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Quan điểm 
 

 

 

Giáng sinh về báo hiệu cho một sự chuẩn bị kết thúc 

năm 2016. Thời gian như bóng câu vút qua khung cửa 

sổ, thời gian cứ dần trôi chẳng chờ đợi ai bao giờ, Hơn 

hai ngàn năm trước trong một mùa Đông lạnh lẽo con 

một Thiên Chúa tối cao đã hạ sinh trên một máng cỏ 

trong hang đá dành cho chiên, lừa trú ngụ qua đêm… 

Một Đấng cao trọng đã sinh đến trần gian trong thân 

phận khó nghèo và thấp hèn. Vâng, ý nghĩa của mùa 

Giáng sinh đưa chúng ta về lại những giá trị nhân bản 

của sự chia sẻ, đồng cảm và khiêm hạ với tha nhân… 

Mùa Giáng Sinh mùa của những ân tình san sẻ, đưa 

chúng ta trở về với câu chuyện Em bé bán diêm của Hans Christian Andersen, đầy cảm động, sâu sắc 

và nhân văn. Những mảnh đời bất hạnh trên quê hương Việt Nam có lẽ còn đáng thương hơn cô bé bán 

diêm chăng? Không có thước đo chung cho nỗi thống khổ của bất cứ ai trong màu da, sắc tộc hay đất 

nước nào. Sự khác biệt có chăng là tấm lòng yêu thương của con người dành cho nhau khi đối diện với 

bi kịch của đời mình, quốc gia mình… 

Năm 2016 có lẽ là năm đạt đỉnh điểm của những bi kịch tại Việt Nam chỉ sau thảm họa Đỏ mang tên 

Cộng sản. Thảm họa Formosa, thảm họa lũ lụt, bão tố cuồng phong, ô nhiễm không khí, cá chết vì chất 

thải công nghiệp, người chết vì ung thư và còn nhiều thảm họa khác nữa. Nhìn về Việt Nam lúc này 

chúng ta tự hỏi, phải chăng qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của tiền nhân, giờ đây dân tộc 

Việt Nam đang đứng trước họa diệt chủng giống nòi và bị vong quốc vào tay Tàu cộng trong nay mai? 

Mọi sự đang diễn ra tại đất Việt dưới sự cai trị của nhà cầm quyền cộng sản vong bản đang dần hiện rõ 

các câu trả lời. Thật đau lòng khi mà chưa lúc nào mà kẻ cầm quyền thúc giục người dân hãy mau học 

tiếng Tàu như lúc này. Người cộng sản đang làm tất cả cho một cuộc phản bội quê hương, dân tộc vô 

tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam. 

Mùa Giáng Sinh lại về chúng ta gởi cho nhau niềm hy vọng tràn 

đầy qua những lời chúc tốt đẹp nhất. Khoác thêm áo ấm, dự 

những bữa tiệc vui chúng ta đừng quên những thân phận người 

dân Việt Nam đang khổ đau bất hạnh, cuộc sống bế tắc và những 

ước mơ vụt tắt. Chúng ta không thể giang tay ôm cả địa cầu, 

nhưng mở lòng trắc ẩn chia sẻ với đồng bào quốc nội trong khả 

năng sẵn có của mình sẽ làm cho mùa đông Giáng Sinh bớt lạnh. 

Nhiều que diêm được thắp lên chúng ta không chỉ cứu một “Cô 

bé bán diêm” mà sẽ cứu được nhiều mảnh đời bất hạnh, nghèo 

khó, bị xã hội cộng sản chà đạp và ruồng bỏ. 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”, lời của các Thiên Thần tung hô 

Đấng Thiên Sai nhập thể nơi máng cỏ, hang lừa cách nay hơn hai ngàn năm vẫn còn ứng nghiệm. Hãy 

chia sẻ để mua lấy bình an, gieo yêu thương để thu về hạnh phúc. 

 

Vinh Thắng - Noel 2016 
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Thông báo  

của Ban Chấp Hành Cộng Đồng VNTNCS/ HL  

v/v thành lập Hội Đồng Bầu Cử Cộng Đồng nhiệm kỳ 2017-2020 

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin trân trọng thông báo cùng quý đồng hương về quyết định thành lập 

Hội đồng Bầu Cử Cộng Đồng nhiệm kỳ 2017-20120 như sau: 

 

Chiếu theo nội quy sinh hoạt Cộng Đồng, chương VIII-điều 25 (Hội Đồng Bầu Cử và Đại Hội Đại 

Biểu Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan), -điều 26 mục A (Đại Hội Định Kỳ: 

mỗi 3 năm một lần để bầu Ban Thường Vụ Trung ương và quyết định của Cộng Đồng) và căn cứ 

theo buổi họp mặt khoáng đại Cộng Đồng vào ngày 30-10-2016 vừa qua tại Nieuwegein, đã tín nhiệm 

các nhân sự sau đây trong vai trò Hội Đồng Bầu Cử Cộng Đồng nhiệm kỳ 2017-2020: 

 

1/ Bà Nguyễn Thị Như Tuyết 

2/ ông Trần Hữu Sơn 

3/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê 

Nhiệm vụ của Hội Đồng Bầu Cử là: 

- ban hành quy chế bầu cử,  

- cứu xét hồ sơ ứng cử viên,  

- tổ chức bầu cử,  

- chứng kiến và lập biên bản lễ bàn giao giữa cựu-, và tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng. 

 

Hội Đồng Bầu Cử nhận nhiệm vụ kể từ ngày ra bản thông báo này và chấm dứt nhiệm vụ khi đã tổ 

chức xong lễ bàn giao. 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kêu gọi quý đồng hương vận động và giới thiệu những vị có khả năng, có 

uy tín trong cộng đồng đến Hội Đồng Bầu Cử để chọn nhân sự đại diện cho cộng đồng chúng ta trong 

nhiệm kỳ tới. 

 

Kính thư, 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 

Chủ tịch Cộng Đồng 
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Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Thường Vụ 

CĐVNTNCS/HL Nhiệm Kỳ 2017-2020 

---------------------------------------------------------------- 

Thư mời đồng hương tham gia ứng cử vào Ban Thường Vụ Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng 

Sản tại Hòa Lan 

Hòa Lan,  ngày 11 tháng 11  năm 2016  
  
Kính gởi: 
  
- Các Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, Đoàn Thể và Tổ Chức  
- Các Ban Đại Diện Hội Đoàn Địa Phương  
- Quý Đồng Hương 
  
Kính thưa quý vị,  
  
Theo thông báo quyết định thành lập Hội Đồng Bầu Cử của BCH/CĐVNTNCS tại Hòa Lan trong buổi 
họp khóang đại ngày 30 tháng 10 năm 2016 vừa qua, Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử xin được 
thông báo đến quý vị:  
  
1/ Ban Thường Vụ (BTV) là tổ chức được quy định theo nội quy ban hành 17-12-1987, gồm 5 thành 
viên bầu theo nhiệm kỳ từng ba năm một. BTV hoạt động trên nhiều lãnh vực chung có tính cách quốc 
gia, nhưng đồng thời cũng phối trí, yễm trợ các họat động của các ban đại diện địa phương cùng các 
đoàn thể tổ chức khác. Đặc biệt BTV còn nói lên quan điểm của người Việt tỵ nạn chúng ta trên lãnh 
vực nhân sinh, nhân quyền, tự do và công lý cho đồng bào nơi quê nhà.  
Chính vì lẽ đó việc bầu chọn người cho BTV là một việc quan trọng.  
 
Để cuộc bầu cử BTV có tính cách công khai, dân chủ và công bình, UBVĐTCBC qua thư này, chân 
thành và thiết tha kêu gọi quý đồng hương, tích cực ghi danh ứng cử, hoặc đề cử những cá nhân mà 
quý vị biết có thể đảm trách nhiệm vụ này . 
  
2/ Điều kiện của ứng cử viên :  
- Người Việt thường trú tại Hòa Lan, tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2017, đủ 21 tuổi .  
- Đồng ý với mục đích của Cộng Đồng được ghi trong nội quy Cộng Đồng. Bản nội quy có đăng trong 
website của CD http://www.congdonghoalan.com/vietnamese/guide.html.  
  
3/ Thể thức ghi danh ứng cử:  
- Điền đơn ứng cử (mẫu đính kèm).  
- Đơn gởi trước ngày 11 tháng 3 năm 2017,  đến địa chỉ Email:  
 ubbc17.20@gmail.com  của UBVDTCBC 
  
4/ Nhiệm kỳ Ban Thường Vụ CĐ đương nhiệm sẽ chấm dứt vào tháng 6 năm 2017.  
Với niềm tin vào tinh thần hy sinh phục vụ cho tập thể Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Hòa Lan của 
quý vị, chúng tôi hy vọng trong năm 2017  sẽ có tân BTV,  nhiệm kỳ 2017 – 2020 để Cộng Đồng được 
duy trì và tiếp tục sinh họat. 
  
Kính thư,  
  
T/m UBVĐTCBC  
 
Chủ tịch,  
 
Nguyễn Thị Như Tuyết. 
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ĐƠN ỨNG CỬ 

Vào Ban Thường Vụ Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan 

nhiệm kỳ 2017 – 2020. 

 Kính gởi Ủy Ban VĐTC Bầu Cử,  

Tôi tên: ..............................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................  

Địa chỉ hiện tại: .................................................................................................  

Số điện thoại: ............................................Mobiel:............................................ 

Email: ................................................................................................................  

Nguyện vọng sau khi đắc cử vào BTV CĐ:………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 Sau khi đọc và đồng ý với nội quy CĐVNTNCS/HL, tôi xin được ghi danh vào danh sách  

ứng cử viên BTV/ CĐVNTNCS/HL nhiệm kỳ 2017-2020.  

 Làm tại ......................................... ngày .......... tháng ......... năm...................  

Ký tên, 

 

 

 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  1 1  n ă m  2 0 1 6                             7 

 

       Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan 

Associatie Van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland (AVVN) 
Vietnamese Association of Political Refugees in the Netherlands 

             Kroeten 9 – 4871 JT Etten-Leur - Nederland,Tel: +31 (0)76-5038426 
                                 IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN 
            www.congdonghoalan.com        @: info@congdonghoalan.com 

 
Bản Tuyên Cáo của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan 
                       về vấn đề thảm họa môi trường tại các tỉnh miền Trung 
 
Xét rằng, thảm họa môi trường do tập đoàn Formosa xả thảy cực độc từ nhà máy thép (Vũng Áng) hồi 

đầu tháng 4 năm 2016 đã hủy diệt toàn bộ vùng biển dài trên dưới 200 km tại các tỉnh miền Trung ( Hà 

Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên), dẫn đến hàng chục ngàn ngư dân mất đi nguồn sinh sống. 

Xét rằng, từ khi thảm họa môi trường xảy ra, nhà cầm quyền Hà Nội luôn luôn tỏ thái độ bao che cho 

tập đoàn Formosa như ra tay đàn áp, đánh đập dã man các cuộc xuống đường ôn hòa của đồng bào 

trong nước vào những ngày 1 và 8 tháng 5 năm 2016. Dùng các cán bộ địa phương, cán bộ tài nguyên 

môi trường dụ dỗ người dân đi tắm biển, ăn cá tại các vùng bị nhiễm độc. 

Xét rằng, với áp lực của đồng bào trong và ngoài nước và của dư luận quốc tế, tập đoàn Formosa đã 

thông đồng với nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức họp báo và chịu nhận là thủ phạm gây ra thảm họa môi 

trường. Trong buổi họp báo này Formosa đã tự đưa ra số tiền là 500 triệu usd bồi thường thiệt hại. Kể 

từ khi họp báo cho tới nay, nhà cầm quyền Hà Nội không có một sự giải thích nào đối với dư luận rằng 

tập đoàn Formosa đã căn cứ vào đâu để đưa ra số tiền này và số tiền ấy sẽ giao chuyển cho ai, bao 

giờ??? . 

Xét rằng, Hàng vạn đồng bào ngư dân miền Trung vốn dĩ đã nghèo khó, nay lại gặp đại nạn môi trường 

làm họ rơi vào cảnh đói rách tả tơi, cùng đường tuyệt lối rất cần sự giúp đỡ. Hiện nay đồng bào ngư dân 

đang được các linh mục như Lm. Đăng Hữu Nam, Lm. Trần Đình Lai dẫn dắt tranh đấu đòi lại công lý 

buộc tập đoàn Formosa phải bổi thường xứng đáng, và phải ngưng hoạt động đóng cửa nhà máy trải 

lại môi trường trong sạch. 

Xét rằng, vào những ngày 26 tháng 9 và 18 tháng 10 năm 2016 linh mục Đặng Hữu Nam đã 2 lần dẫn 

phái đoàn trên dưới 600 ngư dân, di chuyển bằng xe bus và taxi trên đoạn đường 200 km để nộp đơn 

kiện tập đoàn Formosa tại tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai lần phái đoàn đều bị nhà cầm quyền 

Hà Nội gây trở ngại như ép buộc các hãng xe bus và taxi phải ngưng hợp đồng mặc dầu tiền đặt cọc 

hợp đồng đã được trả trước. Qua hành động này của nhà cầm quyền Hà Nội đã bộc lộ rõ ràng thái độ 

bao che cho kẻ thủ ác và tỏ thái độ thù nghịch với các nạn nhân đáng lẽ ra cần phải được thông cảm, 

giúp đỡ. 

Xét rằng, vào ngày 2 tháng 10 năm 2016 Lm. Trần Đình Lai đã điều động và giữ trật tự tối đa cuộc biểu 

tình của hàng chục ngàn ngư dân tụ họp trước cổng nhà máy thép Formosa đã khiến cho hàng trăm 

cảnh sát cơ động phải run sợ, cởi bỏ quân phục rút lui tháo chạy. Qua việc này đã cho thấy sức mạnh 

của số đông và chắc chắn chế độ sẽ tìm cách trả đũa, đàn áp.  

Xét rằng, thảm họa hủy diệt môi trường này không những chỉ ảnh hưởng nặng nề riêng cho các tỉnh 

miền Trung mà sẽ ảnh hưởng lên toàn lãnh thổ đất nước. Và các nạn nhân trực tiếp tại các tỉnh miền 

Trung cần phải được giúp đỡ trong thời hạn sớm nhất có thể được. 

Thế nên, vào ngày 30 tháng 10 năm 2016, trong cuộc họp mặt khoáng đại của Cộng Ðồng đã đồng 

thanh chung quyết thành lập một nhóm đặc nhiệm phát động công tác cứu trợ đồng bào miền Trung từ 

vật chất cho đến tinh thần. Trước mắt là công tác quyên góp tài chánh từ đồng hương, và những nhà 

hảo tâm. Sau là, công tác xuống đường đánh động dư luận thế giới tạo áp lực lên nhà cầm quyền Hà 

Nội và đồng thời kêu gọi sự hợp tác, góp sức của các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn 

thế giới để vươn tới mục đích cao hơn: kiện tập đoàn Formosa ngay tại chính quốc của họ là Đài 

Loan. 

Tuyên cáo này đã được sự chứng kiến của các đoàn thể, tôn giáo, và nhân sĩ trong cộng đồng trong 

buổi họp mặt khoáng đại cộng đồng. 

Làm tại Nieuwegein (Hòa Lan), 30-10-2016. 
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Thư Ngỏ 
 Kính thưa:   

- quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, 

- quý vị đại diện các đoàn thể, 
- quý đồng hương. 

Sự kiện môi trường tại các tỉnh miền Trung bị hủy hoại 

do tập đoàn Formosa gây ra vào tháng 4 năm nay, tính 

đến nay đã trên nửa năm. Trong ngần ấy thời gian 

hàng vạn ngư dân đã lâm vào cảnh khốn cùng, tuyệt 

đường sinh lộ. Phía tập đoàn Formosa, sau khi bị áp 

lực nặng nề qua các cuộc xuống đường của đồng bào quốc nội và từ quốc hội Đài Loan, không còn 

đường chối cãi, sau cùng đã tự nhận lỗi và hứa hẹn đền bù 500 triệu USD. Số tiền này cho tới nay đã 

đi về đâu hoàn toàn không ai biết !?. Phản ứng của nhà cầm quyền Hà Nội thì rõ ràng là binh vực, bao 

che kẻ thủ ác là Formosa, tác nhân đã gây ra thảm họa môi trường, bằng cách ngăn chận các buổi 

xuống đường, sai công an đánh đập dã man những người biểu ôn hòa kể cả trẻ em và phụ nữ. 

Các nạn nhân là những ngư dân vốn dĩ nghèo khó, sống lam lũ, nay lại lâm cảnh khốn cùng, nỗi khổ 

này thấu tận trời xanh. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, may thay có những vị lãnh đạo tinh thần ra tay 

cứu độ, dìu dắt họ trong cơn nguy nàn. Điển hình là các vị Giám Mục Hoàng Đức Oanh, Ngô Quang 

Kiệt, Nguyễn Thái Hợp, các vị Linh Mục như Đặng Hữu Nam, Trần Đình Liên, Dương Sĩ Nho, Lê Ngọc 

Thanh, v.v... đã đứng ra che chỡ, dìu dắt, an ủi họ trong lúc hiểm nghèo. 

Đặc biệt là Linh Mục Đặng Hữu Nam, người đã đứng ra nhận lãnh trọng trách tranh đấu giành lại công 

lý cho các nạn nhân, Ngài đã hai lần dẫn dắt hàng trăm ngư dân vượt hàng trăm cây số để nạp đơn kiện 

tập đoàn Formosa tại tòa án Kỳ Anh. Cả hai lần đoàn người đi tìm công lý đều bị nhà cầm quyền Hà Nội 

sách nhiễu, gây cản trở như buộc các nhà xe bus, taxi phải hủy hợp đồng chở khách, mặc dầu tiền cọc 

đã được trả trước. Và sự kiện, hàng chục ngàn đồng bào đã kéo nhau đến đại bản doanh của tập đoàn 

Formosa để biểu tình vào ngày 2-10-2016 dưới sự dẫn dắt tài ba của Linh Mục Trần Đình Lai, đã động 

viên tinh thần cho các nạn nhân rất lớn. 

Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.  

Cái phúc thì sao lại quá xa xôi, biệt vô âm tính, cái họa thì 

lại tới liên tu bất tận. Các ngư dân đang lâm nạn như thế 

này, đang ngoắc ngoãi thì bão lũ từ đâu kéo về, vừa thiên 

tai vừa nhân tai (các đập thủy điện xả lũ vì sợ bị vỡ đập). 

Một lần nữa tai họa lại giáng xuống đồng bào miền Trung 

gây ra cảnh tang tóc, xúc vật, hoa màu, ruộng vườn, nhà 

cửa đều tiêu tan, sơ xác. 

Đứng trước tình cảnh thế này, Ban Chấp Hành Cộng 

Đồng, trong buổi họp mặt khoáng đại cộng đồng vào ngày 30-10-2016 đã cùng các vị đại diện các tôn 

giáo, đoàn thể và nhân sĩ đồng lòng đứng ra phát động công tác cứu trợ và đồng hành cùng các nạn 

nhân miền Trung. 

Kế hoạch công tác được chia làm hai giai đoạn ngắn-, và dài hạn. Ngắn hạn là từ nay cho đến cuối năm 

và dài hạn là cho tới khi các nạn nhân giành được công lý về cho mình. 

http://www.congdonghoalan.com/
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Công tác hỗ trợ gồm có hai mặt: vật chất và tinh thần.  

Về vật chất, Ban Chấp Hành Cộng Đồng kêu gọi quý đồng hương kẻ ít, người nhiều tùy theo khả năng 

gởi về trương mục của cộng đồng:  

AVVN - IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 với ghi chú "Thương Về Miền Trung". 

Về tinh thần, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi họp mặt vào ngày thứ bảy, 3-12-2016 tại Ede 

với sự hiện diện của Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh (nguyên Giám Mục giáo phận Komtum) 

nhân chuyến viếng thăm Ấu Châu của Ngài. Vào dịp này, tất cả số tiền chung góp được của quỹ (cho đợt 

công tác ngắn hạn) sẽ trao tận tay Ngài nhờ Ngài trao lại cho Linh Mục Đặng Hữu Nam, người hùng, vị 

cứu tinh của các nạn nhân miền Trung (xem thư mời đính kèm). 

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi xuống đường trước tòa đại sứ Việt Cộng tại Den 

Haag vào ngày thứ năm, 8-12-2016 (xem thư mời đính kèm). 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kêu gọi quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện các cộng đồng, đoàn thể, 

hội, nhóm, các ban nhạc và quý đồng hương hưởng ứng bằng cách vận động trong tập thể sinh hoạt 

của mình, thân nhân, bè bạn chung góp vào quỹ "Thương Về Miền Trung" và mời gọi quý vị nhín ít thì 

giờ quý báu đến tham dự buổi họp mặt cùng Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh ngày thứ bảy, 3-

12-2016 tại Ede và buổi xuống đường ngày thứ năm, 8-12-2016 tại Den Haag. 

Với quyết tâm và với tấm lòng nhân ái của tất cả đồng hương tại Hòa Lan và các cộng đồng bạn, chắc 

chắn chúng ta sẽ giúp đỡ một phần không nhỏ cho các nạn nhân tại miền Trung. 

Trân trọng kính chào thân ái, 

 Tm. Ban Chấp Hành Cộng Đồng 

Nguyễn Hữu Phước 

Chủ Tịch 

 Ps. Cho đến thời điểm thư kêu gọi này được gởi đi, Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã ghi nhận được sự 

đóng của các vị ân nhân sau đây: 

Quỹ "Thương Về Miền Trung" tính đến ngày 30-11-2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01/ Ban Chấp Hành Cộng Đồng:  €   500.- 
02/ Hội Người Việt  Eindhoven   € 1500.- 
03/ ẩn danh:                                     €   200.-          
04/ Hồng Quốc Lộc:                          €    50.- 
05/ Nguyễn Hữu Phước:              €    50.- 
06/ Lê Quang Kế:                          €    50.- 
07/ Nguyễn Thị Tuyết Lê:              €  100.- 
08/ a/c Trí – Tiên:                          €  100.- 
09/ nhóm Vinh Danh Cờ Vàng:  €    50.- 
10/ Lê Thị Ngọc Anh:                  €    10.- 
11/ G/đ Trần Quang Ánh:              €  100.- 
12/ a/c Khai – Dung:                €    50.- 
13/ TNL Tran:                               €    10.- 
14/ Nguyễn Thị Cẩm Vân:              €  100.- 
15/ Vũ Đình Phúc:                         €  200.- 
16/ M.A. Tran:                            €    20.- 
17/ Kiều Việt Hùng:                          €    50.- 
18/ Hội Phật Giáo Việt Nam/ HL:   €  500.- 

 
19/ a/c Hương - Thìn (Ede):             €  200.- 
20/ Ms. Huỳnh Văn Công:             €    50.- 
21/ Nguyễn Hiền (Maarssen):     €  100.- 
22/ CĐ. Công Giáo Nieuwegein €  600.- 
23/ Trần Quốc Sủng                         €    50.- 
24/ Gđ. Quân Cán Chính VNCH €  100.- 
25/ Nguyễn Thọ                         €    50.- 
26/ Trần đức Thành                         €    50.- 
27/ Tạ Viết Thái (ban nhạc Tình Si)   €  500 
28/Nguyen van Thanh                        €    25 
29/Lowenstein Hoang  XT                  €    30 
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Thư Mời 
 

 
Xuống đường yểm trợ đồng bào ngư dân miền Trung 

 
Kính gởi:  
quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo 
quý vị đại diện các đoàn thể 
quý đồng hương 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Vào ngày chủ nhật, 30-10-2016 trong buổi họp mặt khoáng đại của cộng đồng, với sự chung quyết của 
đại diện các tôn giáo, đoàn thể và nhân sĩ đã đồng lòng cùng với Ban Chấp Hành Cộng Đồng chính thức 
phát động công tác cứu trợ đồng bào miền Trung với tên gọi là “Thương Về Miền Trung”. 
 
Để yểm trợ tinh thần cho đồng bào ngư dân miền Trung có thêm nghị lực, vượt qua nỗi khổ nạn và sợ 
hãi, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi xuống đường để đánh động dư luận về một thảm họa 
môi trường ở diện rộng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, đồng thời gây áp lực lên nhà cầm quyền Hà Nội 
xuyên qua tòa đại sứ tại Den Haag. 
 
Buổi mít tinh sẽ được tổ chức vào ngày thứ năm, 08-12-2016. 
 
địa điểm: Nassauplein 12, 2585 EB Den Haag 
 
thời gian: từ 13:30 giờ đến 15:30 giờ 
 
Kính mời quý đồng hương nhín thì giờ quý báu, thu xếp công việc nơi công sở, cơ sở thương mại, nhà 
trường, v.v… đến tham dự buổi xuống đường yểm trợ đồng bào ngư dân miền Trung.  
 
Sự hiện diện đông đảo của chúng ta vào ngày này sẽ giúp đỡ tinh thần các nạn nhân, cũng là một nghĩa 
cử cần có của chúng ta vào lúc này. 
 
Trân trọng kính chào thân ái, 
 
 
Thay mặt Ban Chấp Hành Cộng đồng 
 
Nguyễn Hữu Phước 
Chủ Tịch 
 
 

 

  

http://www.congdonghoalan.com/
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Xã luận 

Khu Định Cư Mới Của “Việt 

cộng” Ở Quận Cam, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên con đường dài dẫn ra biển Hungtington 

Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà 

chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất 

trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng 

sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi 

này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu 

tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó 

là những khu định cư mới của “Việt cộng”.  

Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong 

khoảng vài năm gần đây – mỗi căn từ 450.000 cho 

đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại 

tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, 

để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên 

ngoài tổ quốc của mình.   

Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, 

mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây 

ấn tượng. Anh bạn tôi, một người làm real estate – 

môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ – kể lại cuộc 

trò chuyện với một khách hàng như vậy, và được 

biết nhà được mua ngay bằng tiền mặt, mà người 

khách dằn giọng “tiền tươi!”.  

Không chỉ ở nơi đó, nhiều năm gần đây, cộng đồng 

Việt Nam ở Texas cũng hay nói với nhau rằng khu 

Bellaire đang ngày càng nhiều những người chạy 

khỏi Việt Nam hợp pháp như vậy. Thậm chí, không 

chỉ xuỳ tiền nhanh để mua nhà – lớp người này rất 

nhiều tiền – họ mua luôn các cơ sở thương mại. Từ 

các tiệm nail với giá vài chục ngàn cho đến các siêu 

thị giá trên chục triệu USD, một thế hệ khác chính 

kiến, khác tư duy đang len lỏi vào các cộng đồng 

Việt Nam chống Cộng để mong an cư và sinh tồn. 

Nơi quần cư cho tiếng Việt, văn hoá Việt không 

chấp nhận chế độ cộng sản mà nhạc sĩ Trầm Tử 

Thiêng từng gọi là “một Việt Nam bên ngoài Việt 

Nam”.  

Có lẽ vì vậy, mà ở các khu người Việt như vậy, biển 

quảng cáo của các luật sư di trú ngày càng nhiều. 

Trên đài phát thanh hay truyền hình cũng ra rả các 

lời mời tư vấn tìm hiểu cách lấy thẻ xanh để được 

ở lại nước Mỹ.  

Sẽ là một điều chua chát, nếu nhìn lại lịch sử. Dù 

nước Mỹ vẫn bị gọi là thua trận và bị “đuổi” khỏi Việt 

Nam theo các văn bản tuyên truyền, nhưng đích 

đến giờ đây của nhiều quan chức Việt Nam vẫn là 

nước Mỹ chứ không là đồng minh số một Trung 

Quốc. Thậm chí các quan chức, giới tư bản đỏ hiện 

tại của Việt Nam còn bỏ ra rất nhiều tiền để được 

trụ lại quốc gia thù địch đó, cho mình là cho con cái 

của mình.   

Nhiều người Việt Nam sống bằng đồng tiền lương 

thiện ít ỏi của mình tại Mỹ đã ngạc nhiên hỏi rằng 

“họ là ai, sao giàu vậy”. Thật không dễ trả lời. Trong 

những người đến Mỹ hay bất kỳ quốc gia phương 

Tây thù địch nào khác, có những người làm mọi 

cách như một cuộc tỵ nạn về an sinh, giáo dục… 

nhưng cũng có những người chạy đi, để âm thầm 

đào thoát khỏi lý tưởng của mình.  

Anh Mến, một người sống ở Kansas chỉ hơn 10 

năm, trong một cuộc gặp ngẫu nhiên đã thảng thốt 

kể rằng anh chứng kiến những người Việt đến Mỹ 

mua một lúc 2,3 căn nhà. Thậm chí họ còn luôn đón 

mua hàng chục chiếc Iphone đời mới nhất để gửi 

về, so với anh đến nay vẫn còn mắng con khi thấy 

chúng xài viết chì được phân nửa đã vứt đi. “Việt 

Nam bây giờ dễ kiếm tiền lắm hả anh?”, anh Mến 

ngơ ngác hỏi.  

Thật khó mà giải thích với anh Mến, dù cùng là 

người nói tiếng Việt với nhau. Vì ngay ở quê hương 

lúc này, hàng triệu người đang nuốt các bữa ăn 

công nhân hàng ngày tệ bạc đến mức như công 

khai bào mòn tuổi xuân của họ. Những vùng quê 

đói nghèo phải xin gạo trợ cấp mỗi năm, nhưng đầy 

dẫy các quan lớn vẫn lên nhà cao, tậu xe to và viết 

các dự án xây tượng đài hàng ngàn tỉ.  

Trường St Polycarp ở thành phố Stanton, Quận 

Cam, là một trong những trường tư thục Công giáo 

mà nhiều gia đình người Việt dù tốn tiền nhưng vẫn 

hay gửi con vào vì mong chúng học kiến thức, và 

học được cả đức tin. Thỉnh thoảng, cũng có những 

gia đình đem con đến và cho con cái làm quen với 

Jesus thay cho học tin vào một lãnh tụ. Năm ngoái, 

chiếc xe đỗ trước cửa trường đưa đứa trẻ vào học, 

có cả ông bà theo để xem nơi học thế nào. Đó là  

những người vẫn còn mang đậm phong thái cán bộ 

với quần áo, giày dép vả cả giọng nói.   

