cũng như khách mặc tiểu lễ trắng, lon vàng mới 
óng ánh, dây biểu chương và huy chương cuống 
rực rỡ. 6 người một bàn. Các bàn kê sát nhau 
thành một hàng dài, trải khăn bàn trắng tinh. Tư 
lệnh Hải Quân ngồi ở đầu bàn, chỗ ngồi danh dự 
nhất. Đối diện với tư lệnh, cuối dãy bàn là vị trí của 
vị sĩ quan ít thâm niên nhất, và đương nhiên là sĩ 
quan Ẩm Thực. Trước khi vào tiệc, sĩ quan Ẩm 
Thực đứng lên, trịnh trọng đọc thực đơn, đúng theo 
truyền thống Hải Quân trong những bữa tiệc quan 
trọng. Thực đơn hôm ấy chỉ là mấy món ăn đơn 
giản như một bữa cơm thường trong Câu Lạc Bộ 
gồm thịt kho, dưa giá. Món canh là một con vịt hầm 
rất kỹ trong một nồi lớn, đầy nước đang sôi, bốc 
khói nghi ngút. Bên cạnh là một đĩa rau sống khổng 
lồ, để nhúng vào nồi nước hầm vịt. Vị sĩ quan Ẩm 
Thực hình như đã được học tập, chỉ thị chu đáo 
nên trình bày khá tỉ mỉ và duyên dáng về món ăn 
“quan trọng” này. Đó cũng là món chính, món cuối 
cùng. Vì sau món đó là đồ tráng miệng bằng chuối. 
Có nghĩa là bữa ăn chỉ có thế thôi, không còn gì 
thêm nữa đâu. Tôi có tham dự bữa ăn , vì lúc ấy 
tôi là trưởng phòng Tâm Lý Chiến, bộ tư lệnh Hải 
Quân, tháp tùng đô đốc tư lệnh trong phái đoàn 
thanh tra. Nghe đọc thực đơn, chúng tôi không 
dám cười. Mọi người không ai dám cười, vì bữa 
ăn này còn là một nghi lễ, được đánh giá, cho điểm 
như một sinh hoạt của đơn vị.  
 
Sau tôi có hỏi một sĩ quan “Sao lại đơn sơ quá 
vậy?” Vị sĩ quan này cho biết “Tư lệnh chúng tôi 
không đồng ý để các sĩ quan phải đóng nhiều tiền 
đãi khách. Thủy Bộ hành quân liên miên, không có 
ngân quỹ nào để khoản đãi phái đoàn.” Việc này, 
mới đây (tháng 12-2002), tôi nhắc lại với anh Lý 
Anh Kiệt. Kiệt nói “Ông Minh lúc đầu còn chỉ thị tụi 
tao sẽ thu tiền ăn các người tham dự, trừ đô đốc tư 
lệnh Hải Quân mà thôi. Thấy kỳ quá, chính tụi tao 
bỏ tiền ra đãi khách, ông Minh không biết. Không 
ai dám cho ông biết sự thật đó cả. Cũng vì thế bữa 
tiệc cũng không dám bày vẽ gì thêm.” 
 
(xem tiếp kỳ sau...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lời hay cuộc sống 
 
Người dễ cười cũng là người dễ khóc. 
Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng. 

Khuyết danh 
 

 

 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguoi-de-cuoi-cung-la-nguoi-de-khoc-con-luc-tan-nat-nhat-ho-se.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguoi-de-cuoi-cung-la-nguoi-de-khoc-con-luc-tan-nat-nhat-ho-se.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/nguoi-de-cuoi-cung-la-nguoi-de-khoc-con-luc-tan-nat-nhat-ho-se.html
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Quả thật là như vậy, bởi vì ít ai có thể nghĩ được 
rằng, sau 41 năm kể từ ngày Cộng Sản cưỡng 
chiếm miền Nam VN mà vẫn còn có những thuyền 
nhân long đong, vất vưởng, sống ngoài vòng pháp 
luật trên những mảnh đất không cả được tạm 
dung! Vâng, đó là 28 thuyền nhân tỵ nạn muộn 
màng, sau hơn một phần tư thế kỷ miệt mài tìm 
kiếm tự do, cuối cùng họ đã đến được bến bờ hạnh 
phúc. Cuộc hành trình gian khổ này được kết thúc 
một cách tốt đẹp, là nhờ vào lòng bao dung cùng 
sự tranh đấu kiên trì của những người mà tôi xin 
được gọi họ là những “thiên thần trong bóng tối”! 

Hồi tưởng lại, cách đây hơn 10 năm, khi số phận 
hẩm hiu của 3,000 đồng bào tỵ nạn VN bị thế giới 
lãng quên ở Phi Luật Tân (PLT), qua cuộc vận 
động và tranh đấu không mệt mỏi của luật sư Trịnh 
Hội cùng các thiện nguyện viên trong nhóm của 
anh, khoảng gần 1000 người được đoàn tụ gia 
đình, số 2000 “không thân nhân” còn lại đã được 
nhận vào định cư tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, 
Na Uy v..v... Khoảng thời gian đó không mấy ai tin 
rằng nỗ lực của Trịnh Hội có thể thành công được, 
thậm chí, chính bản thân những người tỵ nạn cũng 
không nghĩ là giấc mơ của mình sẽ trở thành sự 
thật! Ngay cả ông giám đốc của một cơ quan gọi 
là “cứu người vượt biển” lúc đó đã ra một thông 
báo cho biết đây chỉ là chuyện viển vông, không có 
thật! Ấy thế mà nó đã thành hiện thực! Đó là nhờ 
vào sự hỗ trợ và tiếp tay của những “thiên thần 
trong bóng tối”! Họ là ai? Họ là những người tin 
vào lý tưởng tự do của bất cứ ai, phải bỏ nước ra 
đi vì không muốn sống dưới chế độ Cộng Sản. Họ 
là những vị luật sư, nghệ sĩ, hay thiện nguyện viên, 
có lòng hy sinh thì giờ và tiền bạc để bay sang PLT, 
hỗ trợ và tiếp tay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Hội. Họ là những viên chức Bộ Ngoại Giao 
Mỹ, Canada hay Na Uy, nhưng tin vào lòng thành 
thâm cùng sự hy sinh kiên trì của một người luật 
sư trẻ dù anh ta mang quốc tịch Úc Châu. Họ là 
quý vị tu sĩ thuộc nhiều tôn giáo, các vị dân cử, viên 
chức chính quyền của nhiều quốc gia. Và quan 
trọng hơn cả, họ là những thiện nguyện viên âm 
thầm đóng góp và hỗ trợ, họ là những luật gia trẻ 
tuổi, tình nguyện gia nhập tổ chức VOICE để tiếp 
tục cuộc hành trình cứu người bất hạnh mà Trịnh 
Hội đã đánh đổi bằng cả quãng đời thanh xuân của 
mình. 

Phần thưởng mà Thượng Đế tặng lại cho tất cả 
những người tôi vừa kể, là nụ cười hạnh phúc của 
hàng ngàn đồng bào tỵ nạn đã được họ cứu giúp. 
Sự thành công trong cuộc sống, thành đạt trong sự 
nghiệp, và nhất là thành tích về học vấn cùng 
tương lai sáng lạn của các trẻ em tỵ nạn muộn 
màng chính là niềm hãnh diện lớn lao đối với 
những người mà tôi gọi là “thiên thần trong bóng 
tối”! 

Những tưởng sứ mạng cứu người tỵ nạn đã chấm 
dứt, sau khi 3,000 đồng bào còn lại tại PLT được 
đến bến bờ tự do. Thế nhưng không lâu sau đó, 
qua lời kêu gọi của linh mục Peter Prayoon 
NamWong (vị tu sĩ nhân từ, đã tận tình giúp đỡ 
người tỵ nạn VN tại Thái Lan trong suốt hơn 40 
năm qua), anh chị em trong nhóm VOICE lại nhận 
được lời kêu cứu của một số thuyền nhân và người 
tỵ nạn, cũng có hoàn cảnh tương tự. Họ đã trốn ra 
khỏi trại vì nhất định không chịu bị cưỡng bức hồi 
hương. Trong số đó có những người đã từng mổ 
bụng tự tử hay uống thuốc độc để quyên sinh, có 
những cựu quân nhân QLVNCH, họ đang sống vất 

 

“Người Vẫn Cứu Người”!                ( Nam Lộc) 
 
Khi sáng tác nhạc phẩm “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” năm 1996, với câu hát “Người Đã Cứu 
Người” để đánh dấu ngày thành lập Làng Việt Nam ở Palawan, Phi Luật Tân, chắc nhạc sĩ Trầm 
Tử Thiêng cũng không ngờ rằng chỉ 10 năm sau đó thì toàn bộ 3000 người tỵ nạn bị kẹt lại và sống 
ở đó, đã được luật sư Trịnh Hội với sự tiếp tay của cộng đồng người Việt tại hải ngoại tranh đấu 
để họ được thế giới tự do đón nhận. Và chắc ông lại càng ngạc nhiên khi biết, cho đến ngày hôm 
nay, sau 20 năm thì “người vẫn cứu người”. 
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vưởng ở các nước Đông Nam Á. Trước hoàn cảnh 
chẳng đặng đừng, Trịnh Hội và các thành viên của 
VOICE, cùng những thiện nguyện viên ở khắp nơi 
trên thế giới lại tiếp tục cuộc hành trình đấu tranh 
cho quyền tỵ nạn của những người di tản bất hạnh 
nói trên! Tuy nhiên lần này có vẻ phức tạp hơn, vì 
đồng bào phải sống rải rác ở nhiều nơi. Vì thế, 
ngoài trụ sở chính ở PLT, VOICE đã phải mở thêm 
văn phòng ở Thái Lan. Điều lệ mà chính phủ 
Canada đòi hỏi trong vấn đề định cư cũng cam go 
hơn. Qua chương trình “private sponsorship”, thì 
mỗi người tỵ nạn cần phải có 5 công dân Canada 
ký tên bảo trợ và chịu trách nhiệm toàn bộ về chi 
phí định cư tối thiểu là $11,800.00 dollars cho một 
đầu người. VOICE phải lo mọi thủ tục giấy tờ, lệ 
phí đơn từ, visas, khám sức khỏe, đóng tiền phạt, 
thuê nhà tạm trú ở thành phố, chi phí di chuyển cho 
những lần phỏng vấn, đồng thời đài thọ vé máy bay 
từ Bangkok đến Canada cho tất cả mọi người tỵ 
nạn, v..v… 

 

Tuy nhiên như một phép lạ, tình đồng hương vẫn 
bao la, lòng người vẫn không mệt mỏi và một lần 
nữa “người vẫn cứu người”. Các đợt gây quỹ để 
giúp định cư đồng bào tỵ nan đã được chính các 
hội đoàn, tổ chức thiện nguyện hay cộng đồng 
người Việt tại nhiều địa phương đứng ra tổ chức. 
Chính cá nhân tôi dù không yêu cầu, nhưng qua 
các chương trình truyền thanh, truyền hình mà tôi 
chia xẻ, vẫn có những đồng hương hoặc thân hữu, 
nghe tin và tự động đóng góp cho VOICE ở khắp 
nơi trên thế giới. Điển hình và gần đây nhất là một 
người bạn, sau hơn 6 năm trời không gặp mặt, 
nhưng anh cũng đã tìm cách liên lạc với tôi để tự 
động xin được đài thọ cho toàn bộ vé máy bay với 
số tiền lên đến $33,600.00. Hoặc như hai nữ 
doanh gia trẻ tuổi đến từ Houston, Texas, nghe 
được chuyện này cũng đã tự động bay đến Thái 
Lan để tiếp tay VOICE, hầu giúp đỡ đồng bào hoàn 
tất các thủ tục cuối cùng, mà đặc biệt là đã tình 
nguyện đóng toàn bộ tiền phạt “cư trú bất hợp lệ”, 
lên đến hơn $6,000 dollars cho nhóm thuyền nhân 
cuối cùng này. Đấy là chưa kể đến những cuộc gây 
quỹ có sự tham gia vô vụ lợi của các anh chị em 

nghệ sĩ, và được sự đóng góp, hưởng ứng từ mọi 
thành phần khán giả! 

Tờ mờ sáng Thứ Sáu 23 tháng 9, 2016, trong cơn 
mưa tầm tã như thác đổ xuống thành phố 
Bangkok, tôi cùng Trịnh Hội và linh mục Peter 
Namwong cũng như anh chị em tình nguyện viên 
đã đến nhà giam di trú (Immigration Detention 
Center) để đón họ ra tù! Ngồi trên chiếc xe bít bùng 
để đi ra phi trường BKK, nét mặt thuyền nhân nào 
cũng có một nụ cười thật tươi, bên cạnh nỗi khổ 
đau của một số người tỵ nạn thuộc những quốc gia 
khác đang bị các sĩ quan di trú Thái Lan áp tải ra 
phi trường để trục xuất về lại quê hương mà họ đã 
bỏ ra đi! Ôi thật là một cảnh tượng xót xa và kinh 
hoàng như cơn ác mộng trở về từ gần 30 năm 
trước đối với các thuyền nhân tỵ nạn VN! Tuy 
nhiên vào giờ chót, 9 trong số 28 thuyền nhân cuối 
cùng đó cũng vẫn chưa hội đủ điều kiện sức khỏe 
và thủ tục phỏng vấn nên đành phải ở lại để chờ 
chuyến bay sau. 

Một mình tôi trên phi cơ cùng đoàn người tỵ nạn, 
tôi có dịp chia xẻ về hoàn cảnh của từng thuyền 
nhân, hầu hết đều vượt biển đến Thái Lan năm 
1989 và trốn trại năm 1996. Gặp chị Lê Thị Ba, 
người sĩ quan huấn luyện viên trường nữ quân 
nhân thuở nào, còn là một phụ nữ trẻ trung, khỏe 
mạnh ngày vượt biển, giờ nhìn chị khác hẳn, nhục 
nhằn, khổ đau cùng bao nỗi nỗi gian truân trong 
cuộc sống lưu lạc không tương lai, không bờ bến 
đã biến chị thành một người cao niên gầy yếu! Gặp 
cô bé Tăng Phannida, 15 tuổi, sinh ra ở Thái Lan 
nhưng hãnh diện mang dòng máu của một “người 
Việt tự do”. Cháu đã vẽ tặng Trịnh Hội, người LS 
đã và đang thay đổi toàn bộ tương lai cùng cuộc 
đời của cháu và gia đình cháu, hình ảnh chiếc lá 
cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, bị trói trong một sợi xích, 
nhưng vừa được cắt đứt, phá tan, kèm theo câu 
“Freedom is Not Free”! Cháu nói đúng, Tự Do 
không phải tự nhiên mà có, nhưng cái giá tự do mà 
cháu cùng những người đồng hành phải trả cũng 
không thể đo được bằng tiền, mà bằng tình thương 
vô bờ của những người Việt Nam tử tế, của những 
đồng hương nhân hậu và có lòng, bất chấp những 
dèm pha, tỵ hiềm của kẻ tiểu nhân! 
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Đúng 7:56 phút tối giờ miền Đông Canada cùng 
ngày, chuyến bay CX826 của hãng Pacific Airlines 
hạ cánh xuống phi trường Toronto trong cái xe lạnh 
vào Thu của miền Bắc Mỹ qua gần 19 tiếng đồng 
hồ trên chuyến bay đầu tiên trong đời của cả 19 
người tỵ nạn, nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng vì 
họ đã được quốc gia nhân đạo này mở rộng vòng 
tay nhân ái nhận cho định cư và được đón chào 
bởi các thiện nguyện viên trong nhóm VOICE 
Canada cùng quý vị đồng hương và người bảo trợ, 
tất cả đã phải chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ bởi thủ 
tục di trú và nhập cảnh để đón chào người tỵ nạn.  

Sau gần 30 năm trôi dạt, lần đầu tiên được chính 
thức và công khai phất cao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, 
bên cạnh quốc kỳ Canada, tất cả đều dạt dào nước 
mắt kể cả những đưa bé sinh ra “vô tổ quốc”. Tôi 
sợ mình cũng sẽ khóc theo họ nên tìm một góc kín 
thật riêng tư để ngẫm lại cuộc đời cùng sự nghiệp 
của một người may mắn được làm công việc định 
cư người tỵ nạn từ hơn 40 năm, mà bây giờ mặc 
dù đã về hưu gần một năm qua, nhưng định mệnh 
hình như vẫn gắn liền tôi với nó. Hay phải chăng 
Thượng Đế đã tặng cho tôi cơ hội được giúp đỡ 
những thuyên nhân cuối cùng để rồi với đồng bào 
tôi, chúng ta cùng nhau khép lại trang sử bi thương 
của cuộc vượt biển ra đi tìm tự do vĩ đại nhất trong 
lịch sử nhân loại! 

Còn nhớ mấy hôm trước đây, lúc ngồi trên chuyến 
bay từ Los Angeles đến Thái Lan qua ngã Hong 
Kong, tôi ngỡ ngàng khi nhận ra gần nửa chỗ ngồi 
là người Việt Nam từ Hoa Kỳ về thăm quê hương, 
ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi tưởng là bạn 
đồng hành và hỏi thăm rối rít “làm sao mà ông dám 
về VN”? Tôi nói đùa “đoán trước chuyện gì sẽ xẩy 
ra cho nên tôi chỉ mua vé một chiều”! Hình ảnh trên 
làm tôi làm tôi chợt nhớ đến một câu hát của nhạc 
sĩ Trầm Tử Thiêng trong nhạc phẩm “Kinh Khổ”: 
“Người về một ngày một đông hơn, người đi càng 
lúc càng thưa dần”! 

 Tôi cho ông là một nhà tiên tri về tương lai của đất 
nước qua âm nhạc, bởi vì với những biến chuyển 
đang diễn ra ở VN hiện nay, mới nhất là sự việc 
tàn phá các cơ sở tôn giáo và tiêu hủy ngôi Chùa 
Liên Trì, là điểm tựa tình thần của hàng trăm ngàn 
Phật Tử từ hơn 70 năm qua. Và nếu đúng như câu 
thành ngữ được truyền tụng trong dân gian: “Giặc 
đến Bồ Đề, giặc phải tan”, thì có lẽ ngày tàn của 
chế độ CSVN đã điểm.  

Người Việt tại hải ngoại chuyển lửa về nước mỗi 
ngày một đông hơn qua nhiều hình thức, còn 
người ra đi tỵ nạn thì hầu như đã chẳng còn, và hy 
vọng 28 người thuyền nhân tỵ nạn mà thế giới tự 
do đang dương tay chào đón sẽ là nhóm cuối cùng.  

Vì có biết bao người đã quyết tâm ở lại trong nước 
dù đã được các quốc gia tự do đón nhận, như luật 
sư Lê Thị Công Nhân, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, tù 
nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và nhiều  

người ẩn danh khác nữa. Họ quyết định ở lại, 
không những để tiếp tục tranh đấu cho một nước 
VN tự do, dân chủ, nhân quyền, phi Cộng Sản, mà 
còn ở lại để giữ nước trước hiểm họa ngoại xâm, 
và trước hành động dâng đất, dâng biển cho quan 
thầy Trung Cộng của nhà cầm quyền CSVN hiện 
nay. 

 

 

Chúng ta, những người Việt ở hải ngoại có tiếng 
nói, thì hãy lên tiếng để tranh đấu, để vận động và 
để nói thay cho những người không được nói, 
“VOICE for the VOICELESS”! Và xin đồng bào ở 
trong nước hãy vững niềm tin vì “người...sẽ cứu 
người”. 

Nam Lộc (Toronto, mùa Thu 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EM  ĐẾN HỘI THƠ  
 

Lung linh ánh sáng mộng mơ  

Nghiêng chao chiếc nón bài thơ trữ tình  

Núm đồng tiền má em xinh  

Vần thơ lục bát cho mình ngẩn ngơ  

Cùng anh đi đến hội thơ  

Việt Nam đất nước từng giờ đổi thay  

Bạn thơ từ khắp đông tây  

Ba miền hội ngộ ngất ngây tâm hồn  

Hội vui sóng nhạc dập dồn  

Đàn bầu, sáo trúc nâng hồn thơ quê  

Người ơi người ở đừng về  

Trao câu lục bát, lời thề năm  xưa  

Giọng ngâm trong ngọt nước dừa  

Lòng em xao xuyến, giao thừa đón xuân  

Quốc thơ cao đẹp vô ngần  

Lung linh, lấp lánh  nghĩa ân vẹn toàn. 

 

Quang Chính 
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Xã luận 
 

Khai mở trận chiến cuối cùng !!! 
 

Xã luận bán nguyệt san Tự do 
Ngôn luận số 252 (01-10-2016) 
 
 

 
 
 
 
 
Có thể nói hôm 26 tháng 09 vừa qua là ngày khai 
mở trận chiến cuối cùng cho nhân quyền và dân 
chủ tại Việt Nam. Dọn đường gần cho việc này 
chính là sự kiện hôm 22-09, hơn 1.100 hộ gia đình 
thuộc giáo xứ Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh –dưới sự hướng dẫn của linh mục 
quản xứ Trần Đình Lai và sự cố vấn của luật sư 
Trần Vũ Hải– đã gửi lên Quốc hội và chính phủ Việt 
Nam đơn yêu cầu trích cho họ 2.000 tỷ trong số 
11.500 tỷ mà Formosa đã bồi thường.  
 
Theo danh sách liệt kê đính kèm, tiền đòi bồi 
thường của từng hộ gia đình được tính dựa trên 
thiệt hại thu nhập trung bình trong 6 tháng vừa qua 
(4 đến 9), thiệt hại tài sản vật chất dùng cho việc 
sản xuất kinh doanh và thiệt hại thu nhập trung 
bình trong 5 năm tới do hậu quả tàn phá môi 
trường biển mà Công ty Formosa –vốn nằm cạnh 
giáo xứ Đông Yên– là thủ phạm. Lá đơn cho biết: 
nếu trong vòng 15 ngày, Việt cộng không nhanh 
chóng đền bù thiệt hại cho dân xã Kỳ Lợi, họ sẽ 
đồng loạt tiến hành khởi kiện Formosa ra tòa án. 
 
Nhà cầm quyền còn đang choáng váng thì chỉ 4 
hôm sau, 600 ngư dân, đa phần là giáo dân giáo 

xứ Phú Yên thuộc giáo phận Vinh (nằm tại địa bàn 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), dưới sự hướng 
dẫn của linh mục quản xứ Ðặng Hữu Nam và sự 
giúp đỡ của nhiều luật sư, ngay từ sáng sớm đã 
vượt qua quãng đường 200 km, vào đến tòa án 
nhân dân thị xã Kỳ Anh, nơi nhà máy của Formosa 
đang hoạt động, để nộp đơn khởi kiện tên tội phạm 
môi trường sừng sỏ thế giới này.  
 
Tất cả diễn ra trong âm thanh đệm -từ giữa sân 
tòa- của những lời cầu nguyện, những ca khúc 
“Kinh Hòa bình”, “Trả lại cho Dân”, của những câu 
hô: “Yêu cầu khởi tố Formosa”, “Formosa cút khỏi 
Việt Nam”, trong màu sắc rực rỡ của hàng trăm bộ 
đồng phục in hình xương cá, của hàng chục băng 
rôn, khẩu hiệu: “Yêu cầu trả biển sạch cho ngư 
dân”, “Hãy trả lại việc làm cho chúng tôi”, “Ai đã ưu 
đãi cho Formosa làm trái pháp luật?”, cũng như 
trong tình cảm thắm thiết là lời hứa hẹn sẽ cùng 
khởi kiện của đồng đạo từ các giáo xứ lân cận như 
Đông Yên, Mạnh Sơn, Quý Hòa, Dũ Lộc…. Cuộc 
nộp đơn đã phải kéo dài đến trưa hôm sau, với 506 
bộ hồ sơ được tòa án nhận. 
 
