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Quan điểm 
 

 
Bính Thân dừng  gót, Đinh Dậu bước sang, một Năm Mới lại bắt đầu trên quê hương và trong lòng những 
người con dân Việt xa xứ. 
Có lẽ trên thế giới, dân tộc Do Thái là dân tộc cảm nhận sâu sắc nhất nỗi buồn vong quốc và đón xuân xa xứ, 

với gần hai ngàn năm mong ngóng hồi cố hương. Và giấc mơ phục quốc của họ chỉ thành hiện thực vào năm 

1948 của thế kỷ trước, tính đến nay vỏn vẹn cũng chưa tròn bảy mươi năm. Người Việt Nam chúng ta sau 

mùa xuân chết năm 1975, hàng triệu người trong chúng ta bắt đầu nếm trải nỗi buồn lưu vong trên xứ người 

cũng đã bốn mươi năm lẻ. Người Việt hải ngoại được hít thở không khí của Tự do nhưng ôm nỗi đau mất 

nước xa cội nguồn. Người dân sống nơi quê nhà  mất tất cả Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và ngay mảnh đất 

mà họ sinh sống những tưởng của cha ông để lại, nhưng giờ đây kẻ cầm quyền đang manh tâm dâng nạp 

cho ngoại bang phương  Bắc… 

Đón Xuân này ta nhớ Xuân xưa, với những nét đẹp văn hóa truyền thống của ngày Tết:  
 
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ 
Cây Nêu tràng pháo, bánh chưng xanh. 
 
Chúng ta nhớ lại hình ảnh cụ Đồ Nho xưa qua câu thơ của thi sỹ Vũ Đình Liên:  

Mỗi năm hoa đào nở  
Lại thấy ông đồ già.  
Bày mực tàu giấy đỏ  
Bên phố đông người qua. 

 
Hình ảnh đã đi vào lòng mỗi người dân 

Hà Nội và trở thành nét đẹp của mảnh 

đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến từ bao đời nay. 

Trong những ngày Tết, đạo lý dân tộc đã dạy cho con cháu 

một chuẩn mực hết sức nhân văn: Mùng một tết cha, mùng 

hai tết mẹ, mùng ba tết thầy. Chưa dừng lại ở đó, truyền thống 

dân tộc kính nhớ tổ tiên dạy cho thế hệ sau phải biết uống 

nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mọi người trong 

gia đình quay quần bên mâm cơm cúng gia tiên ngày 30 Tết, 

để mong muốn các đấng sinh thành, bậc tiền nhân đã khuất 

cùng về chung hưởng và đón Tết cùng con cháu… 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN 

Một Mùa Xuân Mới lại về trên quê hương. Xin thành kính đốt nén hương  lòng cầu cho quê hương mau thoát 

cảnh đau thương, ly tán được tràn đầy hoan ca, an bình và hy vọng  về một sự đổi thay trong năm mới Đinh 

Dậu 2017. 

Vinh Thắng 
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Danh  sách các vị ân nhân đóng góp vào quỹ 
“Thương về Miền Trung “ tính đến 28-12-2016 

 