Khi gia đình này bước qua sân trước, vòi nước tự  
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động tưới cây bất ngờ bị hư, nên làm tràn ra một 

vũng nước. Người phụ nữ lớn tuổi bước qua, càu 

nhàu “Thế này là không được. Phải nói nhà trường 

xem lại coi chứ thế này thì đi hư hết cả giày”. Thấy 

tôi là người Việt, đang đứng gần ở nơi bán hàng 

gây quỹ cho trường, nên bà nói luôn “Anh có làm ở 

đây không, anh nên nói với ban giám hiệu”.  

Tôi nhớ đến Sài Gòn, Hà Nội… nhớ những ngày 

nước ngập lụt lội đến tận giường. Nhớ đến những 

mùa nhập học hàng ngàn phụ huynh vật vã, lê lết 

khắp nơi chạy trường cho con mình, dù phải gửi lót 

tay. Có lẽ người Việt đã quen sống vất vả và chịu 

đựng nên mọi thứ quen dần, đến khi tiếp cận với 

một đời sống tự do và dân chủ, ai cũng hăng hái 

tìm và thể hiện quyền của mình. Dĩ nhiên vòi nước 

được sửa ngay sau ấy không lâu, mà ban giám hiệu 

không đổ thừa cho biến đổi khí hậu hay thiếu tiền 

ngân sách. Gia đình đó khi quay lại hôm sau, chắc 

sẽ hài lòng và nghĩ mình được tôn trọng, khác với 

những ngày tháng mà bao nhiêu người dân ở quê 

hương giận dữ với hiện trạng nhưng thấy mình luôn 

bị biến thành trò hề. Bài học của cuộc sống đơn 

giản hiện rõ trên gương mặt của gia đình đó, mà tôi 

thấy, là sự tự tin và quyền của con người, có thể rất 

khác khi họ ở Việt Nam, bị cảnh sát giao thông 

ngoắc xe vào vô cớ, đã vội móc túi tìm vài trăm 

ngàn để lướt qua nan đề thật nhanh.  

Một trong những câu nói nổi tiếng của nhà văn, diễn 

thuyết gia John Mason, cũng là tựa đề một quyển 

sách nổi tiếng của ông, có tựa đề “Bạn được sinh 

ra như một nguyên bản, vậy đừng chết như một 

phiên bản” (You were born an original. Don’t die a 

copy) có lẽ là một trong những động lực thúc đẩy 

âm thầm nhưng mãnh liệt trong lòng người Việt từ 

nhiều đời nay. Đã có rất nhiều người ra đi, để được 

thấy mình và con cái của mình được sống như là 

chính mình, như một nguyên bản. Nhiều năm sau 

1975, vẫn có những dòng người ra đi rất xa khỏi 

quê hương để tìm lại phần nguyên bản của mình.   

Nghèo khó, họ có thể thành người rơm ở Anh hay 

bị xua đuổi ở Campuchia. Giàu có, họ trở thành 

những kẻ lưu vong hoặc nhấp nhổm với cuộc sống 

mới mà mắt vẫn đau đáu về quê nhà. Lịch sử thế 

giới chắc sẽ lại phải ghi thêm một chương kỳ lạ. 

Con người và muông thú lên thuyền ông Noah để 

gột sạch mình cho một thế giới mới, nhưng người 

Việt hôm nay lại lặng lẽ lên chiếc thuyền mong cứu 

chuộc nguyên bản của đời mình, cứu chuộc một 

cuộc sống đơn giản, thật thà và tự do.  

Nhưng tại sao chúng ta không thể là nguyên bản ở 

quê hương mình? Vì sao chúng ta phải sống không 

là mình nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Tôi đang 

 hình dung người đàn ông có xe hơi đắt tiền không 

bỏ xe giữa con đường ngập nước ở Sài Gòn mà 

ông ta cùng nhiều con người nữa đang ướt sủng sẽ 

đi thẳng đến cơ quan nhà nước để hỏi rằng vì sao? 

Tôi hình dung gia đình Việt Nam di cư đến Mỹ đó 

sẽ không chất vấn một ban giám hiệu ngoại quốc 

về của công, mà sẽ cất tiếng nói như vậy trên chính 

đất nước mình? Một cuộc sống thật và đơn giản – 

nguyên bản vì sao đang phải bị đánh tráo bằng 

những phiên bản vô hồn và nhạt nhẽo?  

Chúng ta được dặn dò hãy chỉ nên lo làm ăn, và 

đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Và nhiều 

người Việt đã rất mất rất nhiều thời gian để làm 

được điều đó rồi giật mình nhìn thấy thế giới này 

không chỉ no đủ là tất cả. Không ít người giàu có, 

thậm chí quan chức đã dồn tất cả để ra đi và đổi 

một cuộc sống khác. Thậm chí đó là cuộc sống mà 

trước đây họ bảo vệ và coi những kẻ từ bỏ, ra đi là 

thù nghịch. 

Cuộc sống đang như vậy. Rất hiện thực. Khi viết 

một bài trước đây, một bạn trẻ, có khuynh hướng 

dư luận viên, đã nhắn cho tôi “vậy cứ nghèo đi, 

nghèo hoài đi”. Dĩ nhiên, đó lại là một khái niệm 

khác, mà nếu hiểu những gì tôi viết ắt bạn trẻ ấy sẽ 

không nói như vậy. Vì câu hỏi của tôi rất rõ rằng 

chúng ta – người Việt, đang cố giàu lên và sau đó 

là gì? 

  

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trái Tình 

Trần Đức Phổ 
 
Nửa ta thèm trái tình yêu 
Nửa ta e sợ những điều sắc không 
Mùi men trái cấm say nồng 
Adam thuở ấy đẫ không chối từ 
 
Mặc cho đời ảo hay hư 
Trái tình vừa chín thơm như hương lòng 
Địa đàng từ đó hoài mong 
Để cho ân ái rực hồng lửa hương. 
 
Dẫu rằng mỗi đứa một phương 
Vẫn yêu vũ khúc nghê thường hoang sơ. 
Đam mê, say đắm, mộng mơ 
Trái tình muôn thuở đợi chờ…trêu ngươi!  

 

http://poem.tkaraoke.com/14718/Tran_Duc_Pho/
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MỘT NGÀY Ở GIÁO XỨ PHÚ YÊN 

 

Ngô Nhật Đăng 

  

Sau mấy ngày ở Quảng Bình, vợ chồng tôi lại lên 

xe đò ra Hà Nội, dự tính sẽ ghé qua Nghệ An 

thăm Linh mục Đặng Hữu Nam. Ngài nhắn : “Từ 

Cầu Giát về chỗ em gần lắm, anh đi xe bus số 29 

màu xanh, xe chạy ngang qua cổng Nhà thờ, em 

sẽ đón”. 

Xe bus 30 phút mới có một chuyến, nên chúng tôi 

đi taxi và gọi một chiếc xe của hãng…Mai Linh. 

Mấy ngày trước ở Sài Gòn, chúng tôi cũng đi lại 

bằng taxi Mai Linh và thực hiện các cuộc phỏng 

vấn ngắn. Một tài xế lớn tuổi người Sài Gòn đã nói 

về Cha Nam với những lời lẽ ngưỡng mộ. Anh 

bảo tôi : 

- Tôi tuyệt vọng đến nỗi có lúc ước chiến tranh hạt 

nhân xảy ra. Dân tộc này bị hủy diệt để lọc máu, 

gầy dựng lại một lớp người Việt mới. Nhưng Cha 

Đặng Hữu Nam đã làm tôi hy vọng, ông ấy là anh 

hùng. 

*   *   * 

Trên xe, tôi hỏi cậu tài xế: 
- Sao bọn cháu lại không chở bà con đi kiện For 
mosa ? 
Cậu ta lúng túng : 
- Bọn cháu bị công an gây sức ép - rồi nói thêm - 

Cũng chút chút thôi. 

Tôi hiểu thêm cái “chút chút” đó, khi được nghe 

người nhà của nhà xe Hà Vân kể, ông chủ nhà xe 

Hà Vân lên UB xã xin cái “Giấy tạm vắng” (một 

luật lệ kỳ quặc) cho con lên thành phố Vinh đi học, 

tay công an xã nói : 

- Đừng có mơ, ông chở bọn phản động đi nổi loạn 

mà lại muốn bọn tôi cấp giấy cho con ông sao ? 

Xe chạy qua qua Giáo xứ Vĩnh An trước khi đến 

Nhà thờ Tân An nơi Cha Nam đang ở. “Vĩnh An”, 

“Tân An”, sự an lành vĩnh viễn, những điều an 

lành mới”, ước mơ của con người hay lời nhắc 

nhở cảnh giác : “ Cư an tư nguy”?. 

*   *   * 

 

An Hòa, Tân An, Cẩm Trường, Song Ngọc…những 

địa danh gợi nhớ một trang bi thảm được bưng bít 

kỹ lưỡng lâu nay. Người ta chỉ được biết năm 1956, 

sau những hậu quả ghê gớm của cuộc Cải cách 

ruộng đất, đảng cộng sản đã phải “sửa sai”, tháng 

11 (56) được tin Ủy Ban Kiểm Soát đình Chiến 

(UBKSĐC) sẽ đi qua Cầu Giát hàng ngàn giáo dân 

ở các Giáo xứ trên đã tập trung nằm trên đường 

quốc lộ cản đoàn xe của UBKSĐC để gửi kiến nghị 

cùng hàng vạn bức thư của nhân dân với các yêu 

cầu : 

– Yêu cầu trả lại cho chúng tôi những vị linh mục 

chánh sở và tất cả những vị giáo sĩ bị bắt bớ giam 

cầm. 

– Yêu cầu trả lại cho chúng tôi xác các vị linh mục 

đã bị hành quyết và của những vị đã bị thủ tiêụ 

– Yêu cầu trả lại những tài sản của địa phận, của 

thánh đường, của Ðức Mẹ đã bị chính quyền tịch 

thu hoăc xung công. 

– Yêu cầu đền bồi thanh danh của các giáo sĩ đã bị 

nhục mạ và danh dự của các giáo hữu đã bị vu 

khống. 

Cuộc nổi dậy này đã bị đàn áp đẫm máu, những tư 

liệu về nó rất sơ sài, người ta chỉ thấy nó rải rác 

trong các cuốn sách của phương Tây ví dụ như 

cuốn : "Vietnam At War" trang 256, có vài dòng 

ngắn ngủi : 

"Cuộc nổi loạn của dân quê Bắc Bộ chống lại "Cuộc 

Cải Cách Ruộng Đất" rùng rợn của Trường Chinh 

biến thành bạo động ở Nghệ An, ngày 2 Tháng 11, 

1956. Sự nổi loạn công khai hoàn toàn làm cho Hồ 

và các đồng chí bất ngờ, gây chấn động cho giới 

lãnh đạo. Không những dân quê nổi loạn, mà nó lại 

xẩy ra ở Nghệ An, nơi Hồ sinh ra, và đã từ nhiều 
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năm là pháo đài của cộng sản. Cuộc nổi loạn mau 

chóng lan ra toàn tỉnh. Địa phương quân không 

ngăn chặn được, và Hồ ra lệnh cho Giáp đàn áp. 

Giáp điều động Sư đoàn 325 đóng ở Vinh, gần đó 

(cách xa Quỳnh Lưu khoảng 70 cây số). Giáp do dự 

khi ra lệnh cho sư đoàn. Lính của sư đoàn phần 

nhiều quê quán ở Nghệ An và những tỉnh lân cận, 

và đa số cũng là dân quê. Có thể Sư đoàn 325 sẽ 

ngả theo phe nổi loạn. Nhưng đó là hoàn cảnh trong 

chiến tranh Đông Dương, tầm quan trọng của tiếp 

viện vượt lên trên chiến lược, chiến thuật và những 

yếu tố tâm lý. Sư đoàn 325 có thể đi bộ tới nơi nổi 

loạn, nhanh chóng. Những sư đoàn khác đồn trú ở 

xa, phải nhiều ngày mới tới nơi. Phải dẹp ngay tức 

khắc cuộc nổi loạn trước khi lan rộng. Thế là Sư 

đoàn 325 lại nghe thấy tiếng kèn thúc quân, tuy 

rằng có một vài nốt than phiền. Không đếm xỉa gì 

tới những ý nghĩ thầm kín, hay tình cảm. Sư đoàn 

325 mau chóng dập tắt ngọn lửa nổi loạn, trong 

máu. Không có con số chính thức. Nhưng một vài 

giới chức tuyên bố 1.000 dân quê đã bị giết, và 

6.000 người bị đưa đi đầy. Tài liệu Ngũ Giác Đài 

cho rằng hàng ngàn người đã chết". 

Nhưng người dân ở đây vẫn nhớ, lớp trẻ vẫn được 

ôn lại, được nghe nhắc nhở về tội ác, để không oán 

thù và trân trọng những dòng máu tiền nhân của họ 

đã đổ xuống mảnh đất này vì Tự do. Một người đàn 

ông lớn tuổi, một nhân chứng của thời đó kể với tôi 

: 

- Sau cải cách ruộng đất, đến di cư năm 54, rồi cuộc 

đàn áp năm 56, cả Giáo xứ này vẻn vẹn chỉ còn 200 

giáo dân. Mấy chục năm đã qua, giáo dân bây giờ 

cũng chỉ có 1.200 người 

*   *   * 

Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp chúng tôi trong căn 

phòng khách giản dị, Ngài cười : 

- Hồi này em bận lắm, ngoài công việc mục vụ, lại 
có nhiều khách đến thăm. Cũng vừa tiễn một đoàn 
khách từ Hà Nội vào, nên không ra đón anh chị 
được, anh thông cảm nhé. 

Ngài còn quá trẻ so với hình dung của tôi, bộ râu 

dù đã cạo rất kỹ những vẫn để lại những vệt xanh 

mờ rất nam tính. Nhưng hai cái má bầu bĩnh và cặp 

môi hơi trề ra giống một đứa bé đang giận dỗi lại 

làm cho Ngài có một nét trẻ thơ đến kỳ lạ. Nhất là 

khi nhìn Ngài ngồi xổm ở góc sân cùng với vài bạn 

trẻ làm truyền thông của Giáo xứ quây quần ngắm 

nghía cái “Fly cam” vừa mới mua về. 

Một bạn trẻ làm truyền thông (lâu nay cậu ấy vẫn 

như là một “nguồn tin” của tôi) nói : 

- Cha ngày bé được coi như thần đồng, mới 16 tuổi 
đã học xong đại học. Rồi tự nhiên lại chọn con 
đường đi tu. Gia đình phải đền bù tiền đào tạo cho 
Nhà nước. 

 

Con đường đi của Chúa thật bí ẩn. 

Sau khi trò chuyện tôi xin phép Cha Nam được đi 

dạo một vòng quanh giáo xứ, Ngài dặn nhớ về sớm 

để cùng ăn cơm cùng với Cha và mọi người. 

*   *   * 

Những con tàu lớn đánh bắt xa bờ thả neo nằm im 

lìm dọc bến sông, một chiếc đang từ từ cặp bờ, họ 

trở về sau một chuyến đánh bắt, tôi gọi với ra : 

- Các anh mới đi biển về phải không ? Mỗi chuyến 

kéo dài bao nhiêu ngày ? 

- 15 ngày anh ạ, phải ra tận Hoàng Sa, gần bờ cá 

bị nhiễm độc chết hết rồi. 

Một người khác chui từ dưới khoang thuyền lên góp 

chuyện, anh cho biết trước kia mỗi chuyến đi như 

thế này về thu nhập của mỗi người ngư phủ ít nhất 

là 6,7 triệu đồng, giờ chỉ còn 1 triệu. Cá chết hết rồi, 

anh kết luận : 

- Tại Formosa. 
Tôi hỏi anh : 
- Thế anh có muốn kiện Formosa không ? 
- Có chứ, chuyến này chúng tôi về sớm để đi kiện 
Fomosa tiếp. 
Tôi cười : 
- Anh cho chúng tôi đi theo với nhé. 
- Có chứ, nhưng anh chị có đi bộ được không ?  
 
Mấy trăm cây số cũng đi, kéo dài mấy ngày cũng 
đi? 
- Tôi sẽ cố gắng. 
Một cậu bé đứng trên bờ xen vào : 
- Đi bộ càng khỏe người bác ạ. Như tập thể dục ấy. 

*   *   * 
Thấy tôi đứng chụp ảnh những tấm “băng- rôn” treo 
ngang trên con đường làng, một người đàn ông gọi  
 
: 
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- “Sếp” ơi ! Cho em hỏi câu này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi quay lại, anh mời tôi vào nhà, rót ly nước đặt 
trước mặt tôi rồi nói : 
- Em không biết bác là ai. Bác đến đây vì yêu hay 
ghét Giáo xứ này em cũng không biết. Nhưng thấy 
bác chụp ảnh những khẩu hiệu đó là em thấy mến. 
Trò chuyện một hồi, khi biết tên tôi anh mừng rỡ : 
- Thảo nào, em nhìn anh thấy quen quen. 
Rồi anh hướng vào phía trong gọi lớn: 
– Em ơi ! Loan ơi ra đây. 
Một phụ nữ trẻ chạy ra, anh chủ nhà khoát tay tự 
hào : 
- Vợ em, người thứ hai, vợ trước em mất rồi. Bọn 
em có 4 đứa con, còn nhỏ. Vợ trước được hai đứa, 
chúng nó đã học xong đại học- Rồi nói với vợ - Đây 
là anh Ngô Nhật Đăng trên facebook, hèn gì cứ thấy 
quen quen như đã gặp rồi. 
Anh tâm sự vì sao, những lý do gì mà anh cũng như 
những người dân quyết tâm theo đuổi việc kiện 
Formosa. Anh nói : 
- Em biết mình chỉ là một người nhỏ bé, cố gắng 

làm một việc nhỏ bé dù biết rằng mình chẳng làm 

được gì để thay đổi hoàn cảnh này. 

Tôi xinphép được xưng hô thân mật với anh và nói  

- Em đừng nghĩ thế, chỉ cần một người biết được 

sứ mệnh của mình, với lương tâm và trách nhiệm 

vào một hoàn cảnh cụ thể người đó sẽ có sức mạnh 

của một đoàn quân. Một tháng trước em có tưởng 

tượng nổi ở một giáo xứ có 1.000 dân cùng một vị 

Linh mục mà dẫn dắt một cuộc biểu dương sức 

mạnh với cả chục ngàn người trước cửa Formosa 

không ? Đừng sợ em ạ, chỉ cần mình dám ước mơ 

lớn và đừng từ bỏ. 

Anh cười nắm tay tôi : 

- Đúng thật, anh nói đúng lắm. 

*   *   * 

Tôi từng đi dự nhiều Thánh lễ, kể cả những lễ Trọng 

quan trọng nhất của người Công giáo như lễ Noel 

ở Nhà thờ Lớn Hà Nội với tư cách là khách mời. 

Nhưng buổi Thánh lễ tối thứ Bảy trong ngôi Nhà thờ 

ở xứ Đạo xa xôi này gây cho tôi một cảm giác thật 

khó mà miêu tả bằng lời. 

 

 

Nhìn một rừng cánh tay giơ lên trong Thánh 

Đường, tiếng hét “ Có, có…” làm rung động cả mái 

vòm, rung động đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái 

tim mỗi người. Tôi mường tượng đến những bước 

chân làm rung chuyển mặt đất ngoài kia, những 

bước chân báo hiệu cho một tương lai tươi sáng 

của quê hương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mùa Đông Vắng Em 

Ngô Quốc Việt 
 
 
Nơi đây không có rét mùa đông  
Vẫn áng mây xanh với nắng hồng 
Yêu thương xin gởi vào trong gió 
Mang đến cho em...ấm tấm lòng 
 
Nơi đây cũng chẳng có tuyết rơi 
Chỉ có mưa buồn lất phất thôi 
Mưa rơi hay ông trời đổ lệ 
Giọt buồn, giọt nhớ...giọt chơi vơi 
 
Nơi đây bây giờ vắng bóng em 
Mình anh lặng lẽ đứng trong đêm 
Bâng khuâng thả hồn theo làn khói 
Mơ màng mộng đẹp... ngỡ là em 
 
HS01.12 

 

http://poem.tkaraoke.com/14684/Ngo_Quoc_Viet/
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Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh 

(... tiếp theo kỳ trước) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẫn lời anh Lý Anh Kiệt “Cũng không biết thế nào 

mà nói. Ông can trường, giản dị và liêm khiết như 

tao biết đã đành. Nhưng có những điều tao nghĩ 

không ra. Như hồi 1974, đoàn convoi do giang đoàn 

của Quyên (thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyên) khoá 

mình hộ tống, gặp tụi Việt Cộng tấn công tàn bạo 

quá ở khúc sông khúc khuỷu Cổ Cò. Quyên kêu cứu 

tao, là tham mưu phó Hành Quân kiêm trưởng 

phòng 3, tao trình lên ông, ông thuận, rồi tao xỉ một 

đơn vị thuộc Lực Lượng Thủy Bộ đang hành quân 

gần đó cấp tốc đến tiếp cứu, giải vây. Đoàn giang 

vận mấy chục chiếc, chở hàng ngàn tấn gạo, cá 

mắm, khi bị tấn công, chạy tản mát tứ tán, được tụi 

tao gom lại đầy đủ. Đoàn convoi tiếp tục lên đường 

về Sài Gòn, không rơi một hạt thóc. Ít tháng sau, 

nhân Sinh Nhật Một Năm của Lực Lượng, chủ đoàn 

convoi tìm đến bộ tư lệnh Thuỷ Bộ, với tinh thần hậu 

phương yểm trợ tiền tuyến, xin ủng hộ Lực Lượng 

một triệu đồng để Lực Lượng làm lễ liên hoan. Tao 

mừng, và trình lên ông Minh. Ông không cho nhận, 

còn xạc tao một trận. Thật không biết sao mà nói.” 

Từ những can trường, dũng mãnh và hành xử đặc 

biệt ấy, ông Minh đã thăng hoa, đeo sao ở Lực 

Lượng Thủy Bộ, qua mặt rất đông các vị đàn anh. 

Lớp hào quang và huyền thoại quanh ông hầu như 

mỗi lúc mỗi thêm dày đặc. Có những phỏng đoán, 

đồn đại “ông Minh sẽ nắm chức vụ này, chức nọ 

nay mai.” 

Sau đó là lúc đất nước đến hồi nghiêng ngửa, tháng 

3 năm 1975, tướng Minh được chỉ định ra miền 

Trung làm tư lệnh Vùng 2 Duyên Hải. Một vùng 

duyên hải dài nhất trong 5 vùng, chạy dài từ Quy 

Nhơn đến Phan Thiết, gồm duyên đoàn 21 tại Tam 

Quan, hải đội 2 Duyên Phòng tại Quy Nhơn (căn cứ 

cũ của duyên đoàn 22 đã giải tán), duyên đoàn 23 

tại Sông Cầu, duyên đoàn 25 tại Hòn Khói, duyên  

đoàn 26 tại Bình Ba, duyên đoàn 27 tại Ninh Chữ 

và duyên đoàn 28 tại Phan Thiết. Bộ tư lệnh Vùng 

2 Duyên Hải đóng tại Cam Ranh, chỉ huy tất cả 6 

duyên đoàn, và mấy chục Duyên Tốc Đĩnh của Hải 

Đội Duyên Phòng, những cơ sở tiếp vận sửa chữa, 

các đài kiểm báo trong vùng và những chiến hạm 

của hạm đội biệt phái. 

Ngày 31 tháng 3, Quy Nhơn địa đầu cực Bắc vùng 

2 Duyên Hải ở tình trạng nguy ngập. Ngoài các đơn 

vị cơ hữu trực thuộc, ngoài khơi Quy Nhơn có các 

chiến hạm từ Sài Gòn biệt phái hiện diện, đặt dưới 

quyền điều động của tướng Hoàng Cơ Minh, gồm 

HQ.2, HQ.3, HQ.7, HQ.400, HQ.403, HQ.406, 

HQ.505 và một số chiến hạm nhỏ. Tướng Minh hiện 

diện trên tuần dương hạm Trần Nhật Duật, HQ.3, 

do HQ trung tá Nguyễn Kim Triệu làm hạm trưởng, 

tướng kỳ 1 sao trắng trên nền xanh, phấp phới trên 

kỳ đài. 

Sáng 31 tháng 3, lệnh từ Sài Gòn, chỉ thị cho Hải 

Quân vào bãi biển Quy Nhơn bốc Sư Đoàn 22 Bộ 

Binh. Hai hải vận hạm HQ 403 và HQ 400, dưới sự 

đôn đốc của HQ trung tá Lê Thuần Phong, Chỉ huy 

trưởng Hải Đội Chuyển Vận, ủi bãi Quy Nhơn, 

trước trường Sư Phạm để đón quân của Sư Đoàn 

22 đang có mặt trên bãi. Nhưng tàu vừa hướng mũi 

vào bãi ủi, bị hoả lực địch bắn ra quá mạnh. B40 nổ 

tung phía trước. Chiến hạm phải lùi ra, trong nhiệm 

sở tác chiến, đồng thời thả thang dây và lưới hai 

bên hông chiến hạm để anh em Bộ Binh leo lên tàu. 

Do đó, quân từ trên bờ của Sư Đoàn 22 Bộ Binh 

phải liều chết bơi ra tàu. Cuộc vớt người trên vùng 

biển Quy Nhơn suốt ngày đêm rất khó nhọc, bi 

thương, nhưng không đến nỗi ngập máu như ở Đà 

Nẵng. Biển êm. Tàu chỉ lùi ra ở độ xa vừa phải, 

ngoài tầm đạn địch, dùng hoả lực cơ hữu của chiến 

hạm phản pháo và bắn cản địch đang tiến tới ở trên 

bờ, phía sau anh em Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Trong 

số quân nhân bơi ra biển và được chiến hạm Hải 

Quân vớt có cả thiếu tướng Phan Đình Niệm, tư 

lệnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Lên được chiến hạm 

HQ.400, tướng Niệm có vẻ suy nhược nặng nề cả 

thể chất lẫn tinh thần. Ông được săn sóc đặc biệt, 

vì HQ.400 vốn là một bệnh viện hạm. Tất nhiên mọi 

quân nhân của Sư Đoàn này lên được chiến hạm, 

ai cũng sũng nước, đói khát nằm lăn ra sàn tàu, 

không còn hàng ngũ gì nữa. Thiếu tướng Phạm 

Văn Phú, tư lệnh Quân Đoàn 2, chỉ định tướng Minh 

thay thế tướng Niệm, kiêm nhiệm tư lệnh Sư Đoàn 

22 Bộ Binh và tư lệnh chiến trường Bình Định. 
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2 giờ sáng ngày 2 tháng 4, tướng Minh nhận được 

lệnh từ Sài Gòn qua bộ tư lệnh Hải Quân và trên 

đài Quân Đội thông báo “Tổng Thống Thiệu bổ  

nhiệm tướng Minh làm Tổng Trấn Quy Nhơn.” 

Tướng Minh có toàn quyền điều động các lực lượng 

tại địa phương để tái chiếm Quy Nhơn, gồm Sư 

Đoàn 22 BB, Biệt Động Quân, Địa Phương Quân. 

Hải Quân trung tá Nguyễn Kim Triệu, hạm trưởng 

HQ.3, nhớ lại, cho biết  

“Để thi hành lệnh này, sáng sớm ngày 2 tháng 4, 

ông Minh chỉ thị các chiến hạm hiện diện, túc trực 

sát bờ biển Quy Nhơn, sẵn sàng nhận lệnh của ông 

từ trong bờ. Đích thân tướng Minh và bộ tham mưu 

nhẹ, rời HQ.3, xuống chiến đĩnh nhỏ vào bộ chỉ huy 

Hải Đội 2 Duyên Phòng, để trực tiếp nắm vững tình 

hình trên bộ. Từ đây những liên lạc hàng dọc, cũng 

như hàng ngang với các đơn vị bạn đã vắng ngắt. 

Nhất là trên các tần số liên lạc với Sư Đoàn 22 Bộ 

Binh, không còn ai nghe nữa. Riêng tướng Phan 

Đình Niệm, tư lệnh Sư Đoàn 22 BB, vì sức khoẻ suy 

kiệt, được điều trị trên Bệnh Viện Hạm HQ 400, 

đang ở ngoài khơi Vũng Tàu trên đường về Sài 

Gòn. 

Trước hoàn cảnh này, tướng Minh trở lại HQ.3, 

tường trình về Sài Gòn. Tất cả các chiến hạm biệt 

phái cho Vùng 2 Duyên Hải và các chiến đĩnh trực 

thuộc, theo lệnh tướng Minh, xuôi Nam.” 

Trên đường xuôi Nam, các chiến hạm nối đuôi 

nhau, uy nghiêm, thứ tự như diễn hành thao dượt. 

Vẫn lá cờ xanh, một ngôi sao trắng trên cánh phải 

của cột cờ, phấp phới tung bay. Biển êm như mặt 

kính, chưa bao giờ êm như thế. Chiến thuyền của 

các Duyên Đoàn, nhất là các Duyên Tốc Đĩnh của 

Hải Đội Duyên Phòng chở theo đầy người, quân 

nhân và gia đình, chạy dọc theo hai bên đoàn tàu. 

Những ghe dân túa ra như lá tre. Tướng Minh ra 

lệnh cho các chiến đĩnh, chiến thuyền của đơn vị 

thận trọng để tránh địch và những phần tử vô kỷ 

luật gây xáo trộn; và tùy khả năng, các chiến đĩnh 

cố gắng cứu vớt hoặc trợ giúp mọi người. Nếu vớt 

quá đông người thì ghé vào các chiến hạm lớn, san 

người lên đó. Bất cứ quân nhân nào bước lên chiến 

hạm, chiến đĩnh, nếu có khí giới, đều phải giao nộp, 

cất vào kho. 