Sở dĩ có sự kéo dài thời gian như thế, đó cũng do 
cơn hoảng loạn của cái nhà cầm quyền luôn ngoác 
miệng tự xưng “của dân, do dân, vì dân” nhưng 
thực chất là “cướp dân, dọa dân, ví (vây) dân”!  
 

 
 
 
Thật thế, ngay trong ngày 26-09-2016, khi đoàn xe 
đang trên đường chở bà con đến tòa án Kỳ Anh, 
giữa lúc cư dân địa phương, đồng bào quốc nội lẫn 
hải ngoại và cộng đồng mạng sôi nổi ủng hộ, với 
những sự đóng góp tiền bạc trước đó và những lời 
kêu gọi trợ giúp từ đây cho những ngư dân xác xơ, 
kiệt quệ, ly tán vì biển chết, nay bất đắc dĩ lâm thế 
“vô phúc đáo tụng đình” tại một tòa án cách xa nơi 
mình ở hơn 200 km, thì nhà cầm quyền Việt cộng 
trung ương và Nghệ An, Hà Tĩnh lại triển khai 
nhiều biện pháp đối phó, ngăn chặn mang tính chất 
nghi kỵ, thù nghịch (vốn nằm trong máu của những 

26-9-2016 trước Tòa án Nhân Dân - Kỳ Anh 

Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức 

Oanh 
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kẻ 71 năm qua đã cướp quyền từ tay nhân dân 
bằng bạo lực).  
 

 
 
An ninh địa phương gọi điện hăm dọa nhiều chủ 
xe chở bà con từ hôm trước và hứa sẽ “cho biết 
tay” những tài xế không theo lệnh ở nhà. Công an 
mật vụ thì đeo bám, lập chốt dọc đường ghi hình 
đoàn xe, như kiểu “săn bắt cướp”. Bộ công an từ 
Hà Nội còn trâng tráo gọi điện, yêu cầu linh mục 
quản xứ Đông Yên Trần Đình Lai hủy kế hoạch 
khoản đãi bà con bữa cơm trưa sau chặng đường 
dài, ngoài ra bộ còn điều xe cùng lực lượng tăng 
cường từ Hà Nội vào Hà Tĩnh. (Y như cách đây 60 
năm, ngày 14-11-1956, Hồ Chí Minh đã sai Văn 
Tiến Dũng điều động Sư đoàn 312 vào Quỳnh Lưu 
tiêu diệt chính tổ tiên của đoàn người khiếu kiện 
hôm nay, khi họ đứng lên chống lại cuộc Cải cách 
ruộng đất đẫm máu và tàn bạo do chính y phát 
động). An ninh, cảnh sát vây kín tòa án Kỳ Anh, 
hùng hổ chen vào, ngang ngược trắng trợn ghi 
hình mặt mũi từng ngư dân như cố tình khiêu 
khích, hăm dọa trả thù, một số còn trà trộn vào để 
gây hấn, tạo bạo loạn. Máy phá sóng cũng được 
điều tới, giữa lúc trên mạng, đám dư luận viên vô 
liêm sỉ tiếp tục thóa mạ linh mục Đặng Hữu Nam, 
gọi ngài Ngài là “con quỷ đội lốt người”, “kẻ phản 
dân, hại nước” ! 
 
Nhưng ai mới thật là con quỷ đội lốt người, kẻ phản 
dân hại nước, ta hãy nhìn lại tiến trình của sự việc 
từ khi Formosa và Tàu cộng hủy hoại biển miền 
Trung vào đầu tháng 4 đến giờ.  
 
Ngay khi thảm họa được phát hiện, Nguyễn Phú 
Trọng đã nhanh nhẩu đến Hà Tĩnh không phải để 
thăm viếng ủy lạo ngư dân đang bàng hoàng, mà 
là để ghé nhà Formosa, khen ngợi nó (“Hà Tĩnh 
đang đi đúng hướng”), như ngầm đưa ra một thông 
điệp trấn an: Các đồng chí Tàu chớ lo sợ! một 
thông điệp sắc lạnh: Đây là nơi cấm kỵ, không 
được đụng vào! Tiếp đến, quan chức đủ bộ hết đổ 
cho "thủy triều đỏ", "tảo nở hoa", lại hăm dọa: “Nói 
cá chết là gây tổn hại cho đất nước?".  
 
Quá phẫn uất, nhân dân bày tỏ thái độ phản đối 
thói vô trách nhiệm của đám chóp bu trước thảm 

họa môi trường thì bị rình rập, khủng bố, bắt như 
bắt giặc, đánh như đánh thù; ngay cả những vị lãnh 
đạo tinh thần lên tiếng bênh vực nạn nhân cũng bị 
thóa mạ cách vô liêm sỉ. Chưa hết, cán bộ, lãnh 
đạo đua nhau xúi dân ăn cá thấm độc, tắm biển 
nhiễm độc bằng những trò trình diễn đầy tính 
lường gạt, mà không hề cho dân biết độc hại ra 
sao, nguy hiểm thế nào. Đúng là quảng cáo cho 
thần chết mà nạn nhân là đồng bào của họ. Rồi lại 
cấm y sĩ xác nhận những trường hợp lâm bệnh do 
tiếp xúc với nước biển như các thợ lặn; cấm báo 
chí lên tiếng về thảm họa miền Trung, phạt nặng 
những tờ đăng bài viết bày tỏ sự thông hiệp với 
nạn nhân cá, nạn nhân người. 
 
Rồi 3 tháng sau, vào tận những giờ cuối cùng của 
ngày cuối cùng tháng 6, khi sắp tràn ly nước phẫn 
nộ của công luận, nội các Nguyễn Xuân Phúc mới 
“họp báo chính phủ” tuyên bố thủ phạm là 
Formosa, sau khi đã ngang nhiên đình chỉ -vài hôm 
trước đó- việc thi hành bộ Luật Tố tụng hình sự 
mới để chính tên tội đồ này khỏi bị khởi kiện và truy 
tố như một pháp nhân. Rồi cùng lúc với việc tuyên 
bố thủ phạm, nhân dân té ngửa ra là nhà nước đã 
bí mật thương lượng trên lưng của họ và nỗi đau 
của họ, đã tự tiện giành quyền nạn nhân của họ để 
ngửa tay nhận món tiền bố thí –mà còn lấy làm đắc 
ý và hãnh diện– là 500 triệu đôla bèo bọt.  
 

 
 
 
 
 
Lố bịch hơn nữa, chính phủ còn đưa ra lời kêu gọi 
nhân dân hãy khoan hồng độ lượng với Formosa, 
đừng đưa nó ra tòa tội nghiệp! Ngay sau đó, công 
luận lại biết được rằng số tiền gọi là hoàn thuế cho 
tên tội phạm môi trường này cũng xấp xỉ với số tiền 
nó đã quẳng vào mặt nạn nhân (gồm cả nhân dân 
và nhà nước). Như đổ thêm dầu vào lửa, mới đây 
bộ Tài nguyên Môi trường còn họp báo để tuyên 
bố lếu láo rằng biển miền Trung đã tự làm sạch mà 
không cần nhà nước phải ra tay tẩy độc chất, nạo 
vét biển; nhân dân từ đây tha hồ ăn cá lại, tắm biển 
lại, nuôi hải sản lại !?! 
 
Thế nhưng, giờ đây nhân dân đã ném tất cả những 
lời lẽ dối trá ấy vào sọt rác, quăng những hành 

Lm. Đặng Hữu Nam, người hướng dẫn phái 

đoàn 
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động trấn áp ấy lại sau lưng, vì đó chỉ là của lũ quỷ 
đội lốt người, bọn phản dân hại nước, để tiến hành 
cuộc chiến đấu cuối cùng, mà mở đầu là trận đánh 
pháp lý.  
 
Trước hết là khai thác “sai lầm pháp lý chiến lược” 
của nhà cầm quyền, theo kiểu nói của luật sư Lê 
Công Định trong một bài viết gần đây. Sai lầm pháp 
lý chiến lược ấy là đám chóp bu Ba Đình đã vội vã 
thương lượng với Formosa một khoản tiền bồi 
thường hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý về mọi 
phương diện, bất chấp thiệt hại thực tế của các 
nạn nhân (mà nói cho đúng là toàn thể dân tộc).  
 
Thay vì đứng về phía nhân dân xử lý thảm họa môi 
trường và buộc kẻ vi phạm tuân thủ luật pháp quốc 
gia, đám cầm quyền Hà Nội lại chọn giải pháp bao 
che kẻ thủ ác vì những lý do khó hiểu (phải chăng 
sợ đàn anh Tàu cộng, phải chăng thi hành điều 
khoản mật ước Thành Đô?), và nhục nhã trở giáo 
đối địch với nhân dân mình.  
 
Trong cuộc chiến vì môi trường hiện thời, sai lầm 
ấy nay trở thành điểm yếu của bên lẽ ra nắm giữ 
ngọn cờ chính nghĩa là nhà nước, nếu họ biết lựa 
chọn đứng bên cạnh đồng bào của mình (như 
chính phủ và bộ tư pháp Hoa Kỳ đã đứng bên cạnh 
nhân dân Mỹ trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico). 
Đang khi đó, kiên trì tận dụng giải pháp pháp lý nay 
trở thành thế mạnh của bên yếu thế ban đầu chính 
là các nạn nhân của thảm họa ở miền Trung. 
 

 
 
Cũng theo luật sư Định, do sai lầm pháp lý chiến 
lược của mình, đảng và nhà cầm quyền Hà Nội đã 
dại dột biến vấn đề thuần túy dân sự thành vấn đề 
chính trị. Họ sẽ mãi mãi nhức óc mệt trí vì nỗi ám 
ảnh chính trị này, bởi trận chiến pháp lý-chính trị 
chống Formosa chỉ mới bắt đầu, trừ phi họ phải 
sớm từ bỏ Formosa như từ bỏ con tàu Titanic chắc 
chắn sẽ bị đánh chìm bởi cơn phẫn nộ của toàn 
thể dân tộc. Bên cạnh đó có một sai lầm pháp lý 
chiến thuật là việc cấm khởi kiện tập thể. Từ trước 
đến nay, Việt cộng cho đó là khôn ngoan, vì sẽ làm 
nhiều ngàn người có ý định khởi kiện cùng một đối 
tượng giống nhau phải e dè do ngại đáo tụng đình 

đơn độc. Nay các nguyên đơn chẳng còn e ngại 
nữa, bởi họ đang đứng trước câu hỏi "tồn tại hay 
không tồn tại", đã biết đoàn kết để cùng kéo nhau 
kiện tụng. Tòa án nào chịu thấu? Hàng ngàn rồi 
hàng chục ngàn đơn kiện của các nạn nhân sẽ tràn 
ngập tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, khiến nó sẽ 
bị tê liệt và sẽ nổi danh toàn cầu vì nghiễm nhiên 
trở thành nơi nóng bỏng nhất của ngành tư pháp 
toàn thế giới. 
 
Nhiều người nghĩ rằng cuộc chiến pháp lý ấy nên 
diễn ra ở nước ngoài mới may ra giành lại công lý 
cho nạn nhân, chẳng hạn kiện lên Chương trình 
Môi trường của Liên Hiệp Quốc hay lên Tòa án 
Hình sự quốc tế – ICC vốn vừa tuyên bố sẽ thụ lý 
các vụ án liên quan tới hành vi hủy hoại môi 
trường. Thiển nghĩ chiến trường phải ở Việt Nam, 
nơi thảm họa đang xảy ra và nạn nhân đang sinh 
sống. Và công cụ pháp lý phải là vũ khí chiến lược, 
cần được sử dụng một cách uyển chuyển nhưng 
kiên trì và quyết liệt. 
 
Liệu nhà nước Việt cộng –vốn xưa nay không hề 
chùn tay trước việc tàn sát đồng bào ruột thịt và 
chẳng e ngại sử dụng bất cứ phương tiện xấu xa 
thô bỉ, bất nhân thất đức nào- dám đàn áp hàng 
ngàn nguyên đơn khắp nơi đến tòa án Kỳ Anh nộp 
đơn khởi kiện không? Có thể lắm, nhưng nếu đàn 
áp xảy ra, những vụ kiện thuần túy dân sự thế này 
sẽ nhanh chóng bùng lên thành cơn lốc chính trị 
thổi phăng cái chế độ ngày càng bộc lộ bản chất 
phản dân hại nước và nô lệ Tàu cộng. Khi đó, 
Formosa sẽ bị tống cổ khỏi Vũng Áng, Hoa Sen sẽ 
bị chặn đường vào Ninh Thuận, Luật Tôn giáo sẽ 
bị tiêu trừ, Luật về Hội hết âm mưu tròng cổ, thủ 
phạm đích thực vụ em Đỗ Đăng Dư sẽ bị trừng 
phạt và đảng Việt cộng (từ Hồ Chí Minh trở xuống) 
sẽ phải trả lời trước công lý nhân dân. 
 
 
 

 

 

  

 

Hội thơ em đến tìm anh  
 

Hội thơ em đến tìm anh  

Người đâu chẳng thấy mong manh đợi chờ  

Vào ra lên xuống ngẩn ngơ  

Nghiêng câu lục để bơ vơ nỗi niềm  

Đụng vào câu bát chênh vênh  

Khắc sâu lời hẹn bên thềm đêm nao  

Người ta tìm bạn lao xao  

Em tìm anh biết khi nào gặp đây  

Đêm không rượu mà vẫn say  

Hội thơ mình nhé ngất ngây tình nồng.  

 

21.7.2015 TH 

Quang chính 
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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: 
(tiếp theo kỳ trước...) 
 

*   *   * 

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 
 

 
CHƯƠNG  I 
  
NGHỊCH BIỆN VÀ SỰ HIỂU LẦM VỀ CUỘC 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
  
Sau khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ, cái huyền thọai 
về cuộc Ðại cách mạng được coi là ‘’ một sự kiện 
lịch sử không thể tránh được’’ không còn gía trị 
gì cả. Cái mốc thời điểm 1917 nay chỉ còn là một sự 
kiện lịch sử bình thường. Rất tiếc là xã hội chúng ta 
chưa có sử gia nào sẵn sàng đứng lên phá vỡ cái 
huyền thoại của năm khởi đầu cho tương lai của 
dân Nga : Sống trong hạnh phúc hay nhận lấy thảm 
họa. 
 
Một sử gia đương thời người Nga nhận định rằng 
các cuộc bút chiến về cuộc cách mạng 1917 sau 80 
năm vẫn còn diễn ra. 
 
Theo quan điểm của nhóm chủ trương tự do, cuộc 
cách mạng tháng 10 chỉ là cuộc đảo chánh . Một 
nhóm người cuồng tín, mặc dù không có cơ chế căn 
bản nào trong xã hội Nga vào thời đó, nhưng có tổ 
chức, đã khéo léo dùng bạo lực trấn áp một xã hội 
thụ động. Vì không hiểu được chiều sâu của xã hội 
và lịch sử, nhiều người, trong đó có các sử gia, giới 

trí thức và những người lãnh đạo nước Nga hậu 
Cộng sản đã đánh gía cuộc cách mạng tháng 10 
như là một bước đi lạc hướng  của một xã hội Nga 
phong phú, cần cù và đang tiến trên con đường dân 
chủ. 
 
Một nhóm khác, gồm các thành phần ưu tú, một giai 
cấp được ưu đãi dưới thời Xô Viết, cương quyết 
đoạn tuyệt với cái gọi là ‘’ dấu ngoặc quái đản chủ 
nghĩa Xô Viết’’, thể hiện dưới chiêu bài giải phóng 
xã hội. Thành phần này đã tỏ ra hối hận trong suốt 
thới kỳ ‘’ đổi mới ‘’ [ 1985-1991]  ở Nga, khi họ biết 
được sự thật vô cùng đau đớn đã xảy ra dưới thời 
Staline. 
 
Nếu cuộc đảo chính năm 1917 do những người 
Bônsêvich chủ xướng, được coi như là một tai nạn, 
thì chính nhân dân Nga là nạn nhân . 
 
Với nhận định này, những nhà viết sử Liên Xô đã 
cố gắng giải thích cuộc cách mạng tháng 10 năm 
1917 là kết quả hiển nhiên của một sự kiện có thể 
tính trước, phải xảy ra.  Nó nằm trong lịch trình giải 
phóng của khối đông dân chúng cùng với ý thức chủ 
nghĩa Bônsêvich. Do cách thay đổi các từ, những 
nhà viết sử đã biến các cuộc bút chiến về biến cố 
1917 trở thành một sự kiện lịch sử hợp pháp của 
chế độ Xô Viết. Nếu quả thật cuộc Ðại cách mạng 
tháng 10 có nhiệm vụ hoàn thành lịch sử, biểu 
tượng cho một thông điệp giải phóng các dân tộc 
trên thế giới, thì nó phải chống lại những sai lầm do 
Staline gây ra. 
 
 Ngày nay,  chế độ Xô Viết đã sụp đổ, chứng tỏ tính 
cách ‘’ bất hợp pháp ‘’ của cuộc cách mạng tháng 
10. Biện chứng Marxisme trở thành tầm thường. 
Nói theo luận điệu Bônsêvich, biện chứng Marxisme 
bị ném vào thùng rác lịch sử. Tuy vậy, cũng giống 
như cái  sự sợ hải, cái ký ức tầm thường vẫn còn 
đeo dai dẵn bên người, bên trời Tây nhiều hơn ở 
Liên Bang Sô Viết cũ. 
 
Nếu chúng ta không chọn hai khuynh hướng tự do 
và Marxisme thì sẽ có khuynh hướng thứ ba. 
Khuynh hướng này đặt ý thức hệ lịch sử ra ngoài 
cuộc cách mạng. Họ cho rằng đó là cuộc nổi dậy 
của một nhóm nhỏ quần chúng. 
Trong số rất nhiều câu hỏi được đặt ra về năm 
1917, các sử gia đã bác bỏ những sơ đồ đơn giản 
của trường phái tự do. 
 
Chính sách ‘’ quân sự hoá nền kinh tế’’ có liên hệ gì 
đến việc đế quốc Nga tham dự vào cuộc thế chiến 
thứ nhất. Phải chăng hiện tượng bạo lực xã hội là 
môi trường phát sinh bạo lực chính trị , và từ đó 
chống lại xã hội ? Tại sao , nếu cho rằng đó là cuộc 
cách mạng quần chúng có tính cách sâu rộng, lại có 
thể để cho một nhóm nhỏ người độc tài, nhiều tham 
vọng lãnh đạo ? 
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Ngược thời gian, nghiên cứu các công trình sử liệu 
tranh chấp về quan điểm, chúng ta có thể coi cuộc 
cách mạng tháng 10 là tụ điểm của hai phong trào. 
Một phong trào có chuẩn bị kỹ lưỡng để nắm lấy 
chính quyền do một đảng phái có tổ chức, có hệ tư 
tưởng chủ động. Cuộc cách mạng xã hội đã diễn ra 
theo nhiều giai đoạn và dưới nhiều hình thức khác 
nhau. Khởi đầu là cuộc khởi nghĩa của nông dân. 
Ðó là một tập hợp đông đảo của các tầng lớp nông 
dân sống ở miền quê, có nguồn gốc lâu đời trong 
lịch sử Nga. Không những họ chống đối giai cấp địa 
chủ mà còn phẫn nộ với những người sống trong 
thành phố, những người sống bên ngoài nông thôn 
và những người tham gia vào chính quyền. 
 
Vào mùa hè và mùa thu năm 1917, họ đã hoàn toàn 
thắng lợi.  Chu kỳ nổi loạn khởi đầu từ năm 1902, 
bước vào đĩnh cao năm 1905-1907 và hoàn tất vào 
năm 1917. Cuộc cách mạng ruộng đất  giữa những 
người nông dân và thành phần địa chủ về vấn đề 
chia đất canh tác đang ở trong giai đoạn quyết định. 
Kế hoạch canh tác dựa trên nhân khẩu như bấy lâu 
nay chờ đợi đã diễn ra để cắt đứt ảnh hưởng của 
thành thị đối với giới nông dân miền quê. Thời điểm 
1917 trở thành cái mốc của các chu kỳ kế tiếp. Các 
cuộc nổi dậy vào những năm 1918-1922 rồi vào cao 
điểm của những năm 1929-1932 , chính sách tập 
thể hoá nông nghiệp hoàn toàn thất bại. 
 
Trong năm 1917, song song với cuộc cách mạng 
của nông dân,  lại diễn ra sự tan rã hàng ngũ quân 
đội trên 10 triệu. Ðó là tập hợp của các thành phần 
nông dân đi quân dịch theo quy chế 3 năm. Họ 
chẳng biết đi quân dịch để làm gì và tại sao họ phải 
thi hành. Các Tướng lãnh phàn nàn về tinh thần ái 
quốc của những quân nhân này. Họ không có ý 
thức chính trị và cũng chẳng hiểu biết gì về trách 
nhiệm công dân. 
 
Lực lượng căn bản thứ ba xuất thân từ một thiểu số 
của xã hội, chỉ có thể đại diện cho 3 % dân số, 
nhưng họ tập trung ở thành phố lớn, có ý thưc chính 
trị. Ðó là giới công nhân thợ thuyền.  Hãng xưởng 
là nơi phát sinh những mâu thuẫn xã hội. Cuộc cách 
mạnh kỹ thuật ở đầu thế kỷ đã phát sinh ra một 
phong trào đòi hỏi quyền lợi cho tầng lớp công nhân 
thợ thuyền. Khẩu hiệu mang tính chất cách mạng 
của họ là : ‘’ quyền kiểm soát thuộc về giới thợ 
thuyền, chính quyền thuộc về Sô Viết. ‘’ 
Phong trào thứ tư cũng là tập thể cuối cùng tham 
dự vào công cuộc giải phóng đó là những dân tộc 
thuộc địa của Nga Hoàng đứng lên giành lại độc lập. 
 
Mỗi phong trào, mỗi nhóm mang lấy màu sắc riêng 
tư. Từ tính năng động, tổ chức nội bộ, thời gian hoạt 
động cho đến mục đích,...mỗi tổ chức họat động 
riêng rẽ. Nó không biểu tượng những khẩu hiệu 
tuyên truyền của Bônsêvich,: Nó cũng chẳng mang 
tính chất chính trị của đảng phái này. 

Vào năm 1917, các lực lượng này đã góp công rất 
lớn vào sự phá hủy hệ thống chính quyền Nga 
Hoàng. Trong khỏang thời gian rất ngắn, vào cuối 
năm 1917,  những người thiểu số Bônsêvich hoạt 
động lẻ loi trong đám đông quần chúng. Mục tiêu 
tước mắt cũng như chiến lược lâu dài của những 
người Bônsêvich hoàn toàn khác với các đoàn thể 
chung quanh.  Nhưng tạm thời họ đứng chung trong 
một chiến tuyến để tiến hành cuộc đảo chính và 
thực hiện cuộc cách mạng xã hội, trước khi xảy ra 
sự xung đột trong nhiều thập niên sau này. 
 
Mùa Thu 1917, các phong trào xã hội cũng như các 
dân tộc thuộc địa đứng lên đòi tự trị trong một diều 
kiện lịch sử vô cùng thuận tiện. Một mặt do tình hình 
chiến tranh xảy ra tòan diện của cuộc thế chiến thứ 
nhất; Mặt khác do sự thoái hoá về chính trị, khủng 
hoảng kinh tế , xã hội phá sản của nước Nga.  Cuộc 
thế chiến thứ nhất không những chẳng đem lại cho 
Nga Hoàng sự thống nhất lãnh thổ mà trái lại còn 
làm lung lay thành quả cuộc cách mạng 1905-1906.  
Chiến tranh đã làm kiệt quệ nền kinh tế, non trẻ, 
chưa kịp hiện đại hoá vì lý do vốn tư bản cũng như 
chuyên viên kỹ thuật ngoại quốc. Chiến tranh đã 
dựng lại sự cách biệt giữa một nước Nga kỹ nghệ 
hoá và một nước Nga nông nghiệp. Về mặt chính 
trị, cái hố ngăn cách giữa nông thôn vá thành thị mỗi 
lúc một sâu. 
 
Nga Hoàng dự trù cuộc chiến sẽ kết thúc sớm. 
Nhưng khi các eo biển bị phong tỏa, nước Nga đã 
trở thành một quốc gia hoàn toàn lệ thuộc vào viện 
trợ ngoại quốc.  Từ năm 1915, các vùng đất phía 
Tây của Nga đã bị liên quân Ðức-Áo-Hung chiếm 
đóng.  Do vậy nguồn cung cấp từ Ba Lan, một quốc 
gia phát triễn kỹ nghệ mạnh nhất trong vùng, bị cắt 
đứt. Nước Nga không còn sức để theo đuổi cuộc 
chiến. Ngay từ năm 1915, hệ thống hỏa xa bị ngưng 
trệ.  Ðồ  phụ tùng không có để thay thế vì phải nhập 
từ nước ngoài. Việc chuyển hướng công nghệ phục 
vụ cho chiến tranh đã làm xáo trộn sản phẩm kỹ 
nghệ cung cấp cho xã hội. Hậu phương thiếu nhu 
yếu phẩm, hãng xưởng thiếu nhân công. Nạn lạm 
phát gia tăng. Ở nông thôn hiện tượng suy sụp trầm 
trọng hơn. Ngưng cấp phát tín dụng nông nghiệp. 
Chính quyền trưng thu ruộng đất. Nông dân bị động 
viên vào quân đội. Nông sản phẩm bị trưng dụng. 
Các hàng hoá trao đổi giữa nông thôn và thành phố 
sa sút. Tất cả những sự kiện này dẫn đến sự trì trệ 
quá trình hiện đại hoá các cơ sở nông nghiệp do 
Thủ Tướng Pior Stolypin nhen nhúm từ năm 1906. 
Ông bị ám sát vào năm 1910. Trong suốt ba năm 
chiến tranh, nông dân đã coi chính quyền như kẻ 
thù. Nhất là quần chúng nông thôn.  Hằng ngày 
trong quân đội quân nhân bị đối xử tồi tệ. Họ cảm 
thấy như là kẻ nô lệ hơn là những người dân thi 
hành nghĩa vụ. Xung đột giữa sĩ quan và quân nhân 
dưới quyền gia tăng. Thêm vào đó, quân Nga thua 
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liên tục trên các chiến trường đã làm gỉam uy tín 
chính quyền. 
 
Bản chất bạo động của thời xa xưa vẫn còn hiện 
diện ở nông thôn. Nó đã bộc phát dữ dội vào những 
năm 1902-1903 và giờ đây nó xuất hiện rõ ràng vào 
năm 1917. 
 
Chính quyền thật sự mất quyền kiểm soát kể từ 
năm 1915.  Tại nhiều nơi, nhiều uỷ ban và hiệp hội 
tự đứng quản lý sinh hoạt hằng ngày thay chính 
quyền. Như săn sóc các thương binh từ các mặt 
trận đưa về. Chính quyền phải khuyến khích và yễm 
trợ cho một phong trào lớn đang được diễn ra từ cơ 
sở hạ tầng cho đến cơ cấu tối cao để chận đứng và 
tiêu diệt các mầm móng khác đang tìm cách phá 
hoại cơ chế xã hội Nga lúc bấy giờ. 
 
Thay vì phải liên kết ngay với các phần tử tiến bộ 
trong Xã hội, Nga Hoàng Nicolas II  cứ  ôm lấy chế 
độ Quân Chủ Bình Dân.  Nga Hoàng muốn duy trì 
mình là người ‘’cha ‘’ của Nông dân.  Nga Hoàng 
đích thân giữ chức Tổng Chi Huy Quân Ðội. Ðó là 
một hành động tự sát của một chế độ chuyên chế.  
Tổng hành dinh đóng ở Mongilev bị cô lập.  Việc 
nước kể từ năm 1915 nằm trong tay Hoàng Hậu 
Alexandra, một người đàn bà gốc Ðức, không được 
lòng dân.  Ðến năm 1916, chính quyền gần như tan 
rã. Quốc Hội Douma, do dân bầu nhưng chỉ là Ðại 
diện cho  một thiểu số dân, hằng năm chỉ họp vài 
tuần .  Chính phủ và Bộ trưởng thay đổi liên tục. 
Dân chúng không tin tưởng vào Quốc Hội và Chính 
Quyền.      
  
Trong lúc khủng hoảng chính trị, vụ ám sát 
Raspoutine  vào đêm 31 tháng 12 năm 1916 đã làm 
sôi nổi dư luận quần chúng.  Các cuộc biểu tình đã 
một thời lắng dịu vì chiến tranh, nay có dịp tái bộc 
phát, sâu rộng hơn.  Các cuộc nổi dậy lan rộng trong 
hàng ngũ quân đội. Hệ thống tiếp tế tan rã. 
 
 Số phận của chính quyền thực sự đã được quyết 
định từ tháng 2 năm 1917. 
 
Sau năm ngày biểu tình liên tục do giới công nhân 
thợ thuyền chỉ đạo, cùng với cuộc nổi loạn của vài 
ngàn quân nhân trong thành phố Petrograd, Chế Ðộ 
Nga Hoàng hoàn toàn sụp đổ. Bộ Tổng Tham Mưu 
không dám huy động  quân đội để đàn áp các cuộc 
nổi loạn như vậy trong thành phố. Chính quyền 
thiếu chuẩn bị chính trị để dàn xếp các đảng phái 
đối lập.. Nội bộ đảng phái chia rẻ trầm trọng.  từ 
những người Tự Do của Ðảng Dân Chủ Lập Hiến 
cho đến những người dân chủ Xã Hội. 
 
Cuộc nổi loạn bắt đầu từ ngoài đường phố và kết 
thúc trong văn phòng của Ðiện Tauride, trụ sở Quốc 
Hội Douma .  Những Ðảng viên Tự Do run sợ trước 
những người ngoài đường phố. Trong khi đó cánh 

Xã Hội lại coi đây là cuộc cách mạng của giai cấp 
Tư Sản. Họ cho rằng cứ theo thời gian, cuộc cách 
mạng tư sản sẽ dẫn đến cuộc cách mạng xã hội 
toàn diện. Sau nhiều cuộc thương thuyết, các phe 
đối lập thỏa hiệp một công thức chưa từng xảy ra : 
Thành lập hai chính quyền. Một bên là Chính Quyền 
Lâm Thời, có nhiệm vụ tái lập trật tự để tiến tới một 
nước Nga Tư Bản , liên kết với Ðồng minh Anh, 
Pháp.  Phía bên kia là chính quyền Sô Viết của 
thành phố Petrograd, thuộc phe Xã Hội . Họ tự nhận 
là những người nối tiếp truyền thống SôViết Saint 
Petesbourg vào năm 1905, Ðại diện cho khối quần 
chúng cách mạng. 
 
Từ ngày 2 tháng 3  đến ngày 25 tháng 10 năm 1917 
đã có 3 chính phủ lâm thời liên tiếp thay đổi. Tất cả 
đều tỏ ra bất lực trong việc giải quyết các vấn đề do 
chế độ cũ để lại: giải quyết khủng hoảng kinh tế; 
tham dự cuộc chiến; giải quyết đời sống cho giới 
công nhân thợ thuyền; vấn đề ruộng đất,.. 
Nhóm Tự Do Dân Chủ Lập Hiến chiếm đa số trong 
hai chính phủ đầu tiên. Nhóm Mensêvich và nhóm 
Xã Hội chiếm đa số trong chính phủ kỳ ba. Họ thuộc 
thành phần trí thức tiến bộ  của một xã hội dân sự 
trong thành phố. Họ tin tưởng một cách mù quáng 
vào nhân dân. Họ cũng sợ các lực lượng núp trong 
bóng tối đang bao vây họ.  Họ không biết những 
người trong bóng tối là ai và âm mưu những gì ? 
 
Ða số những người mới lên cầm quyền cảm thấy 
cuộc cách mạng diễn ra ôn hoà . Họ để cho cao trào 
đòi hỏi dân chủ làm sụp đổ chế độ Nga Hoàng và 
cố tạo ra một nước Nga Tự Do hơn cả các quốc gia 
trên thế giới. Ðó là ước mơ của những người quá 
lý tưởng như ông Hoàng LVOV, từng giữ chức Thủ 
Tướng trong hai chính phủ đầu tiên. 
 
Trong bản tuyên cáo đầu tiên ông Hoàng LVOV  nói 
rằng bản chất cuả dân Nga là tinh thần dân chủ toàn 
diện.  Tinh thần này sẵn sàng hòa hợp với các nước 
khác để cùng tiến lên tiếp nối con đường của cách 
mạng  Pháp, đặt căn bản trên các nguyên tắc lớn : 
Tự Do Bình Ðẳng và tình nghĩa anh em.  
 
Tin tưởng vào các niềm tin này, Chính phủ lâm thời 
ban hành các biện pháp dân chủ. Chính Phủ nhìn 
nhận các quyền tự do căn bản như  bãi bỏ các đạo 
luật kỳ thị sắc tộc, tôn giáo; cho phổ thông đầu 
phiếu; nhìn nhận quyền tự quyết của các sắc dân 
trong cộng đồng Nga; cho các quốc gia Ba Lan, 
Phần Lan quyền tự trị.. Qua các biện pháp này, 
chính phủ hy vọng sẽ tạo sự đoàn kết trong dân 
chúng ,  cùng nhau chiến thắng cuộc chiến, tiến tới 
hợp tác với các nước dân chủ Ðồng Minh Tây 
Phương. Vì quá lo cho vấn đề pháp lý, chính phủ 
lâm thời đã khước từ một số biện pháp căn bản để 
bảo đảm cho tương lai trước khi triệu tập Quốc Hội 
vào mùa Thu năm 1917. Vì chỉ giữ vai trò lâm thời, 
Chính Phủ không giải quyết các vấn đề hệ trọng 
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như vấn đề Hòa Bình, vấn đề ruộng đất.  Và vì cuộc 
chiến còn đang diễn ra, nên Chính phủ Lâm Thời 
trong thời gian ngắn ngũi, cũng chẳng giải quyết 
được gì cho cuộc khủng hoảng kinh tế của nước 
Nga. Tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm vẫn diễn 
ra hằng ngày. Vấn đề tiếp tế lương thực, và sinh 
hoạt trao đổi thực phẩm giữa thành thị và nông thôn 
bị tắc nghẽn. Hãng xưởng đóng cửa; Con số thất 
nghiệp của giới công nhân thợ thuyền gia tăng. Tất 
cả những sự kiện trên làm cho tình hình xã hội cáng 
lúc càng căng thẳng .  
 
Ðứng trước thái độ ‘’ chờ thời ‘’ của Chính Phủ Lâm 
Thời, nhiều tổ chức xã hội dân sự tự động đứng ra 
giải quyết vấn đề. Trong vòng vài tuấn lễ đã có hàng 
ngàn tổ chức Sô Viết, ủy ban công xưởng, ủy ban 
các khu phố, các đội tự vệ vỏ trang công nhân, 
mệnh danh là các Vệ Binh Ðỏ, các uỷ ban nông dân, 
các uỷ ban quân nhân,.. tự thành hình và tự hành 
động. Các cuộc hội thảo, các quyết định, các yêu 
sách, những đòi hỏi của quần chúng quay quanh về 
vấn đề chính trị.  Ðúng là sinh hoạt giải phóng. Cuộc 
tranh đấu mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn.  Cuộc cách 
mạng tháng hai này mở đầu cho các sự câm thù và 
các việc chiếm đoạt đất đai đã ấp ũ từ lâu. Hầu hết 
các yêu sách mang tính chất chính trị của các tổ 
chức xã hội đã được chính phủ Lâm thời chấp 
thuận. 
 
Giới công nhân thợ thuyền quay cuộc đãu tranh qua 
mặt trận kinh tế.  Họ đòi hỏi mỗi ngày làm việc 8 
tiếng đồng hồ. Bãi bỏ chế độ tiền phạt vạ. Thành lập 
các ủy ban bảo đảm an sinh xã hội và tăng lương. 
Ðòi hỏi thay đổi mối quan hệ xã hội giữa chủ nhân 
và công nhân. Thành lập uỷ ban cứu xét đơn xin 
việc làm và cho nghỉ việc.  Họ đòi hỏi quyền kiểm 
soát trong sản xuất. Nhưng muốn thực hiện quyền 
kiểm soát của công nhân trong các nhà máy, họ đòi 
phải có một chính phủ khác. Ðó là ‘’ Chính quyền 
Sô Viết ‘’. Chỉ có cơ chế này mới có thể thi hành các 
biện pháp cấp tiến, có quyền trưng thu các công 
xưởng, xí nghiệp, đưa đến chính sách quốc hữu 
hóa các công cụ sản xuất.  Yêu sách này chưa ai 
hề nghe biết vào đầu năm 1917. Thế mà chỉ sáu 
tháng  sau,  việc quốc hữu hóa được nói đến 
thường xuyên. 
 
Trong cuộc cách mạng tháng hai và tháng mưới 
năm 1917, những người lính gốc nông dân  với một 
quân số 10 triệu,  họ đã giữ một vai trò quyết định.  
Quân Hoàng Gia tan rã mau chóng vì lính đào ngũ 
và không muốn chiến tranh.  Ngay từ ngày đầu, 
Chính Phủ Lâm Thời ra tuyên cáo số 1 về ‘’ Hiến 
chương của quân nhân’’. Theo tuyên cáo này, quân 
nhân không còn bị ràng buộc bởi luật lệ của chính 
quyền cũ.  Quân nhân có quyền chọn lấy vị quan 
quan cho nhóm mình hay không cần sĩ quan cũng 
được. Quân nhân có quyền tham gia trực tiếp vào 
các chiến lược quân sự. Một sự kiện chưa hề xảy 

ra. Nhưng đó là các luật lệ lót đường cho chế độ 
Bônsêvich. Theo nhận định của Ðại Tướng 
Broussilov, thì quân nhân chẳng biết gì về chủ nghĩa 
cộng sản, chủ nghĩa vô sản và hiến pháp. Họ muốn 
có hoà bình, họ muốn được chia đất đai canh tác, 
được tự do sinh sống không cần đến pháp luật, 
không có sĩ quan mà cũng chẳng có địa chủ. Chủ 
nghĩa Bônsêvich của họ, trên thực tế là sự khát 
khao lớn để được có tự do, không bị ràng buộc . Ðó 
là chủ nghĩa vô chính phủ.’’ 
 
Tháng 6 năm 1917, các cuộc phản công của quân 
Nga hoàn toàn thất bại. Quân Nga bắt đầu tan rã.  
Hàng trăm sĩ quan bị lính bắt giam vì tình nghi là các 
phần tử phản cách mạng. Có một số sĩ quan bị ám 
sát. Số lính đào ngũ gia tăng hằng ngày. Sang đến 
tháng 8, tháng 9, hằng ngày có trên hàng chục ngàn 
lính đào ngũ. Những người lính gốc nông dân này 
chỉ mong có dịp là trở về miền quê của họ để khỏi 
mất phần chia đất đai và gia súc thuộc sở hữu của 
các địa chủ. Từ tháng 6 tháng 10 năm 1917 có trên 
hai triệu quân nhân quá mệt mỏi vì chiến tranh và vì 
thiếu ăn lâu ngày trong các chiến hào. Họ quyết định 
rời bỏ hàng ngũ, mang theo vũ khí, trở về quê, gây 
thêm rối loạn ở những vùng đó. 
 
So với các cuộc nổi loạn vì đất đai của những năm 
1905-1906, thì các cuộc nổi loạn vào mùa hè 1917 
xảy ra rất ít. Và chính quyền còn làm chủ được tình 
hình. Sau khi nghe tin Nga Hoàng thoái vị như họ 
chờ đợi, các hội đồng nông thôn mở các phiên họp 
làm thỉnh nguyện thư, trình bày nguyện vọng và 
những lời phê phán của họ. Yêu sách đầu tiên là 
đất đai phải thuộc quyền sở hữu của những người 
đang canh tác. Phải phân chia đất đai của các địa 
chủ hiện đang bỏ trống. Họ yêu cầu xét lại thuế má, 
giảm tô. Dần dần, nông dân tự thành lập ủy ban điền 
địa từ đơn vị xóm, thôn đến làng, xã. Họ cử các 
người có học như thầy giáo trong làng, các vị linh 
mục, các chuyên viên nông nghiệp lãnh đạo các uỷ 
ban. Họ đề cử các y tá săn sóc sức khỏe cho nông 
dân. 
(... Xem tiếp kỳ sau ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIẾNG GỌI ĐƯỜNG THI  
(Ngũ độ thanh)  

Gọi mãi sao nàng chẳng thấy ơi!  

Hình như điện tín cũng không lời  

Hay là bảo chữ tìm nơi vắng  

Có lẽ đem tình tặng biển khơi  

Để lại cho đời thêm nỗi nhớ  

Và mong bạn hữu  bớt xa rời  

Hoa vàng, lá ngọc Đường thi hỡi  

Quyến rũ tâm hồn  khỏi chịu vơi.  

 

Quang Chính  
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Tin sinh hoạt cộng đồng Hòa Lan 

Tri Ân Những Ðóng Góp Xây Dựng 

Tượng Ðài Thuyền Nhân tại Hoà-Lan 

Voorthuizen 4/9/2016 (VNNS).  Vào lúc 16g00 
ngày 4 tháng 9 tại thành phố Voorthuizen Ban 
Chấp Hành của Cộng Ðồng Việt Nam tại Hoà-Lan 
đã mời một số đoàn thể và cá nhân tích cực tham 
gia đóng góp trong việc xây dựng tượng đài thuyền 
nhân để bày tỏ lòng tri ân những đóng góp này. 
Trong buổi họp mặt có sự hiện diện đặc biệt của 
ông Jaap Paasman và bà Lia Krol, các nghệ nhân 
thực hiện mẫu tượng đài. 
 
Trong lời chào mừng, ông chủ tịch Cộng Ðồng 
Nguyễn Hữu Phước cho biết tượng đài thuyền 
nhân đã được hoàn thành một cách tốt đẹp do 
công sức đóng góp của đồng hương, đặc biệt do 
những nỗ lực của một số cá nhân và đoàn thể từ 
các giai đoạn khởi đầu như thành lập Uỷ Ban Vận 
Ðộng đến việc chính thức thành lập Uỷ Ban Xây 
Dựng Tượng Ðài. Từ đó các thành viên trong Uỷ 
Ban đã vận động sự tham gia đóng góp tài chánh 
của đồng hương, tìm vị trí xây dựng tượng, tìm các 
nhân sự chuyên môn trong việc vẽ kiểu mẫu và 
thực hiện các công tác khác, cuối cùng Cộng Ðồng 
Người Việt đã hoàn thành và khánh thành tượng 
đài vào ngày 30 tháng 4 năm 2016 tại thành phố 
Almere.  
 
 

 
 
Tiếp theo đó, ông Nguyễn Quang Kế, phó chủ tịch 
nội vụ Cộng Ðồng đã nêu tên một số đoàn thể và 
cá nhân tại Hoà-Lan đã tích cực đóng góp trong 
công tác này. Có một số đoàn thể và cá nhân được 
mời nhưng không tham dự được cũng thông báo 
cho BCH/CÐ. 

 
Thay mặt cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài 
Thuyền Nhân, ông Trần Quang Ánh đã trao lại ông 
chủ tịch Cộng Ðồng giấy xác nhận của chùa Vạn 
Hạnh tặng cho Cộng Ðồng Việt Nam tại Hoà Lan 
khu đất để dựng tượng đài. Sau khi công tác của 
Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài hoàn tất, tất cả giấy 
tờ và tài chánh đều được bàn giao lại cho Ban 
Chấp Hành Cộng Ðồng. Ông chủ tịch Cộng Ðồng 
nhân dịp này cũng thông báo một Uỷ Ban lo việc 
bảo trì tượng đài đã được thành lập với sự tình 
nguyện tham gia của ông Trần Ðức Thành, Trần 
Quang Ánh , Nguyễn Hữu Phước. 
 

 
 
Sau đó là phần trao quà cảm tạ các đoàn thể và cá 
nhân tích cực đóng góp trong việc xây dựng tượng 
đài. Món quà là một ảnh chụp tượng đài với hai lá 
cờ Việt-Nam và Hoà-Lan được lồng trong khung 
kiếng. Trong buổi họp mặt, mọi người đã dùng 
cơm thân mật và chụp hình lưu niệm. 

Thế Truyền tường thuật 

 

Ede đón Tết Trung Thu. 

Vào ngày 24-09-2016 Ban Công Tác Tình Nguyện-
Ede đã tổ chức buổi Tết Trung Thu cho các cháu 
thiếu nhi vùng Ede và phụ cận. Buổi lễ quy tụ 
khoảng trên dưới 70 em và một số phụ huynh quây 
quần sinh hoạt trong hội trường Het Riet – Ede.  
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Các cháu thiếu nhi và phụ huynh ở đây ai cũng 
thích thú với tài diễn trò của anh Dũng, một thanh 
niên năng động với tài diễn trò sinh hoạt cộng đồng 
rất điêu luyện. Buổi sinh hoạt có 2 phần, phần đầu 
từ 15 giờ đến 18 giờ giành cho các cháu thiếu nhi 
và phần sau là các phụ huynh với chương trình 
karaoke. 
 
Đặc biệt trong buổi sinh hoạt này có sự hiện diện 
của ông chủ tịch cộng đồng, Nguyễn Hữu Phước 
cùng một số vị nhân sĩ trong cộng đồng. Ông 
Nguyễn Hữu Phước đã thay mặt Ban Thường Vụ 
Cộng Đồng trao tặng phần quà khuyến khích cho 
các cháu thiếu nhi. 
 
Sau các mục sinh hoạt vui chơi (có phần thưởng) 
là phần giải lao. Các phụ huynh và quý anh chị 
trong ban tổ chức đã chu đáo lo các phần ăn rất 
hấp dẫn, ngon miệng. 
 
Buổi sinh hoạt của các cháu chấm dứt bằng lễ 
rước đèn. Các cháu đã nối bước nhau đi thành 
hình “rồng rắn” từ trong hội trường ra ngoài sân 
trong tay cầm lồng đèn qua nhạc điệu của bài hát 
quen thuộc “Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi...”. 
 
Bạch Mai tường trình 
 

  

 

Ðón Cờ Vàng 11/9/16 

Chúng tôi đến Waiwijk khoảng 3g chiều, đón 
những thành viên đi bộ suốt đêm trên đoạn đường 
dài 80 cây số.  Năm nay số khán giả đến xem 
không đông như mọi năm.  
 
Những thành viên tham dự gồm đủ mọi lứa tuổi,  
nam, nữ,  trẻ già.  Trong số ấy có các chiến sĩ 
VNCH, tuổi tác đã cao, vẫn tham dự đi bộ, với mục 
đích dâng cao ngọn cờ Vàng Ba Sọc, ngạo nghễ 
tung bay trước tiếng reo vui,  thán phục của người 
Hòa Lan, Khi họ hỏi tôi về nguồn gốc lá cờ Vàng, 
mục đích các anh nhóm VDCV,  cùng tuổi tác, họ 
đã trầm trồ khen ngợi sức dẻo dai,  tráng kiện của 
các anh ngoài tưởng tượng,  nhất là khi biết các 
anh đã tham dự nhiều năm, và cả bốn ngày đi bộ 
Nemijgen .  
 

 
 

 
 
Ngoài anh Tấn với huân chương lần thứ 11 trên 
ngục áo, còn thên một chiến sĩ, cựu sĩ quan Võ Bị 
đến từ Pháp, anh Xương , đến từ Pháp, người  
tham gia nhiều năm sát vai với nhóm các anh 
VDCV,  trong  những lần đi bộ do người Hòa Lan 
tổ chức . 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, 
chúng tôi ra về trong niềm hãnh diện: 
 Lá cờ Vàng vẫn được dâng cao, tung bay trước 
gió, trong tay các anh chiến sĩ VNCH. 
 
Người tường thuật: Tuyết Lê Nguyên. 
 