Trở lại bộ tư lệnh Vùng 2 Duyên Hải tại Cam Ranh, 

ông dùng trực thăng thị sát mặt trận, theo dõi tình 

hình trong vùng trách nhiệm, ra lệnh cho các chiến 

hạm tận dụng hải pháo bắn chặn bước tiến của Bắc 

quân, phá xập những cây cầu quan trọng. Cam 

Ranh xáo trộn. Ông trở lại HQ.3, tiếp tục xuôi Nam. 

Ông ra lệnh phá hủy Trung Tâm Phát Tuyến trên 

đảo Cam Ranh. Chiều 3 tháng 4, hải đoàn đi ngang 

Duyên Đoàn 27 ở Ninh Chữ, tướng Minh rời HQ.3, 

sang tuần dương hạm HQ.2, do HQ trung tá Đinh 

Mạnh Hùng, khoá 11 (trùng tên với phó đề đốc Đinh 

Mạnh Hùng), làm hạm trưởng. Hạm trướng Hùng 

và toán dàn chào đón đợi ở hạm kiều, hướng dẫn 

tướng Minh lên Trung Tâm Chiến Báo (CIC) của 

chiến hạm. Tại đây tướng Minh tiếp tục theo dõi trận 

liệt và chỉ huy mặt trận tại địa phương. 

Ngày 15 tháng 4, tướng Minh đáp trực thăng vào 

phi trường Phan Rang, quê hương tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu, họp cùng trung tướng Nguyễn 

Vĩnh Nghi, tư lệnh Mặt Trận Phan Rang; chuẩn 

tướng Nguyễn Văn Nhựt (Sư Đoàn 2 Bộ Binh); 

chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh SĐ 6 KQ 

và một số sĩ quan khác, để phối hợp hoạt động tại 

mặt trận này. Trung tá Đinh Mạnh Hùng cho hay 

“Mới xong phần giới thiệu thành phần tham dự, thì 

có tin phi trường đã bị địch bao vây, buổi họp giải 

tán ngay.” 

Tướng Minh cấp tốc được trực thăng bốc ra Soái 

Hạm HQ.3. Tối 16-4, tình hình Phan Rang sôi động. 

Tăng T54 của địch nằm ngay bãi biển Phan Rang, 

chĩa súng ra khơi. Dương vận hạm HQ.503 do 

trung tá Nguyễn Văn Lộc, khoá 11, vào gần bờ 

phản pháo. Khi HQ.503 quay ngang để tận dụng 

hết khả năng hoả lực bắn vào bờ, Việt Cộng dùng 

đại bác 105 ly lấy được của mình bắn trực xạ ra 

chiến hạm. Một trái đại bác trúng đài chỉ huy, nổ 

tung, hạm trưởng Lộc bị thương vào đầu, máu ra 

xối xả, nhưng bình tĩnh ra lệnh cho tàu rút ra khơi. 

[Đến nay, gần 30 năm, vẫn không thể giải phẫu lấy 

mảnh đạn trong đầu 

trung tá Lộc. Giải phẫu là chết. Ông ở tình trạng khi 

đau, khi tỉnh.] HQ.3, HQ.505 và HQ.406 cũng đổi vị 

thế, lùi ra ngoài tầm bắn của địch. 

Ngày 17 tháng 4, HQ.406 chở Cảnh Sát Dã Chiến, 

dự trù đổ bộ tăng cường cho Phan Rang, không 

thành, được lệnh về Cát Lở. HQ.505 nằm ngoài 

khơi vịnh Phan Rang chờ lệnh. HQ.3 được lệnh 

đưa phó đề đốc Hoàng Cơ Minh trở lại Sài Gòn. 

HQ.3 đặt dưới quyền điều động của phó đề đốc 

Nguyễn Hữu Chí, phụ tá Hành Quân Biển. Trong 

khi đó, trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh mặt 

trận Phan Rang và chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, 

tư lệnh SĐ6.KQ bị địch bắt. Tin này được loan báo 

trên đài 

phát thanh Sài Gòn. Đài phát thanh Hà Nội cũng 

loan tin này với lời phát biểu ngắn của chính trung  
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tướng Nguyễn vĩnh Nghi. Mặt trận Phan Rang vỡ. 

Cứ điểm chống cự sống chết của Sài Gòn bây giờ 

là Xuân Lộc. 

* 

Từ mặt trận Vùng 2 Duyên Hải trở về, đóng tại Cát 

Lái, phó đề đốc Hoàng cơ Minh làm việc với phó đề 

đốc Đinh Mạnh Hùng, phụ tá tư lệnh Hải Quân, đặc 

trách Hành Quân Sông. Trong hàng tướng lãnh Hải 

Quân, dưới phó đô đốc Chung Tấn Cang (3 sao, tư 

lệnh Hải Quân), phó đề đốc Đinh Mạnh Hùng, 1 

sao, là người thâm niên nhất. Hai vị tướng 2 sao 

khác là đề đốc Trần văn Chơn, cựu tư lệnh Hải 

Quân đã về hưu và đề đốc Lâm Ngươn Tánh, cựu 

tư lệnh Hải Quân thì được biệt phái sang phủ Quốc 

Vụ Khanh, lo cho người tỵ nạn. Tướng Hùng xuất 

thân khoá 2 sĩ quan Hải Quân Nha Trang, từng 

đảmnhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Ông cũng 

được tiếng là vị sĩ quan cẩn trọng, lịch duyệt, kín 

đáo, được thượng cấp tin cẩn và thuộc cấp kính 

trọng. Trong cuộc nói chuyện với đô đốc Chung Tấn 

Cang, chúng tôi có hỏi “Ai là người góp công nhiều 

nhất trong việc đem đoàn tàu ra khơi?” Đô đốc 

Cang cho biết “Hải Quân như một chiếc tàu, không 

ai làm việc được một mình. Mọi thành công lớn, 

nhỏ, đều là công sức của tập thể, của nhiều người. 

Nhưng riêng việc đem đoàn tàu ra khơi, người có 

công nhất, ngày đêm lo cho đoàn tàu, là ông Hùng, 

phó đề đốc Đinh Mạnh Hùng…” Trong khi đó, 

là một sĩ quan Hải Quân di tản trên tàu Thị Nại, HQ 

502, một con tàu hỏng máy, chở theo hơn 5000 

người lênh đênh, khốn khổ lết ra được ngoài khơi 

Côn Sơn, khi kêu cứu, liên lạc, chúng tôi chỉ thấy 

tiếng nói của tướng Hoàng Cơ Minh trên máy. Do 

đó chúng tôi có nêu thắc mắc này với tướng Đinh 

Mạnh Hùng. Tướng Hùng trả lời đại ý, nói “Ở trên 

HQ.3, Soái Hạm, trên hết là đô đốc Chung Tấn 

Cang, còn có phó đề đốc Diệp Quang Thủy, sau đó 

còn có phó đề đốc Nghiêm Văn Phú và một số đại 

tá. Trước khi đoàn tàu lên đường, chúng tôi có mời 

các vị tướng lãnh, các vị sĩ quan cao cấp ở những 

tàu khác sang họp. Sau, ai về tàu nấy với gia đình. 

Còn lại trên tàu, tôi thỉnh ý, nhận lệnh từ đô đốc 

Cang, rồi cùng bàn bạc mà thi hành. Đúng, các anh 

chỉ nghe thấy tiếng ông Minh trên máy. Vì trong 

chuyến hải hành đặc biệt này, để tránh ngộ nhận và 

rối loạn tần số, ông Minh được đô đốc Cang chỉ định 

trách nhiệm về liên lạc chỉ huy từ Soái Hạm, một 

tiếng nói chính thức và duy nhất. Ông Minh làm việc 

rất chuyên cần, 24/24, hầu như không biết mệt. 

Tiếng ông Minh rõ ràng, có hùng lực, được anh em 

Hải Quân biết tới nhiều và kính trọng.” Chúng tôi 

cũng đem ý kiến này hỏi trung tá Nguyễn Kim Triệu, 

hạm trưởng HQ.3, ông Triệu cho hay  

“Trong phòng Chiến Báo (CIC), chỉ có ông Hùng và 
ông Minh luôn túc trực, theo dõi mọi diễn tiến của 
Hạm Đội, nhận lệnh từ đô đốc Cang mà thi hành. 
Cả hai ông ấy đều làm việc rất nhiều, mỗi người 
 mỗi việc, rất là nghiêm túc. Ông Hùng trông nom 
tổng quát. Ông Minh trực tiếp điều động. Tôi (hạm 
trưởng HQ.3), nhận lệnh từ 2 vị này, lo cho con tàu 
của mình mà thôi.” 
                                       * 
 
Bây giờ gần 30 năm giã từ quân ngũ, tuỳ khả năng 
và hoàn cảnh, mỗi người phải bắt đầu làm lại cuộc 
sống từ con số không. Chẳng còn ai to, ai nhỏ. 
Những tình cảm, kính trọng đối với nhau, tất nhiên 
không phải do cấp bậc cao thấp khi xưa, mà do tư 
cách mỗi cá nhân còn đọng lại trong trí nhớ của 
nhau. Tập thể nào cũng có kẻ bất xứng, lợi dụng 
đục nước thả câu. Nhưng gia đình Hải Quân không 
thiếu người đầy tư cách, trong đó có niên trưởng 
Hoàng Cơ Minh. Trong số kỷ niệm đáng nhớ với 
tướng Minh, tôi đặc biệt nhớ hai sự việc này: 
Thứ nhất, khi Hạm Đội VNCH tới bờ biển Phi Luật 

Tân, tiếng ông Minh trên máy, chuyển công điện 

cuối cùng của Hải Quân, như sau: 

Nhóm ngày giờ : 071010H/05/75. 

From: của HQ.3. 

To: Tất cả các chiến hạm. 

Để chuyển giao các chiến hạm cho Hải Quân Hoa 

Kỳ/ Yêu cầu các nơi nhận chuẩn bị thi hành khi có 

chỉ thị / Các chiến hạm tự tổ chức làm lễ hạ quốc 

kỳ Việt Nam và trương quốc kỳ Hoa Kỳ / Tiểu đĩnh 

của Hoa Kỳ sẽ sơn và xoá tên chiến hạm Việt Nam 

ở sau lại / Giờ giấc thi hành sẽ thông báo sau / Hết. 

Từ công điện này, hồi 12 giờ ngày 7-5-1975, trên 

Biển Đông, các chiến hạm VNCH đã cùng nhau làm 

lễ chào cờ lần cuối và hạ quốc kỳ VNCH xuống. 

Những xúc động khôn cùng đã lưu lại trong bao 

nhiêu trái tim đau khổ. Phút chốc cả đoàn tàu dũng 

mãnh, nghiêm túc, đủ loại của Hải Quân Việt Nam, 

giờ đã phấp phới quốc kỳ Mỹ, lần lượt cập cầu căn 

cứ Subic của Mỹ ở Phi Luật Tân. 

Đoàn người từ các chiến hạm lũ lượt mang hành lý 

sang tàu buôn Green Forrest, một con tàu chở hàng 

khổng lồ. Những khoang trống, sâu hun hút rộng 

thênh, bây giờ được bắc tạm những cầu thang gỗ 

để lên xuống. Đoàn người như một thứ hàng hoá 

không còn giá trị, xô bồ, đầy bất trắc, xúc động, rất 

dễ bùng lên thành những xáo trộn khó lường, khó 

xử, như mới chỉ vài tuần trước đã từng xẩy ra trên 

chính con tàu này khi di chuyển người từ Đà Nẵng 

vào Phú Quốc.Theo phó đề đốc Đặng Cao Thăng 

thì 
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“Các vị tư lệnh, phần lớn là cấp tướng, được Mỹ chở 

thẳng vào Guam bằng máy bay. Riêng ông Minh, 

ông tình nguyện đi tàu biển cùng với anh em thuỷ 

thủ đoàn và dân chúng. Cuộc đi khá dài, cực khổ, 

tế nhị. Sự hiện diện của ông Minh, theo tôi, đã giữ 

tinh thần cho anh em rất nhiều.” 

Kỷ niệm đáng nhớ thứ hai vào trung tuần tháng 5-

1975, trong khu lều vải Orote Point, Guam. Với tư 

cách cá nhân, tướng Minh tìm đến đây sinh hoạt với 

anh em Hải Quân. Trong bơ vơ và tràn đầy xúc 

động, nhiều anh em đã nghẹn ngào nêu những thắc 

mắc, phẫn nộ liên hệ đến vài tin đồn, những 

hànhđộng bất xứng của người này, người khác. 

Ông Minh bình tĩnh giải đáp và khuyên can. Đặc 

biệt, để kết luận, ông đã nói 

“Việc anh nêu lên là thượng cấp không ai có ý kiến 

gì hướng dẫn anh em. Điều này quả thực tôi cũng 

có nghĩ đến, nên hôm nay mới tìm đến đây với anh 

em. Song, đó chỉ là ý kiến cá nhân tôi, còn các vị 

khác, theo như tôi biết, tất cả còn rất bàng hoàng. 

Mọi việc đã xẩy ra ngoài dự trù của chúng ta. Dù ai 

có ý kiến gì lúc này chắc cũng không thể thi hành 

được. Một ván cờ đã xoá. Mọi việc đã xong. Điều 

mà chúng ta phải làm là, ngoài việc định cư trên đất 

mới, chúng ta phải sáng suốt tìm hiểu mọi diễn tiến 

của thời cuộc, và đặc biệt giữ lấy mối căm thù mất 

nước ngày hôm nay. Từ đó chúng ta sẽ đoàn kết lại 

mưu cầu một vận hội mới sau này.” 

* 

Để có một cái nhìn cụ thể, một nhận định trực tiếp 

ảnh hưởng đến binh nghiệp của ông Minh, bài viết 

này đã được gửi lên vị cựu tư lệnh Hải Quân, người 

đã phê điểm và đề nghị ông Minh lên tướng là đề 

đốc Trần Văn Chơn. Đề đốc đã đọc rất kỹ và ghi 

chú “Anh viết đúng lắm. Ông Minh là một người tài 

giỏi. Khi làm tham mưu phó Chiến Tranh Chính Trị 

tại bộ tư lệnh Hải Quân, ông Minh đã chứng tỏ được 

lòng hăng say, nhiều sáng kiến trong lãnh vực tham 

mưu. Khi được giao trách vụ tư lệnh Lực Lượng 

Thủy Bộ, hơn ai hết, ông Minh tỏ ra can trường và 

rất tháo vát. Lực Lượng của ông không chỉ góp công 

trong việc khai thông kinh Phụng Hiệp, giữ huyết 

mạch kinh tế giữa Sài Gòn và vùng châu thổ Cửu 

Long. Lực Lượng Thủy Bộ dưới quyền chỉ huy trực 

tiếp của ông Minh đã quần nát vùng U Minh 

Thượng, U Minh Hạ, mật khu an toàn và hậu cần 

căn bản của địch, gây cho chúng thiệt hại về nhiều 

mặt, ảnh hưởng rất lâu dài. Ông Minh khoá 5, khi 

lên tướng mới 38 tuổi, trẻ nhất trong hàng tướng 

lãnh Hải Quân, vượt qua nhiều vị đàn anh, chính vì 

ông Minh có đủ Tài, Đức và lòng Dũng Cảm. Trong 

danh sách, tôi đề nghị ông Minh cùng vài vị đại tá 

khác thâm niên hơn ông Minh. Tôi nghĩ tổng thống 

Thiệu đã chọn ông Minh chính nhờ lòng dũng cảm 

hơn người của ông Minh. Nếu vận hội bình thường, 

miền Nam còn, tương lai của ông Minh, tôi nghĩ, sẽ 

vô cùng sáng lạn. Sau này khi ông Minh lãnh đạo 

Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt 

Nam, thì tôi còn ở tù. Việt Cộng rất căm tức và có 

hỏi tôi rất nhiều về ông Minh. Tôi đã hết lời ca ngợi 

và nói rằng ông Minh là một vị tướng tài của Hải 

Quân miền Nam.” 

* 

Từ 1975 về sau, trong một vận hội mới, phó đề đốc 

Hoàng Cơ Minh là khuôn mặt xuất hiện trước ánh 

sáng thời cuộc với bao nhiêu vinh quang và hệ luỵ 

vui buồn. Ông sinh ngày 20 tháng 6 năm 1935, đã 

hy sinh dũng liệt cùng các chiến hữu tại Nam Lào 

ngày 28 tháng 8 năm 1987, trên đường trở về mưu 

cầu giải phóng quê hương.  

Người viết không là thành viên của tổ chức này, 

không nắm vững vấn đề nên không dám đề cập, 

nhận định về hoạt động sau này của ông. Là một 

quân nhân cấp nhỏ, có một thời mặc cùng mầu áo 

với ông, được tin ông nằm xuống, tôi rất bàng 

hoàng, xúc động và hết lòng kính ngưỡng. Tôi thu 

góp một số dữ kiện liên hệ thời quân ngũ của ông, 

ghi lại thành bài viết thay cho một nén hương tưởng 

niệm, nghiêng mình kính cẩn trước anh linh một vị 

chỉ huy mẫu mực, một vị tướng can trường, một 

tấm gương thanh liêm và trong sáng của Hải Quân 

Việt Nam Cộng Hoà. Hy vọng bài viết này thay cho 

lời phân ưu muộn màng gửi tới đại gia đình Hoàng 

Cơ và phu nhân phó đề đốc Hoàng Cơ Minh. 

Chúng tôi cũng xin trân thành đa tạ quý vị đô đốc, 

quý niên trưởng và các chiến hữu Hải Quân đã tận 

tình hỗ trợ, cung cấp các dữ kiện liên hệ, cũng như 

chỉ cho những sai sót để bài viết này được hoàn tất. 

(Khởi viết ngày 8 tháng 12 năm 2002 – Viết xong 

ngày 18 tháng 6 năm 2003) 

Phan Lạc Tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danh ngôn 

 
Ai cũng có tài năng. Thứ hiếm là dũng khí để 
nuôi dưỡng nó trong cô độc và đi vào những 
nơi tối tăm mà nó dẫn đường. 
Everyone has a talent. What is rare is the 
courage to nurture it in solitude and to follow 
the talent to the dark places where it leads. 
Erica Jong 
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Lts. Cứ vào cuối tháng 12 Dương lịch, cả thế giới lại nô nức chào đón ngày lễ Noel. Hãy cùng tìm hiểu 
thêm về lịch sử, ý nghĩa và những điều xung quanh ngày lễ thú vị này. 

 

Nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh 
 

Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên 
Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là 
một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su sinh ra 
đời, theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo. 
Họ tin là Chúa Giêsu được sinh tại 
Bethlehem (Bêlem) thuộc xứ Judea 
(Giuđêa) nước Do Thái (ngày nay là 1 
thành phố của Palestine), lúc bấy giờ 
thuộc Đế quốc La Mã, khoảng giữa năm 
7 TCN và năm 2. 
                              
Ngày lễ được cử hành chính thức vào 
ngày 25 tháng 12 nhưng thường được 
mừng từ tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch 
Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày 
là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa 
đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 
được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng" và thường thu hút nhiều người tham 
dự hơn. Nhiều giáo hội Chính Thống giáo Đông phương như ở Nga, Gruzia vẫn sử dụng lịch Julius để 
định ngày này, cho nên lễ Giáng sinh của họ ứng với ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory. 
Nguyên thủy, Lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người 
lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời 
gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Kết quả là 
bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng sinh và cây thông 
noel. 
 
Ý nghĩa lễ Giáng sinh 
Ngoài ý nghĩa theo đạo Thiên Chúa, Noel là 
một ngày lễ gia đình, một ngày đặc quyền để 
tụ tập quây quần mọi người, mọi thế hệ trong 
gia đình. Lễ này dưới mọi hình thức được biểu 
lộ, tạo những kỷ niệm chung và duy trì tình cảm 
giữa mọi người trong gia đình. Mỗi người tìm 
được, bằng cách thức riêng của mình, để tạo 
dựng mối liên hệ: chia sẻ với nhau một bữa ăn 
chung, một đêm không ngủ, nghe thuật lại một 
câu chuyện, quây quần bên cạnh cây sa pin 
Noël… Với vị thế ngày càng lớn lao của trẻ con 
trong gia đình, ngày Noel trở thành một buổi lễ 
của trẻ em: Một đêm thần diệu mà hầu như tất 
cả mọi ước nguyện trẻ con được thành sự thật 
trong sự sung sướng của những người lớn.  

  
Ngày Noel cũng là một thông điệp của hoà bình: ”Vinh danh Thượng Đế trên cao – Bình an cho người 
dưới thế” - đây là câu được hát bởi những thiên thần báo tin sự xuất hiện của vị cứu thế và Noel cũng là 
ngày người ta chia sẻ với những ai bị bỏ rơi, bị cô đơn, bệnh hoạn, già yếu… 
Nguồn gốc về ông già Noel 
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Ông già Noel, còn gọi là ông già Giáng sinh, hay là ông già 
Tuyết (theo cách gọi tại Nga), là nhân vật đóng vai trò như 
là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như 
cây thông Noel. 
  
Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc 
bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón 
đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười 
"hô hô hô". 
Nhiều ý kiến cho rằng ông già Noel chính là hiện thân của 
thánh Nicolas - một vị thánh nổi tiếng bởi lòng nhân hậu 
vô biên. 
 
Làm gì trong ngày lễ Noel ? 
 
Trang trí cây thông Noel 
Cây thông Noel là một trong những biểu tượng không thể 
thiếu trong ngày lễ Noel, làm cho không khí Noel thêm vui 
tươi và sôi nổi. Ngày nay, cứ đến Giáng sinh, những người 
trong gia đình lại cùng nhau chuẩn bị trang trí cho cây 
thông thật lộng lẫy, treo lên đó những tấm thiệp, những 
phụ kiện... 
   
 
Tặng quà Giáng sinh 
 

Ở Mỹ, sáng sớm ngày 25/12, tức là ngày Giáng sinh, tất 
cả mọi người trong gia đình sẽ họp lại và mang những gói 
quà được xếp từ đêm trước dưới gốc cây Noel tặng cho 
nhau. Người ta trao nhau những món quà Giáng sinh để 
bày tỏ lòng yêu thương và chúc nhau một ngày lễ vui vẻ. 
Ở Việt Nam ngày nay thì Giáng sinh cũng là dịp để các 
bạn trẻ có cơ hội gửi cho nhau những món quà, những 
bó hoa tươi và lời chúc tốt đẹp đến người thân và bạn bè. 
 
Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc đến tặng quà trẻ em 
Trong đêm Giáng sinh, ông già Noel trở lại trần gian, theo 
đường ống khói lò sưởi vào mỗi gia đình, để bánh kẹo 
vào trong những chiếc vớ mà trẻ em treo gần giường ngủ 
hay lò sưởi, đem lại giấc mơ đẹp với tuổi thơ. 

 
Đến nhà thờ để cầu nguyện 
Một hoạt động chủ yếu trong ngày này nữa là tất cả mọi người trong gia đình đi dự lễ nhà thờ và cùng 
nhau dự tiệc nếu là gia đình theo đạo Thiên Chúa. 
Bên cạnh đó, những người không theo đạo Thiên 
Chúa cũng vẫn có thể tổ chức liên hoan Giáng sinh, 
tặng quà Giáng sinh. 
 
 
Bron: By Anh Ngữ New York  
 
 

 
Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể 
xoay chuyển cả thế giới. 
Live your beliefs and you can turn the world 
around. 

Henry David Thoreau 

 

 

Đọc thêm 

tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/5

http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/5223/search/henry-david-thoreau/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/5267/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/5267/default.aspx
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Mỗi đêm Giáng sinh, giai điệu bài thánh ca kinh điển 

lại tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng, ấm áp, 

đưa con người xích lại gần nhau hơn. 

Đêm Giáng sinh năm 1818, giáo dân tại một ngôi 

làng nhỏ ở Oberndorf thuộc Áo kinh ngạc khi lần 

đầu tiên lắng nghe một ca khúc lạ lẫm, được trình 

bày với đàn guitar thay cho đàn organ như thường 

lệ. Họ không ngờ rằng gần 200 năm sau, ca khúc 

đó đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, được dịch ra 

ít nhất 140 thứ tiếng. Đó chính là khúc ca Silent 

Night kinh điển, được UNESCO công nhận là kiệt 

tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại hồi tháng 

3/2011. 

Hôm 18/12, tạp chí Time, sau một thời gian khảo 

sát tại Văn phòng bản quyền Mỹ (U.S. Copyright 

Office) cũng tuyên bố Silent Night là ca khúc Giáng 

sinh được yêu thích nhất trên thế giới với 733 lần 

được thu âm, tính riêng từ 1978 trở lại đây. 

“Silent Night” là bài hát kinh điển thường được 
nghe vào dịp Giáng sinh hàng năm. 
 

Có rất nhiều huyền thoại xung quanh sự ra đời 

của Silent Night. Trong một thời gian dài, ca khúc 

vẫn được cho là của các thiên tài âm nhạc như 

Haydn, Mozart hay Beethoven. Không ai chịu tin là 

ca khúc được sáng tác bởi một người rất bình 

thường, giản dị và gần như vô danh trong bản đồ 

âm nhạc. Mãi đến năm 1995, khi người ta tìm được 

bản chép tay của bài nhạc, họ mới có thể khẳng 

định tác giả của Silent Night là một linh mục nghèo 

tên là Joseph Mohr với phần soạn nhạc của một 

thầy giáo trường làng tên Franz Gruber. 

Năm 1859, Silent Night được linh mục John 

Freeman Young ở giáo phận Floria dịch sang tiếng 

Anh và nhanh chóng trở thành một nhạc phẩm 

Giáng sinh được yêu thích ở khắp mọi nơi trên thế 

giới. 

Ca khúc có những quãng nhạc bình dị, những ý 

nhạc ngắn gọn, nhấc lên hạ xuống nhịp nhàng như 

hơi thở nên rất dễ hát. Silent Night có thể được biểu 

diễn trên những sân khấu lớn bởi các ngôi sao nổi 

tiếng hoặc theo chân các em nhỏ đến từng ngôi nhà 

theo phong tục của phương Tây. Giai điệu của bài 

hát như một sự nín thở chờ đón một sự kiện vĩ đại 

sắp xảy ra: Sự ra đời của chúa Jesus. 

“… Silent night! Holy night! 
All is calm, all is bright 
‘Round yon Virgin Mother and Child, 
Holy infant so tender and mild, 
Sleep in Heavenly peace! 
Sleep in Heavenly peace!” 
“… Đêm yên tĩnh! Đêm linh thiêng! 
Tất cả thật êm đềm, tất cả thật rạng rỡ 
Quanh Đức mẹ Đồng Trinh và Con của Người 
Chúa hài đồng thật hiền dịu và tốt lành 
Ngủ say trong sự yên bình tuyệt vời! 
Ngủ say trong sự yên bình tuyệt vời!” 
 

“Silent Night” gắn với nhiều giai thoại về ngày 

Chúa sinh ra đời. 

Ca từ của Silent Night được bắt rễ sâu sắc từ 

những gì được miêu tả trong Phúc âm của Luke và 

Matthew. Theo đó, Chúa Jesus được Đức mẹ Đồng 

trinh Maria sinh ra ở Bethlehem xứ Judea trong một 

cái máng cỏ. Những người chăn cừu từ những 

cánh đồng gần đó đã được các Thiên Sứ báo trước 

nên đã đến chiêm ngưỡng Người đầu tiên. Ba nhà 

thông thái từ phương Đông đi theo một vì sao bí ẩn 

cũng đến để bày tỏ sự thành kính. Silent Night tràn 

ngập niềm vui sướng thiêng liêng trước sự ra đời 

của Đấng cứu thế, người sau này sẽ dùng cái chết 

để cứu chuộc cho nhân loại. 
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“… Silent night! Holy night! 

Shepherds quake at the sight; 

Glories stream from Heaven afar 

Heavenly hosts sing Alleluia, 

Christ, the Saviour, is born! 

Christ, the Saviour, is born!” 

“… Đêm yên tĩnh! Đêm linh thiêng! 

Mục đồng choáng ngợp trước cảnh tượng lộng lẫy 

Những luồng sáng vinh hiển từ Thiên đường phía 

xa 

Thiên sứ hát vang bài “Cảm tạ Chúa” 

Chúa Giê-su, Đấng cứu thế, đã giáng lâm! 

Chúa Giê-su, Đấng cứu thế, đã giáng lâm!” 

Silent Night thấm đẫm tinh thần Cơ đốc giáo nhưng 

đồng thời ngập tràn tinh thần nhân loại. Bài hát thể 

hiện khao khát về sự hòa bình, yên ổn. Đây cũng là 

một ca khúc rất quen thuộc với cả những người 

ngoại đạo. 

Nghĩ về Silent Night là tưởng tượng thấy một khung 

cảnh lý tưởng đêm Giáng sinh. Khi đó đường phố 

yên tĩnh, vắng lặng, những ngôi nhà ngủ yên, ngập 

trong tuyết trắng. Khung cảnh ấy đẹp đẽ mơ màng 

như trong chuyện cổ tích. Đúng 12 giờ đêm, 

chuông nhà thờ đổ vang và Silent Night được cất 

vang từ dàn đồng ca, nghe như tiếng vọng từ thiên 

đường. Đó là một khoảng khắc thiêng liêng, lòng 

người tràn đầy sự thành kính và biết ơn. Tưởng 

như trong giây phút, mọi cái xấu, cái ác đều được 

xóa sạch khỏi mặt đất. 

Với tính chất như vậy, người ta thường thấy sự xuất 

hiện của Silent Night ở những giây phút đặc biệt 

khốc liệt hoặc khó khăn của nhân loại. 

Lịch sử vẫn còn ghi lại câu chuyện về đêm hưu 

chiến Giáng sinh huyền thoại trong Thế chiến thứ 

nhất tại Mặt trận phía Tây năm 1914. Bất chấp sự 

phản đối từ chỉ huy, các binh sĩ Đức và Anh đã tự 

động ngừng bắn.  