Không có hoàn cảnh nào tuyêṭ voṇg, chỉ 
có người tuyêṭ voṇg vì hoàn cảnh. 

Khuyết danh 
 

 

Read more: http://danhngoncuocsong.vn/chu-

de/danh-ngon-cuoc-

song.html#ixzz4Mu5BQxb1 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/khong-co-hoa-n-ca-nh-na-o-tuye-t-vo-ng-chi-co-nguoi-tuye-t-vo-ng-vi-hoan-ca-nh.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/khong-co-hoa-n-ca-nh-na-o-tuye-t-vo-ng-chi-co-nguoi-tuye-t-vo-ng-vi-hoan-ca-nh.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/khong-co-hoa-n-ca-nh-na-o-tuye-t-vo-ng-chi-co-nguoi-tuye-t-vo-ng-vi-hoan-ca-nh.html
http://danhngoncuocsong.vn/chu-de/danh-ngon-cuoc-song.html#ixzz4Mu5BQxb1
http://danhngoncuocsong.vn/chu-de/danh-ngon-cuoc-song.html#ixzz4Mu5BQxb1
http://danhngoncuocsong.vn/chu-de/danh-ngon-cuoc-song.html#ixzz4Mu5BQxb1
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Tin thế giới  

 

 

BBC: Người Yemen đang đối diện 

với nạn đói 

 
Thành phố Hudaydah, do phiến quân Houthi kiểm 
soát, cho đến gần đây là nơi tiếp nhận 70% thực 
phẩm nhập khẩu của Yemen. Hiện giờ, nơi này 
không chỉ bị phong tỏa, mà còn bị phá hủy bởi các 
cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn 
đầu. Tình hình đặt ra mối đe dọa kép cho người 
dân ở đây. Nếu không chết vì bị tấn công, họ sẽ 
chết vì bị bệnh tật và đói. 
 
Tại Beit al-Faqih, cách Hudaydah 100 km về phía 
đông nam, ngôi làng từng trồng chuối và xoài xuất 
khẩu, nhưng hiện nay hoạt động xuất khẩu đã 
ngừng lại, người lao động bị mất việc. Nạn đói 
khiến trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Trẻ bị ốm 
cũng không được điều trị. Nhiều bệnh viện phải 
đóng cửa do bị đánh bom hoặc thiếu vật tư y tế. 
Yemen đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến. Hơn 3 
triệu người trong tổng số 27 triệu dân phải rời bỏ 
nhà cửa. Trong khi đó, tất cả các con đường ra 
nước ngoài đều bị Saudi Arabia đóng cửa. Ngoài 
ra, các quốc gia từng chào đón người Yemen mà 
không cần thị thực, giờ đây quay lưng lại với họ. 
Hơn 1 triệu trẻ em tiếp tục chết đói trên khắp 
Yemen. 20 trong số 22 khu vực tự trị đang trên bờ 
vực của nạn đói. Trừ khi một điều gì đó được thực 
hiện kịp thời, Yemen có thể mất cả một thế hệ. 
 

BBC: Lò lửa Syria bùng phát, 
Aleppo bên bờ vực hủy diệt 
 
Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) bày tỏ quan 
ngại trước việc chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt 
đang đẩy thành phố Aleppo của Syria tới bờ vực 
của sự hủy diệt hoàn toàn. 
 
Tin cho hay bom thùng đánh trúng một bệnh viện 
vốn đã bị đánh bom từ trước trong tuần này. 

Không lực Nga và Syria đã tấn công phần đông 
của thành phố nằm trong tay quân nổi dậy, gây 
phẫn nộ trong dư luận quốc tế trong lúc con số tử 
vong thường dân tăng vọt. Các lực lượng của 
chính phủ đã bắt đầu một cuộc tấn công trên mặt 
đất nhắm vào quân nổ dậy hơn một tuần trước đây 
khi một thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ. Liên Hiệp 
Quốc nói ít nhất 400 thường dân, trong đó có nhiều 
trẻ em, thiệt mạng bên trong thành phố trong tuần 
này do kết quả của các cuộc tấn công bởi các lực 
lượng của Nga và chính phủ Syria. Trong lúc chiến 
sự bùng phát trở lại, Nga và Mỹ - hai nước có vai 
trò quan trọng trong cuộc chiến tại Syria tiếp tục đổ 
lỗi cho nhau về sự đổ vỡ của thỏa thuận ngừng 
bắn. Phát biểu tại thủ đô Washington DC, Ngoại 
trưởng Mỹ John Kerry cho biết, nhiều khả năng Mỹ 
sẽ ngừng đối thoại với Nga trong vấn đề Syria. 
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quân đội 
Chính phủ Syria bị Washington cáo buộc đã tăng 
cường các đợt tấn công vào thành phố Aleppo. 
Trong khi đó, điện Kremlin ngày 29/9 cho biết sẽ 
tiếp tục các chiến dịch không kích tại Syria. Còn 
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria 
Zakharova kêu gọi phía Mỹ cần tách biệt các lực 
lượng "đối lập ôn hòa" ở Syria với "những phần tử 
khủng bố" để các thỏa thuận ngừng bắn được thực 
thi. 
 

 
RFI: Điều tra vụ MH17 : Nga và Hòa 
Lan đọ sức ngoại giao 
 
Hôm 30/09/2016, ngoại trưởng Hòa Lan đã triệu 
đại sứ Nga tại La Haye lên để thông báo rằng các 
chỉ trích của Matxcơva đối với kết quả cuộc điều 
tra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi, là « không thể 
chấp nhận được ». Để trả đũa, thứ Hai, 03/10, đến 
lượt đại sứ Hòa Lan tại Matxcơva sẽ bị triệu lên bộ 
Ngoại Giao Nga để nghe Matxcơva nhắc lại những 
lời phản đối. 
 
Theo kết quả cuộc điều tra của các chuyên gia 
quốc tế, được công bố ngày 28/09 vừa qua, chiếc 
Boeing ký hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bị 
bắn rơi ở miền đông Ukraina ngày 17/07/2014, bởi 
tên lửa được bắn lên từ khu vực do phe ly khai 
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thân Nga kiểm soát, ở miền đông Ukraina và dàn 
phóng tên lửa BUK được đưa từ Nga sang. Toàn 
bộ 298 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt 
mạng. Đa số các nạn nhân là người Hòa Lan. Cuộc 
điều tra do các chuyên gia quốc tế thực hiện, dưới 
sự điều phối của Viện Công tố Hòa Lan. Ngay lập 
tức, bộ Ngoại Giao Nga ra thông cáo bác bỏ toàn 
bộ kết quả cuộc điều tra và cho rằng cuộc điều tra 
đã được tiến hành một cách thiên lệch và vì mục 
đích chính trị. Cho đến nay, Nga và phe ly khai ở 
miền đông Ukraina vẫn bác bỏ mọi cáo buộc và 
cho rằng chính quân đội Ukraina đã bắn rơi chiếc 
MH17. 
 

VOA: Ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Hàn 
có thể đang đóng tàu ngầm 
 

 
 
Bắc Hàn có thể đang đóng tàu ngầm được thiết kế 
để có thể phóng tên lửa, theo một trang mạng của 
Mỹ chuyên giám sát chương trình phát triển vũ khí 
của Bắc Hàn. 
Trang mạng 38North đã tải lên những ảnh vệ tinh 
thương mại nói rằng những hình ảnh này có những 
dấu hiệu cho thấy chương trình đóng tàu ngầm 
đang được xúc tiến, tuy nhiên không thể xác nhận 
có thấy tàu ngầm. Nếu hình ảnh vệ tinh vệ tinh là 
chính xác, thì chiếc tàu ngầm đó sẽ lớn hơn nhiều 
so với tàu ngầm mà Bình Nhưỡng đã sử dụng 
trước đây để phóng đi một tên lửa có khả năng 
mang đầu đạn hạt nhân. Những quan tâm của 
quốc tế về chương trình hải quân của Bắc Hàn đã 
gia tăng sau khi Bắc Hàn phóng thử một phi đạn 
đạn đạo từ một tàu ngầm hồi tháng trước. Tên lửa 
này, được phóng đi từ một địa điểm gần thành phố 
Sinpo hồi tháng 8 vừa rồi, đã bay khoảng 500 km 

trước khi rơi xuống vùng biển bên trong khu nhận 
dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản. 
 

RFA: Tổng thống Philippines tự ví là 
Hitler trong phát biểu bài trừ ma túy 
 
Ví von của tổng thống Philippines Rodrigo Duterte 
về chiến dịch chống tội phạm ma túy tại đất nước 
ông hiện nay với công cuộc tiêu diệt người Do Thái 
của Hitler trước đây bị bộ trưởng quốc phòng Hoa  

 
 
Kỳ Ash Carter cho là vô cùng đáng quan ngại.  
Chỉ trích của người đứng đầu ngành quốc phòng 
Mỹ như vừa nêu đối với phát biểu mới nhất của 
tổng thống Philippines được đưa ra khi đang có 
mặt tại Hawaii để chủ trì cuộc gặp với những người 
tương nhiệm ASEAN. Vào sáng hôm 30 tháng 9, 
tổng thống Rodrigo Duterte trong phát biểu trên 
truyền hình nói rằng Hitler đã thảm sát 3 triệu 
người Do Thái, và hiện nay tại Philippines có 3 
triệu con nghiện và ông vui lòng ‘làm thịt’ hết số 
nghiện hút này. Phát biểu như vừa nêu lập tức gặp 
sự phản ứng trên khắp thế giới nhất là của cộng 
đồng người Do Thái. Phát ngôn nhân của tổng 
thống Philippines ra thông cáo nói rằng bản thân 
ông Rodrigo Duterte không muốn bị ví với Hitler 
nhưng xác nhận tổng thống vẫn sẵn sàng tiêu diệt 
3 triệu con nghiện trong chiến dịch chống tội phạm 
ma túy mà ông tiến hành kể từ khi lên nhậm chức 
vào cuối tháng 6 vừa qua. 
(TQH tổng hợp) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Danh ngôn cuộc sống 
 
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 

 
 

 

 

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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Tin Việt Nam 

 

 

VOA: Vụ Formosa: Bồi thường thiệt 

hại 1 tháng chỉ tương đương 1-2 

ngày thu nhập 

 

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hôm 29/9 ban 
hành định mức bồi thường thiệt hại cho các nạn 
nhân của ‘sự cố môi trường’ Formosa, nhưng một 
số người dân địa phương nói mức bồi thường 
hoàn toàn không hợp lý. 
 
Theo quy định vừa được công bố, người dân bị 
thiệt hại sẽ được chia làm 7 nhóm đối tượng: khai 
thác hải sản, nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất 
muối, hoạt động kinh doanh thủy hải sản ven biển, 
dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch-thương 
mại ven biển, và thu mua-tạm trữ thủy sản.  
 
Đáng chú ý là mức bồi thường cho chủ tàu/thuyền 
không lắp máy là 5,83 triệu đồng/tàu/tháng, bồi 
thường cho người lao động trên tàu/thuyền không 
lắp máy là 3,69 triệu đồng/người/tháng. Người dân 
khác sẽ không đồng ý với mức bồi thường thiệt hại 
mà Thủ tướng chính phủ vừa công bố, bởi vì nó 
chỉ tương đương với mức thu nhập 1-2 ngày của 
người dân trước đó.  
 
Ngoài ra, thời gian quy định bồi thường tối đa là 6 
tháng cũng bị cho là không hợp lý. Lý do, là vì 
khoảng thời gian trên không đảm bảo được nước 
biển đã sạch trở lại và người dân có thể quay trở 
lại công việc của họ. Trước đó, chính phủ Việt Nam 
sau khi làm việc với công ty Formosa đã đồng ý 
mức nhận mức bồi thường thiệt hại là 500 triệu 
đôla. Nhưng khoản tiền bồi thường trên đã bị chỉ 
trích là quá thấp so với những thiệt hại trên thực tế 
của người dân cũng như những tác động lên nền 
kinh tế và môi trường. 
 

RFA: Sài-gòn ngập nặng 
 

 
Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ ngập lịch sử, các 
quận trung tâm hầu như chìm trong biển nước và 
toàn cảnh thành phố như trong một trận hồng thủy 
của thế kỷ 21. Chiều tối ngày 26 tháng 9 đường 
phố chìm trong biển nước mênh mông, những 
chiếc xe gắn máy trôi theo giòng nước lũ cuốn đi 
khiến chủ nhân của nó gần như phải bơi theo để 
cứu. Hàng ngàn xe gắn máy chìm sâu dưới các bãi 
đậu xe bên dưới các căn hầm khiến chủ nhân của 
chúng không biết làm sao tìm cho ra để về nhà.  
 
Nước ngập tàn phá vật dụng sinh hoạt của người 
dân, làm hư hỏng vật tư, nhà cửa chưa kể những 
căn bệnh truyền nhiểm dễ dàng xảy ra nếu nước 
không rút kịp thời sau đó. Cơn mưa vào ngày 26 
tháng 9 đã khiến chính quyền phải nhập cuộc và 
một nỗi vui mừng thật lớn của Ủy ban nhân dân 
thành phố khi phát hiện ra các quận nằm phía 
Đông của Sài Gòn  như Quận 9 và Quận Thủ Đức 
người ta làm đường nhưng không làm cống. Có 
133/302 tuyến đường không có ống cống thoát 
nước. Phát hiện này cho thấy sự bất cần quy 
hoạch đã lên tới cực điểm. 
 

VOA: 3 lãnh đạo CSVN tham gia Đảng 
ủy Công an Trung ương 

 
Ngày 21/9 vừa qua, truyền thông Việt Nam đã loan 
báo một sự kiện hy hữu: lần đầu tiên, ba nhà lãnh 
đạo chóp bu cộng sản Việt Nam cùng tham gia Ban 
Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương. 
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Trong một buổi lễ hết sức long trọng, với sự hiện 
diện của TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước 
Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc, Thường trực BBT Đinh Thế Huynh, 
cùng các quan chức lãnh đạo Ban Tổ chức Trung 
ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng 
Tổng Bí thư và Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức 
Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố Quyết 
định của Bộ Chính trị về nhân sự bộ máy Đảng 
CSVN trong Bộ Công an. Đảng uỷ Công an Trung 
ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 16 vị, với Ban 
Thường vụ Đảng uỷ gồm 7 vị, trong đó có 3 vị lãnh 
đạo chóp bu là TBT Nguyễn Phú Trọng, CTN Trần 
Đại Quang và TTg Nguyễn Xuân Phúc. Đây là một 
sự kiện chưa từng có tiền lệ. Rõ ràng, diễn biến 
mới nhất trên chính trường Việt Nam là một bước 
"tiến hoá" tất yếu của một nhà nước "đảng trị" và 
"công an trị", vừa giúp cho “thanh kiếm của đảng” 
thêm phần “sắc bén”, vừa biến Bộ Công an thành 
chiến trường tranh chấp quyền lực nóng bỏng, gay 
cấn, thậm chí một mất một còn, của các thế lực 
chính trị đang nắm trong tay quyền quyết định tiến 
trình của đất nước. 
 

RFI: Hàng nghìn người biểu tình 
phản đối Formosa tại Hà Tĩnh 
 

 
Hàng nghìn người Việt Nam lại tiếp tục bao vây 
nhà máy sản xuất thép Formosa của Đài Loan tại 
tỉnh Hà Tĩnh ngày 02/10/2016. Một số người trèo 
lên tường và căng những biểu ngữ yêu cầu đóng 
cửa nhà máy. 
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, rất đông 
người biểu tình đi bộ hoặc xe gắn máy đã tập trung 
trước cổng nhà máy Formosa vừa hô to, vừa 
giương các biểu ngữ như : « Chính quyền hãy 
đóng cửa nhà máy Formosa vì tương lai của đất 
nước ». Thái độ giận dữ này nhằm phản đối việc 
Formosa thải chất thải độc hại ra ngoài biển khiến 
cá chết hàng loạt. Hãng AFP cho biết, cuộc biểu 
tình diễn lần này nhằm đòi tăng thêm tiền bồi 
thường. Trước đó, tập đoàn Formosa của Đài 
Loan, đã quyết định bồi thường 500 triệu đô la cho 
những vùng bị nạn. Từ tháng Mười, chính phủ Việt 
Nam bắt đầu tiến hành giải ngân bồi thường các 

ngư dân, với những khoản tiền từ 130 đến 1.600 
đô la mỗi người, theo tính toán thiệt hại từ tháng 
Tư đến tháng Chín. Vẫn theo AFP, nhiều ảnh chụp 
và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đoàn 
người biểu tình, do một linh mục dẫn đầu, bao vây 
nhà máy sản xuất thép tại huyện Kỳ Anh và đọc 
nhiều đoạn trong kinh thánh. Cuộc biểu tình ngày 
02/10 diễn ra chỉ vài hôm sau khi ngư dân ở miền 
trung Việt Nam đã đệ hơn 500 đơn kiện lên tòa án 
huyện Kỳ Anh để yêu cầu chính phủ tăng mức bồi 
thường cho những thiệt hại của họ vừa qua. 
 

BBC: Tổng biên tập báo Petrotimes 
‘mất chức’ 

 
Các nguồn tin từ Việt Nam nói ông Nguyễn Như 
Phong bị cách chức Tổng biên tập báo Petrotimes 
(Tin nhanh Năng lượng Mới) vì một bài trích đăng 
lại từ báo hải ngoại về vụ án Trịnh Xuân Thanh. 
Bài báo đăng trên mạng Petrotimes ngày 30/9, 
ngay sau đó bị xóa, trích lại phỏng vấn cây bút Bùi 
Thanh Hiếu từ Đức, người đã viết nhiều bài về ông 
Trịnh Xuân Thanh từ khi nhân vật này “mất tích”. 
Tin về ông Nguyễn Như Phong chưa được chính 
thức công bố, nhưng rộ lên trong giới nhà báo ở 
Việt Nam hôm 1/10. Nhiều nguồn nói rằng ông 
Phong bị cách chức Tổng biên tập báo Petrotimes 
thuộc Hội Dầu khí Việt Nam do trên Trang mạng 
của Petrotimes hôm 30/9 đã trích đăng lại một 
phỏng vấn với ông Hiếu tỏ ý bênh vực ông Trịnh 
Xuân Thanh, dựa theo bản gốc phỏng vấn của một 
trang web đặt tại Đức.. Việt Nam đã loan báo khởi 
tố và truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh vì 
cáo buộc sai phạm làm thua lỗ gần 3.300 tỷ tại 
Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) 
thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 
QHT (tổng hợp) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Rượu làm vui khi uống đúng mức, 
rượu cai trị khi uống quá nhiều. 

Ngạn ngữ Đức 
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Tin Hòa Lan 
 

 

 

 

Cuộc Vận Động Bầu Cử Bắt Đầu 
Theo thông lệ tại Hòa Lan, mỗi năm, vào ngày 

Thứ Ba thứ ba trong tháng Chín (de derde 

dinsdag van september), chính phủ Hòa Lan công 

bố ngân sách cho năm tới, đánh dấu sự bắt đầu 

của một mùa sinh hoạt chính trị mới, kéo dài đến 

mùa hè năm sau. Được gọi là “Prinsjesdag,”  ngày 

Thứ Ba thứ ba trong tháng Chín năm nay còn là 

khởi điểm cho cuộc vận động cho cuộc bầu cử Hạ 

Viện vào tháng 3 năm 2017. Khi Nội Các Rutte II 

được thành lập vào cuối năm 2012, ít ai dám tiên 

đoán rằng nó sẽ có thể cầm quyền đến khi pháp 

nhiệm bốn năm của nó chấm dứt. Thế nhưng, nội 

các này đã vượt qua mọi khó khăn đe dọa sự 

sống còn của nó. Sau gần bốn năm, nó đã có thể 

ban hành gần như toàn bộ những biện pháp nó 

muốn ban hành để giúp Hòa Lan có được một nền 

kinh tế vững mạnh hơn. 

 

Điều đáng nói là đa số cử tri Hòa Lan tỏ ra không 

mấy hài lòng về thành tích nói trên. Khi VVD và 

PvdA quyết định khai sinh Rutte II, hai đảng thân 

chính này nắm được 79 trong số 150 ghế trong 

Hạ Viện: VVD có 41 và PvdA có 38 ghế. Theo báo 

cáo mới nhất của nhà  thăm giò dân ý Maurice de 

Hond thì VVD bây giờ chỉ còn có thể giữ lại 27 

ghế, trong khi PvdA bị dự đoán sẽ mất đến 28 

ghế, còn giữ lại được vỏn vẹn 10 ghế. Theo một 

công trình nghiên cứu được nhật báo “de 

Volkskrant” công bố cách đây vài tuần về trước 

thì đa số cử tri Hòa Lan không ủng hộ chính sách 

hữu khuynh được Nội Các Rutte II thi hành. Nói 

một cách ngắn và gọn, chính sách này có mục 

đích cắt giảm số tiền mà chính phủ đài thọ cho 

các dịch vụ công cộng như ý tế hay giáo dục, với 

hệ quả là người dân càng ngày càng phải tự gánh 

lấy nhiều hơn phí tổn mà các dịch vụ này đòi hỏi. 

Đa số trong họ, theo nghiên cứu nói trên, không 

muốn chính sách được tiếp tục. Họ muốn một 

chính sách thiên tả hơn được ban hành trong thời 

gian tới. 

Thế nhưng điều này không được phản ảnh trong 

cách đa số cử tri dự định bỏ phiếu. Theo báo cáo 

của Maurice de Hond được trích dẫn ở trên, thì 

ba đảng thiên tả trong Ha Viện là PvdA, SP và 

GroenLinks hiện giờ chỉ có thể giành được tổng 

cộng 38 ghế, trong khi ba đảng hữu khuynh là 

VVD, PVV và CDA có thể chiếm được đến 72 

ghế. Tuy muốn có một chính sách thiên tả, nhưng 

phần lớn cử tri lại muốn bỏ phiếu cho những đảng 

hữu khuynh. 

Vấn đề di dân là một yếu tố có thể giải thích 

nghịch lý này. Tuy đa số cử tri muốn chính phủ 

Hòa Lan theo đuổi một chính sách thiên tả, có 

nghĩa là một chính sách bảo vệ ở mức tối đa 

những phúc lợi mà họ đang hưởng, nhưng họ có 

vẽ không tin rằng cách đảng thiên tả có khả năng 

thi hành chính sách đó. Như đã trình bày nhiều 

lần trong mục này, các đảng thiên tả vốn có thái 

độ thân thiện đối với người di dân, trong khi đa số 

cử tri Hòa Lan lại xem họ như một mối đe dọa 

nghiêm trọng. Sự hiện diện của người di dân sẽ 

làm cho số người có quyền hưởng các dịch vụ 

công cộng gia tăng, khiến cho người bản xứ phải 

chia xẻ với ngoại nhân những dịch vụ ngày càng 

đắt tiền này.  

Geert Wilders, thủ 

lãnh đảng PVV, là 

người thấu hiểu 

tâm lý của đa số cử 

tri, nên ông chủ 

trương vừa duy trì 

hệ thống an sinh xã 

hội tại Hòa Lan vừa 

tài giảm đến mức tối thiểu số người ngoại quốc 

được phép cư ngụ tại quốc gia này. Và đây cũng 

là lý do tại sao một số phân tích gia đã tiên đoán 

rằng cuộc vận động cho mùa bầu cử sắp đến thật 

ra là mộc cuộc chạy đua giữa các đảng hữu 

khuynh, nói đúng hơn là một cuộc chạy đua giữa 

đảng VVD và PVV. Với tinh thần bài ngoại đang 

lên cao tại Hòa Lan, các đảng thiển tả sẽ chỉ có 

thể đóng vai trò thứ yếu, đứng bên lề nhìn các 

đảng hữu khuynh tranh giành cử tri và quyền lực 

với nhau. 