Các binh sĩ Đức vừa trang trí khu vực xung quanh 

chiến hào của họ trong vùng Ypres thuộc Bỉ, vừa ca 

vang những ca khúc Giáng sinh, nhiều nhất là 

bài Silent Night bằng tiếng Đức. 

 Khi ấy, các binh sĩ Anh bắt đầu ra khỏi chiến hào 

ở bên kia chiến tuyến và đáp lời bằng chính bài hát 

đó ở phiên bản tiếng Anh. Đó là giây phút diệu kỳ 

khi hai bên bặt tiếng súng và thay vào đó là tiếng 

hát ca ngợi Thượng Đế. 

 

Các em nhỏ biểu diễn “Silent Night”. 

Suốt đêm ấy, họ cùng hét vang: “Chúc mừng 

Giáng sinh” với nhau. Họ thậm chí còn tặng nhau 

quà: chủ yếu là thực phẩm, thuốc lá, rượu và 

những quà lưu niệm như nút áo và mũ. Đấy là 

đêm hoàn toàn không có tiếng đạn pháo, cũng 

không có máu đổ, đúng nghĩa “Đêm yên tĩnh” như 

tên gọi của bài hát. 

Vào thời điểm này năm ngoái, cả thế giới vẫn còn 
rúng động về vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy 
Hook, Connecticut, khiến 20 trẻ em và 6 người lớn 
thiệt mạng. Chương trình truyền hình huyền 
thoại Saturday Night Live đã chọn một cách khởi 
đầu khác với lối châm chích đùa cợt thường ngày. 
Đó chính là màn biểu diễn cảm động của các em 
nhỏ tay cầm nến, miệng hát vang ca khúc Silent 
Night như một cách để tưởng niệm các nạn nhân 
xấu số. 
 
Hơn cả vị trí của một bài thánh ca nổi tiếng, Silent 
Night đã trở thành một biểu tượng của hòa bình. 
Vào mỗi dịp Giáng sinh, người ta lại lắng nghe 
với Silent Night như một sự thanh lọc tâm hồn, tìm 
về với cái Thiện. Ca khúc đem lại cho người nghe 
một viễn cảnh tốt đẹp về một thế giới không có 
chiến tranh, không bom rơi đạn nổ, không thiên tai, 
địch họa, không có tiếng khóc hay sự chia ly, chỉ 
còn là “đêm yên tĩnh” với những đứa trẻ say ngủ 
trong vòng tay bố mẹ. 
 
Bron: Tin Blog. 

 
 
 
 

http://tinblog.net/wp-content/uploads/2013/12/o-SNL-SILENT-NIGHT.jpg
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 Tài liệu: Hồ sơ đen của cộng sản. 

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

 

         *   *   * 

 

Mật Thư Tội Ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản 

Nguyên tác: Le livre noir du communisme; nxb: Robert Laffont, Paris 
           Ấn bản Hòa Lan: Zwaartboek van het communisme; nxb Singel 

Uitgevers, Amsterdam 

Lược dịch: Foisson René & Trần Hữu Sơn 

  

CHƯƠNG  I 

 NGHỊCH BIỆN VÀ SỰ HIỂU LẦM VỀ 

CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 

  (Tiếp theo kỳ trước) 

Nhưng từ tháng 5, tháng 6 năm 1917, các ủy ban 

trở nên cứng rắn hơn. Các ủy ban nông nghiệp 

khởi đầu tước đoạt các nông cụ và gia súc của 

các địa chủ. Họ tự động chiếm hữu các vùng đất 

không canh tác và các khu rừng của tư nhân. 

Cuộc chiến đấu khởi đầu từ thời tổ tiên xa xưa của 

họ. Nhờ cuộc cải cách ruộng đất của cựu Thủ 

Tướng Stolypine, một số người dân trước kia đã 

ra công khai thác ruộng đất và lâu dần trở nên giàu 

có, sơ hữu một số đất đai. Trước cuộc cách mạng 

tháng 10, những người nông dân giàu có, hay còn 

gọi là địa chủ này là đối tượng đấu tranh của nhóm 

người Bônsêvich. Giới địa chủ bị Bônsêvich kết tội 

là các thành phần bóc lột, cho vay nặng lãi, những 

tên tư sản nông thôn, thành phần hút máu nhân 

dân,.. Những người Bônsêvich kêu gọi địa chủ 

hiến dâng ruộng đất, tài sản, dụng cụ sản xuất của 

họ vào qũy cộng đồng để trở về với  cộng đồng 

nông thôn. Họ cũng hưởng theo nguyên tắc bình 

đẳng được phân chia theo khẩu phần ăn. 

Vào mùa hè năm 1917, tình trạng ở nông thôn trở 

nên căng thẳng hơn khi các người lính đào ngũ 

mang theo vũ khí trở về làng xóm.  Khi nhận ra 

chính phủ không giữ lời hứa phân chia đất đai gia 

súc ,  họ nổi loạn tấn công vào các trang trại lớn 

trong đó có chứa các nông cụ hiện đại, thuộc 

quyền sở hữu của giới quí tộc.  Họ đập phá, nhục 

mạ và đuổi các chủ gia ra khỏi làng xóm. 

Tại các vùng ở Ukraine và các địa phương thuộc 

khu vực Tambov, Penza, Voronej, Saratov, Orel, 

Toula, Riazan, đã có hàng ngàn nông trại, khu nhà 

bị đốt phá và hàng trăm chủ gia bị tàn sát. 

Ðứng trước tình trạng ‘’ vô chính phủ’’, giới chủ 

nhân, địa chủ cùng với các lãnh tụ của các đảng 

phái có khuynh hướng tự do cùng quyết định phải 

xử dụng quân đội để dàn xếp . Họ đề nghị Tướng 

Kornilov đứng ra thành lập chính phủ. Nhưng đề 

nghị này không được Chính Phủ Lâm Thời do ông 

Alexandre Kerenski chấp thuận. Người ta chờ đợi 

cuộc đảo chánh nhưng cuộc đảo chánh do Tướng 

Kornilov chủ trương xảy ra trong 3 ngày kể từ 

ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 năm 1917 bị thất 

bại. Tình hình chính trị cũng như các vấn đề xã 

hội trở nên bi đát hơn. Chính phủ lâm thời không 

còn kiểm soát được bộ máy thông tin của nhà 

nước. Trong lúc đó, tại các cơ quan đầu não xảy 

ra các vụ tranh chấp quyền hành giữa hai phe dân 

chính và quân sự. Phe quân nhân muốn nắm 

trong tay các quyền Tư Pháp, Hành Chánh, và 

Quân đội. 

Phải nhận rằng có tiến bộ trong các hoạt động của 

các tổ chức xã hội dân sự. Phải chăng họ đã bị 

Bônsêvich- hoá ? Ðiều này không có gì chắc chắn. 

Mặc dù cùng dùng các khẩu hiệu ‘’ Công nhân 

kiểm soát các xí nghiệp ‘’, hay ‘’ Tất cả quyền lực 

thuộc về Sô Viết’’,.. nhưng mỗi bên hiểu và giải 

thích theo lối suy tư của mình. Trong quân đội, 

hiện tượng Bônsêvich- hóa  thể hiện sự khát khao 

hòa bình của các người lính. Họ tham dự cuộc 

chiến khá lâu và số thương vong lên quá cao so 

với tất cả cuực chiến trong quá khứ. 
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Với tập thể nông dân, cuộc cách mạng của họ có 

cùng mục đích với lực lượng cách mạng xã hội, 

thuận lợi cho việc chia đất chia đai. Nhưng đối với 

những người Bônsêvich, mục đích của họ là quốc 

hữu hóa tất cả đất đai, thành lập đơn vị tập thể lớn 

để sản xuất nông sản. Những người ở thôn quê 

không hề hiểu biết gì cái tên Bônsêvich. Những 

người lính đào ngũ trở về làng đã kể cho họ nghe 

những gì đã xảy ra. Trong khi đó những người 

Bônsêvich với con số đoàn viên không mấy chính 

xác một đến hai trăm ngàn  trong tháng 10 năm 

1917 , đi tuyên truyền trong quần chúng dưới khẩu 

hiệu ‘’ Hòa bình và ruộng đất’’.  Nhưng dù sao 

giữa lúc nước Nga  ‘’ vô chính phủ’’, quyền lực 

nhà nước nằm trong tay các Ủy ban, các hội đoàn 

xã hội dân sự, các Sô Viết, .. thì chỉ cần có một 

hạt nhân nhỏ có tổ chức là có thể chiếm lãnh 

quyền hành to lớn. Ðó là điều những người 

Bônsêvich đã làm. Họ đã đạt mục tiêu nắm lấy 

chính quyền. Họ đã thành công vào thời điểm đó. 

Từ ngày thành lập đảng  vào năm 1903, những 

người Bônsêvich cho thấy đường lối chính trị của 

họ khác hẳn với các đảng phái xã hội dân chủ 

trong nước Nga cũng như tại các nước ở Âu 

Châu. Ðảng được tổ chức chặt chẽ, kỹ luật sắt; họ 

là những người làm cách mạng chuyên nghiệp. 

Họ thi hành các biện pháp mạnh, dứt khóat và 

mau lẹ để giải quyết các trật tự xã hội hiện hành. 

 Trận thế chiến thứ nhất đã xác định tính chất đặc 

trưng của chủ nghĩa Bônsêvich theo định nghĩa 

của Lenine. Ðặc trưng của khuynh hướng Lenine 

là không bao giờ hợp tác với các luồng tư tưởng 

Xã hội- Dân chủ.  Lý thuyết của Lenine được trình 

bày trong tác phẩm  ‘’ Chủ nghĩa Ðế Quốc, giai 

đoạn cuối cùng của chủ nghĩa Tư Bản’’. Ông cho 

rằng cuộc cách mạng sẽ không diễn ra ở các 

nước giàu có mà là sẽ xảy ra tại các nước còn 

đang phát triển, non yếu như nước Nga. Nhưng 

cũng theo Lenine, cuộc cách mạng phải do một tổ 

chức tiên phong, có kỹ luật chặt chẽ lãnh đạo, tiến 

tới một chính phủ Ðộc Tài của những người vô 

sản, một nền ‘’ Ðộc Tài Vô Sản’’. Nó sẽ biến cuộc 

chiến Ðế- quốc- hoá thành một cuộc nội chiến. 

Trong bức thơ đề ngày 17 tháng 10 năm 1914 gởi 

cho ông Alexandre Chliapnikov, một trong những 

người lãnh đạo nhóm Bônsêvich, Lenine viết : ‘’ 

Chế độ Nga Hoàng thua trận chỉ là một thiệt hại 

nhỏ. Nhiệm vụ và công tác của chúng ta là cố kéo 

dài có phương pháp với mục đích là biến cuộc 

chiến tranh này thành cuộc nội chiến. Cho tới giờ 

phút này chuyện đó chưa xảy ra. Chúng ta chờ 

đợi thời cơ chín mùi và thúc đẫy một cách có hệ 

thống cho thời cơ chín mùi. Hiện nay chưa cho 

phép chúng ta hứa hẹn một điều gì về cuộc nội 

chiến và cũng chưa làm gì để cho cuộc nội chiến 

xảy ra. Chúng ta chỉ có thể tạo ra cơ hội để cho 

cuộc nội chiến xảy ra, dù phải chờ đơị. Chúng ta 

đi về hướng này.’’       

Ông nêu lên những mâu thuẫn của Ðế Quốc. 

Cuộc chiến của đế quốc sẽ làm đảo lộn các danh 

từ giáo điều Mat-xit. Nó sẽ nổ ra ở đất Nga chớ 

không ở nơi nào khác. Trong suốt thời gia của 

cuộc thế chiến thứ nhất, Lenine đã vận động lực 

lượng Bônsêvich tìm mọi cách phát động cuộc nội 

chiến ở Nga. 

Tháng 9 năm 1917 Lenine nhận định, những ai 

nhìn nhận cuộc chiến tranh giai cấp đều phải chấp 

nhận một cuộc nội chiến. Trong xã hội có giai cấp, 

luôn luôn xảy ra cuộc chiến tranh chấp về giai cấp. 

Trong cuộc nổi dậy thành công vào tháng 2 năm 

1917 không có một nhân vật cao cấp Bônsêvich 

nào tham dự cả. Hoặc họ đang lưu đày hay đang 

ở nước ngoài. Lenine tiên đoán chính sách dung 

hoà, thành lập chính phủ Lâm thời sẽ thất bại. Ở 

thành phố Petrograd , nhóm Sô Viết đã thành lập 

xong Chính Phủ Lâm Thời, gồm các phe Xã hội 

cách mạng và Xã hội dân chủ và một số nhóm 

khác. Trong thời gian từ 20 đến 25 tháng 3 năm 

1917, trong lúc lánh nạn ở  Zurich, Thủ Ðô Thụy 

sĩ, Lenine viết bốn lá thơ gởi về. Tạp chí Sự Thật 

Pravda chỉ đăng có lá thư thứ nhất. Ba lá kia 

không được lên báo vì Lenine đòi nhóm Xô Viết ở 

thành phố Petrograd hay đoạn giao với Chính Phủ 

Lâm Thời để chuẩn bị cho giai đoạn ‘’ Vô sản cách 

mạng’’. 

Theo Lenine, sự xuất hiện các nhóm Sô Viết là 

dấu hiệu cho thấy đã vượt qua  giai đoạn ‘’ Cách 

mạng giới trung lưu’’. Cho nên không còn phải 

chần chờ gì cả. Các tổ chức cách mạng phải nắm 

lấy chính quyền bằng cách xử dụng vũ khí, chấm 

dứt chiến tranh đế quốc, cho dù phải lao vào một 

cuộc chiến khác, cuộc nội chiến. Và như vậy tình 

hình đã diễn ra theo sách lược cách mạng. 

Trong thời gian chiến tranh Nga-Ðức, Lenine 

được chính quyền Ðức cấp cho giấy thông hành 

di chuyển trên đất Ðức. Ông trở về Nga vào ngày 

3 tháng 4 năm 1917. Lúc này Lenine vẫn còn quá 

khích. Trong các bài viết nổi tiếng của ông với tựa 

đề ‘’ Luận Ðề Tháng Tư’’, ông nhắc lại sự phản 

đối của ông về việc thành lập một nền Cộng Hòa 

Ðại Nghị dựa vào nguyên tắc dân chủ.  

Ông bị các nhóm Sô Viết ở thành phố Petrograd  
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phản đối kịch liệt. Nhưng ngược lại, những người 

mới gia nhập ủng hộ triệt để. Staline cho rằng 

những người chống đối là những người thực tiễn. 

Trong vài tháng sau, các phần tử bình dân, trong 

đó có các nông dân bị động viên đã giữ vai trò 

chính. Và do số đông, những người nông, không 

có ý thức chính trị tràn ngập cả các giới trí thức và 

dân thành phố, là những người đã có kinh nghiệm 

đãu tranh và có ý thức tổ chức. Chính do cái 

truyền thống bạo động phát xuất từ nền văn hóa 

nông dân, họ không hiểu, hay nói đúng hơn, họ 

không bị chủ thuyết giáo điều Maxit chi phối. Họ 

tiêu biểu cho thành phần Bônsêvich bình dân. Họ, 

vì thế, đã làm mờ chủ nghĩa Bônsêvich chính 

thống. Họ không cần phải đặc câu hỏi, phải chăng 

giai đoạn trung lưu cần thiết để tiến lên xã hội chủ 

nghĩa? Họ thuộc thành phần hoạt động trực tiếp, 

xử dụng bạo động. Họ là những người nhiệt thành 

hoạt động cho chủ nghĩa Bônsêvich. Họ không 

cần hội thảo lý thuyết. Họ chỉ cần phải học thuộc 

lòng một điều căn bản được coi như là nhật lịnh : 

cướp lấy chính quyền. 

Nhưng trong số những người thuộc thành phần 

Bônsêvich bình dân này đã có một số đông bắt 

đầu lo lắng. Như các thuỷ thủ đóng ở căn cứ Hải 

quân Kronstadt nằm ngoài khơi thành phố 

Petrograd, một vài đơn vị thuộc quân khu thủ đô 

và một số Hồng vệ binh.  Họ sợ nổi dậy sớm, sẽ 

bị thất bại. Vì thế họ cho rằng Lenine quyết định 

quá nông nổi và hạn hẹp. Trái với các tin đồn, suốt 

năm 1917, lực lượng Bônsêvich thật sự vô cùng 

khủng hoãng và chia rẽ.  Vào đầu tháng 7 năm 

1917, đảng Bônsêvich gần như tan rã. Các cuộc 

biểu tình vào ngày 3 và 5  ở thành phố Petrograd 

bị chính phủ cấm và bị coi là bất hợp pháp. Các 

thành phần đầu não của đảng bị đặt ra ngoài vòng 

luật pháp. Họ phải bỏ trốn ra nước ngoài như 

trường hợp của Lenine. 

Nhưng vì chính phủ bất lực trước các vấn đề của 

xã hội, uy tín chính quyền , quyền lực truyền thống 

giảm sút, thêm vào đó cuộc đảo chánh thất bại 

của Tướng Kornilov, đã giúp cho đảng Bônsêvich 

sống lại. Cuối tháng 8 năm 1917, đảng Bônsôvich 

đã tập hợp lại các đảng viên, cùng với các cảm 

tình viên , trở thành một khối đông và mạnh. Họ 

đã đủ mạnh để chuẩn bị cướp chính quyền. 

Thêm một lần nữa, Lenine giữ vai trò lý thuyết gia 

và chiến lược gia , vai trò quyết định để chiếm lấy  

chính quyền. Một vài tuần trước ngày đảo chính 

17 tháng 10 để thành lập nhà nước Bônsêvich, 

Lenine đã hoạch ra một kế hoạch chu đáo cho  

cuộc bạo động. Ông ta tiên liệu ngăn ngừa sự bộc 

phá của các phần tử cực đoan trong đảng và 

những hoạt động bất ngờ của khối quần chúng. 

Ông cũng tiên liệu tránh cái ‘’ Pháp ly cách mạng’’ 

cuả lãnh tụ Bônsêvich như Zinoviev hay 

Kamenev. Hai lãnh tụ này đã ‘’bị cháy’’ trong các 

vụ biểu tình hồi đầu tháng 7 vừa qua vì còn tin 

tưởng vào sự hợp tác với các đảng xã hội dân chủ 

và xã hội cách mạng. 

Từ nơi trú ẩn ở Phần Lan, Lenine liên tục gởi về 

Ủy Ban Trung Ương Ðảng Bônsêvich ở thành phố 

Petrograd những lời kêu gọi nổi dậy cướp lấy 

chính quyền. Ông viết: 

‘’ Nếu chúng ta tái lập nền hoà bình và phân chia 

ruộng đất cho nông dân, thì chúng ta sẽ thành lập 

được chính quyền mà không có ai lật đổ được. 

Nếu chúng ta chờ đợi cho có nhiều người ủng hộ 

thì sẽ không bao giờ có. Không có cuộc cách 

mạng nào chờ đợi như vậy. Lịch sử sẽ không tha 

thứ  nếu chúng ta không nắm lấy chính quyền 

ngay bây giờ..’’ 

 Phần đông người Bônsêvich hoài nghi lời kêu gọi 

của Lenine. Họ cho rằng cần gì phải ‘’ đột phát’’. 

Cứ theo tình hình này thì rõ ràng rất thuận lợi cho 

họ và còn có vẻ cấp tiến nữa. Chỉ cần nắm lấy 

khối đông quần chúng và khuyến khích họ bạo 

động ; Hoặc kết hợp với các phần tử thuộc các 

phong trào xã hội cùng các lực lượng của chính 

phủ đang tan rã, khuyến khích họ hành động và 

chờ đến kỳ Ðại Hôị Liên bang các SôViết kỳ II 

ngày 20 tháng 10 năm 1917. Vào kỳ Ðại Hội, phe 

Bônsêvich sẽ chiếm ưu thế vì có các đã có các đại 

diện trong các trung tâm đông đảo thợ thuyền 

công nhân, cùng với các một số lớn đại diện các 

Ủy ban của các quân nhân gốc nông dân. Trong 

khi đó đại diện của các Sô Viết ở nông thôn có 

khuynh hướng xã hội cách mạng. Nhưng theo 

Lenine, nếu các Sô Viết nông thôn có khuynh 

hướng xã hội này được đại hội chấp thuận chó 

đứng ra thành lập chính phủ thì cũng sẽ là chính 

phủ Liên Hiệp. Nhóm Bônsêvich sẽ chia quyền 

cùng với các nhóm xã hội khác. Như vậy, theo 

ông, Bônsêvich chỉ có thể nắm lấy chính quyền 

nếu dùng vũ lực nổi loạn trước ngày khai mạc Ðại 

Hội. Ông ta cũng tiên đoán rằng các phe phái khác 

sẽ lên án cuộc đảo chánh, tách ra trở thành phe 

đối lập, giao quyền hành cho người Bônsêvich. 

Ngày 10 tháng 10 năm 1917, từ biên giới Phần 

 Lan Lenine bí mật trở về thành phố Petrograd. 

Ông triệu tập ngay một phiên họp với sự hiện diện 
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Ðảng Bônsêvich.  Sau 10 tiếng đồng hồ hội thảo, 

ông đã thuyết phục được đa số các Ủy viên để thi 

hành một quyết định mà từ trước đến nay chưa 

hề xảy ra. Ðó là kế hoạch nổi dậy bằng vũ lực 

trong một thời gian ngắn sắp tới.  10 phiếu chấp 

thuận kế hoạch. Hai phiếu chống của Zinoviev và 

Kamenev. 

Ngày 16 tháng 10, mặc dù nhóm cách mạng Xã 

Hội trong tổ Sô Viết thành phố Petrograd chống 

đối, Trotski cũng quyết định thành lập một tổ chức 

quân sự. Trên nguyên tắc, nó thuộc quyền quyết 

định của Ban chấp hành Sô Viết Petrograd. Uỷ 

ban lấy tên là Ủy Ban Quân Sự Cách Mạng, viết 

tắc CMRP, được uỷ nhiệm thực hiện một cuộc nổi 

dậy quân sự cướp lấy chính quyền, khác hẳn các 

trường hợp nổi dậy của nhân dân trước đây. 

Theo như kế hoạch của Lenine, con số người 

tham dự trực tiếp vào cuộc cách mạng tháng 10 

rất hạn chế. Vài ngàn lính của quân khu 

Petrograd, một số Hải quân ở cảng Kronstadt, một 

số Hồng vệ binh và một số lãnh tụ Bônsêvich 

thuộc các uỷ ban công xưởng. Cuộc nổi dậy chỉ 

chạm súng lẻ tẻ. Con số thương vong không đáng 

kể. Việc chiếm lấy chính quyền không mấy khó 

khăn. Ủy ban Quân Quản nắm lấy quyền hành. 

Như vậy quyền lãnh đạo nhà nước hoàn toàn nằm 

trong tay của một tổ chức, do Ủy Ban Trung Ương 

Bônsêvich giao phó. Không một ai có quyền tham 

dự cho dù có tổ chức Ðại Hội. 

Chiến lược tạo một sự việc đã rồi của Lenine đã 

thành công. Nhóm xã hội ôn hòa rời bỏ phòng họp 

Ðại Hội để phản đối hành động mưu phản quân 

sự  do nhóm Bônsêvich chủ mưu, qua mặt các tổ 

chức Sô Viết. Phòng hội giờ chỉ còn nhóm 

Bônsêvich và các đồng minh của họ. Những đại 

biểu hiện diện trong hội trường lúc bấy giờ đã tán 

thành cuộc nổi dậy đồng thời bỏ phiểu chấp thuận 

nghị quyết do Lenine đưa ra : ‘’ Tất cả các quyền 

lực đều về tay các SôViết’’. 

Nghị quyết này chỉ làm cho có hình thức để thừa 

nhận sự việc’’ người Bônsêvich được ủy quyền’’. 

Ðó là một sự tưởng tượng đã lừa bịp nhiều thế hệ 

của những người nhẹ dạ, dễ tin. Họ nhân danh 

nhân dân trong các nước SôViết đứng ra cai trị 

đất nước. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi chấp 

thuận nghị quyết, thành lập tân chính phủ 

Bônsêvich, Ðại Hội II bế mạc. Tân chính quyền 

Bônsêvich do Lenine làm chủ tịch. Các Ủy viên 

đãchấp thuận các nghị quyết cho tái lập hòa bình 

và tiến hành phân chia ruộng đất. Ðó là công tác  

đầu tiên của tân chế độ. 

Không lâu sau đó, tân chính quyền phải đối đầu 

ngay những sự xung đột và những sự hiểu lầm  

giữa chính quyền và các thành phong trào xã hội. 

Các phong trào này cho rằng chính họ đã tạo nên 

sự tan rã mau chóng chế độ cũ cả về phương diện 

xã hội cũng như về kinh tế. 

Sự hiểu lầm đầu tiên là công việc chia ruộng đất. 

Nhóm Bônsêvich chủ trương quốc hữu hóa đất 

đai. Nhưng vì tương quan lực lượng bất lợi cho 

họ nên họ phải chấp thuận theo kế hoạch phân 

chia ruộng đất của các nhóm xã hội cách mạng .  

Một nghị quyết về ruộng đất đã hũy bỏ quyền tư 

hữu đất đai. Ruộng đất bị tịch thu không bồi 

thường và đặt dưới quyền của ủy ban nông 

nghiệp địa phương. Ủy ban này sẽ tái phân phối 

ruộng đất cho nhân dân.  Trên thực tế, việc hợp 

pháp hóa các việc làm của cộng đồng làng xã đã 

bắt đầu từ mùa hè năm 1917. Những người 

Bônsêvich đã tướt đoạt tàn nhẫn đất đai của điền 

chủ, của những người giàu có. Nhưng vì phải dựa 

vào cuộc cách mạng của nông dân, cuộc cách 

mạng đã giúp cho người Bônsêvich cướp lấy 

chính quyền, cho nên họ phải chờ đến 10 năm sau 

mới thực hiện được chương trình riêng của họ. 

Ðó là chính sách quốc hữu hóa. Các cuộc tập thể 

hóa ở nông thôn là một cuộc chạm trán gay go 

giữa chính quyền và nông dân. Ðó là kết quả của 

sự hiểu lầm về nghị quyết do cách mạng tháng 

Mười tạo ra. Một sự hiểu lầm bi thảm nhất của 

năm 1917. 

Việc hiểu lầm thứ hai là vấn đề giao tế giữa đảng 

Bônsêvich và các thể chế mới. 

Các thể chế mới này là những tổ chức đã tham 

gia vào các hoạt động nhầm xóa bỏ cơ chế quyền 

lực cũ, và cũng đã giữ vững lập trường. Ðó là các 

Ủy Ban của các công xưởng, xí nghiệp, các 

nghiệp đoàn, các đảng xã hội, các uỷ ban khu phố, 

các Hồng vệ binh, và nhất là các tổ Sô Viết. Chỉ 

trong vòng vài tuần lễ, các thể chế mới này bị tước 

bỏ quyền lực. Họ phải chịu sự chỉ đạo của đảng 

hay giải tán. Khẩu hiệu ‘’ Tất cả quyền lực thuộc 

về Sô Viết’’ trở thành khẩu hiệu phổ thông trên 

nước Nga trong tháng 10 năm 1917, nay bị trở cờ, 

quyền lực nằm trong tay đảng. Ðảng quản lý các 

Sô Viết. 

Dưới khẩu hiệu ’’ Công nhân kiểm soát xí nghiệp’’, 

các người Bônsêvich, các người vô sản của thành  

phố Petrograd và các thành phố kỹ nghệ đã hất  
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cẵng các chủ nhân và nhân công nhà máy ra 

ngoài, dành quyền kiểm soát. Họ tự nhận là công 

nhân. Tình trạng chống đối và lo âu xảy ra trong 

giới thợ thuyền. Vật gía gia tăng, dẫn theo nạn lạm 

phát. 

Tháng 12 năm 1917, chính quyền gặp phải sự 

chống đối của công nhân. Họ đình công. Chỉ vòng 

trong vài tuần lễ, những người Bônsêvich gần như 

mất hết niềm tin mà họ đã gây được trong lòng 

giới lao động trong suốt năm 1917. 

Việc hiểu lầm thứ ba là sự đối xử với các sắc tộc, 

cựu thuộc địa của Nga đưới thời Nga Hoàng. 

Cuộc đảo chính của người Bônsêvich đã làm cho 

các sắc dân muốn tách ra khỏi mẫu quốc Nga. 

Chính quyền mới  bảo đảm yêu sách này bằng 

cách họ chấp thuận sự bình đẳng, chủ quyền và 

quyền tự quyết gia nhập hay ly khai của các sắc 

dân. Chỉ trong vòng vài tháng  các sắc dân Ba 

Lan, Phần Lan, Baltique, Ukraine, Armenie tuyên 

bố độc lập.  Ðứng trước tình trạng rẩm rộ ly khai 

chính trị , chính quyền Bônsêvich phải đưa ra các 

vấn đề khác để tìm cách chận đứng sự ly khai. Họ 

cho rằng vì cần phải bảo vệ vụ lúa mì ở Ukraine, 

vùng dầu hỏa ở Caucase, và những quyền lợi của 

nhà nước khác, họ quả quyết lãnh thổ này là do 

nhà nước thừa hưởng của chế độ Nga Hoàng. Họ 

còn đòi hỏi nhiều hơn những gì chính phủ lâm thời 

đã làm. 

Do nhiều hình thức khác nhau của các cuộc cách 

mạng xã hội và của các sắc dân nên xảy ra cuộc 

va chạm mang tính đa dạng. Chính sách thực thi 

đường lối chính trị độc tài, không chấp nhận phân 

chia quyền lực, đã dẫn ngay đến các cuộc đối 

kháng , xung đột mãnh liệt từ phía quần chúng 

trong xã hội, từ đó đưa đến các cuộc đàn áp đẫm 

máu, khủng bố dã man của phía chính quyền. 