03/10/2016 

 

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

Bạn thân 
Trên đời này, có một đứa, hễ học giỏi hơn mình, 
điểm cao hơn mình là mình ghét, có cái áo đẹp 
hơn là mình tị nạnh, nhưng đi đâu, làm gì nhất 
định phải có nó, nó trốn học thêm, mình cũng 
chẳng yên tâm mà phải đi theo cho bằng được, 
nó có người yêu mình phải xuýt xoa bóng gió vài 
câu. Vậy mà, vắng nó, lòng mình lại bồn chồn 
không yên, cứ như căn nhà thiếu đi cột chính, nó 
cười mình cũng rộn ràng vui lây, chứ mỗi khi nó 
khóc, lòng mình cũng chẳng thể nào sung sướng 
nổi. 
Nó, chính là con bạn thân thủa nhỏ lớn lên cùng 
một ngõ. 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
Nó tên Yến, bởi vậy tôi cứ hay trêu nó là chim yến, 
mỗi khi đói bụng, tôi lại nhìn nó một cách thèm 
thuống, vì thế nó hay giận dỗi lắm. Chúng tôi biết 
nhau khi còn đỏ hỏn nằm trong bụng mẹ, cái thời 
mười mấy năm về trước ấy, nhà ai cũng nghèo, 
cỏ tranh mọc nhiều hơn cây quả, tôi và nó làm gì 
có xe đạp mà đi, phải dắt nhau cuốc bộ mấy chục 
cây số, có hôm đợi nó lâu quá mà muộn học, tôi 
giận tím cả mặt, chẳng thèm nói với nó câu nào, 
vậy mà nó cũng im luôn, chẳng biết nó còn nhớ 
không, cái ngày đầu chúng tôi cùng nhau vào lớp 
một. 
Năm lớp hai có bài viết văn đầu tiên, lũ nhà nghèo 
như chúng tôi lấy đâu ra sách vở nhiều mà đọc, 
ba mẹ cũng bận bịu với nương vườn cả ngày, tôi 
chẳng biết hỏi han ai chuyện học hành, thế rồi tôi 
lĩnh trọn con ngỗng đỏ rực trong vở. Ngày hôm ấy 
quả thật là dài, tôi gắng đi từng bước thật nhỏ, 
mong sao con đường về nhà thật chậm. Vậy mà 
chẳng hiểu sao vừa tới đầu ngõ ba mẹ tôi đã chửi 
đổng cho một trận. Tôi bấm bụng giận nó lắm, 
ngoài nó ra thì còn ai mách lẻo cho ba mẹ tôi 
được chứ, hèn gì lúc trên lớp nó cứ ríu rít hỏi điểm 
tôi, tôi đã dặn nó không được để lộ ra ngoài, nó 
chỉ nhe răng cười rồi chạy vụt đi. Tôi định giận nó 
mãi mãi, giận nó cả đời, sẽ không bao giờ nói 
chuyện với nó, vậy mà chiều hôm sau, thấy nó 
đang chơi trốn tìm với thằng hàng xóm, tôi cũng 
lao vào hồn nhiên, cơn giận hôm đó tiêu tan đi 
đâu mất. 
Có lần tôi ăn trộm sợi thun nhảy dây của nó, nó 
lục khắp nhà mà mãi vẫn chẳng tìm ra, nó khóc 
ầm ĩ lên rồi đi mách mẹ, thấy thế tôi sợ quá đành 
đổ tội cho đứa kế bên nhà. Vậy là từ đó chúng tôi 

cạch mặt thằng ăn cắp hờ bị tôi gán cho cái danh 
vô duyên ấy. Thế mà chẳng hiểu sao được một 
tuần tôi lại mang sợ dây ăn cắp sang nhà nó rủ 
chơi cùng, nó phát hiện ra ngay và bĩu môi chê 
bai đồ ăn trộm vặt còn đỗ lỗi cho người khác. Bây 
giờ nghĩ lại tôi chỉ thấy buồn cười, cái thời thiếu 
thốn ngây ngô ấy sao mà khờ khạo thế. 
Năm chúng tôi lên lớp chín, nó còn nhớ không con 
đường mòn người ta hay giành nhau đi để tránh 
bụi, tôi với nó vừa đi vừa buông lời bâng quơ, 
"chẳng biết bao giờ mình vào cấp ba nhỉ, rồi khi 
nào thì mình lên đại học, ra trường, lấp gia đình 
và trưởng thành, không phải đạp chiếc xe mua lại 
cũ kĩ ọt ẹt thế này nữa". Vậy mà cái ngày này cũng 
đã đến, chẳng biết nó còn muốn được quay lại 
thời vô tư ấy một lần nữa không, những con 
đường bụi phủ đầy đất đỏ, hai đứa vừa ăn kem 
vừa nghêu ngao hát giữa đường, lâu lâu lại cười 
giòn giã như hai tên vừa trốn viện. Cây kem đá 
loang lỗ đất chảy xuống cả bàn tay, tôi và nó chỉ 
cần thổi vù một cái lại đưa ngay vào miệng. Cái 
thời non nớt ấy, chẳng biết bẩn là gì, chỉ biết vị 
kem mát lạnh truyền lên đầu lưỡi tê tê, dịu đi cơn 
khát giữa trời cao nguyên nắng gắt. 
Rồi có hôm hai đứa đi học thêm về, thấy mấy bà 
bán cá đi ngang cười cười chỉ trỏ gì đó rồi phóng 
qua, hai đứa ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đến 
ngã ba mới biết hóa ra có ông bị bệnh lậu nằm 
huênh hoang giữa vườn cà, hai đứa nhìn nhau 
mặt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng co giò 
đạp thật nhanh, đạp xe qua con dốc mà chẳng 
thấy mệt tẹo nào, bình thường thì vừa dắt xe vừa 
than mệt, đói, vậy mà hôm nay chẳng biết hai đứa 
lấy đâu ra sức khỏe thần thánh ấy. Phải mất cả 
một tháng sau, hai đứa mới dám quay lại đi con 
đường cũ. 
Còn nhiều lắm những mẫu chuyện về tôi và nó, 
có viết đến trăm trang giấy cũng không kể xiết. 
Bây giờ nó đã trở thành cô thiếu nữ xinh xinh, có 
một chàng trai hiền lành ấm áp ở bên chở che cho 
nó, dẫu guồng quay cuộc sống bận rốn đất Sài 
Thành đang cuốn nó vào tháng ngày mệt nhọc, 
những tin nhắn thưa dần, lời hỏi han ít dần, những 
tràng cười giòn giã cũng vơi dần, nhưng cả hai 
đều biết rằng, mỗi lúc nó khó khăn, vấp ngã, đã 
có tôi ngồi nghe từng lời nó thủ thỉ. Hay mỗi lúc 
tôi không còn đứng vững cả hai chân nơi xứ 
người chật chội, thì người tôi bấm số đầu tiên, là 
nó. 
Sinh nhật nó cũng sắp đến rồi, cũng chẳng biết 
tặng gì cho nó, chỉ có những kỉ niệm lâu ngày 
được lục lọi, xới tung lên làm quà tinh thần cho 
nó. Hãy nhớ rằng, dẫu đường đời chông gai và 
nhọc nhằn thế nào đi nữa, cũng luôn có một đứa 
bạn từng ăn chung một que kem, ngày ngày í ới 
rủ nhau học chung một lớp, ngủ với nhau một 
giường tận ba năm luôn là chỗ dựa tinh thần cho 
nó. Luôn hạnh phúc và cười thật nhiều nhé. 
 
Hồ Mây 
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Cái gối cái chăn 
Trangđài Glassey-Trầnguyễn 

 
 
Chuyện cũng lạ.  Tôi đi làm việc ở xa, cả hai năm 
trời không gặp Trung, vậy mà khi tôi ghé thăm, 
Trung ôm chầm lấy tôi, và hôn lên má tôi.  Rồi 
không cho tôi kịp thở, Trung cười tung tóe cả căn 
hộ, và bắt tôi chơi cút bắt.  Cả mấy tiếng đồng hồ.  
Tôi chạy đứt hơi, quanh phòng, rồi lượn quanh cái 
ghế sofa trong cái âm thanh hỗn độn của tiếng 
Trung cười vô tư và tiếng TV. 
 
Tôi cứ tưởng, lâu ngày không thấy mặt, chắc 
Trung đã quên tôi rồi.  Vì tôi ít có dịp ghé chơi với 
Trung, ngay từ đầu.  Thỉnh thoảng, sau giờ hát lễ 
Chúa Nhật, tôi ghé, thấy Trung đứng bên cửa sổ.  
Ngoài vườn, cây bơ trĩu quả, và gió biển từ 
Huntington Beach thổi về, thật dễ chịu. 
 
Đối với Nghĩa, thì là một chuyện hoàn toàn khác.  
Tám năm trước, tôi vẫn ở Little Saigon, và thường 
xuyên ghé nhà thăm.  Mỗi lần tôi đến thăm rồi về, 
Nghĩa khóc thật lớn, âm vang cả một dãy chung 
cư.  Nghĩa bắt mẹ đưa ra tận cầu thang, dõi theo 
tôi, rồi khi tôi vừa đi khuất chân hành lang, Nghĩa 
khóc thật lớn.  Tôi về đến nhà, gọi điện thoại lại, 
Nghĩa vẫn còn khóc.  Cho đến khi mệt lả, Nghĩa 
vật ra ngủ.  Mẹ Nghĩa và tôi mới thở phào. 
 
Mỗi lần đến thăm Nghĩa, tôi đều lo ngai ngái trong 
lòng.  Rồi sẽ làm sao để “trốn” Nghĩa mà về đây?  
Tôi cảm thấy tội lỗi khi Nghĩa khóc không cho tôi 
về.  Có hôm, giằng co cả giờ đồng hồ, mẹ mới 
bảo Nghĩa đi nằm võng, rồi mở cửa cho tôi phóng 
đi.  Nhưng tất cả mọi toan tính của hai người mẹ 
đều không giải hòa được với sự cương quyết của 
một đứa bé. 
 
Tôi học đan với Anaheim YMCA trong một năm 
tôi làm việc thiện nguyện ở đó.  Sau biến cố 9/11 
năm 2001, chúng tôi đan mền để cứu tế các nạn 
nhân khủng bố.  Rồi khi Trung chào đời, tôi mài 
mò đan một cái mền xanh da trời để tặng cậu bé.  
Vậy mà lúc nhỏ, Trung không hề nể mặt tôi.  Mỗi 
lần đến thăm, tuy Trung không bắt tôi chơi đủ trò 
như Nghĩa, nhưng cũng không cho tôi đến gần 
mẹ.  Bạn tôi biết ý, ôm Trung trong lòng, rồi ngồi 
nói chuyện với tôi. 
 

Khi tôi về, Trung không cho mẹ đưa tôi ra xe, như 
sợ tôi ăn cắp mất mẹ của mình.  Trung níu lấy áo 
mẹ, khóc thét lên.  Tôi lại phải ù té chạy, không vì 
‘được lưu luyến,’ nhưng vì bị tố giác là kẻ dám 
tranh giành tình thương với một đứa bé.  Trẻ con 
lúc nào cũng làm chủ tình hình, và là quan tòa. 
 
Cho nên, sau mấy năm vắng mặt, thấy Trung tự 
dưng thương và nhớ tôi, tôi thắc mắc không biết 
vì nguyên cớ gì mà tôi được ‘đổi đời’ như vậy.  Tôi 
cứ đinh ninh là mình đã bị ‘quên’ rồi.  Khi nghe 
Trung gọi tên tôi, và ôm choàng lấy tôi, tôi thật sự 
cảm động.  Tôi ngồi nghĩ lại, xem mình đã làm gì 
mà được thương như vậy. 
 
Có lẽ không phải vì mấy viên kẹo tôi thỉnh thoảng 
mang qua cho hai anh em.  Kẹo thì ở đâu chả có.  
Mà hai cậu cún này được cả nhà và ông bà ngoại 
cưng hết mực, kẹo bánh thì không ăn thua gì.  
Hay là đồ chơi?  Mà trẻ con ở Mỹ, đứa nào chẳng 
có khối đồ chơi.  Mẹ còn phải dọn bớt đồ chơi của 
Nghĩa và Trung đi cất ở garage, vì không đủ chỗ 
để trong nhà.  Vậy thì, điều gì đã khiến Trung nhớ 
và thương tôi? 
 
Cũng không phải chuyện Việt Ngữ.  Trung chào 
đời khi mẹ đã phải nghỉ dạy Việt Ngữ để chăm 
sóc cho hai đứa, và tôi đã phải đi xa thường xuyên 
vì công việc.  Nghĩa còn đi dự những sinh hoạt 
của trường Việt ngữ Westminster với bố mẹ, và 
còn níu áo dài bắt tôi bế trong những buổi lễ phát 
thưởng ở hội trường.  Chứ Trung thì không có 
kinh nghiệm đó. 
 
Nghĩ mãi, tôi tự cho là mình may mắn.  Rồi mấy 
hôm nay, khi ngồi đan khăn choàng cổ cho hôn 
phu ở bên kia sông Tương, tôi ngẫm nghĩ: có phải 
cái mền ấy không?  Có phải khi Trung đắp nó, tình 
thương của tôi cũng choàng lấy người cậu bé, và 
giữ cho tình cảm giữa hai chúng tôi được ấm áp 
như Trung đã biểu hiện trong lần tái ngộ này? 
 
Tôi cũng có những chị em bạn gái khác.  Họ cũng 
giữ tôi lại cả ngày khi tôi ghé thăm.  Tôi cũng ngủ 
trưa với mẹ cùng bầy trẻ trên cái giường to đùng.  
Nhưng trong số ấy, chẳng có đứa nào lưu luyến 
tôi như Trung.  Có lẽ, vì Trung là đứa duy nhất 
chào đời trong lúc tôi có đủ thời gian để ngồi đan 
một chiếc mền con để làm quà ‘hạnh ngộ.’  Và có 
lẽ sự nhiệm mầu của cái mền ấy, là tình thương 
của tôi dành cho một hài nhi chưa gặp mặt đã 
thấm vào hơi thở của nó.  Để năm bảy năm sau, 
nó thương tôi, dù có xa mặt mà không cách lòng. 
May quá, tôi đan khăn choàng cho người yêu – 
và mong là Anh cũng học theo Trung, nhớ và 
thương tôi nhiều, qua những sợi tơ yêu thương 
bao lấy cổ Anh. Trên chiếc khăn choàng đính 
những giọt thương. 
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Chương 24  

 “Tiếng rít,” Laila nói với Tariq, em ghét tiếng rít đó 

nhất.” 

Tariq gật đầu ra vẽ hiểu. 

 Về sau Laila nghĩ, không hẳn tiếng rít mà là những 

giây phút giữa tiếng rít và tiếng nổ. Khoảng thời 

gian ngắn ngủi và vô tận khi phải lơ lửng chờ đợi. 

Vô tri. Chờ đợi. Như một bị cáo chờ nghe phán 

quyết. 

 Việc này thường xảy ra trong bữa cơm chiều, lúc 

Laila và ba nó đang ngồi tại bàn ăn. Hai người giật 

bắn lên khi tiếng rít bắt đầu. Họ ngừng nhai, cái nĩa 

trong tay lưng chừng bất động, lắng tai nghe. 

Trong kính cửa sổ tối đen, Laila thấy phản chiếu 

gương mặt nửa sáng của hai người và hai cái bóng 

bất động trên tường. Tiếng rít. Rồi tiếng nổ, may 

quá ở nơi khác, tiếp theo là tiếng thở hắt ra của hai 

cha con biết mình đã được tha lần này, trong khi ở 

một nơi khác, giữa tiếng khóc và đám khói mù, 

người ta cuống cuồng đào bới, lôi ra từ đống đổ 

nát những gì còn sót lại của một người chị, người 

anh, người cháu. 

 Tuy nhiên mặt trái của việc mình thoát được là sự 

đau khổ tự hỏi không biết ai đã không thoát được. 

Sau mỗi tiếng nổ, Laila lại đâm đầu chạy ra đường, 

miệng thầm đọc kinh, chắc rằng lần này thế nào 

người ta cũng tìm thấy Tariq chôn vùi dưới gạch 

vụn, trong khói mù.  

 Ðêm nằm trên giường, Laila theo dõi những chớp 

sáng màu trắng phản chiếu trên kính cửa sổ. Nó 

lắng nghe tiếng súng nổ liên hồi và đếm tiếng đạn 

pháo kích bay qua làm căn nhà rung chuyển và 

từng mảng thạch cao trên trần rớt xuống giường 

nó như mưa. Có những đêm, pháo kích nhiều quá 

sáng cả một vùng, người ta có thể đọc sách được 

mà không cần đèn, không thể nào ngủ được. Mà 

nếu có ngủ được, thì Laila nằm mơ thấy toàn là lửa 

và chân tay đứt lìa, cùng với tiếng rên siết của 

những người bị thương. 

 Sáng ra, cũng chẳng khá hơn. Khi tiếng loa gọi 

đọc kinh vang lên, các thánh chiến quân Hồi giáo 

đặt súng xuống, hướng mặt về phía Tây và đọc 

kinh. Sau đó, họ xếp thảm lại, lên đạn súng và trên 

núi bắn xuống Kabul, rồi Kabul bắn trả lại, trong lúc 

Laila và cả thành phố chỉ biết bó tay theo dõi, 

chẳng khác nào lão già Santiago bất lực nhìn đàn 

cá mập rỉa con cá quý mình câu được. 

 Ði đến đâu, Laila cũng gặp người của Massoud. 

Nó thấy họ đi ruồng khắp đường phố và cứ vài 

trăm thước lại chặn xe để hạch hỏi. Họ ngồi trên 

mui xe tăng hút thuốc, đâu đội nón bê rê len cố 

hữu, cũ kỹ. Từ sau những bao cát chồng lên nhau 

ở ngã tư đường, họ lén nhìn người qua lại. 

 Mà bây giờ Laila cũng không còn ra khỏi nhà 

nhiều nữa. Mà hễ có đi, thì lúc nào cũng có Tariq 

đi cùng, anh chàng có vẻ khoái nhiệm vụ hào hiệp 

này. 

Một hôm, anh chàng bảo: ”Anh có mua một khẩu 

súng”. Hai đứa đang ngồi dưới đất bên gốc cây lê 

trong sân nhà Laila. Anh chàng lấy ra cho Laila 

xem, nói đây là súng bán tự động, một khẩu 

Beretta. Laila chỉ thấy đó là một vật đen thui, đầy 

chết chóc. 

 “Em chẳng thích,” Laila nói. “Em sợ súng lắm.” 

Tariq xoay băng đạn trong tay. 

 “Người ta tìm thấy ba thi thể trong một căn nhà ở 

Quận 3 tuần vừa qua,” Tariq  nói. “Em có nghe nói 

không? Ba chị em. Cả ba đều bị hiếp. Ðều bị cắt 

cổ. Bị cắn đứt ngón tay để lấy nhẫn. Người ta biết 

được vì thấy dấu răng.” 

“Em không muốn nghe chuyện này.” 

“Anh không muốn làm em sợ,” Tarid bảo. “Nhưng 

có điều…anh cảm thấy yên lòng hơn khi mang 

khẩu súng này.” 

 Tariq giờ là huyết mạch nối Laila với cuộc sống 

ngoài đường. Anh nghe được tin tức và truyền lại 

cho Laila. Chẳng hạn, chính anh là người đã kể 

cho Laila nghe rằng lực lượng dân vệ đồn trú trên 

núi đã rèn luyện tài thiện xạ của họ - và đánh cá về 

tài này của họ - bằng cách bắn bừa bãi xuống đám 

thường dân dưới núi gồm đàn ông, đàn bà, trẻ em. 

Tariq kể cho Laila nghe họ pháo vào các xe hơi, 

nhưng vì một lý do nào đó, họ chừa xe taxi, khiến 

Laila hiểu vì sao gần đây có phong trào người ta 

xịt xe hơi mình thành màu vàng.  
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 Tariq giải thích có những biên giới, luôn xê dịch, 

ngay giữa lòng thành phố Kabul. Qua đó Laila biết 

được thí dụ con đường này, cho tới cây keo thứ 

nhì bên trái, thuộc về một lãnh chúa; bốn dãy nhà 

kế tiếp cho tới tiệm bánh mì bên cạnh tiệm thuốc 

tây đổ nát là khu vực của một lãnh chúa khác; và 

nếu Laila băng qua con đường chỗ đó, đi nửa dặm 

về hướng Tây, sẽ ở trên địa phận của một lãnh 

chúa khác nữa, và vì thế sẽ trở thành mục tiêu cho 

đạn bắn sẻ. Những người anh hùng của má Laila 

giờ đây được gọi như thế đó. Những lãnh chúa. 

Laila còn nghe có người gọi họ là những xạ thủ 

nữa. Một số khác vẫn gọi những người này là 

thánh chiến quân Hồi giáo, tuy nhiên họ nói với vẻ 

mặt mỉa mai, khó chịu, như thể đó là những chữ 

thối tha, đáng khinh miệt. Như tiếng chửi. 

 Tariq ráp băng đạn vô khẩu súng lục. 

“Anh có dám không?” Laila hỏi. 

“Dám gì?” 

“Dám xử dụng cái này. Ðể giết người.” 

Tariq nhét khẩu súng vô lưng quần jeans của 

mình. Rồi nói một câu, vừa đáng yêu vừa đáng sợ. 

“Vì em,” anh chàng nói. “Anh sẽ dùng nó để giết 

người, vì em, Laila.” 

 Anh chàng nhích lại gần Laila, và bàn tay hai đứa 

chạm nhau một lần, rồi một lần nữa. Lúc những 

ngón tay của Tariq dò dẫm đan vào tay của Laila, 

Laila để yên. Và khi Tariq bất ngờ  cuối người ép 

môi mình vào môi của Laila, Laila cũng để yên. 

Trong giây phút đó, tất cả những điều má Laila nói 

về uy tín, về chim sáo, đều vô nghĩa đối với Laila. 

Còn phi lý nữa là khác.  Giữa lúc người ta cướp 

bóc và giết nhau, giữa những thứ xấu xa này, thì 

việc ngồi đây, dưới gốc cây, và hôn Tariq, là một 

điều vô hại. Một chuyện nhỏ nhặt. Một sự buông 

thả dễ tha thứ. Bởi thế, Laila để mặc cho Tariq hôn, 

và khi Tariq xong thì Laila chồm người tới và hôn 

Tariq, mà tim đập thình thịch, mặt nóng bừng, bụng 

như có lửa đốt. 

 
Tháng sáu năm đó, năm 1992, xảy ra cuộc giao 
tranh lớn ở phía Tây thành phố Kabul giữa các lực 
lượng người Pashtun của lãnh chúa Sayyaf và lực 
lượng người Hazaras của phe Wahdat. [Lời người 
dịch: Pashtun là chủng tộc lớn nhất ở A Phú Hãn, 
nói tiếng A Phú Hãn. Hazaras là chủng tộc nói tiếng 
Ba Tư/Iran sống ở trung nguyên A Phú Hãn]. Bom 
đạn pháo kích phá hủy các đường dây điện, nghiền 
nát nguyên cả dãy tiệm tùng, nhà cửa. Laila nghe 
nói  lực lượng dân vệ gốc Pashtun đã tấn công 
những gia đình người Hazaras, đột nhập vào nhà 

họ và bắn chết cả gia đình, theo kiểu xử tử. Còn 
dân Hazaras thì trả thù bằng cách bắt cóc các 
thường dân Pashtun, hãm hiếp con gái Pashtun, 
bắn phá các khu phố Pashtun, và giết bừa bãi. 
Ngày nào cũng tìm thấy xác người bị giết chết cột 
vô thân cây, đôi khi bị đốt cháy không còn nhận ra. 
Thường thì họ bị bắn vô đầu, bị khoét mắt, bị cắt 
lưỡi. 
  

Ba lại cố gắng thuyết phục má rời khỏi Kabul. “Họ 

sẽ giải quyết được thôi,” má nói. “Cuộc  giao tranh 

này chỉ tạm thời. Họ sẽ ngồi lại với nhau và tìm ra 

phương cách.” 