 ( Xem tiếp số báo kỳ tới,  

Chương II: Lực lượng võ trang của chính quyền 

độc tài vộ sản ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáng Sinh của Con 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn 

Con yêu cái đèn 
nhiều màu lấp lánh 
cây thông nhiều cành 
ngôi sao bằng cỏ 
thơm hoài gió hanh 
 
Con yêu bài hát 
của ngàn năm xưa 
từ nơi đất lạ 
giờ còn đong đưa 
Con thò tay bắt 
 
Con yêu quả châu 
viền quanh cửa kính 
Con mê thiên thần 
đàn ca từng tứng 
Mẹ lên dây thiều 
con cười thênh thang 
 
Con yêu gấu bông 
vòng thông trên cửa 
 
Mẹ sợ gió lạnh 
treo vòng bên trong * 
con tha hồ ngắm 
 
Con hai mươi tháng 
đã biết ỡm ờ 
đưa tình liếc mắt 
Mẹ si, Mẹ khờ 
Con vờ nũng nịu 
Mẹ thừa âu lo 
 
Con đi Hội chợ 
Noel đầu tiên 
ôm theo vai Ba 
Con hò, Con múa 
cái điệu tròn xoay 
tròn xoay, tròn xoay 
 
Giáng Sinh yêu Con 
Mẹ thành sao sáng 
muôn màu riêng Con 
 
 
* Vòng hoa trang trí mùa Giáng Sinh 
(wreath trong tiếng Anh), thường được treo 
ngoài cửa. Vì Con thích ngắm, mà không 
muốn Con bị lạnh, nên Mẹ treo ngược vào 
trong để Con ngắm tùy thích. 
 
 
 
 
 

 
Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu 
không có sự chính trực, không thể đi đến gốc 
rễ mọi việc. 
 
Even where there is talent, culture, knowledge, 
if there is not earnestness, it does not go to the 
root of things. 
James Freeman Clarke 
 

 

Đọc thêm 

tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/

http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/14184/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/14184/default.aspx
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Bữa Cơm Tình Thương Yểm Trợ 

Thương Phế Binh VNCH 

 

Den Bosch 15/10/2016 (VNNS). 

 Nhằm yểm trợ các thương phế binh VNCH hiện 
vẫn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn tại Việt 
Nam, Gia Ðình Quân Cán Chính VNCH tại Hoà-
Lan 
(GÐQCC/VNCH/HL) đã tổ chức một bữa cơm 
tình thương vào tối thứ bảy 15/11/2016 tại hội 
trường Nico Schuurmanhuis thành phố Den 
Bosch. Ðáp lời kêu gọi của ban tổ chức, nhiều 
đồng hương đã đến tham dự bữa cơm tình 
thương này. 
Chương trình bắt đầu lúc 19g00 với phần chào 
cờ, hát quốc ca và thắp hương tưởng niệm các 
chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc. 
Tiếptheo đó, ông Trương Hải hội trưởng GÐQCC/ 
VNCH/HL đã chào mừng đại diện các hội đoàn và 
đồng hương. Óng cho biết những đóng góp của 
người Việt tại hải ngoại gởi đến thương phế binh 
VNCH đã phần nào xoa dịu những vết thương tinh 
thần của những chiến sĩ đã từng hy sinh một phần 
thân thể của họ trong công cuộc bảo vệ Tự Do 
cho miền Nam Việt Nam. Sau khi cộng sản chiếm 
miền Nam vào ngày 30/4/1975, toàn dân Việt 
Nam phải sống trong cảnh cơ cực lầm than. Ðối 
với những người thương phế binh VNCH, họ lại 
càng đặc biệt chịu nhiều đau khổ hơn nữa do 
chính sách cai trị hà khắc của cộng sản. Óng chân 
thành cám ơn sự đóng góp tích cực của đồng 
hương cho thương phế binh qua các bữa cơm 
tình thương do GÐQCC/VNCH/HL tổ chức.Các vị 
đại diện cho Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng 
Sản tại Hoà-Lan (ông Nguyễn Hữu Phước) và 
đảng Việt Tân (ông Ðinh Ngọc Hiển) đã bày tỏ  
niềm tri ân đối với sự hy sinh cao cả của các                         

chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà để bào vệ Tự Do. 
Các vị này cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết cùng  
đồng bào trong nước đấu tranh chống lại chế độ 
độc tài đảng trị cộng sản, nguyên nhân chính gây 
ra đau khổ cho dân tộc Việt Nam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mọi người đã dùng cơm thân mật và thưởng thức 
chương trình văn nghệ Karaoke. 
Trong phần nêu lên những đóng góp tài chánh, 
ông Trần Văn Thắng (GÐQCC/VNCH/HL) giới 
thiệu một bé gái đã dùng tất cả số tiền mà em 
dành dụm được trong một hộp tiền để yểm trợ 
thương phế binh. Em đã nhận được những tràng 
pháo tay nồng nhiệt cho nghĩa cử đáng quý này. 
Bữa cơm yểm trợ thương phế binh Việt Nam 
Cộng Hoà đã thành công tốt đẹp với sự đóng góp 
tích cực của đồng hương và những người làm 
việc thiện nguyện cho việc tổ chức bữa cơm này.  
 

Họp Khoáng Ðại Cộng Ðồng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuwegein 30/10/2016 (VNNS).- Vào lúc 12g30 
ngày 30/10/2016 tại hội trường ’t Veerhuis  thành 
phố Nieuwegein, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng 
Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã tổ 
chức một phiên họp khoáng đại nhằm tường trình 
các sinh hoạt của Cộng Ðồng trong thời gian qua, 
báo cáo tài chánh và đề ra những hướng công tác 
trong thời gian tới. Ðại diện của hầu hết các tổ 
chức hội đoàn người Việt tại Hoà-Lan và một số 
đồng hương đã đến tham dự buổi sinh hoạt này. 
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Óng Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch Cộng Ðồng 
thay mặt Ban Chấp Hành tường tình về tình hình  
tài chánh của Cộng Ðồng và những công tác mà 
Cộng Ðồng đã thực hiện trong năm như tổ chức 
tết nguyên đán, phát hành báo Việt Nam Nguyệt 
San, cập nhật website, tổ chức biểu tình ngày 
quốc hận 30 tháng 4, tham dự các sinh hoạt do 
các hội đoàn và ban đại diện địa phương tổ chức, 
hoàn thành công tác xây dựng tượng đài thuyền  
nhân và thành lập nhóm lo việc bảo trì tượng đài. 
Bà Nguyễn Thị Như Tuyết, trưởng ban xây dựng 
tượng cũng trình bày việc thành công mỹ mãn 
trong việc xây dựng tượng đài và cho biết việc 
bàn giao tài chánh cũng như hồ sơ cho ban 
thượng vụ Cộng Ðồng đã hoàn tất Tiếp theo đó 
mọi người cùng bàn thảo và góp ý kiến cho các 
kế hoạch do Ban Chấp Hành Cộng Ðồng đề ra, 
kết quả gồm một số công tác đấu tranh cho nhân  
quyền như biểu tình trước Toà Ðại Sứ Việt Cộng 
vào ngày 8 tháng 12, thành lập phái đoàn đến Bộ 
Ngoại Giao Hoà-Lan. 
Ngoài ra một Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng 
Ðồng cho nhiệm kỳ 2017-2020 đã được thành lập 
gồm các vị Nguyễn Thị Như Tuyết, Nguyễn Thị 
Tuyết Lê, Trần Hữu Sơn. 
Ðể hổ trợ sự tranh đấu của đồng bào trong nước 
chống lại công ty Formosa đã tạo ra việc ô nhiễm 
môi trường tại một số tỉnh miền Trung, Cộng Ðồng 
tại Hoà-Lan đã quyết định thành lập một uỷ ban 
đặc nhiệm phụ trách công tác này. Nhân lực của 
Uỷ Ban gồm đại diện các đoàn thể, tôn giáo và 
một số nhân sĩ do Ban Chấp Hành mời. 
Sau đó, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng thông báo về 
việc tổ chức tết Ðinh Dậu vào ngày 21/1/2017 tại 
thành phố Arnhem và bàn thảo về việc tổ chức 
tết. 
 
Buổi họp khoáng đại Cộng Ðồng kết thúc tốt đẹp 
lúc 16g30. Ban Chấp Hành Cộng Ðồng đã hoạt 
động thật tích cực và nhận được sự hổ trợ của 
các hội đoàn và đồng hương trong việc duy trì và 
phát triển Cộng Ðồng.    
 

Thế Truyền tường thuật 

 

Lễ giỗ  
cố Tổng Thống Ngô đình Diệm. 
Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
được tổ chức một cách trang trọng tại giáo đường 
Waalwijk như hằng năm. 
Thánh lễ tưởng niệm khai mạc lúc 2g30 chiều chủ 
nhật 6/11/16 , với sự tham dự của các giáo dân 
cùng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan, 
các đoàn thể bạn, người tham dự đến từ khắp 
nơi.  Ban hợp ca Người Cao Niên đến từ Pháp, 

ông Rị chủ tịch CĐ Mönchengladbach, chủ tịch 
CĐ TNCS , và các thành viên BTV Hòa Lan.  
Người Việt tham dự đông hơn năm ngoái, họ tề 
tựu về với lòng ngưỡng mộ, thương tiếc và biết 
ơn vị cố TT đã sáng lập nền Đệ Nhất Công Hòa, 
mang lại đời sống sung túc, cho người dân miền 
Nam, bao gồm cả hơn một triệu người từ miền 
Bắc trốn chạy CS, di cư vào Nam tìm tự do. 
Buổi lễ khai mạc long trọng bằng các nghi lễ rước 
cờ Vàng đặt trên bàn thờ cố Tổng Thống,  đặt 
vòng hoa tưởng niệm, hát quốc ca, và phút tưởng 
niệm, sau hết thắp nến trước bàn thờ tổ quốc. 
Ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch CĐ ngỏ lời cám 
ơn ban tổ chức, và lời biết ơn sâu xa đến ngài cố 
TT. Dù tuổi trẻ nhưng ông chủ tịch CĐ đã hiểu 
biết,  diễn giải, mạch lạc, đầy đủ, về những thành 
quả kiệt xuất của cố TT Ngô Đình Diệm, thời gian 
Ngài lèo lái vận mệnh đất nước trong tình trạng 
khó khăn nhất, Ngài đã đưa dân tộc đến bến bờ 
độc lập, tự do, no ấm, thoát ách nô lệ của người  
Pháp. 

 
 
Chương trình văn nghê được bắt đâu với ban hợp 
ca Người Cao Niên đến từ Pháp, bài hát Những 
Nẻo Đường Việt Nam đã được ca vang trong tình 
yêu quê hương, tiếp đến hai bài hát:  Mai Tôi Đi 
của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, chị Tuyết Lê , Một 
Lần Đi của Nguyệt Ánh, Kiều Oanh, những bài hát 
được hát, trong nỗi ngậm ngùi nhớ về VN. 
Đặc biệt có sự hiên diện của cha Khải đến từ 
Roma, ông đã làm thính giả say mê với những lời 
biện bạch, biết ơn của một người dân, từng lớn 
lên từ một chế đô tàn ác, vô nhân đã và đang đưa 
dân tộc vào vòng nô lệ Tầu. 
 Linh mục Khải có sự so sánh giữa hai chế độ và 
hai con người của hai vị lãnh đạo thời đó một cách 
ngộ nghĩnh, chính xác: TT Ngô Đình Diện là một 
vị Thánh Linh, HCM là kẻ tôi đồ dân tộc, đốn mạt, 
độc ác, vô lương. 
Mãi đến hơn 5 giờ chiều khán giả còn thích thú, 
đặt những câu hỏi, thắc mắc về vị cố TT anh 
minh,  cha Minh buộc lòng phải kết thúc chương 
trình, hẹn lần sau, vì thời gian không cho phép. 
Chúng tôi ra về vào lúc 5g30 cùng ngày. 
 
Tường trình: Nguyễn Tuyết Lê. 
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Chùa Vạn Hạnh tổ chức văn nghệ      

cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung 

Hàng năm vào ngày Rằm tháng 10 Âm lịch, người 
Phật tử thường về chùa lễ Phật để học và hành 
đạo Từ Bi của Ðức Phật Thích Ca. Năm nay, 
ngoài khóa lễ thường lệ, Hội Phật Giáo Việt Nam 
tại Hòa Lan (HPGVN/HL) đã tổ chức một chương 
trình văn nghệ để cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại miền 
Trung, Việt Nam. 
 
Buổi văn nghệ bắt đầu lúc 13 giờ ngày chủ nhật 
13-11-2016 với lời chào mừng của Thượng tọa 
Thích Minh Giác, Hội trưởng HPGVN/HL kiêm trụ 
trì chùa Vạnh Hạnh. Thầy Thích Minh Giác kêu 
gọi toàn thể đồng hương và Phật tử hiện diện hãy 
vì tình quê hương, nghĩa đồng bào, rộng tay đóng 
góp cho việc cứu trợ nhằm giảm bớt các đau 
thương mất mát mà đồng bào miền Trung đang 
phải gánh chịu do lũ lụt. 
 
Qua sự điều khiển chương trình thật duyên dáng 
và vui tươi của hai đạo hữu Hương và Trường, 
một chương trình văn nghệ phong phú, với sự 
đóng góp của Phật tử chùa Vạn Hạnh, cùng sự 
hợp lực của ban nhạc Trùng Dương, đã đưa 
người thưởng ngoạn trở về với quê hương Việt 
Nam. Ðặc biệt một nữ Phật tử đã trình bày một 
bản vọng cổ  “thật mùi”, rất cảm động, diễn tả  
những đau khổ của người dân miền Trung do trận 
lụt gây ra, đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán 
thưởng không ngớt. 
 
Trong khi Ban Văn Nghệ chuẩn bị, Ban Trai Soạn 
Ẩm Thực đã chu đáo thiết đãi mọi người một bữa 
cơm chay ngon miệng. Ngoài ra các gian hàng 
bánh, đậu hũ, chè, bánh canh, rau, trái cây v.v.... 
cũng  hiện diện để bán với mục đích cúng dường 
cả tiền vốn lẫn tiền lời cho mục đích cứu trợ này. 
Những phong bì được mọi người hoan hỷ chuyển 
đến các thùng cứu trợ do Ban Xã Hội thiết lập. 
Cảm động thay khi các bác, các cô đã đem sẵn 
các bao thư tiền do gia đình hay bàn bè không 
đến tham dự nhờ trao lại. 
 
Chương trình văn nghệ chấm dứt lúc 16 giờ sau 
khi toàn thể ban nhạc Trùng Dương trình bày 
nhạc phẩm “Sài Gòn đẹp lắm”, khiến mọi người 
tham dự bồi hồi cảm động nhớ lại miền Nam Việt 
Nam tươi đẹp và tự do. 
 
Trưóc khi kết thức buổi văn nghệ, thầy Thích Minh 
Giác một lần nữa đã cám ơn sự hiện diện của 
toàn thể đổng hương và Phật tử, cám ơn Ban ẩm 
thực, các gian hàng, các Phật tử đã bỏ công bỏ 
của để thực hiện một chương trình văn nghệ 
thành công mỹ mãn. Thầy chân thành cám ơn các 

anh chị em trong ban nhạc Trùng Dương đã tham 
gia nhiệt tình, vô vị lợi, cống hiến một chuơng 
trình văn nghệ đặc sắc. Ðại diện HPGVN/HL, 
Thầy đã trao quà lưu niệm đến ban nhạc Trùng 
Dương và đến anh Ðức, phụ trách giàn âm thanh. 
 

 
 
Cuối cùng, đạo hữu Nguyển Phương Lan, đại 
diện Ban Xã Hội HPGVN/HL đã đứng lên thông 
báo số tiền ủng hộ cứu trợ nạn lụt miền Trung thu 
được trong buổi văn nghệ ngày hôm đó tổng cộng 
là € 8.275,00. Toàn thể hội trường đã vui mừng 
vỗ tay vang dội. Ngoài ra, có một số đồng hương 
và Phật tử đã chuyển tiền trực tiếp vào trương 
mục của HPGVN/HL tổng cộng là € 1.300,00. Do 
vậy tổng số tiền cứu trợ lũ lụt thu được là € 
9.575,00.  
Mọi người ra về, trong lòng hân hoan, thoải mái 
vì đã được gặp gở bạn bè, người thân, được 
thưởng thức văn nghệ sôi nổi, lại được góp tay 
giúp đỡ đồng bào nạn nhân. Một ngày cuối tuần 
vui, đẹp và ý nghĩa. 
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Tin Hòa Lan 

 

 

Chính Trường Hòa Lan Sau Cơn 

Địa Chấn Mang Tên Trump 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến thắng bất ngờ của tỷ phú Donald Trump 

trong cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ đã khiến 

cho giới quan sát chính trị cũng như giới chính trị 

gia chuyên nghiệp Hòa Lan lo ngại về ảnh hưởng 

mà Geert Wilders có thể sẽ giành được trong kỳ 

bầu cử Hạ Viện tại vương quốc này vào đầu năm 

2017. Cũng như trong trường hợp của Trump, 

khối cử tri chủ lực Wilders phần đông bao gồm 

người da trắng già hoặc có thu nhập thấp, cảm 

thấy lối sống quen thuột của mình ngày càng bị 

đe dọa bởi những thay đổi sâu rộng trong lãnh 

vực kinh tế cũng như sự hiện diện ngày càng 

đông của người ngoại quốc trong cộng đồng của 

họ. 

Chính giới Hòa Lan có vẽ sợ rằng chiến thắng của 

Trump bên Mỹ đánh dấu sự trỗi dậy khó có thể 

cưỡng được của khối cử tri nói trên tại các quốc 

gia phương Tây nói chung và Hòa Lan nói riêng. 

Điều làm họ sợ là tính bất chấp của khối cử tri 

này. Chiến thắng của Trump cho thấy những 

người bỏ phiếu cho ông ta hoàn toàn không quan 

tâm đến những điều vô cùng khó có thể thực hiện 

mà ông đã hứa cũng như những lời phát ngôn vô 

căn cứ khác. Dường như họ đã dùng lá phiếu để 

rửa hận, để bày tỏ niềm căm phẩn trước một hiện 

trạng xã hội họ chán ghét hơn là để chọn một 

chính sách khả thi. Cũng như Trump, Wilders đã 

nhiều lần hứa với cử tri Hòa Lan những điều mà 

có lẽ họ cũng biết là ông ta không thể giữ được. 

Sự keo sơn của một số lớn cử tri Hòa Lan đối với 

Wilders có nghĩa cách đảng khác rất khó có thể 

tranh giành được họ với ông ta, khiến cho ông có 

trở thành một yếu tố không thể bỏ qua được trong 

chính trường Hòa Lan nhưng cũng khó có thể hợp 

tác được vì bản tính tráo trở mà ông đã phơi bày 

vào năm 2012 khi ông gây ra sự sụp đổ nội các 

thứ nhất do Thủ Tướng Mark Rutte cầm đầu. 

Trong khi đó thì chính Wilders lại có dịp để kích 

động sự bất mãn của những người ủng hộ ông ta 

đối với hệ thống tư pháp và chính trị Hòa Lan. 

Như đã từng trình bày trong mục này, sau cuộc 

bầu cử hội đồng thị xã vào năm 2014, với mục 

đích náo hoạt một buổi họp mặt của cảm tình viên 

tại Den Haag, Wilders đã hỏi họ muốn thêm hay 

bớt người Maroc. Sau khi họ đáp rằng bớt, bớt, 

Wilders hứa rằng ông sẽ lo việc đó. (“Dan gaan 

we dat regelen.”) Sau khi hơn sáu ngàn người đệ 

đơn tố cáo Wilders tội deo sự căm ghét chủng tộc,  

 

Công Tố Viện (Het Openbaar Ministerie) đã đưa 

ông ta ra tòa vào cuối tháng 10 vừa qua. Vụ án 

Wilders hiện giờ vẫn còn đang được tiến hành, 

chưa biết kết quả ra sao. Thế nhưng Wilders đã 

nắm lấy cơ hội này để công kích vị công tố viên 

(officier van justitie), nói rằng vị này đã nhận được 

lệnh của bề trên để bịt miệng ông ta. Trong vài 

tháng tới chúng ta sẽ biết được những lời tố cáo 

khá quen thuộc của Wilders có giúp ông gặt hái 

thêm nhiều phiếu cử tri, biến ông thành một 

Trump Hòa Lan. 

 

21/11/2016 

(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 tintoàn 

cầu.) 
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Tin Thế giới 

 

 

 

BBC: Kremlin nói: Trump và Putin 

'cố gắng hàn gắn quan hệ' 

 

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng 
thống Nga Vladimir Putin sẽ cố gắng "bình 
thường hóa quan hệ Mỹ - Nga", điện Kremlin cho 
biết sau cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo. 
Ông Putin chúc ông Trump "thành công trong việc 
thực thi các cam kết đưa ra trong chiến dịch tranh 
cử". Ông Trump, người ca ngợi ông Putin trong 
chiến dịch, cho biết muốn có " quan hệ bền vững 
với Nga". 
Điện Kremlin cho biết ông Trump và ông Putin 
thảo luận về Syria và nhất trí rằng quan hệ Mỹ - 
Nga hiện "chưa đạt yêu cầu". Họ cũng trao đổi về 
năm 2017 đánh dấu 210 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước và "thúc đẩy sự hợp tác 
mang tính thực dụng, đôi bên cùng có lợi". 
Quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi trong 
những năm gần đây, dù Tổng thống Obama từng 
bắt đầu 8 năm cầm quyền bằng cách kêu gọi 
"thiết lập lại quan hệ" với một trong những đối thủ 
lâu đời của Hoa Kỳ. Trong khi Nga và Mỹ hợp tác 
về các vấn đề quốc tế như Bắc Hàn và Iran, họ 
đã công khai xung đột về Syria. 
Ông Obama cũng đã lên án sự can thiệp của Nga 
với quân nổi dậy ủng hộ Nga ở miền đông 
Ukraine, trong khi quyết định của Moscow cho 
phép Edward Snowden tỵ nạn chọc giận 
Washington. 
 
 
RFI: APEC:Barck Obama kêu gọi thế giới cho 
Donald Trump « cơ hội » 
Thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á 
Thái Bình Dương APEC diễn ra ngày 20/11/2016 
tại Lima, thủ đô Peru trong bối cảnh quan ngại 
Hoa Kỳ sẽ theo đuổi chính sách bảo hộ thị trường. 
Tổng thống Barack Obama kêu gọi thế giới không 

nên sợ những lời tuyên bố gây sốc của tổng thống 
tân cử của Mỹ lúc tranh cử. 
Bên lề diễn đàn thường niên APEC quy tụ lãnh 
đạo 21 quốc gia hai bờ Thái Bình Dương, tổng 
thống Mỹ Barack Obama đã nhân cơ hội tham dự 
lần cuối cùng để trấn an thế giới. Theo tổng thống 
mãn nhiệm thì « lãnh đạo quốc gia khác với vận 
động cử tri ». Do vậy, thế giới « không nên vội phê 
phán » qua những lời tuyên bố lúc tranh cử mà 
hãy để cho ông Donald Trump « một cơ hội ».  
Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump đã 
hứa áp dụng chính sách bảo hộ để bảo đảm công 
việc làm cho người lao động Mỹ trước sức cạnh 
tranh của Trung Quốc. Theo chương trình, những 
thách thức kinh tế đang chờ đợi thế giới là chủ đề 
của cuộc họp vào sáng ngày 20/11, giữa 21 thành 
viên APEC và tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế 
IFM Christine Lagarde. Theo AFP, dự thảo tuyên 
bố chung của APEC khẳng định « chống mọi hình 
thức bảo hộ mậu dịch » nguồn cội làm suy yếu 
kinh tế toàn cầu. APEC cam kết « tiếp tục mở cửa 
thị trường » và về lâu về dài « xây dựng một vùng 
trao đổi thương mại tự do xuyên Thái Bình dương 
toàn diện ». 
 

 
Lập trường này, theo AFP, hoàn toàn đi ngược lại 
chủ trương « nước Mỹ trước đã » của ông Donald 
Trump, tạo cơ hội cho chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình bày tỏ tham vọng « lãnh đạo độc tôn » 
trong tiến trình xây dựng một hiệp định mới thay 
thế sáng kiến TPP của Mỹ có nhiều khả năng bị 
Donald Trump khai tử.  
Dự án RCEP của Bắc Kinh trên nguyên tắc sẽ là 
viên gạch đầu tiên trên tiến trình xây dựng một 
khu vực tự do mậu dịch rộng lớn cho toàn khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc muốn dự 
án này thay thế cho Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch 
Xuyên Thái Bình Dương TPP do tổng thống 
Barack Obama đề xuất và tới nay, đã có 12 nước 
tham gia. Hiệp định xuyên Thái Bình Dương của 
Hoa Kỳ bị chựng lại sau khi ông Donald Trump 
đắc cử tổng thống. Ông Barack Obama không 
còn làm chủ tình thế tại một khu vực mà 21 thành 
viên diễn đàn APEC chiếm đến 60 % trao đổi mậu 
dịch toàn cầu”. 
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RFA: Sẽ có chạy đua võ trang nếu Mỹ rút quân 
khỏi Châu Á 
Bản phúc trình do Sáng Hội Châu Á phổ biến tại 
Washington hôm thứ Ba 15/11, viết rằng một cuộc 
chạy đua võ trang có thể sẽ xảy ra nếu Tổng 
Thống Đắc Cử Donald Trump quyết định rút quân 
khỏi Châu Á. Dựa theo ý kiến của nhiều chuyên 
gia và những cựu viên chức từng làm việc của 20 
nước, Sáng Hội cho rằng nếu Hoa Kỳ rút quân 
khỏi Châu Á, lúc đó Nhật Bản và Nam Hàn có thể 
phải đi đến quyết định chế tạo võ khí hạt nhân để 
tự vệ, thay vì trông đợi vào sự hỗ trợ của 
Washington. Nếu điều này xảy ra, Sáng Hội Á 
Châu e ngại sẽ ảnh hưởng lớn đến sự ổn định 
của trật tự khu vực. 
Phúc trình cũng viết rằng trong trường hợp Hoa 
Kỳ quyết định giảm bớt hiện diện ở Châu Á, điều 
này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của 
nước Mỹ và những nước khác trong vùng. Hiện 
chưa rõ chính sách về Châu Á của chính phủ 
Donald Trump sẽ như thế nào, nhưng khi đi vận 
động tranh cử, ông Trump có nói với đại ý rằng có 
thể ông sẽ rút 80,000 quân từ Nam Hàn và Nhật 
Bản về nước, nếu Tokyo và Seoul không góp 
phần trang trải tốn kém với chính phủ Mỹ. Nhưng 
sau ngày đắc cử, ông Trump nói với các nhà lãnh 
đạo Úc, Nam Hàn và Nhật Bản là ông tôn trọng 
mối quan hệ chiến lược đang có. 
Thứ Năm ngày 17/11, ông Trump đã gặp Thủ 
tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng với mục đích 
đó. Cuộc gặp diễn ra tại New York, trước khi ông 
Abe sang Peru dự Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp 
Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC). 
 
VOA: Mỹ-EU nhất trí hợp tác chặt chẽ trong 
NATO 

 
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama và giới lãnh đạo 
châu Âu ngày 18/11 nhấn mạnh tầm quan trọng 
của hợp tác trong NATO và chỉ trích việc Nga dội 
bom Syria và không chịu thực thi hiệp ước hòa 
bình Ukraine. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc được 
đưa ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo Mỹ-EU, qua 
đó, ông Obama đã tìm cách trấn an những người 
đồng nhiệm phía Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý, và 
Pháp rằng Tổng thống kế nhiệm Donald Trump sẽ 
không phá vỡ liên minh NATO. 

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức 
Angela Merkel. 
 
Trong cuộc tranh cử, ông Trump gây quan ngại 
khi tuyên bố rằng có thể sẽ ngăn viện trợ quân sự 
cho các đồng minh NATO nếu họ không đáp ứng 
các cam kết về nghĩa vụ quốc phòng của mình. 
Ông Trump cũng cho biết sẽ thúc đẩy quan hệ 
gần gũi hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. 
“Tổng thống Obama bày tỏ tin tưởng rằng, dù tại 
thời điểm thay đổi lớn lao này, các giá trị dân chủ 
đang có tác dụng nhiều hơn bất kỳ hệ thống nào 
khác trong lịch sử trong việc thăng tiến tự do-tiến 
bộ cho nhân loại và từ nay về sau sẽ tiếp tục như 
thế,” Tòa Bạch Ốc cho biết.         
 
(QHT tổng hợp) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chí Nam Nhi 

 Nguyễn Công Trứ 
 
Thông minh nhất nam tử 
Yêu vi thiên hạ kỳ (1) 
Trót sinh ra thì phải có chi chi, 
Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu. 
Đố kĩ sá chi con tạo, 
Nợ tang bồng quyết trả cho xong. 
Đã xông pha bút trận, thì gắng gỏi kiếm 
cung, 
Cho rõ mặt tu mi nam tử. 
Trong vũ trụ đã đành phận sự, 
Phải có danh mà đối với núi sông. 
Đi không, chẳng lẽ về không ? 
 

1) Một người con trai thông minh; nên làm 
người khác thường trong thiên hạ. Lấy từ 

câu thơ Đường Giới tiễn bạn đi Trường An:  
Nam tử yêu vi thiên hạ kỳ. 

 
 
 
 
 

http://poem.tkaraoke.com/10103/Nguyen_Cong_Tru/
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  Tin Việt Nam 
 

 

 

Ảnh của AMTI (chụp từ vệ tinh) cho thấy Việt Nam 
đã mở rộng đường băng lên hơn 1 km và nhiều 
nhà chứa chiến đấu cơ ở Trường Sa . 
 