 “Fariba à, những người này chỉ biết có chiến 

tranh,” ba nói. “Họ vừa biết đi thì đã một tay cầm 

chai sữa, một tay cầm súng rồi.” 

 “Anh lấy tư cách gì mà nói?” má phản pháo. “Anh 

có tham gia Thánh chiến không? Anh có dám từ 

bỏ hết mọi thứ và đánh đổi cả mạng sống của mình 

hay không? Nếu không nhờ thánh chiến quân thì 

bây giờ mình vẫn còn là tôi tớ của Liên Xô, anh 

phải nhớ. Rối bây giờ, anh muốn mẹ con em phản 

bội họ.” 

 “Em à, mình không phải là người làm chuyện phản 

bội.” 

 “Thì anh đi đi. Dẫn con gái của anh chạy trốn đi. 

Gởi cho em cái thiệp nhé. Nhưng hòa bình đang 

đến, và em sẽ là người ở lại đây để chờ cái ngày 

đó.” 

 Ðường phố trở nên mất an ninh quá khiến ba phải 

làm một điều không thể tưởng tượng: ông bắt Laila 

nghỉ học. Ông nhận lấy trách nhiệm dạy học cho 

Laila. Mỗi ngày, sau khi mặt trời lặn, Laila vô phòng 

làm việc của ba và hai cha con thảo luận về những 

bài thơ của Hafez và những tác phẩm của nhà thơ 

A Phú Hãn được yêu chuộng là Ustad Khalilullah 

Khalili, trong lúc từ vùng ngoại ô phía nam thàng 

phố, phe của đảng trưởng Hekmatyar bắn hỏa tiễn 

vô phe của chỉ huy trưởng Massoud. 

 Ba dạy nó giải các phương trình đại số và vẽ 

đường biểu diễn. Lúc dạy nó học, ba như biến 

thành một người khác. Trong đúng vai trò của 

mình, giữa đống sách vở, trông ba như cao hơn. 

Giọng nói của ba dường như vang lên từ một nội 

tâm bình tĩnh và sâu sắc hơn, và ba không còn 

chớp mắt nhiều nữa. Laila hình dung được ngày 

xưa ba như thế nào, ba xóa bảng đen bằng những 

động tác duyên dáng, nhìn đám học trò bằng cái 

nhìn của người cha chu đáo. 

 Nhưng thật không dễ gì chú ý vô việc học. Laila 

cứ bị phân tâm. 
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“Diện tích của hình khối là gì?” ba sẽ hỏi, và Laila 

chỉ có thể nghĩ đến đôi môi đầy đặn của Tariq, hơi 

thở nóng hổi của anh kề bên miệng nó, và hình ảnh 

của nó phản chiếu trong đôi mắt màu hạt dẻ của 

anh. Sau cái lần dưới gốc cây đó, Laila đã hôn 

Tariq thêm hai lần nữa, hôn lâu hơn, đam mê hơn 

và theo nó nghĩ, ít vụng về hơn. Cả hai lần đó, nó 

đã bí mật hẹn hò với Tariq trong con hẻm tối lờ mờ, 

nơi Tariq đứng hút thuốc cái hôm má đãi tiệc buổi 

trưa. Lần thứ hai, nó đã để cho Tariq sờ ngực nó. 

 “Laila?” 

“Dạ, ba.” 

“Hình khối. Diện tích. Ðầu óc con ở đâu vậy?” 

“Con xin lỗi ba. Con đang, ừm … Xem nào. Hình 

khối, hình khối. Một phần ba diện tích đáy nhân 

chiều cao.” 

Ba do dự gật đầu, mắt nhìn nó, và Laila tiếp tục 

nghĩ đến bàn tay của Tariq vò ngực nó, vuốt ve 

lưng nó, trong lúc hai đứa say đắm hôn nhau. 

 Cũng trong tháng Sáu đó, một hôm nhỏ Giti tan 

trường về, đi với hai đứa bạn cùng lớp, chỉ còn 

cách nhà ba dãy phố, thì bị trúng đạn pháo kích 

lạc. Laila nghe kể, trong cái ngày kinh hoàng đó, 

bà Nila, mẹ của Giti, đã tất tả chạy lên chạy xuống 

khoảng đường nơi con bà bị giết, để nhặt những 

mảnh thịt của con mình gói vô áo choàng làm bếp, 

vừa gào thét như điên dại. Hai tuần sau đó, người 

ta tìm thấy trên mái nhà bàn chân phải đã bắt đầu 

phân hủy của Giti, vẫn còn mang vớ trong đôi giầy 

thể thao màu tím. 

 Hôm sau, trong buổi đọc kinh cho Giti, Laila ngồi 

như ngây dại trong căn phòng đầy phụ nữ đang 

khóc. Ðây là lần đầu tiên một người Laila quen biết, 

gần gũi và yêu thương, đã chết. Laila không thể 

nào chấp nhận sự thật là Giti không còn sống. Giti, 

nhỏ bạn Laila vẫn từng lén lút trao đổi thư trong 

giờ học, người Laila vẫn sơn móng tay cho, người 

Laila vẫn nhổ lông cằm dùm. Giti, người sắp lấy 

anh chàng Sabir, thủ môn. Giti đã chết. Chết rồi. 

Chết tan xác. Cuối cùng Laila bắt đầu khóc cho bạn 

mình. Và những giọt nước mắt Laila đã không khóc 

được trong tang lễ của hai anh nó, giờ đây tuôn 

tràn.       

(còn tiếp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kẻ duy nhất có thể lôi cuốn bạn vào 
vòng rượu chè, trộm cướp và nhục dục 
chính là bản thân bạn đó. 

Khuyết danh 
 

 

Read more: http://danhngoncuocsong.vn/chu-

de/danh-ngon-cuoc-song_2.html#ixzz4Mu9Zs3kq 

THỨC DẬY ĐI 
 

Trần Trung Đạo 

 

Mặt trời mới mọc bên kia biển 

Hay lửa phương đông báo hiệu mùa 

Thức dậy đi em giờ đã điểm 

Mẹ khóc lâu rồi em biết chưa? 

Thức dậy đi hỡi rừng núi cũ 

Nghe tiếng nghìn xưa vọng trở về 

Ai đứng trông ai mùa lá đổ 

Mà lòng thao thức mấy đêm khuya 

Ai khóc đêm nay ngoài ải Bắc 

Phải hồn sương phụ ngóng phương xa 

Hay tiếng Phi Khanh trào nước mắt 

Về đi, lấy máu trả thù cha 

Thức dậy đi hồn thiêng sông núi 

Gió Nam Quan xô sóng Bạch Đằng 

Nửa đêm không bóng người bên suối 

Sao tiếng gươm mài vang dưới trăng 

Thức dậy đi hỡi lòng vô lượng 

Ngại ngùng chi đau khổ điêu linh 

Dù cho nước vẫn còn nhơ đục 

Nhớ giữ cho nhau một chút tình 

Thức dậy đi đồi cao dốc sỏi 

Đất đá mòn theo mỗi vết chân 

Gã tù lặng đứng nhìn mưa đổ 

Đâu biết xuân qua chỉ một lần 

Thức dậy đi màu nâu của đất 

Màu xanh trong ánh mắt của em 

Bao nhiêu năm ngồi nghe nhau khóc 

Đã đủ chưa máu chảy ruột mềm? 

Thức dậy đi từng trang lịch sử 

Những chuyện buồn vui lẫn tủi hờn 

Như mắt mẹ nghìn đêm không ngủ 

Thương đám con khờ chưa lớn khôn. 

 

 

 

 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ke-duy-nhat-co-the-loi-cuon-ban-vao-vong-ruou-che-trom-cuop-va.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ke-duy-nhat-co-the-loi-cuon-ban-vao-vong-ruou-che-trom-cuop-va.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ke-duy-nhat-co-the-loi-cuon-ban-vao-vong-ruou-che-trom-cuop-va.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ke-duy-nhat-co-the-loi-cuon-ban-vao-vong-ruou-che-trom-cuop-va.html
http://danhngoncuocsong.vn/chu-de/danh-ngon-cuoc-song_2.html#ixzz4Mu9Zs3kq
http://danhngoncuocsong.vn/chu-de/danh-ngon-cuoc-song_2.html#ixzz4Mu9Zs3kq
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Mùa hè rực rỡ 

 
Bùi Văn Đỗ 

 

Quả tình mùa hè này đẹp, nhưng mưa nhiều, 
nắng ấm đến hết tháng 9 vẫn còn, vì Hòa Lan một 
quốc gia quá nhỏ bé trên bản đồ thế giới, nhỏ tý 
trên quả địa cầu này, vì nhỏ bé nên phải lệ thuộc, 
lệ thuộc nhiều thứ vào các quốc gia lớn hơn. 
Nghe, đọc tin tức mấy tháng qua trên các trang 
mạng của thế giới, lòng người viết vốn se sắt 
buồn, trong khi mùa hè đầy hoa thơm cỏ lạ của 
xứ hoa tulipen. Sở dĩ viết lên với lòng thực của 
mình vì nghe, và cảm nghiệm được, các nước lớn 
liên kết với nhau vần các nước nhỏ hơn, yếu thế 
hơn, chậm tiến hơn bằng đủ cách, làm cho các 
nước nhỏ như các quốc gia ở châu Á, châu Phi 
và các quốc gia chậm tiến khác, đến đường cùng 
sức tận, không còn cách nào hơn. 
 
Viết để nói lên lòng mình, không thể chấp nhận, 
không thể chịu đựng được nữa, chúng ta đang bị 
các quốc gia lớn hơn, có thế lực về kinh tế chèn 
ép, bắt, buộc phải thế này, thế nọ, không thì chỉ 
có chết, chính vì vậy, mà có nhiều quốc gia, dân 
tộc yếu thế phải cắn răng, chịu đựng mua, mua 
thiếu. Mua chịu, mua để có phương tiến chống lại 
cường quyền áp bức. Nhưng, nào ai hay, dân còn 
đói, còn khát, trẻ thơ còn thiếu sữa, thiếu trường, 
người trẻ miền cao đi học còn phải đu giây, cô 
giáo còn phải ngồi trong bịch ny- nông để qua các 
sông rạch miền núi. Người trưởng thành thì đã 
không được đi học, tình trạng dân chủ chưa có, 
vì đảng lãnh đạo tồi. 
 
Nghe tin mỗi ngày chúng ta đều rõ. Ấn Độ trước 
kia là thuộc địa của Anh Quốc, Việt Nam là thuộc 
địa của Pháp, các nước Châu Phi phần lớn là 
thuộc địa của Pháp, của Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, Hòa Lan. Các nước được phát triển về hàng 
hải sớm là những quốc gia có nhiều thuộc địa như 
Anh Quốc. Người ta hay nhắc nhở là nước Anh 
mặt trời không bao giờ lặn, vì nước này có nhiều 
thuộc địa như: Úc, Canada, châu Á như Ấn Độ, 
Hồng Kong, Singaprort. Dân chưa có dân chủ, 

thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu trường, thiếu nước 
sạch, thiếu nhà ở mà tại sao phải bỏ tiền ra mua 
vũ khi để trang bị cho quân đội của mình để chống 
ngoại xâm. Viết ra như vậy để mọi người đọc 
nhận ra rằng. Quan tâm về chính chị là bước đầu 
giúp chúng ta vực dậy, giúp chúng ta khôn ngoan 
hơn, tránh được những sai lầm như quá khứ đã 
từng vấp phải. Và để lại những hậu quả không 
phải là vài trăm sau sau, mà là cả ngàn đời sau, 
con cháu chúng ta phải chịu. 
 
Tình hình thế giới hiện nay. 
 
Ngoài Hoa kỳ, Trung Cộng và Liên Xô, ba quốc 
gia này thay phiên nhau vần vũ các nước chậm 
tiến khác (194 quốc gia). Phải, buộc, theo họ. Các 
nước châu Phi, châu Á, còn lâu lắm mới bằng, 
hay ngang ngửa với Mỹ, Trung Cộng hay Liên Xô 
hiện nay. Không phải hôm nay và đã từ ngàn đời, 
các quốc gia chậm tiến, nghèo đói, các quốc gia 
bị thống trị bởi ngoại bang luôn là mồi ngon, món 
hàng béo bở cho các nước thống trị. Chiến tranh 
cũng do họ, hòa bình cũng do họ, các hãng vũ khí 
gây hàng loạt thương vong, tàng tật vĩnh viễn hay 
tạm thời cũng do họ gây ra. Các quốc gia bị cai 
trị, không đủ thông minh, tài trí để sản xuất ra 
những thứ vũ khí đó. Vũ khí do các quốc gia văn 
minh làm ra, đưa cho các dân tộc chậm tiến khác, 
chém giết nhau. Thế rối họ lại thoa bóp vết 
thương, đem xe lăn, xe đẩy đến gọi là để xoa dịu 
nỗi đau. Thực ra, vũ khí, đạn dược, thuốc khai 
quang do các nước có khoa khọc kỹ thuật tìm ra, 
làm ra, rồi thử nghiệm và bán ra thị trường cho 
các nước nghèo, mua vào và tự chém giết lẫn 
nhau. 
 
Từ ngàn đời trước, cho đến ngàn đời sau, thế giới 
vẫn mâu thuẫn và không thể song hành với những 
tư tưởng mang lòng nhân đạo thực của con 
người. Thế giới ngày nay vẫn bất công, và chẳng 
bao giờ được hưởng một nền công lý thực. Toàn 
là giả dối, toàn là bánh vẽ do các nước giầu làm 
ra để ru ngủ các quốc gia chậm tiến khác, để khai 
thác tài nguyên thiên nhiên, bằng cách này hay 
cách khác mà các quốc gia chậm tiến không thể 
nào biết được. 
 
Các quốc gia chậm tiến thì chỉ a tòng, bắt chước 
làm theo, đa số là làm theo cái xấu, bắt chước cái 
xấu. Không học được cái tốt của người, chưa 
khôn ngoan đủ để tự lực cánh sinh, không tự mình 
tìm ra cái mới lạ để vươn lên. Các nước có kỹ 
thuật tiên tiến chuyên bầy trò nhân đạo, viện trợ 
nhân đạo, cho vay vốn nhân đạo nhằm mục đích 
dụ khị các nước nhược tiểu, với những lý do rất 
là tử tế nhằm phát triển. Nhưng thực tế là bóc, là 
lột đến tận cùng tài nguyên của các nước nghèo. 
Chúng ta không lạ gì phái đoàn hùng hậu các 
doanh gia của Pháp đến Việt Nam trong hai ngày 
vào đầu tháng 9-2016 với Tổng Thống  Franche 
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Hollande thì thật rõ, họ chỉ muốn làm ăn buôn bán 
để có tiền, có lợi nhuận cho nước họ, đừng tin ở 
những vỏ bọc nhân đạo bề ngoài của họ. Các 
nước châu Phi ngày nay cũng thế, họ vừa bị Anh, 
Pháp bóc lột, giờ đến kẻ đàng điếm Trung Cộng. 
Thật khó mà tưởng tượng nổi. 
 
Một cơ hội ngàn vàng cho các dân tộc nhỏ bé 
như Việt Nam, có dịp đi ra ngoài thế giới, nên 
học tập cái ưu và khuyết điểm của người. 
 

 
 
Thực ra mỗi dân tộc có những ưu và khuyết điểm, 
nếu chúng ta chịu khắc phục thì chắc chắn chúng 
ta không thua gì dân tộc Do Thái hay Nhật Bản. 
Sở dĩ chúng ta thua họ, thua các dân tộc tiên tiến 
hiện nay vì chúng ta thiếu đoàn kết. Bài học thủa 
lớp 5 trường làng đã học, là bó đũa, biết rõ là bẻ 
từng chiếc đũa một thì sẽ dễ dàng, và bẻ cả bó 
đũa thì không nổi, nhưng chúng ta không sao 
đoàn kết lại được. Các dân tộc tiên tiến hiện nay, 
họ có nhiều thuộc địa từ thủa xa xưa là nhờ ở họ 
có đoàn kết. Một quốc gia rất nhỏ bé như Hoà Lan 
mà trước dây vài trăm năm, dân cư của họ còn ít 
tới mức nào mà họ đã chiếm Indonesie, Suriname 
làm thuộc địa. Đã xây được những con đê trong, 
đê ngoài để ngăn biển chiếm đất và ngày nay còn 
làm những xa lộ ở trên đó, khiến Thủ Tướng của 
nhiều chính phủ, nguyên thủ của nhiều quốc gia, 
mỗi khi đến Hòa Lan thăm viếng phải tham quan 
đê điều của họ và học hỏi. Các quốc gia khác như 
Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng vậy, 
xét ra họ không hơn gì dân tộc Việt vì chỉ số thông 
minh, nhưng họ đoàn kết hơn chúng ta. Hẳn nhiên 
họ cũng có những khuyết điểm, nhưng không bàn 
ở bài này. 
 
Điểm gì ta cần học ở người, đó là tinh thần đoàn 
kết, điều này chắc chắn họ hơn chúng ta. Khi họ 
đã ngồi họp, bàn bạc, đã quyết định rồi thì họ 
không còn xầm xì, phê bình, hay chống lại chính 
tập thể của họ nữa. Đây là điểm vàng son của một 
số dân tộc tiên tiến, nhờ tinh thần này họ không 
bị người bên ngoài thọc gậy bánh xe, những 
quyết định đã bàn bạc xong được coi như vĩnh 

viễn. Thật vậy, muốn xây một chung cư, trước tiên 
chúng ta cần thảo luận với nhau, phải liên hệ 
nhiều bộ môn, nhiều ngành nghề để khi chung cư 
hoàn thành không bị ngập nước. Nước thải và 
nước dùng. Các ổ cắm diện trong nhà phải hợp 
tình hợp lý, tivi, tủ lạnh nhà bếp phải xếp đặt ra 
sao. Chúng ta không thể kết luận một mình, tự 
làm một mình để đưa đến thảm trạng nhà chưa 
xây xong đã lún, bị ngập lụt vì không có cống, 
rãnh để thải nước dùng và chất thải. Đây là những 
hệ quả của các quốc gia chậm tiến, về nhiều lãnh 
vực. Về điểm này ta cần học hỏi nhiều ở các quốc 
gia đi trước. 
 
Các quốc gia đi sau nên trao đổi, nên học hỏi 
để tránh những sai lầm như: 
 
Xây dựng những bộ luật tiên tiến. 
Thực hiện các đô thị. 
Thực hiện các xa lộ cầu cống. 
Thực hiện đập thủy diện, các nhà máy. 
Cho phép các công ty ngoại quốc thuê mướn đất, 
để xây dựng các nhà máy, kiểm soát chất thải. Và 
đặc biệt chống được tệ nạn tham nhũng, vì nếu 
một đất nước có tham nhũng thì xã hội đó sẽ 
nhiễu nhương. 
 
Ngày 30-04-1975 cũng là một dấu mốc đáng ghi 
nhớ. Vì biến cố này mới có một cuộc trốn chạy vĩ 
đại vô tiền khoán hậu. Vì biến cố này người Việt 
mới có mặt ở mọi nơi trên thế giới, nhất là các 
quốc gia tiên tiến, người ra đi vượt biên thuộc đủ 
mọi thành phần. Giới trẻ Việt Nam đã thành công, 
cái độ thông minh không thua gì dân tộc Do Thái 
hay dân tộc Nhật. Vậy đây là một cơ hội học hỏi 
để tiến bộ, để Việt Nam tiến lên và tiến xa hơn các 
dân tộc khác. 
 
Vốn nhiều cảm súc, nhìn thấy những điều bất 
công xẩy ra trên thế giới, không thể chịu đựng nổi, 
nên viết những cảm súc của mình, mong được 
chia sẻ cùng bạn đọc. 
 
Mùa hè năm nay mưa có nhiều, khí hậu nóng hơn 
mọi năm, cũng do một cái hậu quả chẳng lành 
mấy. Các nước kỹ nghệ tiên tiến sản xuất quá 
mức, xả thải quá nhiều, các nước tiên tiến còn xả 
thải nhiều chất độc hại mà các quốc gia chậm tiến 
không biết, họ còn đem chôn cất, giấu các chất xả 
thải ở các nước nghèo hơn, vì chưa biết để kiểm 
soát, cho nên không lạ gì, khi các nước tiên tiến 
coi các quốc gia chậm tiến như là những bãi rác, 
để thử nghiệm và xả các chất thải. Đây là những 
khốn cùng của con người mà thời nào cũng có, 
từ khi vũ trụ được thành hình. Đó là những bất 
công mà chúng ta ngày nay phải gánh chịu, vì 
chúng ta thuộc các nước chậm tiến./- 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
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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 25-10-2016.  

Độc giả trúng giải thưởng kỳ trước:  
Vo V.H. (461-Leeuwarden). 
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  2 7  1  4 9 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 & 

NatuurkundeVoor: 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 
 

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 

 

mailto:hpnguyen@congdonghoalan.com
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Truyền Thông Xã Hội Dân Sự 

 

 

 

 

 

 

 

Lts. Vào ngày 26-09-2016 Lm. Đặng Hữu Nam đã 

dũng mãnh hướng dẫn một phái đoàn 600 ngư 

dân di chuyển đoạn đường trên dưới 200 km đến 

tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để nộp đơn khởi 

kiện nhà máy thép Formosa. Đây là một hành 

động dũng cảm và thiết thực để giúp đỡ ngư dân 

trong những vùng bị hủy hoại môi trường của các 

tỉnh miền Trung do nhà máy thép Formosa.  

Nhằm hỗ trợ thiết thực cho các ngư dân nghèo 

khó này, Lm. Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa 

Cứu Thế Sài Gòn đã chính thức đứng ra kêu gọi 

sự đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước 

hãy giúp đỡ ngư dân Việt Nam đang trong hoàn 

cảnh cùng đường quẩn lối, không còn đường 

mưu sinh. Lời kêu gọi này đã được hưởng ứng 

mạnh mẽ và được loan tải nhanh chóng trên 

mạng xã hội. VNNS xin đăng tải lời kêu gọi này 

của Lm. Thanh và rất mong quý độc giả tiếp tay 

hưởng ứng đến gia đình, bằng hữu. 

                                    * * * 

ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÁP LÝ CHO DÂN 

KIỆN FORMOSA 

Cả ngày hôm qua, chúng ta đã thấy 600 người đại 

diện cho 600 gia đình ở vùng thuộc giáo xứ Phú 

Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - một điểm 

nhỏ trong 4 tỉnh Miền Trung bị thiệt hại trực tiếp 

từ việc xả thải vô trách nhiệm của nhà máy thép 

Formosa - đi kiện. 

 

 

 

 

 

 

Theo cách tính toán án phí ban đầu cho 600 hồ 

sơ này đã lên tới gần 3 tỉ đồng tiền Việt Nam. Dân 

ở đây đã nghèo lại mắc cái eo, nên thật khó khăn 

để có tiền đóng án phí. Cha Antôn Đặng Hữu Nam 

và một số ân nhân đã âm thầm và công khai góp 

sức cho việc này. Trong tương lai, vụ kiện chắc 

chắn sẽ còn được nhiều dân nghèo khác của 4 

tỉnh bị thiệt hại đâm đơn kiện đòi đề bù thiệt hại, 

vì đó là quyền lợi chính đáng của họ. Và qua họ, 

biển Việt Nam có thể được tẩy uế và nòi giống 

Việt Nam bớt chút phần bị đe dọa. 

Chỉ trong ngày hôm qua, nhiều anh chị em đã qua 

mạng Facebook và các cách thức khác đã đề nghị 

chúng tôi đứng kêu gọi trợ giúp cho dân khiếu 

kiện. 

 

Hôm nay (27.09.2016), sau khi đã trao đổi với một 

số người, chúng tôi quyết định tự nguyện tiếp 

nhận những đóng góp của anh chị em khắp nơi 

đóng góp cho dân đikiện Formosa. Ở thời điểm 

này tập trung cho dự án Dân Phú Yên - Quỳnh 

Lưu kiện Formosa, nên mọi đóng góp có nghĩa 

chuyển về hết cho cha Antôn Đặng Hữu Nam là 

người đang cùng với dân đi khiếu kiện. 