VOA: Bắc Kinh yêu cầu Việt Nam 
ngừng xây dựng ở Biển Đông 
 
Trung Quốc hôm 18/11 yêu cầu Việt Nam ngừng 
xây dựng trên Biển Đông và thúc giục Việt Nam 
thôi chiếm đóng cũng như thực hiện các hoạt 
động bất hợp pháp trên "lãnh thổ của Trung 
Quốc". Phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ, 
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh 
Sảng nói: 
“Trung Quốc kịch liệt phản đối sự chiếm đóng bất 
hợp pháp của nước liên quan trên các bãi cạn ở 
Biển Đông, cũng như việc xây cất trên lãnh thổ 
của Trung Quốc”. 
Phát biểu của người phát ngôn Trung Quốc là để 
trả lời câu hỏi về một phúc trình do Cơ quan Sáng 
kiến Minh bạch Hàng hải Á châu (AMTI) công bố 
hôm 17/11, trong đó có những hình ảnh vệ tinh 
chụp trong tháng này cho thấy Việt Nam đã mở 
rộng đường băng ở quần đảo ở Trường Sa từ 
dưới 760 m lên đến hơn 1 km. Tuy nhiên, Giáo sư 
Ngô Vĩnh Long của đại học Maine, Hoa Kỳ, cho 
rằng đây chỉ là một chiến thuật của Hà Nội để 
cảnh báo Bắc Kinh, tương tự như trước đây khi 
cố tình để lộ thông tin Việt Nam đã bí mật đưa vũ 
khí ra quần đảo Trường Sa. 
“Việt Nam làm vấn đề này để chứng minh cho các 
nước trong khu vực và chứng minh luôn cả với 
chính phủ Mỹ khi ông Trump vào là nếu không để 
ý đến vấn đề Biển Đông, thì nếu Việt Nam bị ăn 
hiếp, Việt Nam sẽ phải tự bảo vệ. Nhưng tôi nghĩ 
đây chỉ là một cái gây chú ý thôi. Cũng như cách 
đây chưa đến một năm, khi Việt Nam thấy bị đe 
dọa, Việt Nam đã lộ tin ra cho nước ngoài là Việt 
Nam đã đưa một số vũ khí mà Israel đã bán cho 
Việt Nam ra đảo. Nhưng thật ra, nếu muốn đưa ra 
thì có thể đưa một cách bí mật bởi vì những vũ 
khí đó rất nhỏ. Nhưng Việt Nam lộ ra để cho báo 

chí đăng. Tôi nghĩ đây cũng là một chuyện lộ ra, 
chứ thật ra Việt Nam cũng không có đủ sức để 
làm một sân bay có thể đọ với Trung Quốc. Tôi 
nghĩ đây là chuyện chính trị, nếu không muốn nói 
là đòn tâm lý”. 
 

RFI: CPJ kêu gọi Việt Nam trả tự do 
cho ông Hồ Văn Hải 
 

 
 
Trong một thông cáo đưa ra ngày 04/11/2016, Ủy 
Ban Bảo Vệ Nhà Báo CPJ, trụ sở tại New York, 
đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay 
lập tức và vô điều kiện cho bác sĩ Hồ Văn Hải, chủ 
một trang mạng xã hội Facebook, được biết dưới 
tên Hồ Hải. 
Ông Hồ Văn Hải đã bị công an bắt giữ ngày 02/11 
tại Thủ Đức, vì bị cáo buộc « phát tán » trên mạng 
những thông tin và tài liệu có nội dung « chống 
chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
», « gây mất lòng tin của người dân vào chính 
quyền ». Ông Hồ Văn Hải bị xem là vi phạm điều 
88, bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội « tuyên truyền 
chống Nhà Nước », một tội danh mà theo CPJ 
vẫn thường được sử dụng để bắt giữ và kết án 
các nhà hoạt động, nhà báo, các nhà bất đồng 
chính kiến ở Việt Nam. CPJ nhắc lại rằng blogger 
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, cũng đã 
bị bắt vào tháng trước với tội danh « tuyên truyền 
chống Nhà Nước ». Trong năm nay, ba blogger 
khác là Nguyễn Hữu Vinh, tức Anh Ba Sàm, 
Nguyễn Thị Minh Thúy và Nguyễn Ngọc Già đã bị 
kết án tù vì những bài viết của họ trên mạng. 
 
 

VNExpress: Cái đói bủa vây người 
miền Trung sau lũ 
Các xã Hương Thủy, Phương Mỹ, Hà Linh... của 
huyện Hương Khê nằm bên bờ sông Ngàn Sâu. 
Từ bao đời nay, người dân ở đây vẫn có thói quen 
sống chung với lũ, hầu như nhà nào cũng có sàn 
cao, xuồng độc mộc để sẵn sàng tránh thủy thần. 
Nhưng năm nay, lũ ập về quá bất ngờ khiến họ 
trở tay không kịp. Không có người chết nhưng 
toàn bộ gạo thóc, vật dụng sinh hoạt của các gia 
đình ở xã Hương Thủy đều bị nước cuốn trôi, 
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giếng nước bị lũ tràn vào, không thể sử dụng 
được.  
 

 
 
Cõng hai thùng mì tôm trên vai, bà Nguyễn Thị 
Tìu 67 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng: “Kinh khủng 
quá, nhà tui để lúa trên sàn nhà mà nước hắn vẫn 
cứ tràn qua, cả nhà chỉ còn lại một bì lúa ướt 
sũng, phải chờ nắng lên mới phơi và đi xay 
được”. Trước những thùng mì cứu trợ, song như 
bà Tìu cho biết "cả nhà tui đang đói, con cái lại 
đông nên mỗi thùng chỉ ăn được 2 đến 3 ngày là 
hết, mà cũng không thể sống bằng mì được", vì 
thế, trong thời gian tới, cái đói với các hộ là không 
tránh khỏi”. 
 

RFA: LHQ kêu gọi trả tự do cho nhà 
hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn 

 
 
Nhóm Làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên 
Hiệp Quốc về Bắt giữ Tùy tiện vừa lên tiếng kêu 
gọi Việt Nam phóng thích vô điều kiện nhà báo 
nhiếp ảnh, nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh 
Mẫn hiện đang phải thụ án tù tại Trại số 5 Yên 
Định, Thanh Hóa. 
Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã chụp ảnh biểu tình 
và các biểu ngữ Hoàng Sa – Trường Sa của Việt 
Nam. Vì các hoạt động này cô bị nhà cầm quyền 
Việt Nam bắt giữ vào cuối tháng 7 năm 2011 với 
cáo buộc lật đổ chính quyền và bị kết án 8 năm tù 
giam và 5 năm quản chế. Nhà hoạt động Nguyễn 
Đặng Minh Mẫn bị bắt giữ và kết án theo điều 79 
Bộ Luật Hình sự Việt Nam, điều luật mà Nhóm 

Làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp 
Quốc cho là mơ hồ, quá bao quát và được áp 
dụng để cấm đoán, hạn chế việc thực thi nhân 
quyền. 
 
Nhóm Làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên 
Hiệp Quốc về Bắt giữ Tùy tiện cũng ghi nhận và 
bày tỏ sự quan ngại về tình trạng thể chất và sức 
khỏe tâm thần của bà Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 
đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội tuân thủ 
Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính 
trị mà Việt Nam đã ký kết. 
 
QHT (Tổng hợp)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấc Mơ Nhỏ Của Tôi 

 
Trần Trung Đạo 
 
Tôi mơ ước mai này khi thức dậy  
Bỗng thấy mình đang đứng giữa quê hương  
Con chim nhỏ hót mừng tôi trở lại  
Quãng đường quen rực sáng nắng sân 
trường  
 
Chào cô gái học trò đang tới lớp  
Cho tôi làm viên sỏi dưới chân em  
Ðể xào xạc hồn tôi khi mới lớn  
Chút men tình năm tháng ấy chưa quên  
 
Chào chị gánh hàng rong qua trước ngõ  
Cho tôi làm một chút gió heo may  
Ðể thổi nhẹ lên vai gầy cực khổ  
Ðời cần lao nước mắt đã đong đầy  
 
Chào bác nông phu ra đồng tát nước  
Cho tôi làm bụi cỏ mọc ven đê  
Ðể mỗi sáng thở mùi hương lúa chín  
Lỡ mai xa tôi nhớ lối quay về  
 
Chào anh công nhân dệt từng tấm vải  
Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay  
Ðể tôi nối hai bờ sông Bến Hải  
Nối lòng người vời vợi cách xa nhau  
 
Chào chú bé mục đồng nghêu ngao hát  
Cho tôi làm tiếng sáo thổi vi vu  
Ðể được sống thời hồn nhiên đã mất  
Của đời tôi trong tuổi ấu thơ buồn  
 
Ôi quê hương, bao giờ tôi trở lại  
Ði giữa ngày không sợ bóng đêm đen  
Trong giấc ngủ không xích xiềng réo gọi  
Câu thơ tình chỉ viết để yêu em. 

 

http://poem.tkaraoke.com/10015/Tran_Trung_Dao/
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Truyện ngắn 

 
Ngàn  

ánh dương 
rực rỡ 
  
  
Khaled Hosseini 
Trúc Hà dịch 
  
Chương 25 
  
Laila không cử động được, như thể xi măng đã 
đóng cứng trong mỗi khớp xương của nó. Hai đứa 
đang trò chuyện, nhưng Laila cảm thấy như nó 
không có mặt ở đó, như nó chỉ nghe lén chuyện 
của ai khác. Nghe Tariq nói, Laila thấy như cuộc 
đời mình là một sợi dây thừng mục nát đang tan 
rã dần, sắp đứt. 
  
Ðó là một buổi chiều oi bức tháng Tám 1992, hai 
đứa đang ngồi trong phòng khách nhà Laila. Suốt 
ngày hôm đó, má Laila bị đau bụng, và ba nó vừa 
đưa má đi bác sĩ, mặc dù đạn pháo kích của phe 
Hekmatyar đang bắn vô thành phố từ phía Nam. 
Và bây giờ Tariq đang ngồi đây, bên cạnh Laila 
trên chiếc ghế dài, mắt nhìn xuống đất, hai tay kẹp 
giữa đầu gối. 
  
Nói sẽ ra đi. Không phải khỏi khu xóm này. Không 
phải khỏi Kabul. Mà rời khỏi nước A Phú Hãn. 
Sẽ ra đi. Laila hoàn toàn bất ngờ.  
  
“Ði đâu? Anh sẽ đi đâu?”  
“Trước tiên Pakistan. Peshawar. Sau đó chưa 
biết. Có thể Ấn độ. Iran.” 
“Bao lâu?” 
“Không biết.” 
“Em muốn nói, anh biết chuyện này bao lâu rồi?” 
“Mới vài ngày thôi. Anh định sẽ nói cho em biết, 
anh thề mà, Laila, nhưng anh không có can đảm. 
Vì anh biết em sẽ buồn.” 
“Chừng nào?” 
“Ngày mai.” 
“Ngày mai?” 
“Laila, nhìn anh nè.” 
“Ngày mai.” 
“Vì ba anh. Bệnh tim của ông không còn chịu nổi 
những sự đánh nhau và giết chóc này.” 
  
Laila đưa hai tay ôm mặt, cái bong bóng sợ hãi 
căng đầy ngực nó. 
Nó nghĩ, chính ra mình phải biết trước chuyện này 
chứ. Hầu như tất cả những người nó quen biết đã 
khăn gói đi hết rồi. Tất cả những khuôn mặt quen 

thuộc đã rời khỏi khu phố, và giờ đây, chỉ bốn 
tháng sau khi giao tranh bùng nổ giữa các phe 
phái thánh chiến quân, Laila gần như không còn 
gặp ai quen ngoài đường nữa cả. Gia đình của 
nhỏ Hasina đã đi hồi tháng Năm, tìm đường đến 
Teheran. Cùng tháng đó, Wajma và cả dòng họ 
đã đi Islamabad. Cha mẹ và anh em của nhỏ Giti  
đã ra đi hồi tháng Sáu, không lâu sau ngày Giti bị 
giết. Laila không biết họ đi đâu – nghe nói họ trên 
đường đến Mashad, ở Iran. Nhà của những 
người bỏ đi, sau vài ngày bỏ trống, đã bị lực 
lượng dân vệ chiếm hoặc người lạ dọn vô ở. 
  
Mọi người đều đã ra đi. Và bây giờ cả Tariq nữa. 
“Vả lại má anh cũng không còn trẻ,” anh nói. “Lúc 
nào ông bà cũng sợ hãi. Laila, hãy nhìn anh.” 
“Ðúng ra anh phải nói cho em biết.” 
“Em hãy nhìn anh này.” 
  
Tiếng rên thoát ra từ miệng Laila. Rồi một tiếng 
nấc. Rồi Laila khóc, và khi Tariq đưa ngón tay lau 
những giọt nước mắt trên má Laila thì nó hất tay 
anh ra. Laila biết mình ích kỷ và vô lý, nhưng nó 
giận Tariq bỏ nó. Tariq, người có thể nói là phần 
nối dài của chính nó, người mà  hình bóng luôn 
tung tăng bên cạnh nó trong mỗi kỷ niệm. Sao 
Tariq có thể bỏ nó để ra đi? Nó tát Tariq, rồi tát 
Tariq lần nữa, rồi nó kéo tóc Tariq, và Tariq phải 
nắm lấy hai cổ tay của nó, nói gì đó nó không 
nghe rõ. Tariq nói thật nhỏ nhẹ, từ tốn, để rồi cuối 
cùng hai đứa thấy mình kề môi, áp trán, và một 
lần nữa Laila nghe hơi thở của Tariq nồng ấm trên 
môi mình. 
  
Và khi Tariq đột nhiên ôm nó thì Laila cũng đáp 
lại. 
  
Những ngày và những tuần sau đó, Laila đã như 
điên dại cố gắng ghi khắc vào trong trí nhớ của 
nó tất cả những gì đã xảy ra sau đó. Khác nào 
một người yêu nghệ thuật chạy ra khỏi một viện 
bảo tàng đang bị lửa thiêu cháy, nó chụp bắt bất 
cứ thứ gì có thể - một ánh mắt, một lời thì thầm, 
một tiếng rên - để cứu lấy, để khỏi mất, để lưu 
giữ. Nhưng thời gian là trận hỏa hoạn vô tình 
nhất, và cuối cùng Laila chẳng thể cứu được tất 
cả. Tuy nhiên, Laila còn giữ được cái nhói đau xé 
thịt đầu đời ở phần dưới thân thể. Vệt nắng 
nghiêng nghiêng trên tấm thảm. Gót chân của nó 
chạm vô  cái chân lạnh và cứng Tariq vừa vội tháo 
ra, đặt nằm bên cạnh. Bàn tay nó ôm khuỷu tay 
của Tariq. Cái bớt của Tariq nhìn ngược, hình cây 
đàn măng-đô-lin, nằm dưới xương đòn, đang đỏ 
rực lên. Gương mặt Tariq chập chờn trên mặt nó. 
Những lọn tóc quăn đen của Tariq đung đưa làm 
nhột môi và cằm nó. Nỗi sợ hãi bị bắp gặp. Cả hai 
không tin mình bạo dạn, can đảm đến thế. Cái 
khoái lạc lạ kỳ, khó tả hòa lẫn với cái đau. Và ánh 
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mắt, vô vàn những ánh mắt của Tariq: của lo sợ, 
âu yếm, xin lỗi, xấu hổ, nhưng hơn hết, hơn hết 
cả, của khao khát.  
  
Sau đó cuống quít, hối hả cài nút áo, thắt giây nịt, 
lùa tay chải tóc. Rồi hai đứa ngồi bên nhau, tận 
hưởng mùi hương của nhau, mặt đỏ bừng, cả hai 
đều choáng váng, cả hai đều không nói nên lời 
trước sự to gan của việc vừa xảy ra. Của việc hai 
đứa vừa làm. 
  
Laila nhìn thấy ba giọt máu trên tấm thảm, máu 
của nó, và hình dung cảnh ba má nó lát nữa đây 
sẽ ngồi trên cái ghế sa-lông này mà không hề biết 
về tội lỗi nó đã phạm. Và bây giờ, sự xấu hổ đang 
dâng tràn, cùng với mặt cảm tội lỗi, trong khi đó 
trên lầu, cái đồng hồ cứ tiếp tục gõ nhịp to  không 
chịu nổi. Như cái búa nhỏ của ông tòa cứ đập hoài 
để lên án nó. 
  
Rồi Tariq nói, “Em đi với anh nhé.” 
  
Laila thoáng tin điều đó có thể thực hiện được. Nó 
và Tariq, cùng với cha mẹ Tariq, sẽ cùng nhau ra 
đi. Thu xếp hành lý, leo lên xe buýt, bỏ lại sau lưng 
tất cả những bạo lực nơi đây, ra đi để tìm  may 
mắn, hay rắc rối, và mặc chuyện gì sẽ đến, họ sẽ 
cùng nhau đối phó. Ðể khỏi phải chịu sự cô lập 
ảm đạm và cảnh cô đơn chết người đang chờ nó. 
Nó có thể ra đi. Hai đứa có thể ở bên nhau. Sẽ 
còn nhiều buổi chiều như thế này nữa. 
  
“Anh muốn cưới em, Laila.” 
Từ lúc hai đứa nằm dưới đất, bây giờ Laila mới 
ngước mặt lên tìm ánh mắt Tariq. Nó dò xét nét 
mặt của Tariq. Lần này không có vẻ gì đùa cợt 
trong ánh mắt của Tariq, chỉ có sự tin tưởng, ngây 
thơ nhưng nhiệt thành chân thật. 
  
“Tariq - “ 
“Cho anh cưới em đi, Laila. Ngay hôm nay. Mình 
có thể thành hôn ngay hôm nay.” 
  
Anh bắt đầu nói đủ thứ, nào là đi đến một giáo 
đường Hồi, tìm một giáo sĩ, một cặp nhân chứng, 
một buổi lễ cưới nhanh gọn. 
  
Trong lúc đó, Laila nghĩ đến má nó, cố chấp và 
không nhân nhượng, chẳng khác chi các thánh 
chiến quân hồi giáo, và bầu không khí chung 
quanh bà xực nức mùi hận thù và tuyệt vọng. Và 
nó lại nghĩ đến ba nó, người đã đầu hàng má nó 
từ lâu, một đối thủ buồn bã và thảm hại của má 
nó. 
  
Ðôi khi…má cảm thấy má chỉ còn có con thôi, 
Laila. 

Hoàn cảnh của má, sự thật không trốn chạy được 
của má nó là như thế đó. 
  
“Anh sẽ xin chú Hakim cưới em. Thế nào chú ấy 
cũng bằng lòng, anh biết chắc mà.” 
Tariq nói đúng. Ba Laila sẽ bằng lòng. Nhưng lòng  
ông sẽ tan nát. Tariq vẫn còn nói, giọng cố nén, 
sau đó cao lên, hết van xin lại dùng lý lẽ; mặt anh 
đầy hy vọng, rồi lại xìu xuống. 
 “Em không đi được.” Laila nói. 
“Ðừng nói thế. Anh yêu em.” 
“Em xin lỗi.” 
“Anh yêu em mà.” 
  
Ðã bao lâu rồi nó chờ đợi được nghe Tariq nói 
những lời này? Ðã bao nhiêu lần nó mơ thấy 
những lời này được thốt ra? Giờ đây, những lời 
nói đó rốt cuộc đã được thốt ra, nhưng trong hoàn 
cảnh sao trớ trêu. 
  
“Em không bỏ ba em được,” Laila nói. “Ba em chỉ 
còn có em. Tim của ba em cũng sẽ không chịu 
nổi.” 
  
Tariq biết điều này. Anh biết Laila cũng như anh, 
không thể gạt bỏ đi những bổ phận của nàng. 
Nhưng cả hai vẫn tiếp tục, Tariq khẩn cầu còn 
Laila từ chối, Tariq đề nghị còn Laila xin lỗi, và 
những giọt nước mắt của cả hai người tiếp tục 
rơi. 
  

Cuối cùng, Laila phải bắt Tariq ra về. 

Ra đến cửa, Laila bắt Tariq phải hứa sẽ ra đi mà 

không được từ biệt. Rồi nó đóng cửa lại, mặc cho 

Tariq còn đứng đó. Laila đứng tựa lưng vô cửa, 

run rẩy vì Tariq đấm thình thịch vô cửa, một tay 

Laila ôm bụng, kia tay bịt miệng, trong khi bên 

ngoài, Tariq nói vọng vô, hứa sẽ trở lại, sẽ trở lại 

để đón nó. Laila đứng đó cho tới khi Tariq mệt mỏi 

bỏ đi, nó lắng tai theo dõi tiếng chân bước so le 

của Tariq xa dần, cho tới khi không còn nghe gì 

nữa, ngoài tiếng súng nổ trên đồi và tiếng tim nó 

nặng nề đập trong lòng, trong mắt, trong xương 

của nó.     

(….còn tiếp) 

 

 

 

 

 

 

Tài năng sẽ giúp bạn vào cửa, nhưng tính nết 
mới giữ bạn ở trong phòng. 
 
Talent will get you in the door, but character 
will keep you in the room. 
Khuyết danh 
 

 

Đọc thêm 

tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabi

d/589/itemid/14181/default.aspx © 

http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/14181/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/14181/default.aspx
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God Jul với Sinh Viên Việt 

Nam ở Bắc Âu 

Bài & hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn  

Lời giới thiệu: Các Hội Sinh Viên Việt Nam ở khắp 

nơi trên thế giới là những điểm khởi đầu cần thiết 

cho giới trẻ hải ngoại. Ở vùng Bắc Âu băng giá, 

những tổ chức sinh viên lại càng cần thiết hơn 

trong việc duy trì văn hóa ngôn ngữ Việt, nhất là 

ở Thụy Điển, nơi có ít người Việt sinh sống, không 

có một tổ chức cộng đồng chính quy, không có 

những sinh hoạt dành riêng cho người Việt. Tuy 

HSVVN tại Thụy Điển hiện nay không còn sinh 

hoạt thường xuyên, nhưng bài viết này ghi lại một 

dấu mốc quan trọng trong thời gian sinh hoạt 

mạnh mẽ của Hội vào năm 2004, và tuy hiện nay 

Hội không còn hoạt động, nhưng nhiều thành viên 

của 2004 vẫn tiếp tục giúp đỡ các sinh viên nghèo 

theo khả năng riêng. Tác giả rất mong Hội sẽ khởi 

sắc lại và tiếp tục cung cấp một mái ấm văn hóa 

cho những sinh viên Việt ở miền đất Nobel này. 

1. Hẹn nhau bến tàu 

- Tân hả? Tầm mười phút nữa anh đến bến tàu 

nhé! 

Thanh Tùng và các bạn sinh viên khác ở Thụy 

Điển cùng lái xe đến bến tàu để đón phái đoàn 

sinh viên từ thủ đô Oslo, Na Uy, sang tham dự tiệc 

Giáng Sinh tại Norkoping.  Bến tàu ở đây, không 

phải là tàu bè, mà tàu hỏa, một trong những 

phương tiện di chuyển công cộng phổ biến nhất 

Châu Âu.   

Buổi tiệc được tổ chức trong một hội trường dành 

cho sinh hoạt sinh viên tại đại học khu vực.  Tiếng 

Na Uy và Thụy Điển tương tự như nhau, nên các 

bạn nào không thạo tiếng Việt thì nói tiếng Na Uy 

– Thụy Điển với nhau.  Ngôn ngữ cũng là một 

trong những tiết mục trò chơi hấp dẫn, khi bàn tiệc 

được chia ra thành nhiều nhóm, dịch một câu văn 

tiếng Việt sang tiếng Anh, Thụy Điển, Na Uy, và 

trở lại tiếng Việt.  Đương nhiên “tam sao thất bổn” 

và nếu nhóm cuối cùng không rành tiếng Việt, thì 

câu cú và ngôn từ cứ rối cả lên. 

2. Hội SVVN Na Uy “dài” hơn Thụy Điển 

Mối tình sinh viên Thụy Điển – Na Uy khởi đi từ 

một email mời sang Norkoping dự tiệc Giáng 

Sinh.  Sinh viên Na Uy hân hoan đáp tàu hỏa và 

xe buýt sang hội ngộ bạn bè đất láng giềng.  Đối 

với cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thì năm 2005 

 đánh dấu một bước ngoặc lớn: đệ tam chu niên.  

Riêng ở Thụy Điển, vì người Việt đến định cư 

phần lớn muộn hơn so với những quốc gia khác 

trên thế giới, nên HSVVN ở đây chỉ mới có nửa 

tuổi, và tháng Tư 2005 thì cũng sắp sửa thôi nôi.  

Tuy nhiên, mới thành lập được nửa tháng mà hội 

đã quy tụ được 60 hội viên trên toàn quốc, đó là 

một điều mà hội trưởng Trần Thúy rất hãnh diện 

trình bày với các bạn trong phần khai mạc buổi 

tiệc.   

 

 

 

 

 

 

 

Khi được mời giới thiệu về mình, thì HSVVN Na 

Uy oai phong tuyên bố đã được mười lăm tuổi đời.  

Vì thế, Ngọc Bích từ Oslo nhận xét là hội Na Uy 

“dài” hơn hội Thụy Điển.  Đương nhiên có người 

nói tiếng Việt ngọng như vậy thì cũng có người 

“nghe ngọng” nên tất cả mọi người đều hoan hỉ 

đồng ý. 

Tuy còn nhiều khó khăn với tiếng mẹ đẻ, nhưng 

tiếng Việt vẫn là linh hồn, nối kết các bạn trẻ Việt 

tại đây.  Có nhiều bạn, như anh Trung ở Na Uy, 

sang đây định cư khi mới một tuổi.  Còn Kim và 

Phi, cặp bài trùng đến từ Oslo, đều sinh ra và lớn 

lên tại Oslo.  Kim đặc biệt vẫn giữ được giọng Huế 

trữ tình nhờ nói tiếng Việt với gia đình. Nhưng 

ngôn ngữ gần gũi nhất với mọi người vẫn là những 

nụ cười vô ưu. Người trẻ ở đâu, thì cũng tràn ngập 

tiếng cười.  Chưa gặp nhau, đã cười với nhau qua 

email.  Khi gặp nhau, thì cười bằng cả tóc tai và 

tứ chi.  Những trò chơi, những câu nói đùa, những 

lời đối đáp ví dỏm, những điệu nhạc dân ca Giáng 

Sinh của Thụy Điển và Na Uy… cứ âm vang, làm 

ấm cả gian phòng và tấm lòng người tham dự. 

3. Đảm đang bếp núc 

Đối với các buổi tiệc của người Việt tại Thụy Điển, 

hay ngay cả những bữa ăn thường ngày, những 

món ăn Việt Nam như gỏi cuốn hay bánh canh 

đều phải tự làm lấy, chứ không dễ dàng ra tiệm 

mua như ở quận Cam.  Khi đến thăm gia đình của 

chị Sớm Mai tại vùng đất Malmo mà tôi gọi là “Mũi 

Cà Mau của Thụy Điển,” tôi cũng được chứng kiến 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  1 1  n ă m  2 0 1 6                             40 

 
không khí rộn ràng khi cả nhà xúm xít gói bánh 

giò.  Các bạn nữ sinh Việt Nam cũng thế, đều phải 

tự tay nấu lấy hết những món ăn cho bữa tiệc 

Giáng Sinh đầu tiên của hội. 

Thực đơn hết sức phong phú, với những món 

truyền thống Việt Nam và Thụy Điển.  Và thành 

thật mà nói, các bạn nêm nếm thật ngon, từ món 

Ta cho đến món Tây.  Nhưng nấu nướng cũng 

lắm nhiêu khê.  Vì các bạn ở xa mãi đến chiều mới 

đến, nên cả ngày hôm ấy, chỉ có vài bạn nữ sinh 

lui cui nấu bếp với sự trợ tá thiếu kinh nghiệm của 

các anh.  Tuy con trai Việt Nam ở Thụy Điển khá 

tự lập và đảm đang về việc nhà việc bếp, nhưng 

cũng có anh “ngố” không chịu được.  Khi các cô 

nhờ đi mua mộc nhĩ để làm chả giò, thì các anh 

tung tăng ra chợ vác ngay về một vĩ nấm rơm!  

Đoảng thế là cùng.  Cả ngày, vừa nấu nướng, vừa 

phải “phái” các anh đi mua đồ một món hai lượt, 

nên sau bữa tiệc, các “đầu bếp chính” như Vivian, 

Phương, Anh Thư đều không còn sức để đi tắm 

sauna như truyền thống bản xứ được.  Nhưng mà 

muốn ngủ cũng không được yên vì phía ngoài, 

bọn con trai lại lêu têu hát karaoke ầm ĩ cả lên.  

Sáng hôm sau, lắm kẻ vật vờ.  

4. Bởi vì cách trở đò giang… 

Vấn đề di chuyển ở Bắc Âu, đặc biệt với hoàn 

cảnh sống rải rác của người Việt tại đây, là một 

vấn đề khá nan giải cho các bạn sinh viên Việt 

Nam khi muốn tổ chức một sinh hoạt có quy mô 

lớn.  Để tham dự buổi họp mặt Giáng Sinh, Hồng 

Vân từ một vùng phụ cận Uppsala phải đỗ đến ba 

lượt tàu mới đến nơi, đi mất gần cả ngày đường.  

Hội sinh viên Phần Lan trước nay vẫn ít có dịp 

tham gia với các bạn ở Thụy Điển cũng là bởi 

“ngăn cách Đông Hải Ostersjon.”   

 Tuy Phần Lan và Đan Mạch không thể tham dự 

lần này, nhưng tấm lòng và tình thân của những 

người hiện diện vẫn mong được gửi đến các bạn 

và mong mỏi một ngày được cùng ngồi với nhau 

xây dựng và phát huy tinh thần sinh viên Việt Nam 

Bắc Âu. 

5. Định hướng cho tương lai 

Hai kế hoạch chính của HSVVNTĐ là (1) chương 

trình hướng dẫn học đường do các bạn đi trước 

giúp các bạn lớp sau tùy theo ngành học chuyên 

biệt, và (2) giúp đỡ Việt Nam qua chính chương 

trình học của các bạn.  Tuy nhiên, một điều thao 

thức nữa là làm sao để hội thực hiện các chương 

trình văn hóa, như tổ chức Tết Nguyên Đán cổ 

truyền, giỗ tổ Hùng Vương.  Hiện nay, hội cũng 

đang cần sự yểm trợ về tài chánh của các mạnh 

thường quân có lòng quan tâm để xúc tiến các 

công việc trên, cũng như sự hỗ trợ về nội dung 

của các nghệ sĩ, học giả chuyên về văn hóa Việt. 

Những sinh hoạt về văn hóa có nhiều trở ngại, đặc 

biệt là về tài năng và phòng ốc.  Mỗi khi muốn 

thực hiện một chương trình ở Stockholm chẳng 

hạn, thì địa điểm tổ chức luôn là một vấn đề khó 

khăn cho các bạn.  Về mặt tài năng, thì có ít bạn 

có cơ hội học hỏi và đào luyện cho đến nơi đến 

chốn về một lãnh vực nghệ thuật, văn hóa nào đó, 

nên muốn tạo nên một chương trình có ý nghĩa 

cũng đòi hỏi sự truy tìm và quy tụ tài năng tim óc 

từ nhiều nơi.  Tuy nhiên, trong dịp cắm trại mùa 

hè 2005, HSVVN Thuỵ Điển dự tính sẽ kết hợp 

đêm lửa trại với chương trình văn nghệ dân tộc để 

cống hiến đến các sinh viên và cộng đồng tại đây. 

6. Viễn tượng Bắc Âu 

Ước muốn thành lập một Liên Hội Sinh Viên Việt 

Nam tại Bắc Âu cũng là một vấn đề mấu chốt 

trong lần gặp gỡ này.   

Điều đáng quý và cần được nhấn mạnh ở đây là 

tinh thần tương thân tương ái giữa các bạn sinh 

viên, dù thuộc về chi hội nào và thuộc quốc gia 

nào.  Các bạn đến với nhau một cách hết sức 

nhiệt tình.  Tin tưởng và đón nhận nhau hết mình, 

dù lần đầu tiên sơ ngộ. 

 

Và, để mượn lời anh Lê Thanh Tùng, thành viên 

của Ban Cố Vấn, “Tôi hy vọng, không – tôi tin, là 

chúng ta có thể làm được.  Tôi rất tin tưởng vào 

sức mạnh sinh tồn và vươn lên của người Việt.  

Chúng ta phải biết quý và duy trì tiếng tốt của 

người Việt, cũng như phát huy truyền thống tốt 

đẹp đó.” 

Người viết cũng rất mong là Liên Hội Sinh Viên 

Việt Nam Bắc Âu sẽ tái hoạt và thăng tiến thật tốt 

đẹp; và xin chúc các thế hệ lãnh đạo sinh viên 

tương lai được nhiều thành công và hoài bão, và 

nhất là chu toàn được quyết tâm đưa tinh hoa văn 

hóa Việt đến với đời sống xã hội trong cộng đồng 

địa phương. 
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Mùa lá rụng 

Bùi Van Đỗ 

 

 Định luật tự nhiên có từ muôn thủa, năm nào 

cũng theo tuần tự 4 mùa, đông, hạ, hè, thu. Cứ 

đến mùa lá rụng, người ta biết mùa thu đã về. 

Mùa thu ở Hòa Lan quá rõ ràng không như mùa 

lá rụng ở miền Nam Việt Nam trước kia, vì thời 

tiết bên ta nóng, lúc nào cũng ấm áp khó mà 

nhận ra. Mùa lá rụng hay mùa thu đến, người 

viễn xứ vẫn thường  nói “ lá rụng về cội”, lá về 

với nơi nó từ đó trổ ra, nghĩa là về với gốc, với 

nguồn cội của mình, rồi  cây lại trơ cành sống 

với mùa đông lạnh lẽo. Có khi nào ta quan tâm 

đến  thời tiết vẫn diễn ta bên cạnh, hay tìm quên 

trong những cuộc vui, lo kinh tế gạo tiền, để rồi 

quên thời gian mà sớm hay muộn ta sẽ già đi. 

Năm tháng cứ vận hành trôi, tuổi già sẽ tới dù ta 

muốn hay không vì đời người vẫn trăm năm là 

cùng, sống trên trăm năm, thế giới hiện nay 

không nhiều. 

Sống ở xứ sở thật rõ ràng về thời tiết, hè đẹp đẽ 

bao nhiêu, thì thu mưa nhiều, gió thổi lá vàng rơi 

rụng. Cũng nụ non hôm nào giờ đã rơi rụng lìa 

cành làm cho khách bộ hành dẫm đạp lên. Lòng 

người nữ khách sao không do dự nhớ về cội 

nguồn nơi từ đó ta đã ra đi, nhìn  ngoại cảnh mà 

quan tâm nghĩ ngợi, thâm nhập một nỗi buồn, dù 

nỗi buồn có nhiều vu vơ khó định. Buồn vì lòng 

người mỗi ngày một già đi, mỗi ngày một tính toán 

hơn thiệt, nghĩ ra cách có tiền mà không tính đến 

hậu quả, cái hậu quả nó cận kề trong đời ta. Ngày 

trước ta hay có quan điểm, “đời cha ăn mặn đời 

con khát nước”, nhưng thời nay, cha ăn mặn thì 

cuối đã đời khát nước ngay. 

Chúng ta hay thở than với nhau, lớp trẻ khó dậy, 

hay dậy mà nó không nghe. Thực tế có những phụ 

huynh dậy con, cháu theo cái thủa nào, chỉ biết 

nói mà không có thực hành, dậy và khuyên con 

cháu đừng ăn cắp của công khi đi làm, nhưng 

chính mình thì lại hay táy máy của công, của 

người, cái gì trong sở làm nhà mình cũng có thì 

nói với con cháu giữ sự công tâm quả có thừa thãi. 

Cội nguồn của người Việt Nam, chúng ta có dám 

làm chứng cho cội nguồn của chúng ta không ? 

Thật vậy, nói ra thì xấu hổ lắm từ khi chúng ta 

được thống nhất, vì miền Bắc đã được chủ nghĩa 

Cộng Sản cai trị và giáo dục từ năm 1954, còn 

miền Nam thì mãi đến 30-04-1975. Miền Bắc đã 

có 20 năm giáo dục theo chủ nghĩa xã hội, coi như 

mất trọn một thế hệ tuổi trẻ lớn lên trong xã hội 

ấy, do vậy sau 30-04-1975 cả nước thống nhất, 

người miền Nam mới được gặp gỡ thân nhân họ 

hàng người miền Bắc, ruột thịt cận thân của mình, 

từ từ mới nhận ra, sau 20 năm xa cách, người nhà 

của mình ở miền Bắc nói vậy chứ không phải vậy. 

Họ cực khổ lắm, được giáo dục đúng theo chủ 

nghĩa xã hội, được Trung cộng phụ trợ, và   

được rập khuôn theo chủ nghĩa của Trung Cộng 

cho nên họ phải nói hay theo sách vở như mọi 

người, có nghĩa là không nói thật “nói như vẹm”. 

Người nào khi vào trong Nam cũng được học tập 

như nhau, phải nói dối , họ nói dối mà người ở 

trong Nam nghi ngại không muốn tin, nhưng phải 

tin vì anh em một nhà sau 20 năm xa cách mới 

được gặp nhau. Cả một tổ chức chính quyền 

người nào cũng chôm chỉa, cả làng, cả huyện đều 

như vậy,  cho nên cầu cống, đường xá chỗ nào 

cũng có bàn tay ăn cắp nhúng vào, nên xã hội mới 

ra nông nỗi đó. Sau 30-04-1975 thì còn thê thảm 

hơn vì sau khi thống nhất. 40 năm sau xã hội Việt 

Nam vẫn như thủa đầu, mặc dầu có phát triển bên 

ngoài, cầu cống, đường xa, nhà cửa tuy có đổi 

mới làm cho người bỏ chạy thủa nào khi về lại 

nhìn không nhận ra. Nhưng chính quyền Cộng 

Sản làm đường xá, cầu cống kiến thiết nhà phố, 

mà quên không làm hạ tầng cơ sở, không làm hệ 

thống thoát nước để thành phố sau một trận mưa 

bị ngập lụt như hồi đầu tháng 10 năm 2016 cả 

thành phố Sài Gòn bị ngập lụt mà mọi người đều 

thấy qua phim ảnh. 

Từ ngày miền Nam bị mất, luân thường đạo lý 

không còn, giáo dục bị hỏng từ trong hư hỏng ra, 

có cải tổ cách mấy cũng không cứu vãn nổi. Cán 

bộ thì ăn cắp, cỡ như Trọng lú mà làm đảng 

trưởng thì ta tự biết Việt Nam nó chậm tiến đến 

dường nào, chống tham nhũng, đập chuột mà sợ 

vỡ bình, mà vỡ bình thì mọi đảng viên đều đau cả. 

Sự thật thì cả đảng tham nhũng nên đụng đâu 

cũng gặp tham nhũng , và nếu đánh riết thì không 

có đảng viên nào dám làm việc. Đó là một sự thật, 
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 nghe riết cũng nhàm chán. Cái hèn hạ này nó di 

lụy từ đời này qua đời sau. Hãy sửa lại những sai 

lầm, ít là người Việt Nam đã ra khỏi Việt Nam định 

cư. 

-Hãy làm việc, đừng nề hà việc có hợp với mình 

hay không ? 

-Đừng chê căn nhà xã hội cấp cho chúng ta ở xứ 

này. 

-Xin đừng ngồi không lãnh tiền trợ cấp vì đó là sự 

không công bằng. 

-Tôn trọng luật pháp của người bản xứ, Không 

làm điều giả dối không lương thiện như:  giả ly dị 

giả để có lợi cho mình, nhưng là hại cho con, cháu 

của chúng ta. 

-Buôn bán những thứ có hại cho con cháu về sau 

như bạch phiến, biến những tư gia xinh đ 

ẹp thành những nơi trồng bạch phiến, ăn cắp 

điện, ăn cắp nước, đến khi bị phát hiện di lụy ngay 

đời chúng ta. 

-Lợi dụng xứ có tự do dân chủ và nhân quyền để 

phạm pháp, họ đã đi trước các nước chậm tiến, vì 

các quốc gia cho ta định cư là những quốc gia đã 

đi trước chúng ta cả trăm năm, không như ta 

tưởng. 

 Trên 30 mùa lá rụng, lớp trẻ ngày ấy, giớ cũng 

trên 30 cả, có đứa lấy vợ, đứa mở nhà hàng, đứa 

mở tiệm neo, đứa làm xu-si, đứa dậy lái xe, cũng 

có ít đứa làm nha sĩ, bác sĩ, hoặc còn đang học 

để trở nên những ông bà, nha sĩ, bác sĩ. Nhưng, 

lớp con trẻ ngày nào, nay đã thành nhân, chúng 

phải đi làm, phải đóng thuế để giúp cho bậc cha 

anh hôm nào đưa chúng đến đất nước này. Trên 

30 mùa lá rụng, thấy thật cảm động và  rưng rưng 

dòng lệ, nhưng biết than thở cùng ai. Nhìn lá vàng 

rơi, mùa thu đến rồi, bậc cha, anh sẽ ra đi, người 

trẻ sẽ vươn lên, đảm nhận những vai trò xã hội 

mà có không muốn cũng không thể chối từ. 

Có những điều không thể phủ nhận, ngày mới 

đến, nhiều suy nghĩ nông cạn, thô kệch: tìm mọi 

cách gian lận, trốn lao động trong việc làm. Nhưng 

thấm thoát ở lâu, ngó tới, ngó lui trên 30 năm tròn, 

con cháu trưởng thành, đi làm, gánh vác việc đời, 

việc nhà, mới thấm thía những cái khôn ngoan 

của một kẻ nhà nhgèo, từ một một đất nước xa lạ, 

thật kém văn minh và còn lạc hậu, đến được cho 

định cư ở một quốc gia tiên tiến, mà quên rằng, 

các quốc gia tiên tiến hôm nay cũng đã trải qua 

thời gian khổ ải, không khác gi các quốc gia chậm 

tiến hiện nay.  

Không gì đẹp mỗi khi mùa thu tới, cả một rừng cây 

lá vàng chao đảo rơi rụng lìa cành, bị khách bộ 

hành dẵm đạp lên, lòng những bâng khuân buồn. 

Những hiện tượng thiên nhiên từ ngàn đời đã như 

vậy. Là người tỵ nạn có những cá nhân, gia đình 

đến vùng đất lạ, họ là những nhân tố Việt Nam, 

những người từ xa tới ở vùng này. Những căn tính 

Việt Nam lâu đời, họ cần giữ, cần để lại, cần 

truyền đạt cho con cháu, vì dân tộc Việt có những 

đức tính đẹp như: siêng năn, cần cù, chăm làm và 

hiếu học. Nhờ những đức tính đó chúng ta đã 

được đón tiếp vào  khắp vùng miền của thế giới, 

hãy triển khai những tính tốt và cố gắng chắt lọc 

loại bỏ tính ươn hèn, tạo nên gánh nặng cho xã 

hội họ. Phàm là người chúng ta đều giống nhau, 

ưa những người chăm làm hiếu học để xã hội luôn 

thăng tiến không bị lùi lại như những dân tộc chậm 

tiến khác./- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáng Sinh Vui 

Chuông đổ nhà thờ lê ̃Giáng Sinh 
Người người hớn hở đến cung nghinh 
Lung linh lấp lánh ngàn sao sáng 
Thấp thoáng từng đàn bóng Hac̣ bay 
Tung cánh khoan thai như vũ điêụ 
Hòa nhac̣ thánh ca hơp̣ xướng lời 
Ca ngơị Chúa Trời công đức lớn 
Giáo điều răn daỵ nhớ nương theo 
Làm lành hướng thiêṇ gieo công quả 
Găṭ hái từ tâm sở nguyêṇ thành 
Đep̣ cảnh thiên đàng luôn ngự tri ̣
Tâm hồn thi vi ̣hóa Bồng Lai 
Lái con thuyền nhỏ về bến đổ 
Bến bờ tao ngô ̣trổ hoa tươi  
Tưới thêm cho mướt vườn thêm trái 
Phước lôc̣ là đây thỏa môṇg đời 
 
2016  HTN 
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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 18-12-2016.  
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Mẫu giới thiệu VNNS đến gia đình bè 
bạn 
 
 
- tên người giới thiệu:  
- số độc giả:  
- địa chỉ:  
- giới thiệu độc giả mới tên:  
- địa chỉ:  
Giới thiệu 1 độc giả mới sẽ nhận được giải 

thưởng 6 tháng báo VNNS. 

 

Gratis examentraining: Wiskunde & 

Natuurkunde 

Voor: VWO-6 , HAVO-5 en VMBO-4 –

leerlingen. 

Neem contact op (Luyện thi miễn phí Toán – 

Vật Lý Cho thí sinh Tú Tài II, Tú Tài I và 

Trung Học Đệ Nhất Cấp Liên lạc): 

 Trần Hữu Sơn 0306063967 – 0659800724 

Katumtran975@gmail.com 

 
                                      
                                         ĐỌC VÀ ỦNG HỘ BÁO VIỆT NAM NGUYỆT SAN 

€ 30 MỘT NĂM 
 

Địa chỉ liên lạc  
Ban Quản Trị VNNS 

Kroeten 9 – 4871 JT  Etten-Leur 
Nederland 

 
Email: hpnguyen@congdonghoalan.com 

Telefoon: +31(0)765038426 
 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Lts. Cô Phạm Đoan Trang là một facebooker nổi 
tiếng trên các diễn đàn xã hội dân sự qua cách 
nhận xét sự việc sắt bén, tinh đời của cô. VNNS 
xin giới thiệu đến quý độc giả bài nhận xét của cô 
sau khi cuộc bầu cử tổng thống mỹ với kết quả trái 
ngược với những gì người ta dự đoán. 

*   *   * 

Đừng tiếc khi bà Clinton thất cử. 
Một nửa số bạn trên Facebook của mình buồn vì 

bà Hillary Rodham Clinton thất cử và tỉ phú 

Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ. Nhiều 

bạn thích Hillary hơn vì một “background” có liên 

hệ đến Việt Nam (từng sang Việt Nam trên tư 

cách ngoại trưởng), bày tỏ lập trường có lợi cho 

Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền với Trung 

Quốc, và còn vì bà có chồng là vị tổng thống mà 

dưới thời ông, Mỹ và Việt Nam chính thức bình 

thường hóa quan hệ. Trong khi đó, lý lịch của ông 

Trump chẳng có liên quan gì với Việt Nam, ông 

còn tỏ ra kỳ thị, bài ngoại và hẳn là sẽ chẳng quan 

tâm đến cái xứ nhỏ xíu ở Đông Nam Á. 

Vì thế, nhiều bạn của mình muốn Hillary làm tổng 

thống hơn, và sợ rằng Trump lên thì sẽ rất có hại 

cho tình hình dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam, 

bởi Trump sẽ bỏ mặc Việt Nam, để cho chính 

quyền công an trị này tha hồ đàn áp bắt bớ dân. 

Nhưng cá nhân mình chẳng nghĩ Hillary trở thành 

tổng thống Mỹ thì sẽ quan tâm đến dân chủ, tự do 

cho Việt Nam và sẽ ngăn chặn nạn buôn dân của 

nhà nước Việt Nam xã nghĩa. Vì hai lý do: 

Một là, vấn đề dân chủ-nhân quyền của Việt Nam 

phải do người dân Việt Nam quyết định. Chuyện 

của nước mình mà lại mong đợi Mỹ, EU hay bất 

kỳ quốc gia nào khác giải quyết giúp thì thật buồn 

và buồn cười. Chưa nói là Washington cũng có 

đầy vấn đề của riêng họ. 

Hồi ở Mỹ, nhiều khi mình cũng phải ngạc nhiên 

(và xấu hổ) thấy các văn phòng nghị sĩ, dân biểu  

 

 

của họ cứ phải dành thời gian liên miên tiếp 

những nhà hoạt động đến từ hết Việt Nam lại 

Ethiopia, hết Azerbaijan lại Syria…Lo được cho 

chừng ấy nước thì đến bố Mỹ cũng chết chứ còn 

à.  

Đúng là, chuyện nhà chẳng giải quyết được, đành 

mang đi kêu hàng xóm - chắc tại trong nhà có 

thằng Chí Phèo côn đồ và cứng đầu quá. 

Hai là, mình cảm thấy Hillary và đảng Dân chủ Mỹ 

luôn tiếp cận chính quyền Việt Nam với một 

đường lối mềm dẻo, nhẹ nhàng, và mình có cảm 

giác nếu Hillary làm tổng thống thì chính phủ của 

bà sẽ rất dễ bị nhà nước công an trị ở ta… bắt 

nạt. Mình hay hình dung “Đảng và Nhà nước” của 

công an xứ ta như một thằng Chí Phèo chẳng làm 

ăn gì, lâu lâu ngồi buồn ngứa ngáy chân tay lại rút 

hộp quẹt xòe lửa lên mái tranh hoặc túm vợ con 

ra đánh đấm để gây chú ý với thiên hạ, đặng xin 

tí tiền uống rượu tiếp. Cũng giống như cha con 

vua Ủn ở Bắc Hàn thỉnh thoảng lôi hạt nhân ra tí 

toáy để dọa thế giới, chính quyền công an trị của 

Việt Nam cứ độ nửa năm, một năm lại bắt lấy 1-2 

người hoạt động nhân quyền-dân chủ, bỏ tù để 

kiếm cớ “gây sức ép ngoại giao” với Mỹ. Chính 

quyền của bà Clinton – nếu bà ấy ngồi ghế tổng 

thống – là dễ bị bắt nạt kiểu đó lắm; nói chung phụ 

nữ có xu hướng thương và ngại bọn Chí Phèo 

quen lối rạch mặt ăn vạ, làm mình làm mẩy. Thế 

thì không khéo bà Hillary trở thành tổng thống, 

trong nhiệm kỳ của bà ấy, công an Việt Nam còn 

bắt nhiều nhà hoạt động hơn ấy chứ. 

Còn nếu đó là Donald Trump, rất có thể ông ấy sẽ 

mặc kệ, kiểu “dân của mày, mày đánh bắt kệ cm 

mày”. Thằng Chí Phèo mà biết trước là nó có bóp 

cổ vợ, đốt nhà, cũng chẳng ai buồn để ý, thì liệu 

nó có làm thế nữa hay không? Có thể không, nó 

sẽ tu tỉnh làm ăn. Mà cũng có thể nó sẽ kiếm trò 

khác còn kinh hơn nữa để gây chú ý cũng nên… 

cho đến lúc vợ con nó nổi khùng, táng lại. 

Xin nhấn mạnh là mình hoàn toàn có thể sai. 

Tương lai thế nào ai mà biết được. 

Cũng xin nói thêm là gạt hết chuyện Việt Nam qua 

một bên thì mình thích Hillary hơn và ủng hộ bà 

ấy làm Tổng thống Mỹ, vì một lý do đơn giản, duy 

nhất là, mình cũng là phụ nữ (như bà ấy). 

FB Pham Doan Trang 
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Y học- Sức khỏe 

 
 

Bệnh hôi miệng: nguyên nhân và 
cách chữa hôi miệng hiệu quả nhất 
 
Bệnh hôi miệng là gì? Biểu hiện của chứng 

hôi miệng. 

Hôi miệng hoặc hơi thở có mùi hôi là chuyện 
thường thấy ở nhiều ngưới mạnh khỏe, nhất là 
khi thức giấc vào buổi sáng sau một đêm ngủ. Hôi 
miệng có thể không phải là ta đau bệnh gì trầm 
trọng nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới nếp sống 
của người bị bệnh và có tác dụng tâm lý rất mạnh. 
Y tế tiến bộ như nước Mỹ mà quan sát cho biết 
có cả trăm triệu người bị hôi miệng khi này khi 
khác trong cuộc đời. Chứng này gây nhiều bối rối 
cho bệnh nhân trong giao tế đôi khi ảnh hưởng tới 
cả công ăn việc làm. 
 
Nguyên nhân gây ra chứng hôi miệng. 
1.Nguyên nhân ở ngay miệng mình. 
 Mùi hôi là từ các hóa chất bay hơi loại sulfur như 
là hydrogen sulfide, methyl mercaptan, dimethyl 
sulfide. Các sulfide này do sự phân hủy protein 
của các vi sinh vật ở miệng trong các trường hợp 
kể sau: 
• Khi thức ăn sót lại trong miệng hay giữa các kẽ 
răng, bị vi khuẩn phân hóa, sẽ tạo ra mùi hôi. 
• Nhiễm trùng ở nướu răng; 
• Răng sâu có lỗ hổng thuận tiện cho vi khuẩn trú 
ẩn, tăng sinh; 
• Bựa vôi đóng vào chân răng là môi trường tốt 
cho vi khuẩn tác dụng vào và đưa đến hôi miệng. 
• Lưỡi bị viêm là nơi mà mảnh vụn thực phẩm dễ 
dính lại và là môi trường tốt cho vi khuẩn phân 
hủy protein tạo ra mùi hôi; 
• Miệng khô khi nước miếng giảm trên 50% mức 
độ bình thường. Nước miếng có nhiệm vụ giữ 
miệng ẩm, giúp tiêu hóa thực phẩm, giảm các 
thay đổi về tính acid trong miệng và tiêu hóa tinh 
bột. Khi tính acid miệng cao thì vi khuẩn tăng sinh 
nhiều hơn. 
Khô miệng có thể là do tuyến nước bọt kém họat 
động, tê liệt giây thần kinh mặt thứ VII, khô nước, 
thở bằng miệng, tuổi già, thiếu sinh tố, mãn kinh 
hoặc trong các bệnh tổng quát như tiểu đường, 
thiếu hồng cầu, đa xơ cứng, liệt kháng AIDS. 
  
Ngoài ra một số dược phẩm như thuốc hạ huyết 
áp, thuốc an thần, thuốc chống dị ứng, trị kinh 
phong, trầm cảm, tâm thần phân 
liệt,amphetamine, thuốc lợi tiểu… cũng làm giảm 
nước bọt trong miệng. 

Hút thuốc lá, đặc biệt cigar, cũng giảm nước bọt 
đưa tới mùi hôi từ miệng. 
2. Ăn một số thực phẩm có dầu gây hôi hơi thở 
như tỏi, hành hoặc món ăn nhiều đạm, chất béo.  
Các thực phẩm này sau khi được tiêu hóa, chất 
bay hơi của chúng đều được hấp thụ vào máu, 
lên phổi và theo không khí hít thở mà bay ra cửa 
miệng. Mùi rượu sau khi uông vào cũng thoát ra 
như vậy trong hơi thở. 

 
3. Một số bệnh về bộ máy hô hấp như nhiễm trùng 
kinh niên phổi, viêm xoang kinh niên, ung thư 
phổi, viêm cuống họng, vật lạ trong mũi cũng tạo 
ra hơi thở hôi. 
Ung thư phổi cho mùi hôi như thịt thối. 
4. Khi có rối loạn về sự co bóp của bao tử , thực 
phẩm chậm tiêu hóa như mỡ béo , ở lâu trong dạ 
dầy, bị lên men cũng tạo ra mùi hôi, nhất là khi ta 
ợ. 
  
Trái với nhiều tin tưởng, táo bón không gây hôi 
miệng và bệnh bao tử cũng ít gây hôi vì bình 
thường miệng thực quản khép kín. Bao tử gây hôi 
miệng khi nào ta ói mửa hoặc ợ hơi, dội ngược 
thực quản. 
5. Một số bệnh gây suy yếu cho cơ thể như yếu 
gan, thận, tiểu đường cũng gây ra mùi hôi ở 
miệng. 
 Tiểu đường cho mùi chua trái cây vì nhiễm 
acetone và ketone. Suy thận cho mùi hôi như cá 
chết vì có hóa chất methylamine. Xơ gan có mùi 
hôi của trứng thối và tỏi. 
6. Một nguyên nhân Tâm Lý là nhiều người quá 
chú tâm tới dung nhan mình, có ảo tưởng là cơ 
thể mình hư hao, phát tiết ra mùi khó chịu.  
  
Nhiều người mỗi khi nói chuyện là che miệng, như 
thể là miệng mình hôi. Họ tự cô lập, trường hợp 
này thường thấy ở nữ giới đôi khi cũng bị bệnh 
tâm thần như trầm cảm, tâm thần phân liệt. 
  
7. Một trường hơp rất hiếm là Hội chứng hôi mùi 
cá ươn (Fish odor syndrome) toát ra từ miệng và 
da.  
  
Đây là bệnh tự miễn của trẻ sơ sanh với rối loạn 
chuyển hóa chất Trimethylamine. Chất này tụ lại 
trong máu rồi thải ra ngoài qua mồ hôi, nước 
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miếng, nước tiểu, máu. Bệnh không chữa được 
và ta phải giới hạn tiêu thụ thực phẩm có nhiều 
choline, tiền thân của trimethylamine, như 
broccoli, đậu, trứng, bộ đồ lòng động vật. 
8. Thiếu ăn cũng cho hôi miệng mùi ketone vì mất 
cân bằng chuyển hóa chất béo và chất đạm. 
  
9. Thay đổi kích thích tố trong khi rụng trứng và 
có kinh nguyệt cũng cho hơi thở hôi mùi chuột ở 
một số phụ nữ. 
Hướng dẫn cách chữa hôi miệng HIỆU QUẢ 
NHẤT và ĐƠN GIẢN NHẤT. 
1. Nguyên nhân thông thường nhất của hôi miệng 
là từ MIỆNG. 
Cần để ý nhiều đến vấn đề vệ sinh răng miệng. 
Đánh răng sau khi ăn. Ta cũng không cần dùng 
thuốc đánh răng, mà chỉ cần chà cho sạch hết 
thức ăn sót trong miệng, kẽ răng. 
Mua thêm dây chỉ nylon (Dental Floss) để cà khe 
răng cho sạch thức ăn kẹt ở đó. 
 Với giữ gìn vệ sinh răng miện chu đáo ta đã có 
thể giảm hôi miệng từ 30%-90%. Nên khám Nha 
sĩ coi có bị sâu răng, nhiềm độc nướu thì xin 
chữa.  
 Giữ miệng ẩm bằng cách lâu lâu uống một chút 
nước. 
 Nếu lưỡi đóng bựa thì cạo cho hết để vi khuẩn 
khỏi tá túc, nhưng cẩn thận đừng để lưỡi bị 
thương tích. 
2. Tránh các thực phẩm có thể gây mùi hôi ở 
miệng.  
  
3. Ăn nhiều trái cây và rau; giới hạn thịt và chất 
béo, pho mát có mùi mạnh; 
4. Tránh uống quá nhiều rượu, thuốc lá, cigars; 
  
5. Xin bác sĩ khám nghiệm coi có các bệnh kinh 
niên như tôi kể trên và điều trị. 
6. Nếu mang răng giả thì lấy ra ban đêm, rửa sạch 
sẽ và ngâm trong dung dịch nước sát trùng qua 
đêm; 
  
7. Bớt uống cà phê 
8. Đi khám nha sĩ đều đặn, ít nhất mỗi năm một 
lần để lau chùi răng 
Các mỹ phẩm làm thơm miệng như 
dầupeppermint hoặc wintergreen chỉ có tác dụng 
che đậy, làm bớt hôi miệng trong thời gian vài ba 
chục phút sau khi dùng, chứ không trị dứt được 
hôi miệng. Nước xúc miệng nên dùng vào buổi tối 
là thời gian mà vi khuẩn hoạt động mạnh. 
 Thuốc xúc miệng có hóa chất chlohexidine  
gluconate (Peridex, Perio-Gard) hoặc hóa chất 
cetylpyridinium chloride, benzethonium chloride, 
sodium bicarbonade, zinc chloride đều rất tốt. 
 