Quý vị có thể chuyển tiền đến: 

1. Chuyển khoản trực tiếp: 

Đặng Hữu Nam  

Maritime Bank (USD): 22001372001570, chi 

nhánh Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Maritime Bank (VNĐ): 22001012900830, chi 

nhánh Vinh, tỉnh Nghệ An. 

2. Chuyển tiền mặt: 

- Miền Bắc: Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề 

trên DCCT Hà Nội, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, 

quận Đống Đa, Hà Nội - đt: 0936051221 
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- Miền Nam: Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, 

Phòng CLHB, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. 

Kính chúc anh chị em bình an, 

Xin phước lành của Thiên Chúa là tình yêu và sức 

mạnh ở cùng anh chị em. 

Sài Gòn, ngày 27.09.2016 

Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR 

*   *   * 

THÔNG TIN KẾT THÚC DỰ ÁN ỦNG HỘ PHÚ 
YÊN KIỆN FORMOSA VÀ TÌM CÔNG LÝ 

SOS: Có một thông tin mới được cập nhật cho 

biết, vị ân nhân ở vị trí số 1 của ngày 29.09.2016 

[1. Một gia đình ở Tân Phú: 100 triệu] cho biết sẽ 

gởi số tiền 100 triệu cho cha Antôn Đặng Hữu 

Nam bằng cách khác không trực tiếp như đã xin 

ghi danh. Do vậy số tiền trao trực tiếp cho cha 

Nam trưa nay sẽ ít hơn 100 triệu. 

Xin kính báo. 

*   *   * 

Trước tiên, xin thay mặt cho quý linh mục DCCT 

khởi xướng và quý anh chị em cộng tác viên của 

Dự án, chúng tôi chân thành cám ơn sự quãng 

đại của quý ông bà anh chị em Lương và Giáo. 

Sự đóng góp chân thành của quý vị đã thực sự 

nâng đỡ tinh thần cha Antôn Đặng Hữu Nam và 

bà con vùng Phú Yên, thuộc xã An Hòa, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Và nhất là quý vị đã 

trực tiếp tham gia vào tiến trình ngăn lại tình trạng 

rãi độc trên biển và trên trời của đại dự án 

Formosa đang cố tình triển khai, bất chấp sự lên 

tiếng đúng đắn của người dân. 

Về các nguồn thu, tại Hà Nội, trong ngày hôm, cha 

Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên DCCT Hà Nội 

công bố con số thống kê đầy đủ cho biết có thể 

đờlên tới 200 triệu vnđ (xem các file thống kê). Số 

tiền gởi trực tiếp vào tài khoản ngân hang của cha 

Nam cũng sẽ được cha Nam công bố liền sau 

thông báo này. Riêng tại miền Nam, chúng tôi xin 

công bố số tiền nhận trực tiếp như sau: 

Tổng thu tiền mặt tại Sài Gòn, từ 27.09 – 

03.10.2016 của 193 người và gia đình đóng góp 

là: 347,55 triệu vnđ + 8850 usd + 2050 aud + 300 

€. Nếu tính hoàn toàn ra tiền Việt Nam thì được 

hơn 500 triệu. 

Như đã thông báo từ những hôm trước, từ sau 17 

giờ, ngày 03.10.2016, quý vị nào gởi tiền về, 

chúng tôi sẽ chuyển cho Dự Án kế tiếp, vẫn với ý 

hướng giúp đỡ dân 4 tỉnh Miền Trung khởi kiện 

Formosa và đi tìm công lý đến cùng. 

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng và yêu thương 
ban muôn phước lành trên quý vị cùng gia quyến 
và công ăn việc làm. 
 
Trân trọng kính báo 
Sài Gòn, ngày 04.10.2016 
 
Lm. Antôn LÊ NGỌC THANH, DCCT SàiGòn 
 
Phụ trách Phòng Công lý & Hòa bình. 

 

 

  
Góc Vườn Thưa 

 
Haṭ giống nẩy mầm khoe lá thắm 
Xanh non mỏng nhaṭ đón chờ ai 
Hứng nắng phơi sương ngày hai buổi 
Rắn chắc dây leo lá phủ đầy 
 

***** 
lay hoay gió thổi chừng mơn trớn  
Đẩy đà vũ khúc nhac̣ đồng quê 
Hoa nở xum xuê Ong Bướm lượn  
Thu ̣phấn kết tinh trái năṇg cành 
 

***** 
Tranh hoạ thiên nhiên nhìn vi diêụ 
Đào nguyên thôn dã khởi do tâm  
Ngắm nhìn dào daṭ lời mô tả 
Ngã bút tô thêm cảnh sắc đời 
 

***** 
Đôi tay cuốc xới truyền hơi ấm 
Tỉa cành cắt lá đep̣ thân cây 
Trải lòng vun tưới theo dòng nước  
Những tưởng phù sa mướt rẩy vườn 
 

2016  Hoài Tâm Niêṃ 
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Trang giáo dục 
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.… 

*   *   * 
 

Trong hai số bào trước đây, Trang Giáo Dục đã 
đề cập đến quyết định của bà Bộ Trưởng Marja 
van Bijsterveldt và ông Thử Trưởng Sander 
Dekker của Bộ Giáo Dục, Văn Hóa và Khoa Học ( 
OCW) về việc nhà trường phải tạo cơ hội cho các 
học sinh xuất sắc được theo học cấp hay lớp, hợp 
với khả năng mình. Nói một cách khác, nếu học 
sinh lớp 2 mà có thể chứng tỏ,  hiểu và làm được 
các bài tập của lớp 3, hay lớp 4,…thì các học sinh 
này có quyền bỏ qua lớp 2 hoặc 3 để theo học lớp 
cao hơn,…cho dù chưa đủ tuổi.  
 
Nếu đã có học sinh xuất sắc, thì không thể thiếu 
nhà trường xuất sắc. Đúng vậy.  
Vào đầu niên khóa 2012-2013, Bộ đã gởi văn thư 
đến Quốc Hội  và đến các trường trình bày về dự 
án  Trường Học Xuất Sắc. Bộ cho biết mục đích 
là để khuyến khích Ban Giám Đốc nhà trường 
cũng như Giáo Sư giảng dạy làm sao cho trường 
của mình đạt được tiêu chuẩn, được gọi là trường 
dạy giỏi với danh xưng Trường Xuất Sắc. 
Tính đến nay đã có 700 trường ghi danh để Bộ 
Giáo Dục Văn Hoa và Khoa phê chuẩn. 
 
Khi đạt danh hiệu Xuất Sắc, chắc chắn trường sẽ 
được phụ huynh quan tâm nhiều hơn khi tìm 
trường cho con cháu vào đó học. Đa số phụ huynh 
muốn con cháu mình theo học các trường giỏi, 
trường xuất sắc. Càng có nhiều học sinh theo học, 
nhà trường càng nhận nhiều trợ cấp của Bộ, và 
nhờ đó công việc điều hành của trường sẽ thuận 
lợi hơn… Thanh Tra Bộ cần phải có thì giờ để 
kiểm tra thành tích của trường, cho nên kết quả 
công bố phải đợi qua năm sau. 
 
Trong năm 2013 có 52 trường được Bộ Văn Hóa, 
Giáo Dục và Khoa Học thừa nhận là Trường Xuất 
Sắc (của năm 2012 ); năm 2014 có 76  và trong 
năm 2015, Thanh Tra Bộ đã chứng nhận trong số 
186 trường ghi danh,  có 106 đạt đủ tiêu chuẩn trở 
thành Trường Xuất Sắc. Trong số 106 Trường 
Xuất Sắc này, gồm có 39 trường  Tiểu Học, 12 
trường Trung Học đặc biệt và 55 trường  Trung 
Học phổ thông. 
Phần lớn mỗi thành phố hay thị xã có 1 hay 2 

trường đạt danh xưng Trường Xuất Sắc; Đặc biệt 

có hai thành phố có đến 4 trường xuất sắc, đó là 

thành phố Eindhoven và Nijmegen. 

Tại Nijmegen,có 4 trường xuất sắc, đó là các 
 trường: 
- Kandinsky College, tọa lạc tại 
 Malderburchtstraat (vmbo, havo và vwo) 
- Kandinsky College, Sint Jorisschool 
- Stedelijk Gymnasium 
- Stedelijke Scholengemeenschap (havo en  
 vwo) 
Tại Eindhoven, cũng có 4 trường xuất sắc: 
- Christiaan Huygens College, tọa lạc tại  
Broodberglaan 
- Stedelijk College Eindhoven,tọa lạc tại – 
Henegouwenlaan (havo và vwo) 
- Eckartcollege (havo và vwo) 
- Lyceum Bisschop Bekkers 
  
Muốn biết trường nào đạt danh hiệu Xuất Sắc 
năm 2014 ( được công bố vào đầu năm 2015), 
quý vị có thể vào link sau đây: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/pub
licaties/2015/01/26/lijst-excellente-scholen-
2014 
 
 Tuy nhiên, việc đánh giá trong 3 năm qua chỉ có 
giá trị cho từng năm. Mỗi năm, trường nào muốn 
tranh danh hiệu Xuất Sắc, phải nạp đơn và ghi đủ 
các tiêu chuẩn cần thiết mà Bộ đã đề ra. Kể từ 
năm 2016, Bộ đã kéo dài giá trị danh hiệu Trường 
Xuất Sắc từ 1 năm lên thành 3 năm. Đầu năm 
2016 Bộ Giáo dục cho biết đã có 130 trường đạt 
danh hiệu Xuất Sắc, có giá trị từ năm 2015  đến 
hết năm 2017. 
 
Sau đó, nếu trường muốn đạt danh hiệu Xuất Sắc 
trong ba năm tới, thì phải làm đơn xin để được 
cứu xét trở lại… 
 
Quý phụ huynh muốn biết chắc trường nào là 
trường dạy giỏi, trường xuất sắc, để năm tới cho 
con cháu mình theo học Lớp 1 ( groep 1 )  ở bậc 
Tiểu Học hay lớp  Tiếp liên ( brugklas ) của bậc 
Trung Học, chỉ cần đi qua các trường, thấy trường 
đó có lá cờ treo trước trường hay trên tường như 
hình trên đây, thì chính là trường dạy giỏi đó. Dĩ 
nhiên quý vị cũng có thể vào website của trường 
để tìm hiểu thêm./. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/01/26/lijst-excellente-scholen-2014
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/01/26/lijst-excellente-scholen-2014
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/01/26/lijst-excellente-scholen-2014
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 Gia chánh 

 

 

 

 

Tôm rang thịt ba chỉ  
 

 
 

 

Nguyên liệu: 

Thit ba chỉ - 200g 

Tôm to để nguyên vỏ - 200g 

Hành khô nhỏ - 1 củ 

Mắm, tiêu, đường, muối. 

 

Cách làm:  

-Tôm rửa sạch, cắt bỏ râu, để ráo, ướp với ½ 

muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước mắm, 

1 muỗng đường, ½ muỗng cà phê tỏi băm. 

 

-Thịt ba chỉ cắt nhỏ, ướp với  ½ muỗng cà phê 

muối, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng 

đường, ½ muỗng cafe tỏi băm. 

 

-Ướp tôm, thịt 15 phút cho thấm. 

 

-Sau đó cho vào nồi, cho một chút mắm (chừng 

1muỗng cà phê), để lửa nhỏ và mở nắp để thịt hơi 

vàng hai mặt. 

 

-Sau khi thịt đã vàng đều, cho hành khô vào nấu 

khoảng 1 phút cho hành thấm và thơm. 

 

-Tiếp đến cho tôm vào nêm thêm gia vị, tiêu, mắm, 

muối vừa ăn. Đảo tôm một lúc rồi mới cho khoảng 

1 – 2 muỗng đường vào rồi đậy nắp chừng 5 phút 

cho tôm chín vàng là được. Nước trong nồi hơi 

cạn và sền sệt là tắt bếp, nêm nếm lại là xong rồi. 

Canh chua cá bông lau  
 

 
 

Nguyên liệu: 

 - 1/2kg cá bông lau 

 - 400g măng chua 

 - Muối, đường, bột ngọt 

 - 1 hay 2 trái cà chua 

 - Nước mắm 

 - Ngò gai, rau quế, ớt ( hay ngò ôm ) 

 - 100g hành tím bào  

 

Chuẩn bị: 

 - Măng chua: Vắt ráo bớt nước chua, cắt miếng 

vừa ăn 

 

 - Cá: Chà muối rửa sạch, cắt khoanh 1-2cm bề 

dày chảo nóng cho 3 muỗng súp dầu + 2 tép tỏi 

đập dập, cho cá vào chiên sơ lấy rạ  

 

- Rau om + ngò gai + quế, bỏ cuống dơ, rửa sạch 

thái nhuyễn. 

 

- Ớt: Thái khoanh mỏng bỏ hột. 

 

- Tỏi: Đập dập bóc vỏ bằn nhuyễn. - hành tím: Bóc 

vỏ, bào mỏng phi vàng. - cá tô mát xắt ra làm   

 

Cách làm: 

2 lít nước lạnh nấu sôi cho cá vào, cá vừa chín 

vớt ra cho măng chua vào + muối, đường, bột 

ngọt, nước mắm + 1/2 rau ớt bàọ Nêm lại chua 

chua ngọt ngọt nhắc xuống. 

 

Trình bày: 

- Cho cá vào tô. Múc nước canh măng + cà tô mát 

+ hành tím phi + rau + ớt. Món này dùng nóng với 

nước mắm nguyên chất + ớt thái khoanh.  

  

http://sotaynauan.com/tag/thit-ba-chi/
http://sotaynauan.com/tag/tom-to-de-nguyen-vo/
http://sotaynauan.com/tag/hanh-kho-nho/
http://sotaynauan.com/tag/mam-tieu-duong-muoi/
http://www.bing.com/images/search?q=koken&view=detail&id=E4D9794A60AFBF7A365E23DF8C417F170DF8EDBE&first=301&FORM=IDFRIR
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Y Học – Sức Khỏe 

 

Chất béo 

Về phương diện dinh dưỡng, chất béo (lipid) là 
một trong ba nhóm thực phẩm chính yếu và là 
nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể. Chất 
béo là danh từ gọi chung cho mỡ động vật, dầu 
ăn thực vật và sáp (wax). 
 
Chất béo không hòa tan trong nước mà hòa tan 
trong dung môi hữu cơ khác như chloroform, 
benzene, ether. Hãy nhìn vào chai dầu giấm chộn 
salad: dầu không hòa tan trong giấm và khi để 
lắng yên, dầu nổi một lớp trên giấm. 
 
Trong thực phẩm, mỡ và dầu có cùng cấu trúc và 
hóa tính nhưng lý tính khác nhau: ở nhiệt độ bình 
thường, dầu thì lỏng, mỡ lại đông đặc. 
 
Mỗi gram chất béo đều cung cấp một số năng 
lượng như nhau là 9 Kcal. 
 
Chất béo được cấu tạo bởi các acid béo (fatty 
acid). Đây là những hợp chất hữu cơ có carbon, 
hydrogen và oxygen. Số lượng hydrogen trong 
mỗi phân tử quyết định đó là chất béo bão-hòa 
hoặc bất- bão-hòa. 
 
Acid béo nào có số lượng hydrogen tối đa thì gọi 
là acid béo bão-hòa (saturated). 
 
Acid béo nào thiếu một vài nguyên tử hydrogen 
thì gọi là acid béo dạng đơn-bất-bão-hòa; thiếu 
trên 4 nguyên tử hydrogen thì là đa-bất-bão-hòa. 
 
Ba dạng acid béo này kết hợp với glycerol để tạo 
thành một chất hóa học gọi là triglyceride. 
Triglycerids chiếm 98% tổng số acid béo trong 
thực phẩm có chất béo, phần còn lại là cholesterol 
và phospholipid. 
 
1. Phân loại và Nguồn gốc 
Chất béo có thể ở các dạng nhìn thấy hoặc không 
nhìn thấy. 
 
Chất béo nhìn thấy được như bơ, margarine, dầu 
nấu nướng, dầu trộn salades và mỡ động vật. 
Trên cơ thể, chất béo có thể nhận ra với các mảng 
mỡ ở vùng hông, vùng bụng. 
 
Chất béo không nhìn thấy được như trong trứng, 
kem, pho mát, sữa, các loại hạt có vỏ cứng, và 
các món ăn nướng. 
Chất béo có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật. 
Cho tới nay chưa có bằng chứng nào là béo động 

vật có giá trị dinh dưỡng cao hơn chất béo gốc 
thực vật. Chỉ có hai điều khác nhau rõ ràng: chất 
béo thực vật có nhiều acid béo đa- bất-bão-hòa 
và không có cholesterol. Dù vậy cũng có vài ngoại 
lệ: dầu dừa, dầu cọ có nhiều chất béo bão-hòa và 
cá lại có nhiều béo bất-bão-hòa. 
 
Chất béo mà ta tiêu thụ được chia ra làm hai 
nhóm: chất béo bão-hòa (saturated fat) và bất 
bão- hòa (unsaturated fat). 
 
Chất béo bất-bão-hòa lại chia ra thành nhóm đơn-
bất-bão-hòa (mono-unsaturated fat) và đa-bất- 
bão -hòa (poly-unsaturated fat). Sự phân biệt này 
dựa trên cấu trúc hóa học của các phân tử acid 
béo. 
Chất béo bão-hòa có nhiều trong thịt động vật, bơ, 
pho mát cứng, dầu cây cọ ( palm), dầu dừa 
 (coconut). 
 
Chất béo đơn-bất-bão-hòa có nhiều trong dầu 
olive, dầu cải (canola); trái bơ (avocado), các loại 
hạt có vỏ cứng (nut) và hạt giống (seed). 
 
Chất béo đa-bất-bão-hòa có nhiều trong ngô, dầu 
đậu nành, dầu cây rum safflower, dầu cá. 
 
Đặc biệt dầu cá có hai loại acid béo rất tốt là 
Omega- 6 và Omega- 3 Fatty Acid. Đây là những 
acid béo cần thiết mà cơ thể không tổng hợp ra 
được và cần có trong thực phẩm mà ta tiêu thụ. 
 
Chất béo bất-bão-hòa có thể được chuyển từ 
dạng lỏng sang dạng đặc ở nhiệt độ bình thường 
bằng cách bổ sung một số nguyên tử 
hydrogen.Đó là phương pháp hydrogenation. 
Margarine và dầu thực vật làm cứng (shortenings) 
là kết quả của sự chế biến này với mục đích là giữ 
cho chất béo khỏi bị hư hỏng, trở mùi khét. 
 
Chất béo bất bão hòa cũng dễ bị oxy hóa hoặc bị 
nhiệt, tia tử ngoại làm cho trở thành ôi, có mùi 
khét. Hãy nếm và ngửi một gói khoai chiên để lâu 
ngày là ta thấy ngay. 
 
Chất béo bị biến đổi như vậy đều không tốt cho 
cơ thể. May mắn là trong thực phẩm béo thường 
có một số chất chống oxy hóa thiên nhiên, như 
sinh tố E, C, caroten có thể ngăn cản sự biến đổi 
này. Phương pháp hydrogenation nói trên cũng 
giúp giữ chất béo được lâu hơn. 
 
Mỡ động vật, như mỡ bò, mỡ lợn chứa một lượng 
chất béo bão-hòa cao (48%). 
Chất béo bão-hòa có khả năng tạo cholesterol 
trong máu cho nên người ta thường hạn chế 
không dùng. Dầu dừa, dầu cọ (palm oil) chứa 
nhiều chất béo bão hòa. Các loại dầu thực vật 
khác như dầu olive, dầu hướng dương, dầu 
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canola, dầu đậu nành, dầu bắp v.v...đều không có 
hoặc có rất ít chất béo bão hòa. 
 
Hầu hết các loại dầu thực vật không có cholesterol 
Tuy nhiên dầu dừa, dầu cau dừa, dầu cacao trong 
súc cù là có một lượng chất béo bão hòa cao nên 
sẽ tạo ra cholesterol trong máu. Do đó, các thứ 
dầu này đều có nguy cơ gây hại như mỡ động vật 
vậy. 
Cholesterol là một hỗn hợp không ổn định. Nó rất 
dễ bị oxy hóa ở nhiệt độ bình thường trong nhà 
khi tiếp xúc với không khí. 
 
Hậu quả của sự oxy hóa là tạo ra cả gần 40 hóa 
chất không tốt, gây tổn hại cho cơ thịt, làm giảm 
tính miễn dịch của cơ thể, làm đóng mảng bựa 
gây vữa xơ ở động mạch. Cholesterol có trong thịt 
để lâu ngày, xúc xích, pho mát, trứng bột đều rất 
dễ bị oxy hóa. 
Chất béo đa-bất-bão-hòa trong thực phẩm có khả 
năng hạ cholesterol trong máu nhưng các chất 
béo bão hòa lại có khả năng tăng cholesterol lên 
gấp đôi. 
 
Thông thường, thực phẩm có chất béo đều gồm 
cả chất béo bão-hòa và bất-bão-hòa. Do đó khi 
mua dầu ăn, ta nên đọc kỹ nhãn trên chai để nhận 
rõ tỷ lệ thành phần các chất béo. 
 
Tỷ lệ chất béo bão hòa trong 100g: 
Dầu dừa: 87 - Bơ: 51 -Dầu cọ: 49 -Mỡ bò: 48 -Mỡ 
cừu: 47 -Mỡ lợn 39 
Mỡ gà: 30 -phomát: 20 -margarine: 19 -Dầu đậu 
phọng: 17 -dầu đậu nành: 14 
dầu oline: 14; -hamburger: 10. 
Tỷ lệ chất béo đa bất bão hòa trong 100g: 
Dầu Safflower: 75 Dầu hạt hướng dương: 66; dầu 
bắp: 59 hạt bông: 53 
Dầu gan cá Moruy (Cod liver oil): 50 dầu đậu 
phọng: 32 Margarine: 18 
mỡ heo: 11 Dầu olive: 8 mỡ bò: 4. 
 
Ví dụ trong dầu hướng dương (sunflower oil) có 
64% chất béo đa-bất- bão-hòa và 10 % chất béo 
bão-hòa. 
 
Một thìa dầu olive (khoảng 22g) thường có 2 g 
chất béo bão-hòa, chiếm tỷ lệ 9%, 2g chất béo đa- 
bất –bão- hòa và có đến 10g đơn- bất -bão- hòa. 
Dầu dừa có 2% chất béo đa-bất-bão-hòa và có 
đến 86% chất béo bão-hòa 
 
2. Margarine 
Từ khi khoa học tìm ra sự liên hệ giữa chất béo 
bão hòa với bệnh tim mạch và vài chứng ung thư 
thì có một phong trào dùng margarine thay thế bơ. 
 
Margarine được chế biến ở Pháp từ năm 1869 khi 
vua Napoleon III muốn chế một loại bơ thay thế 

vừa bổ dưỡng lại vừa rẻ tiền hơn bơ thật. 
 
Một hóa học gia người Pháp, Hyppolyte Mege-
Mouries đã dùng dầu oliu, muối, sữa và một chút 
mỡ bò để làm ra margarine từ nguồn thực vật, 
không có cholesterol. Do đó danh từ 
Oleomargarine đã được dùng để chỉ loại bơ thay 
thế này. Ngày nay tên gọi Margarine thường được 
dùng hơn. 
 
Margarine rất phổ thông và giá cả tương đối lại rẻ 
hơn bơ rất nhiều mà hương vị cũng không kém gì 
bơ thật. 
 
Dầu thực vật, nhất là dầu đậu nành, rồi đến dầu 
dừa, hạt bông, cọ, đậu phọng đều có thể dùng để 
chế biến margarine. 
 
Theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của Hoa Kỳ, 
margarine phải chứa ít nhất 80% chất béo. 
 