Nguồn: Phunu.me 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao Lần Tự Dối Lòng 

Trần Trung Đạo 
 

Khuya giật mình thức giấc 
Thấy mình nằm co ro 
Đưa bàn tay chải tóc 
Biết là còn tự do 
 
Nhìn ra ngoài cửa sổ 
Đất trời rộng muôn phương 
Nghìn ngôi sao lấp lánh 
Ngôi nào là quê hương 
 
Lôi ra tờ báo củ 
Bi hài kịch Việt Nam 
Hoan hô và đả đảo 
Kẻ khóc ngươì cười khan 
 
Đã bao lần tự dối 
Phú quí như phù vân 
Công danh là mộng ảo 
Tình như chuyến đò ngang 
 
Đã bao lần tự dối 
Chí lớn nhưng thời không 
Nên gươm thề buổi ấy 
Lỡ hen cùng núi sông 
 
Đời trôi theo năm tháng 
Mộng vỡ trên bàn tay 
Còn ai là tri kỷ 
Về cùng ta đêm nay 
 
Mười năm trên đất khách 
Mười năm dài long đong 
Ngày đi hai tay trắng 
Bây giờ hai tay không 
 
Mười năm trên đất khách 
Bao lần tự dối lòng 
Gió sương rồi cũng mặc 
Thổi đời ta lưu vong 
 
 

 
 
 
 
 

http://poem.tkaraoke.com/10015/Tran_Trung_Dao/
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Góp Nhặt Cát Đá 

 

(Thạch Sa Tập) 

 

Matajuro Yagyu là con trai của kiếm sĩ Nhật lừng 
danh. Cha anh cho rằng tài nghệ của con ông quá 
tầm thường khó mong chức phận làm thầy, nên 
ông đã từ, không dạy. 
Vì thế Matajuo đến núi Futara và tìm được một 
kiếm sĩ lừng danh khác ở đó là Banzo. Banzo lại 
xác định lời phán quyết của cha anh. Banzo nói: “ 
Anh muốn ta dạy anh kiếm thuật phải không? Anh 
không đủ điều kiện để học kiếm đâu.” 
Matajuro một mực hỏi tiếp: “ Nhưng nếu con luyện 
tập chuyên cần thì con phải mất bao nhiêu năm 
để trở thành một kiếm sư?” 
Banzo đáp: “ Cả quảng đời còn lại của anh?” 
Matajuro giải thích: “ Con không thể chờ lâu đến 
thế. Con sẽ vượt qua bất cứ khó nhọc nào, nếu 
thầy dạy con. Nếu con làm một người hiến mình 
giúp việc cho thầy thì con phải mất bao lâu?” 
Banzo hơi dễ dãi: “Ồ có lẽ mười năm.” 
Matajuro hỏi tiếp: “ Cha con đã già rồi và con phải 
sớm săn sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần 
hơn nữa thì phải mất bao lâu?”. 
Banzo đáp: “Ồ, có lẽ ba mươi năm.” 
Matajuro hỏi: “ Sao thế? Trước thầy bảo mười 
năm bây giờ ba mươi năm. Con sẽ vượt qua bất 
cứ cực nhọc nào để nắm vững kiếm thuật trong 
một thời gian ngắn nhất.” 
Banzo đáp: “Ðược, với điều kiện anh phải ở lại 
đây với ta bảy năm. Một người quá nóng nảy 
muốn đạt kết quả như anh, ít khi học nhanh 
được.” 
Sau cùng, Matajuro hiểi rằng mình đang bị trách 
mắng vì không có tánh kiên nhẫn. Anh ta kêu lên: 
“ Hay lắm, Con đồng ý.” 
Matajuro không bao giờ nghe nói một lời nào về 
kiếm thuật và cũng không bao giờ đụng tới thanh 
kiếm. Matajuro nấu ăn cho thầy, rửa chén bát, 
dọn giường ngủ quét sân quét nhà, săn sóc vườn, 
nhất nhất không nói một lời nào về kiếm thuật. 

Ba năm trôi qua, Matajuro vẫn làm việc. Nghĩ đến 
tương lai, anh ta buồn. Matajuro vẫn chưa bắt đầu 
học thứ nghệ thuật mà anh ta đã hiến mình cho 
nó. 
Nhưng một hôm Banzo bò đến sau lưng Matajuro 
và tặng anh ta một đường kiếm rợn tóc gáy bằng 
một thanh kiếm gỗ. 
Ngày hôm sau, lúc Matajuro đang nấu cơm, thình 
lình Banzo nhảy bay qua người anh ta. 
Sau đó, ngày đêm Matajuro phải phòng vệ những 
cú đánh bất ngờ như thế. Bất cứ ngày nào, không 
một phúc nào Matajuro không suy nghĩ đến ý vị 
của lưỡi kiếm Banzo. 
Matajuro học rất nhanh. Anh mang lại cho thầy 
những nụ cười vui vẻ. Matajuro trở thành một 
kiếm sĩ vĩ đại nhất nước. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Dạo Có Em 
Trần Đức Phổ 
Cũng bởi tơ vương từ dạo đó 
Đời ta tràn ngập bóng hình em 
Vườn trăng lối mộng then cài ngõ 
Bao nàng yểu điệu đứng ngoài tim. 
 
Ai biết vì sao mắc nợ nàng 
Trái tình ngọt lịm giữa trần gian ? 
Một đời khôn dại thành vô nghĩa 
Đánh đổi phong lưu lấy đá vàng 
 
Từ ấy ta là tên nô lệ 
Giam mình trong cung điện tình yêu 
Giấc mộng giang hồ a ? Nhỏ bé ! 
Vần thơ cay độc đã cùn nhiều…. ! 
 
Có cuộc tình nào không đắm say 
Ai yêu mà tỉnh cõi đời này ? 
Xin nguyện khù khờ muôn vạn kiếp 
Với nàng tiên ấy ở trong tay ! 
 
18-11-2016 

 

http://poem.tkaraoke.com/14718/Tran_Duc_Pho/
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   Trang Giáo Dục 
  

    Phụ trách: Trần Hữu Sơn 

  

 

 

 

 

Trang Giáo Dục số báo tháng này, chúng tôi dành 
cho hai sự kiện, hai nhân vật, tuy không trực tiếp 
liên hệ đến Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nan cộng 
sản, nhưng có liên hệ gián tiếp, là hai người Hòa 
Lan, xuất sắc trong lãnh vực giáo dục. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em bé 6 tuổi cực kỳ thông minh Laurent Simon và 
Giáo sư Ben Feringa của trường Đại Học 
groningen đoạt giải Nobel Hóa Học năm 2016. 
 
Em Bé Laurent Simon ( Hòa Lan gốc Bỉ ) , năm 
nay lên 6 tuổi, hiện sống với Ba Mẹ tại thủ đô 
Amsterdam. Theo phát triển bình thường, em vào 
groep 3 của bậc tiểu học. Nhưng từ năm ngoái, 
lúc em vừa lên 5, Ba Me và nhà trường phát hiện 
em là một cậu bé xuất sắc, cực kỳ thông minh. 
Các bài làm cho các groep 4, 5, 6, 7 và 8,…em 
làm một cách dễ dàng trong 1 năm. Hiện em đang 
học hết một nửa năm chương trình lớp 1 
Gymnasium. Như vậy, qua Giáng Sinh, em được 
quyền vào thẳng lớp 1 Gym, học chung với các 
em học sinh khác ở lứa tuôi gấp đôi em ( 12, hoặc 
13 tuổi) tại trường Amsterdam Gymnasium. 
 Em đã có giờ dự thính tại Đại học Stanford và 
theo học trường danh riêng cho các học sinh xuất 
sắc ở Thụy Sĩ, nơi mà các em phải qua cuộc thi 
tuyển kiêm tra chỉ số thông minh IQ ít nhất là 145; 
IQ của em Laurent đạt cao hơn con số này. 
Giáo Sư  
BenFeringa đoạt\ 
giải Nobel Hóa Học năm 2016 
 

 
Sơ lược về nguồn gốc gải thưởng Nobel. 
 
Năm 1985 ông Alfred Nobel, khi còn là Tổng Giám 
Đốc công ty kỹ nghệ Thụy Sĩ Alfred Nobel,  ông 
đã làm tờ di chúc là khi ông qua đời, ông sẽ dành 
cả gia tài của ông để thành lập quỹ làm giải 
thưởng cho các nhà phát minh khoa học phục vụ 
cho nhân loại. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 10 tháng 12 năm 1901 ông trút hơi thở cuối 
cùng. Ngay năm đó, năm 1901, giải thưởng Nobel 
đầu tiên được trao giải.  Từ năm 1902 cho đến 
nay, hằng năm giải được phát vào ngày ông 
Nobel qua đời, đó là ngày 10 tháng 12, tại hai địa 
điểm. 
 
Tại Na Uy, giải Nobel Hòa Bình do tự tay nhà vua 
Na Uy trao tặng tại sảnh đường Thủ Đô Oslo.  Và 
tại Thủ Đô Stockholm Thụy Điển, nhà vua Thụy 
Điển trao tặng các giải Nobel khác. 
 Tính từ năm đầu tiên 1901 cho đến nay, có tất cả 
887 giải đã được trao cho tất cả các nhà Khoa 
Học hay học giả khác trên khắp thế giới. Nam giới 
chiếm nhiều nhất,đoạt 810 giải, trong khi đó chỉ 
có 77 nữ giới đoạt giải. 
 
Có tất cả tổng cộng 19 khoa học gia hay học giả  
người Hòa Lan đoạt giải Nobel. Trong đó  có 2 
người Hòa Lan gốc người di dân. 19 giải đã được 
trao cho học giã Hòa Lan, bao gồm: 
4 Hóa Học,  8 Vật Lý; 2 Hòa Bình,  3 Y Học và  2 
kinh tế. 
Một vài nét về Giáo Sư  Ben Feringa và công trình 
nghiên cứu. 
Ông Feringa sinh năm 1951,bảo vệ luận án Tiến 
Sĩ năm 1978 tại trường Đại Học  Quốc Gia 
Groningen. Hiện là giáo sư diễn giảng khoa vi 
phân tử hóa hữu cơ trường đại Học Quốc Gia 
này. 
 
Ông là người đầu tiên, đưa ra dự án chế tạo một 
Tiểu động cơ phân tử vào năm 1999. Sau đó hai 
vị giáo sư người Pháp và Schotland khai thác dự 
án của ông, chế tạo thành công một số động cơ 
cực kỳ nhỏ, có kích thước 1 triệu lần nhỏ hơn 1 
millimeter ( Nanometer ). Cũng có thể so sánh với 

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 thườn xuyên thiết thực của quý 

độc giã.  

        Các câu hỏi liên quan đến giáo dục, 

đến việc học hành thi cử của con cháu , 

hoặc thành quả  

        Con em đạt được ở nhà trường, sau 

các kỳ thi,…là những đóng góp vô cùng quý 

giá. 

… 
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kích độ dày của 1 sợi tóc. Một ngàn lần mỏng hơn 
sợi tóc!!! 
Mỗi tiểu động cơ phân tử này gồm có 2 cánh quạt, 
2 một trục quay và 4 bánh xe,..tất cả được làm 
bằng các hợp chất carbon ( nguyên tố Than - C ). 
Động cơ phân tử cực nhỏ này chạy bằng năng 
lượng của tia tử ngoại hay còn được gọi là  ánh 
sáng cực tím ( ultraviolet.)   
Năm 2014, ông thành công chế ra các  động cơ 
phân tử cực nhỏ hoàn chỉnh nhất. Động cơ này 
có thể quay 12 triệu tua trong 1 giây. 
 
Hiện nay, động cơ cực nhỏ đang còn được nghiên 
cứu cách sử dụng hữu ích của nó trong phòng thí 
nghiệp Hóa Hữu Cơ tại đại học Groningen. 
Nhưng giới khoa học, nhất là giới y học rất tin 
tưởng về công dụng của nó trong ngành y trong 
tương lai rất gần. Chẳng hạn, dùng chiếc xe cực 
nhỏ này mang dược liệu thích hợp đến tận ngay 
nhóm tế bào đang bị bịnh trong cơ thể, trực tiếp 
điều trị. Vừa có hiệu quả số lượng thuốc, vừa 
không bị gây hại đến các tế bào khác. 
 
Người ta ví động cơ phân tử cực nhỏ này với 
chiếc động cơ điện được phát minh lần đầu tiên 
vào năm 1821 trong phòng thí nghiệm Vật lý của 
nhà vật lý học người Anh, ông Michael Faraday . 
Có ai ngờ, sau đó, và cho đến bây giờ, chính nhờ 
từ chiếc động cơ điện đầu tiên đó mà người ta đã 
sáng chế ra không biết bao nhiêu máy móc phục 
vụ cho nhân loại, như máy giặt, quạt máy, máy 
may, máy cày,xe hơi, máy bay,…. 
Hy vọng,  rằng trong lớp con cháu sau này, lớp 
hậu duệ, những người Hòa Lan gốc Việt tương 
lai, sẽ xuất hiện các thần đồng và những nhà 
nghiên cứu đạt thành quả tốt đẹp để làm rạng 
danh Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại 
Hòa Lan./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

        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 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
http://www.bronzenbeeld.nl/
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Gia chánh 

 

 

 

Bún Mộc 

 

 

 

 VẬT LIỆU 
 Nước dùng:  
- Hầm 500gr xương heo hay xương gà với 3 lít 
nước + 50gr hành tím nướng + 2 muỗng cà phê 
muối. Hầm nhỏ lửa lấy khoảng 2, 5 lít nước dùng. 
Khi hầm vớt bọt liên tục cho nước trong, hầm 
xong vớt bỏ xác xương, hành… lược lại qua râỵ 
- Nếu muốn thêm thịt gà, sườn heo non thì thả gà, 
sườn non vào hầm chung với xương, canh chừng 
thịt nào vừa chín tới là vớt ra, đừng để rục chung 
với xương. Nếu dùng nồi áp suất thì không nấu 
chung thịt gà, sườn với xương được. Phải nấu 
xương riêng, khi có nước dùng rồi mới cho qua 
nồi thường và nấu thêm với sườn, thịt gà 
- Thịt gà, sườn non phải tầm ướp trước khi nấu. 
Gà chặt làm hai mỗi con, sườn non chặt miếng cỡ 
2 ngón tay, trước khi hầm phải ướp mỗi kg thịt 
với: 1,5 muỗng cà phê muối + 1/2 muỗng cà phê 
tiêu + 1 muỗng súp hành tím băm, để qua 30 phút 
mới hầm. Thịt gà chín xong, để nguội, tùy ý chặt 
miếng hay xé sợị - Tùy ý nêm lại nước dùng.  
 
Phần mộc: 
Nếu không mua được giò sống làm sẵn (mộc) các 
bạn hãy làm từng ít một thịt nạc heo, cắt miếng 
nhỏ vụn rồi dùng máy xay cắt hoặc máy nghiền, 
xay nghiền thịt qua hai ba lần hoặc hơn nữa cho 
thịt thật nhuyễn mịn rồi mới chế biến 
 
- Phần giò chiên: giò sống vo viên tròn cỡ đầu 
ngón tay cái, chiên vàng trong chảo nh 
iều dầu, vớt ra để ráo dầu. 
- Phần giò mộc: giò sống vo viên tròn cỡ đầu ngón  
tay cái thả luộc chín trong nồi nước dùng, khi nào 
viên mộc chín sẽ nổi lên. 
- Giò nấm: Trộn cứ mỗi 300gr giò sống với 15gr 
nấm mèo ngâm nước cho nở mềm, cắt bỏ gốc rể, 
băm nhuyễn + 1 muỗng cà phê hành tím băm, 
nêm lại với 1/3 muỗng cà phê muối tiêu tùy khẩu 

vị, vo viên cỡ đầu ngón tay cái, thả vào nồi nước 
dùng, luộc chín, khi giò chín sẽ nổi lên 
- Giò lụa, giò quế (chả lụa, chả quế) tùy thích cắt 
miếng dày mỏng vừa đủ ăn 
Phần phụ gia: Hành tím lột vỏ, cắt lát mỏng, phi 
vàng với dầụ Hành lá, rửa cắt gốc rể, cắt lấy phần 
củ khoảng 5cm, phần lá cắt nhỏ; ngò lá xắt 
nhuyễn, hành tây chẻ bốn cắt ngang lát mỏng. Ớt 
tươi băm, xào chín với ít dầu tỏị Mắm tôm, nước 
mắm nguyên chất, chanh ớt tươị Rau ăn kèm 
gồm: Bắp chuối, rau muống bào, rau thơm, giá 
sống 
Trình bày món ăn: Trụng lại từng phần bún trong 
nước sôi, cho vào tô, sắp vào 1 miếng sườn non, 
4 – 6 miếng giò chiên, giò nấm, giò mộc, hai lát 
giò lụa, giò quế, 1 hoặc 2 hành củ trụng… châm 
nước dùng ngập mặt bún, trải hành ngò, hành tây, 
hành phi, rắc thêm ít tiêụ Dọn rau ăn kèm, tùy ý 
nêm lại với mắm tôm hoặc nước mắm nguyên 
chất, chanh ớt.  
 

 
Bánh Bột Lọc  
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên liệu: 
- Bột lọc khô: 1 kg 
- Tôm: 1 kg  
- Thịt ba chỉ: 0,6 kg 
- Nước mắm: 1 chén  
- Hành tím: 0,3 kg 
- Muối 1muống café, Dầu ăn 1 muỗng canh, Lá 
chuối 2 kg, Ớt trâu 5 trái, Đường 2 muỗng canh. 
 
Cách làm : 
Thịt thái mỏng, nhỏ. Tôm bỏ đầu, cắt chân tôm. 
Hành tím bắm nhuyễn  
 
Nhân: Phi hành tím thơm, bỏ thịt vào xào + 2 
muỗng đường vàng + 3 muỗng nước mắm + 1 
muỗng tiêu + ít muối + tôm. Xào khi nào thịt và 
tôm thật săn và khô lại là được 
 
Pha bột: 1 tô bột + 1 tô nước ấm + ít muối + 1 
muỗng dầu ==> Quậy đều , lọc qua rây rồi bắc 
lên bếp nấu chín, vừa nấu vừa quậy cho đến khi 
bột đặc chín lại 
 
Hấp bánh: Trải lá chuối đã trụng nước sôi ra, để 
bột lên, để nhân lên trên và gói bánh lại . Đem 
hấp 20 phút là bánh chín.  Ăn với mắm sống + ớt 
. 
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 Cười chút chơi 
 
 
 
 

Ai là huấn luyện viên? 
Trong một lần tham gia thi thể dục thể thao do 
trường tổ chức. Hai chị em Hà và Nam cùng đoạt 
giải nhất môn chạy 100 thước 
.Phóng viên tìm đến phỏng vấn: 
- Xin hai em cho biết, ai tập luyện và hướng dẫn 
cho các em chạy? 
- Dạ, hổng có ai tập cho các em hết trơn à! 
- Sao các em đều về nhất trong cuộc thi hay quá 
vậy? 
- Dạ... tại vì ngày nào ba em cũng xỉn, mà xỉn vô 
là ổng rượt cả nhà chạy có cờ. Riết rồi quen nên 
tụi em chạy nhanh vậy á. 
- Nếu má em mà đi thi, má em còn chạy nhanh 
hơn- đứa em chen vô. 
Phóng viên: - ???! 
 

Thú thật 
Một giáo sư y khoa đã giảng dạy cho các sinh viên 
suốt 6 năm học. Sau buổi lễ tốt nghiệp, ông gọi 
họ lại và bảo: 
- Các em ạ, giờ đây, khi các em đã học xong rồi 
thầy muốn nói với các em thêm một điều: Một nửa 
những cái thầy dạy cho các em là sai. Nhưng vấn 
đề là thầy không biết đó là nửa nào. 
 

Siêu chậm 
Một bà to mập đến sở thú Luân Đôn xin làm 
việc. Ông giám đốc hỏi: 
- Tại sao bà lại đến đây xin việc? 
- Dạ, thưa ông, tôi mới bị công ty X sa thải. 
- Vì sao? 
- Chẳng giấu gì ông. Tôi vốn là người rất chậm. 
- Ô! không sao. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Bà có việc 
đây. Tôi phân công bà đến trông coi chuồng rùa. 
Được chứ? 
- Cám ơn ông. 
Hôm sau, giám đốc đi kiểm tra, đến khu chuồng 
nuôi rùa thì thấy không còn một con nào cả. 
Giám đốc ngạc nhiên thì bà mập trả lời: 
- Dạ, thưa giám đốc, sáng này tôi vừa mở cửa 
chuồng thì lũ rùa thi nhau bò ra, tôi cố gắng hết 
sức nhưng không bắt được con nào. 
  

Bác sĩ cũng đầu hàng 
Bác sĩ nói với bệnh nhân: 
- Ông bị huyết áp cao đấy! 
- Đó là do tôi hay đi câu cá. 
– Tôi nghĩ câu cá giúp ổn định tinh thần và huyết 

áp chứ? 
- Phải, nhưng tôi lại đi câu ở những nơi bị cấm. 
 
Chớ nhận bồi thường 
Không phải lúc nào được bồi thường cũng đều 
tốt. 
Sau khi xảy ra vụ đụng xe, nạn nhân ngồi dậy 
quát vào mặt kẻ gây tai họa cho mình:  
- Này, anh đi đứng kiểu gì vậy, làm hỏng hết cả 
hàm răng giả của tôi rồi. Anh có biết tôi phải trả 
bao nhiêu tiền để có nó không?  
- Được rồi, tôi nghĩ rằng mình có thể bồi thường 
cho anh đấy.  
Nói xong, anh ta lôi ra một chiếc hộp đầy những 
hàm răng giả. Sau khi thử nhiều lần, anh chàng 
kia cũng tìm được một hàm răng vừa khít.  
- Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà anh có nhiều 
hàm răng giả vậy? Anh là nha sĩ hả?  
- Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ. 
 

Còn lịch sự hơn 

Một cô gái xinh đẹp nhận phòng trong khách 
sạn. Vừa thay xong quần áo thì người phục vụ 
đẩy cửa, đưa bữa điểm tâm vào phòng: 
- Đáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi chưa 
thay xong quần áo thì sao! 
- Xin cô an tâm! Thấy cô thay xong tôi mới vào 
đấy. 
 

Tài vẽ 

Hai hoạ sĩ vỉa hè tại khu Đông Paris đang nói 
phét với nhau về tài vẽ của mình. Người thứ 
nhất nói: 
"Cậu biết không, đã có hôm mình vẽ một đồng 
franc lên vỉa hè. Nó giống đồng franc thật đến 
nỗi một người ăn mày suýt gãy móng tay khi cố 
cậy nó ra đấy". 
Người kia nói: 
"Cũng được đấy. Nhưng cậu biết không, hôm 
qua tớ đã vẽ một đĩa xúc xích lên trên viên đá lát 
vỉa hè. Một con chó tưởng thật đã ăn hết nửa 
viên mới nhận ra không phải là thật". 
 

Tai hại 
Trong trại cai rượu, bác sĩ hỏi mấy con sâu rượu  
- Các anh hãy cho tôi biết tai hại của việc uống 
rượu xem? 
Chàng 1: Hôm đó em say quá nên đi nhầm vào 
nhà hàng xóm và bị dần cho một trận. 
Chàng 2: Còn em say quá không làm chủ được 
tay lái tông vào cột đèn tét đầu! 
Chàng 3: Ối giời, như em mới là tai họa. Hôm 
trước em quá chén đến nỗi hỏi cưới một cô gái 
mà khi tỉnh rượu em mới nhận ra đó là cô vợ 
vừa mới... li dị của em. 
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  Lá Thư Tòa Soạn 
 

Quý độc giả thân mến, 
Vào những ngày cuối Thu thơ mộng, cảnh vật đâu đâu cũng thấy một 

màu vàng úa của lá cây trên cành, bên ngoài nhiệt độ xuống thấp với 

những cơn mưa rỉ rả báo hiệu mùa Đông sắp đến. 

Mùa Đông ai đan áo gởi đi, 
Mùa Đông ai xây ước thề mặn nồng, 
Để chim chiều về có đôi, 
Để em bao nhiêu ngày xa cách, 
Đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa Đông, 
Cây lá âm thầm chờ mùa Xuân sang, 
Lá rơi mấy mùa là mấy Đông em chờ... 

         Chuyện Tình Người Đan Áo (Trường Sa) 

Chiếc áo ấm mùa Đông trong “Chuyện Tình Người Đan Áo” 

của nhạc sĩ Trường Sa làm ta gợi nhớ đến đồng bào miền 

Trung hiện đang gặp cơn hoạn nạn lũ lụt làm tan hoang 

ruộng vườn nhà cửa và với cái lạnh giá buốt của mùa Đông 

đồng bào miền Trung đang rất cần chiếc áo ấm. Các nơi 

trong cộng đồng và Ban Chấp Hành Cộng Đồng đang phát 

động công tác “Thương Về Miền Trung” cứu trợ đồng bào 

ngư dân miền Trung đang gặp cơn thảm họa môi trường, 

nay lại gặp thêm tai ách lũ lụt, ôi quả là “phước bất trùng lai, 

họa vô đơn chí”. Cái phúc thì sao biệt tăm hơi mà cái họa thì 

đến liên tu bất tận. 

Thấy cảnh đời khổ ải ai mà chẳng động lòng trắc ẩn ra tay cứu trợ,  câu nói: “dẫu xây chín bậc phù 

đồ, không bằng làm phúc, cứu cho một người” đã diển đạt ý nghĩa cao quý của việc cứu trợ người 

đang hoạn nạn biết dường nào. Mong rằng đồng hương chúng ta tại Hòa Lan sẽ hưởng ứng nồng 

nhiệt chiến dịch “Thương Về Miền Trung” để chúng ta kết thành những “chiếc áo ấm ” gởi về sưởi ấm 

đồng bào miền Trung. 

Và, mùa Đông là mùa của tình thương, mùa thanh bình của nhân loại, chúng ta cùng nhau chào mừng 

đại lễ Giáng Sinh, ngày Đức Chúa Jesus Christ ra đời trong một mùa Đông lạnh lẽo, bên máng cỏ, 

trong hang lừa. Ngài đến với thế gian trong khung cảnh bần hàn, khổ ải như thế để nhập thế, chia sẻ 

nỗi khổ cùng nhân loại.  

Mùa đông cũng là mốc thời gian báo hiệu năm cũ sắp hết và năm mới sẽ đến. Và, chúng ta mỗi người 

được mừng thêm một tuổi. 

Trong dịp này cộng đồng chúng ta sẽ tưng bừng chào đón mùa Xuân mới, Tết Đinh Dậu 2017, đánh 

dấu 40 năm người Việt có mặt tại Hòa Lan. 

Trong số báo kỳ tới, VNNS số 286, sẽ mang chủ đề: “Xuân Đinh Dậu 2017”. Xin quý văn-, thi-, nhạc 

sĩ, quý vị cộng tác viên gởi bài về tòa soạn trước ngày 26-12-2016. Xin đa tạ. 

Kính thư, 

Thay mặt Ban Biên Tập VNNS 
Nguyễn Hữu Phước 
Chủ Bút 
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** độc giả B.T. Tran vì không ghi số độc giả, nên việc cập nhật bị trở ngại, xin liên lạc về tòa 

soạn gấp. 

Giá quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San 2017 

Trang Số tiền mỗi số báo 1 năm 8 số báo 

Hình màu €.150 €.800 

Hình màu €.100 €.600 

Trắng đen   €.80 €.500 

Trắng đen   €.50 €.300 

Trắng đen   €.25 €.150 

Trắng đen   €.15 €.100 

 

 

 

 

 

 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 4-10-2016 đến 22-11-2016   

       

stt 
ngày trả 

tiền Tên vùng 
độc 
giả  số tiền  ghi chú 

       

1 10/10/2016 Hoang Phong Hilversum 662  € 30,00   

2 10/10/2016 Nguyen V.V. Helmond 760  € 60,00  2 năm báo 

3 17/10/2016 Nguyen Nhut Quang Moordrecht 597  € 30,00   

4 17/10/2016 Ta Trung Hieu Spijkenisse 184  € 50,00   

5 21/10/2016 Nguyen Van Ba Nijmegen 375  € 30,00   

6 21/10/2016 Nguyen T.M.L Goirle 406  € 30,00   

7 25/10/2016 Nguyen Hoan Nguyen Kampen 839  € 30,00   

8 26/10/2016 D.H. Nguyen Oegstgeest 737  € 30,00   

9 26/10/2016 Tran Van Dien Hoorn 588  € 30,00   

10 27/10/2016 Bui Cong Hai Uitgeest 93   100,00   

11 27/10/2016 Tran Ba Lap s -Gravenzande 148     30,00   

12 28/10/2016 Bui T.N. Purmerend 50   €30,00   

13 28/10/2016 Trinh Quang Cuong Nieuwegein 208  € 60,00  2 năm báo 

14 31/10/2016 Ly Trinh Luong Venray 325  € 30,00   

15 31/10/2016 Nguyen V.P. Purmerend 589  € 40,00   

16 31/10/2016 Q.C. Chu Assendelft 600  € 30,00   

17 03/11/2016 Vu Quy Chuc Heerhugowaard 77  € 90,00   

18 07/11/2016 B.T. Tran ? ?  € 30,00  * 

19 09/11/2016 T.N.A. Nguyen Oosterwolde 853  € 30,00   

20 14/11/2016 Vo Ngoc Nhuan Heerhugowaard 82  € 80,00  ủng hộ 50 

21 14/11/2016 Quach Ngoc Thao Sint Pancras 746  € 90,00  3 năm báo 

22 16/11/2016 Dao Tan Chuc Nijmegen 759  € 30,00   

23 22/11/2016 Vu Thi Bich Hong Breda 854  € 30,00   

Danh ngôn cuộc sống 
 
Sự chăm sóc của ta đối với trẻ nhỏ không nên bị chi phối chỉ bởi mong muốn nó học tập, mà còn nên 
bởi nỗ lực luôn luôn giữ bừng cháy trong nó là vầng sáng của trí tuệ. 
 
Our care of the child should be governed, not by the desire to make him learn things, but by the 
endeavor always to keep burning within him that light which is called intelligence. 
Maria Montessori 

 

 
 

http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/13867/search/maria-montessori/default.aspx
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