Bảng so sánh thành phần chất béo trong 100g bơ 
và margarine: 
 
Loại chất béo: Bơ Margarine 
Tổng số chất béo: 81 81 
Béo thực vật 0 81 
Béo động vật 81 0 
Béo bảo-hòa 50 15 
Béo đa-bất-bão-hòa 3 0 
Linoleic acid 2 22 
Oleic acid 20 41 
Chlesterol 2 0 
 
Một vấn đề được nêu ra là trong việc chế biến 
margarine, một số acid béo đa-bất-bão-hòa đã 
biến thành transfatty acid khi các nguyên tử 
hydrogen được thêm vào. 
 
Theo một nghiên cứu của khoa học gia Frank Ho 
ở viện Đại Học Harvard, transfatty acid làm tăng 
LDH cholesterol trong máu. LDH là dạng viết tắt 
của low density lipoprotein. Khi tăng cao trong 
máu, LDH gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và 
có nhiều nguy cơ làm tắc nghẽn động mạch vành. 
 
Cho dù có nhược điểm này, theo nhiều chuyên 
gia, margarine vẫn tốt hơn bơ. Nên dùng 
margarine dạng mềm và lỏng vì có ít transfatty 
acid hơn là loại có dạng cứng. 
 
Chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng các món ăn 
chiên ngập trong mỡ như khoai tây chiên, thịt gà 
chiên…bởi vì chất béo đã qua chế biến đông cứng 
(shortening) để cất giữ thường được dùng nhiều 
hơn. 
3. Chất béo trong cơ thể 
Cơ thể có khả năng tự tổng hợp một số acid béo 
cần thiết, nhưng một số khác, chẳng hạn như 
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linoleic acid, mặc dù cũng rất cần thiết, nhưng cơ 
thể lại không sản xuất được, nên cần phải do thực 
phẩm trực tiếp cung cấp. 
 
Sự tiêu thụ dầu và mỡ đã được ghi nhận trong 
Cựu Ước và trong các văn bản Ai Cập cổ xưa. 
Nhưng việc dùng chất béo động vật dường như 
rất ít vào thuở ban sơ, khi thực phẩm căn bản của 
tổ tiên loài người là rau, trái cây. Ngay cả khi con 
người biết săn bắt, thì thịt thú rừng cũng ít mỡ vì 
chúng luôn luôn di động tìm kiếm thức ăn và lẩn 
tránh bị săn bắt. 
 
Rồi đến các thế kỷ gần đây, việc tiêu thụ chất béo 
vẫn còn ở mức vừa phải. Chỉ từ đầu thế kỷ vừa 
qua, việc tiêu thụ chất béo mới tăng cao mỗi năm. 
Riêng ở bên Mỹ, mỗi năm có khoảng 250.000 tấn 
dầu và mỡ được sử dụng chỉ riêng cho việc chiên 
khoai tây. 
Trong cơ thể, triglycerides là loại chất béo chính, 
chiếm hơn 90%; phần còn lại là cholesterol và 
phospholipid. Chất béo được phân bố chủ yếu 
trong máu và các tế bào mỡ. 
 
Trong cấu tạo cơ thể, chất béo nằm giữa các bộ 
phận như một lớp độn để tránh tổn thương do va 
chạm. 
Nằm dưới da, chất béo là một vật cách nhiệt rất 
tốt để điều hòa thân nhiệt đồng thời cũng giúp sản 
xuất sinh tố D khi da phơi dưới ánh nắng mặt trời. 
Điểm này thấy rõ nhất ở động vật sống trong vùng 
lạnh giá như gấu trên Bắc cực, cá voi dưới biển 
sâu. Chúng có một lớp mỡ rất dầy dưới da đế 
chống lạnh cũng như là kho dự trữ năng lượng rất 
lớn. 
Thông thường, chất béo chiếm trung bình khoảng 
25% trọng lượng cơ thể phụ nữ trong khi đó nam 
giới chỉ có 15%. Lý do là phụ nữ cần một số năng 
lượng cao hơn cho nhu cầu trong khi mang thai 
và nuôi con. Cũng chính nhờ sự phân phối tuyệt 
hảo chất béo theo tỷ lệ trung bình này mà người 
nữ mới có ngoại hình hấp dẫn, quyến ru. 
Khi chất béo trong cơ thể giảm xuống dưới 5% 
tổng số sức nặng là có vấn đề khó khăn, nhất là 
với nữ giới. 
Tế bào mỡ có khả năng chứa đựng chất béo rất 
cao. Ở một người béo phì, tế bào mỡ có thể to 
gấp trăm lần tế bào mỡ ở người không béo, nhất 
là ở trẻ em. 
Tế bào mỡ không bao giờ mất đi mà chỉ teo lại khi 
chất béo được rút ra để chuyển thành năng lượng, 
và phình to trở lại khi ta tiêu thụ nhiều chất béo. 
Khi tế bào mỡ không chứa hết chất béo, thì cơ thể 
sẽ taọ ra tế bào mỡ mới tùy theo nhu cầu. 
 
Trong máu, chất béo không hòa tan và được 
chuyên trở từ kho dự trữ tại mô mỡ tới gan, bắp 
thịt... dưới hình thức các hợp chất lipoproteins. Tỷ 
lệ các hợp chất này tùy thuộc vào một số điều kiện 

phức tạp như: chế độ dinh dưỡng, một vài loại nội 
tiết tố, tuổi tác, sự thay đổi trọng lượng, cảm xúc 
và tâm lý căng thẳng (stress), sự vận động cơ thể, 
một số dược phẩm, một số bệnh cũng như yếu tố 
di truyền. 
Khi tỷ lệ cholesterol, phospholipid, hợp chất 
lipoproteins trong máu lên cao thì sẽ có nguy cơ 
gây ra một số bệnh tim mạch. 
 
4.Công dụng của chất béo 
Chất béo thường bị dư luận dân chúng cũng như 
một số nghiên cứu khoa học cho là thành phần 
không tốt đối với sức khỏe con người, nếu dùng 
quá nhiều. Với mức tiêu thụ vừa phải, chất béo rất 
cần thiết cho cơ thể với các chức năng sau đây: 
a-Chất béo là nguồn năng lượng quan trọng cho 
các chức năng của cơ thể (ngoại trừ tế bào thần 
kinh não tủy mà đường glucose là nguồn năng 
lượng chính yếu). Chỉ với 20 g chất béo tồn trữ là 
ta có đủ năng lượng làm việc trong một ngày. 
b-Chất béo tham dự vào nhiều phản ứng sinh hóa 
học trong cơ thể, cần thiết cho sự tăng trưởng của 
trẻ em, là thành phần để tạo ra testosterone, 
estrogens, acid mật, là màng bọc của các tế bào, 
làm trung gian chuyên trở các phần tử dinh 
dưỡng, là dung môi hòa tan nhiều loại sinh tố như 
A, D. E, K và giúp ruột hấp thụ các sinh tố này. 
c-Một acid béo rất cần thiết mà cơ thể không tự 
tổng hợp được và phải được thực phẩm cung cấp 
là linoleic acid. Thiếu chất này, da bị viêm và khô, 
bong vẩy, sự tăng trưởng cơ thể giảm; nước tiêu 
thụ nhiều và bị ứ lại trong cơ thể và khả năng sinh 
sản có thể gặp rối loạn. 
d-Về ẩm thực, con người thích ăn chất béo vì 
chúng làm tăng hương vị đậm đà cho món ăn, làm 
món ăn trông hấp dẫn hơn. Nấu nướng với một 
miếng thịt có nhiều vân mỡ béo tạo ra một món ăn 
mềm ngon mà không phải nêm ướp như với 
miếng thịt sườn ít chất béo. 
e-Chất béo lại chậm tiêu, no lâu đồng thời kích 
thích ruột tiết ra hóa chất cholecystokinin. Chất 
này tác động lên não bộ làm giảm khẩu vị, tạo ra 
một cảm giác no đủ, khiến ta không muốn ăn nữa. 
Vì thế, nếu ta giảm số lượng chất béo xuống dưới 
20% tổng số năng lượng cung cấp để giảm cân, 
ta sẽ mau đói và sẽ ăn nhiều hơn. Hậu quả là sẽ 
tăng cân thay vì giảm. Muốn khắc phục điều này, 
khẩu phần ăn cần được tăng cường chất xơ có 
trong rau và trái cây để làm “chất độn”. 
 
Như vậy,với các chức năng trên, ta có thể thấy là 
chất béo rất cần thiết cho cơ thể. Vấn đề là ta phải 
tổ chức các buổi ăn như thế nào để cung cấp đủ 
năng lượng cần thiết cho cơ thể với một tỷ lệ chất 
béo hợp lý, vừa phải. 
 
 
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 
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Cười chút chơi 

 
 
 

 

Đàn ông chẳng cần phụ nữ 

Trong cuộc sống, người đàn bà cần phải có 
người đàn ông. Ngược lại, đàn ông cũng không 
thể xa rời đàn bà. 
Ông chồng hỏi: 
Tại sao đàn ông lại cần phải có đàn bà? 
Nếu trên thế giới này không có đàn bà thì ai khâu 
lại quần áo cho đàn ông? 
Nhưng nếu như trên thế giới không có đàn bà thì 
đàn ông cần gì mặc quần áo? 
 

Kiếm tiền 
Cậu bé nói với bạn của bố: 
Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn 
nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem 
đấy chú ạ… 
Cháu thổi kèn giỏi đến thế cơ à? 
Không ạ. Chẳng qua là bố cháu cho cháu mỗi 
tuần 25 Euro để cháu đừng thổi nữa! 
 

Nghề tội lỗi 
Hàng rào ngăn cách giữa Thiên Đàng và Địa 
Ngục bị đổ ngã. Chúa mới gọi Quỷ Satan mà nói: 
- Chúng ta phải sửa lại cái hàng rào. Ta chịu một 
nửa tốn phí và ngươi phải trả một nửa. 
Satan từ chối và nói: 
- Chúa muốn sửa thì Chúa cứ tự sửa, tôi không 
trả tiền phí tổn. 
 Chúa dọa là sẽ thưa Satan ra tòa. Satan trả lời: 
- Chúa cứ việc thưa đi, làm sao Chúa tìm ra một 
luật sư nào ở trên thiên đàng chứ!!! 
 

Khó cứu 
Hai chiếc xe máy đâm vào nhau, tài xế văng ra 
mỗi người một góc, bất tỉnh. 
Người đi đường thấy vậy bèn vực một người dậy, 
trấn an: 
- Ông bị thương nặng rồi, nhưng yên tâm, tôi sẽ 
đưa ông tới nhà bác sĩ. Chỉ cách đây 50 mét thôi. 
- Ôi, đó chính là tôi đấy - nạn nhân thều thào. 
- Không sao, đầu đường bên kia cũng có một bác 
sĩ rất giỏi. 
- Ông ấy nằm ngay kia kìa. 
 

Quá xuất sắc 
Cháy lớn tại bệnh viện. Sau khi dập tắt đám cháy 
một lính cứu hỏa báo với vị chỉ huy: 
- Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm 
chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh 
được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết. 

Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, 
tỉnh lại ông ta mới thều thào nói: 
- Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh 
viện mà. 
 

Câu cá 
Bác sĩ nói với bệnh nhân: 
- Ông bị huyết áp cao đấy! 
- Có lẽ là do tôi hay đi câu cá. 
- Tôi nghĩ câu cá giúp ổn định tinh thần và huyết 
áp chứ? 
- Nhưng tôi lại đi câu ở những nơi bị cấm. 
 

Sai lầm nghiêm trọng 
Hai ông bác sỹ hàn huyên trong giờ giải lao bên 
lề hội nghị Y Khoa: 
 - Lần đầu tiên trong đời tôi đã phạm sai lầm 
nghiêm trọng. - Một người thổ lộ với giọng chán 
chường.  
- Thì cứ bình tâm kể lại vụ việc xem sao! - Người 
đồng nghiệp nói. 
- Tôi chữa khỏi cho một bệnh nhân chỉ sau một 
lần khám duy nhất, mà đâu biết ông ta là triệu 
phú. 
 

Trồng khoai 
Một nông dân bị nghi là đã tham gia vào vụ cướp 
nhà băng. Tuy cảnh sát chưa tìm ra được số tiền 
anh ta bị cướp nhưng anh ta vẫn bị bắt giam.  
Trong thời gian đó, vợ anh ta ở nhà vẫn cố không 
để đất đai trồng trọt bị bỏ hoang. Nhưng vì không 
quen việc cô vợ viết thư hỏi chồng: 
- Em muốn trồng khoai ở thửa ruộng rộng nhất 
ngay trước cửa nhà kho. Vậy em nên trồng vào 
lúc nào hả anh? 
 
Anh ta viết thư trả lời: 
- Em chớ có đụng vào thửa ruộng ấy. Vì đó là nơi 
anh chôn một thứ quý báu lắm. 
 Vì mọi thư từ của tù nhân đều bị kiểm tra nên 
giám đốc nhà tù báo ngay cho cảnh sát. Cảnh sát 
liền đến thửa ruộng nó, đem theo nhiều dụng cụ 
đào bới và thửa ruộng đó bị xới tung lên.  
Hôm sau, anh chàng viết thư cho vợ: 
- Bây giờ thì em trồng khoai được rồi. 
 

Thần y 
Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: "Anh 
thử tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung thư cho 
anh ta nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị bị 
nhiễm độc". 
 
 Vị bác sĩ kia bảo: 
- Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm 
cho một bệnh nhân bị bệnh vàng da; nhưng khi 
anh ta chết, tôi mới phát giác anh ta là người 
châu Á. 

http://www.truyencuoiviet.com/truyen-cuoi-gia-dinh/kiem-tien.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, 

koelapparatuur, airco, softijsmachine, 

ventilatie, Keuken afzuigventilatie, 

verwarming ketels, geyser, boiler, friteuse, 

opwarming- apparatuur, magnetron, 

oven,vaat wasmachine, gasapparatuur, 

koffie-espresso,luchtbehandelingkast, zak 

filters, koolstof filters. 

Verkoop van horeca-apparatuur. 

Contact dhr Vliet Nguyen 

Tel.   030-2688630 

Mob. 06-44464380 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo 
 
Ban chấp hành cộng đồng xin thông báo 
cùng quý đồng hương về ngày tổ chức 
tết Đinh Dậu 2017. 
 
Hằng năm vào giữa tháng giêng và tháng 
hai (dương lịch) là nhằm vào tháng chạp 
(âm lịch) và cũng là lúc người Việt Nam 
chúng ta tưng bừng đón chào mùa xuân 
mới. Nhân dịp này, ban chấp hành cộng 
đồng sẽ tổ chức ngày hội xuân Đinh Dậu 
2017 cho đồng hương của chúng ta khắp 
nơi về tham dự. 
 
Tết Đinh Dậu 2017 sẽ được tổ chức 
vào ngày thứ bảy, 21-01-2017 tại 
Arnhem. 

địa điểm tổ chức:  
Olympus College 

Olympus 11, 6832 EL Arnhem 
 
Chi tiết về chương trình ngày hội xuân sẽ 
được chúng tôi thông báo trong số báo 
tới VNNS285. 
 
Kính mời quý đồng hương thu xếp thì giờ 
quý báo đến tham dự đông đảo. 
 
Ban tổ chức kính báo, 
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Lá thư tòa soạn 

 
Quý độc giả VNNS thân mến, 

Thời gian trôi đi thật nhanh thấm thoát nay đã là mùa thu, mùa của lá vàng rơi, của những cơn mưa 

lành lạnh. Trong sự tuần hoàn của vũ trụ ấy, sinh hoạt của cộng đồng chúng ta bước vào giai đoạn 

cuối của ban chấp hành đương nhiệm. Quý vị trong các đoàn thể, quý nhân sĩ trong cộng đồng cũng 

đang lo lắng chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ cộng đồng kế tiếp. Sinh hoạt của cộng đồng của chúng 

ta cứ mỗi 3 năm bầu lại một lần và nhiệm kỳ cộng đồng sắp tới của chúng ta là nhiệm kỳ thứ 13 (2017-

2020), tính từ năm 1981. 

Nhiệm vụ của ban chấp hành là duy trì các sinh hoạt văn hóa của người Việt, góp phần vào công cuộc 

tranh đấu cho tự do, dân chủ tại quê nhà. Bên cạnh đó là công việc phát hành đều đặn tờ báo Việt 

Nam Nguyệt San (VNNS). Đồng hương của chúng ta từ khi đến đây định cư đã trải qua các giai đoạn 

hội nhập, sự nghiệp và cho đến hôm nay là sự nối tiếp của các thế hệ con em. Cuộc sống của mỗi 

chúng ta bộn bề các thứ và mật độ thì rải rác khắp nơi, thế nên tờ báo VNNS đã trở thành phương 

tiện duy nhất để chúng ta tạo mối liên lạc với nhau từ bấy lâu nay. 

Khi nhìn lại đoạn đường dài trên dưới 40 năm ấy, chúng ta cảm thấy hãnh diện là đã duy trì sinh hoạt 

cộng đồng một cách bền bỉ, đều đặn. Nét đặc thù của cộng đồng mà mỗi chúng ta khi nhìn lại thấy 

hãnh diện là cứ (hầu như) mỗi tháng ta có một tờ báo mới, mỗi dịp 30 tháng 04 chúng ta quy tụ cùng 

nhau tưởng niệm ngày đau buồn của dân tộc và cứ mỗi khi tết đến, xuân về vào những ngày đầu năm 

chúng ta tưng bừng chào đón ngày tết nguyên đán, có khi kéo dài cả tháng trời từ Hoorn, Purmerend 

cho đến Eindhoven, Arnhem, v.v... Có một cộng đồng sinh hoạt bền bỉ, đều đặn suốt 40 năm như thế 

hỏi ai mà không cảm thấy hãnh diện. 

Đoạn đường chúng ta đi đã trên 40 năm nơi xứ người, thì tại quê nhà đồng bào chúng ta cũng đã trải 

qua bằng ấy năm dưới ách cai trị bất nhân thất đức của chế độ Việt Cộng. Trong mấy tháng nay vụ 

việc nổi cộm là sự hủy hoại môi trường do các nhà máy thải chất độc tràn lan vào môi trường, đặc biệt 

là vụ cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung do nhà máy thép Formosa thải ra gây bao khổ đau cho 

hàng triệu gia đình mất đi nguồn sinh sống. 

Các vị linh mục của các giáo phận thuộc Nghệ Tỉnh, 

những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề, đã dẫn dắt ngư 

dân tranh đấu đòi lại công lý. Linh mục Đặng Hữu Nam, 

cha xứ Phú Yên (giáo phận Vinh) đã phát động dẫn phái 

đoàn 506 ngư dân di chuyển 200 km đến tòa án Kỳ Anh 

(Hà Tỉnh) để khởi kiện công ty Formosa vào ngày 26-

09-2016. Tiếp theo là linh mục giáo xứ Đông Yên, Trần 

Đình Lai đã trở thành vị tướng dũng mãnh dẫn đoàn 

biểu tình trên dưới 20 ngàn người kéo đến đại bản 

doanh của Formosa vào ngày 2-10-2016 để biểu thị sự 

bất bình, đòi họ khắc phục hậu quả và hãy rời khỏi Việt 

Nam. Vụ khởi kiện của linh mục Nam và vụ biểu tình do 

linh mục Lai dẫn dắt đã trải qua êm thấm, coi như một 

chiến thắng bước đầu. Thế nhưng, chúng ta cũng rất lo âu bỡi sự trả thù hèn hạ của nhà cầm quyền 

CSVN. Đây là kinh nghiệm xương máu mà ai trong chúng ta cũng đã từng trải nghiệm đối với chế độ 

độc tài CSVN. Sắp tới là mùa vọng, mùa Giáng Sinh, mùa thanh bình của nhân loại, chúng ta hãy 

cùng nhau cầu nguyện, hỗ trợ và đồng hành cùng các linh mục Nam, Lai, các giáo dân và các ngư 

dân tại miền Trung.  

Trong dòng suy tư ấy, ban biên tập VNNS chọn chủ đề cho báo số tới là “Giáng Sinh 2016”. Kính 

mong quý văn-, thi-, nhạc sĩ cùng các cộng tác viên gởi bài về tòa soạn trước ngày 21-11-2016. 

Kính, 

Tòa soạn VNNS 

 

Lm. Trần Đình Lai trong buổi biểu tình ngày 
2-10-2016 trước trụ sở Formosa 
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 2-9-2016 đến 4-10-2016 

 

stt 
ngày trả 

tiền Tên vùng 
số độc 

giả  số tiền  ghi chú 

       

1 04/09/2016 Le Minh Toan Venlo 833  €   30,00   

2 07/09/2016 Vliet Service Utrecht 826  € 150,00  quảng cáo 

3 12/09/2016 Ty-Le Asian Delights Den Hoorn 709  € 800,00  quảng cáo 

4 16/09/2016 Pham Ngoc Ninh Cuyk 293  €   30,00   

5 17/09/2016 Le T.T.C. Hong Bergen op Zoom 239  €   30,00   

6 19/09/2016 Hoang Van Thanh Hoorn 790  €   30,00   

7 19/09/2016 Nguyen Ngoc Duoc Zoetermeer 615  €   30,00   

8 19/09/2016 Tran Van Tien Benthuizen 805  €   30,00   

9 21/09/2016 Nguyen Thanh Linh Nieuwegein 675  €   30,00   

10 21/09/2016 Q.H. Tran Diemen 559  €   30,00   

11 21/09/2016 Le Van Thanh Hoorn 851  €   30,00   

12 22/09/2016 Tran V.D. Nijmegen 377  €   30,00   

13 23/09/2016 T.D. Nguyen Leiden 733  €   30,00   

14 23/09/2016 Tran Quoc Sung Den Bosch 274  €   30,00   

15 24/09/2016 Nguyen Phuong Doai Anna Paulowna 84  €   30,00   

16 26/09/2016 Tran Thi Lien Hoorn   €   50,00  * 

17 26/09/2016 VB Do Purmerend 33  €   30,00   

18 29/09/2016 Vu Thi Lua Hoorn 753  €   30,00   

19 03/10/2016 Le Thanh Phong Veenendaal 745  €   30,00   

20 04/10/2016 Truong Hoai Thu 't Veld 493  €   60,00  2 năm 

21 04/10/2016 Toko Kim Lan Deventer   € 600,00  quảng cáo 

          

* Chị Tran Thi Lien nhờ chuyển cho ông Trương Hải yểm trợ thương phế binh VNCH 

              Cảm Tạ 
 

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân: 
 

- Hội Phật giáo Việt Nam Hòa Lan 

- Thượng tọa Thích Minh Giác trụ trì chùa Van Hạnh 

- Ban hộ Niệm chùa Vạn Hạnh-Hòa Lan 

- Quý đại diện của hiệp hội Alkmaar / Hoorn 

- Quý đại diện của Shell và những người Việt làm việc tại Shell 

- Quý đại diện của Royal Haskoning DHV 

- Quý đại diện của Universiteit Mediscentrum Leiden 

- Quý đại diện của Slotenvaart Ziekenhuis 

- Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu gần xa 

Ðã hộ niệm, cầu siêu, phân ưu, phúng viếng, Gởi điện thư, thiệp phân ưu, điện thọai, gởi 

Bông Hoa đến chia buồn.đặc biệt đã không quản ngại đường xá xa xôi đến và tiễn đưa 

Vợ, mẹ chúng tôi là 

Hương Linh Võ-Nguyễn Y Bình, Pháp danh: Hồng Ngọc 

Ðã tạ thế lúc 6 giờ ngày 04 tháng 9 năm 2016 (nhằm ngày 04 tháng 08 âm 

lịch năm Bính Thân) Tại Bệnh viện Alkmaar, Nederland 

Hưởng thọ 66 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Sự hiện diện, chia buồn của Quý vị là niềm an ủi lớn lao cho gia đình chúng tôi. Trong lúc tang 

gia bối rối, không sao tránh khỏi nhiều sơ sót, xin quý thầy và tất cả quý cô bác, anh  

chị niệm tình hỷ xả. 

Tang Gia Ðồng cảm Tạ 

Gia đình Võ ngọc Nhuận 
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