 THU         

stt tên đoàn thể/ cá nhân    tiền mặt    ING   
          

1 Ban Chấp Hành Cộng Đồng VNTNCS/ HL  €                -         €     500,00   

2 Hội Người Việt Eindhoven và phụ cận (6-11-16)  €                -         €  1.500,00   

3 Ẩn danh (6-11-16)    €       200,00   *       

4 Hồng Quốc Lộc (14-11-16)        €       50,00   

5 Nguyễn Hữu Phước (14-11-16)   €          50,00           

6 Lê Quang Kế (14-11-16)    €          50,00           

7 Nguyễn Thị Tuyết Lê (14-11-16)   €       100,00           

8 a/c Trí - Tiên (16-11-16)      €     100,00   

9 nhóm Vinh Danh Cờ Vàng (16-11-16)  €         50,00   *    

10 Lê Thị Ngọc Anh (16-11-16)     €       10,00   

11 G/đ. Trần Quang A'nh (16-11-16)     €     100,00   

12 a/c Khai - Dung (16-11-16)      €       50,00   

13 TNL Tran (17-11-16)      €       10,00   

14 Nguyễn Thị Cẩm Vân (20-11-16)   €       100,00     

15 Vũ Đình Phúc (20-11-16)    €       200,00     

16 M.A. Tran (20-11-16)      €       20,00   

17 Kiều Việt Hùng (21-11-16)      €       50,00   

18 Hội Phật Giáo Việt Nam/ HL (21-11-16)    €     500,00   

19 a/c Hương - Thìn (Ede) (22-11-16)   €       200,00     

20 Ms. Huỳnh Văn Công (22-11-16)     €       50,00   

21 Nguyễn Hiền (Maarssen) (23-11-16)     €     100,00   

22 Cộng Đoàn Công Giáo Nieuwegein (27-11-16)  €       600,00     

23 Trần Quốc Sủng (27-11-16)     €       50,00   

24 G/đ. Quân Cán Chính VNCH/ HL (27-11-16)  €       200,00        

25 Nguyễn Thọ (27-11-16)    €          50,00        

26 Trần Đức Thành (28-11-16)     €       50,00   

27 Ban nhạc Tình Si (28-11-16)           €     500,00   

28 Nguyen Van Thanh (30-11-16)     €       25,00   

29 Lowenstein Hoang XT (30-11-16)     €       30,00   

30 Nguyễn Thanh Linh (1-12-16)     €     100,00   

31 TNT Nguyen (3-12-16)      €       50,00   

32 Trần Văn Vinh (3-12-16)    €          50,00        

33 Nguyễn Đắc Trung (3-12-16)   €          50,00        

34 A/C. Lý - Luyến (Spijkenise - 3-12-16)  €          50,00        

35 A/C. Đức (Trang-Truong - 3-12-16)   €       300,00        

36 O/B. Xinh (Spijkenisse - 3-12-16)   €          20,00        

37 Chị Thu (Delft - 3-12-16)    €       100,00        

38 Phan Văn Hưng (Nijmegen - 3-12-16)  €          50,00        
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39 Võ Thị Dạ Lan (Nijmegen - 3-12-16)   €          50,00        

40 O/B. Phú (Nijmegen - 3-12-16)   €          50,00        

41 Phan Uyên (Nijmegen - 3-12-16)   €          50,00     

42 A/C. Cường (Houten -3-12-16)   €       100,00     

43 Giáo khu Arnhem (3-12-16)   €       100,00     

44 A/C. Xứng (3-12-16)    €       500,00     

45 G/đ. Đinh Văn Thịnh (Purmerend - 3-12-16)  €          50,00     

46 Đặng Văn Huy (Nijmegen - 3-12-16)   €          20,00     

47 Đỗ Văn Tĩnh (Ede - 3-12-16)   €       200,00     

48 Các vị Giám Mục, Linh Mục ủng hộ (3-12-16)  €       250,00     

49 A/C. Cường - Anh (Ede - 3-12-16)   €          50,00     

50 Cơ sở Việt Tân/ HL (3-12-16)   €       100,00     

51 ẩn danh (Arnhem - 3-12-16)   €          60,00     

52 ẩn danh (Zwolle - 3-12-16)    €          50,00     

53 Gian hàng xôi ủng hộ (3-12-16)   €          40,00     

54 Kerk collectie (3-12-16)    €       415,00     

55 thùng ủng hộ (3-12-16)    €       825,00     

56 một số vị ân nhân ẩn danh (3-12-16)   €       440,00     

57 một vị ân nhân ẩn danh (5-12-16)   €       700,00     

58 Vị ân nhân ủng hộ 300 khúc bánh mì (3-12-16)  €       300,00     

59 M. Pham (12-12-16)      €     100,00   

60 Trần Thị Liên (12-12-16)      €       50,00   

61 Bác Ninh gái (15-12-16)    €          20,00     

62 Bùi Công Hải (16-12-16)      €     100,00   

63 Nguyễn Thị Như Tuyết (28-12-16)      €       50,00   

 tổng cộng     €    6.790,00    €  4.145,00   

          

 Tổng thu (tiền mặt + ING)   €  10.935,00     

          

          

  Ngoài ra còn có những đóng góp vật chất sau đây:    

 - in quảng cáo (14-11-16) BCH-Cộng Đồng       €       44,90   

 - tem + thư (17-11-16)  BCH-Cộng Đồng    €       65,26   

 - tem gởi quảng cáo (18-11-16) BCH-Cộng Đồng    €       32,89   

 - 300 khúc bánh mì (3-12-16) ân nhân ẩn danh ede    €     300,00   

 tổng cộng          €     443,05   

          

 Chi         

                 

 - chuyển trực tiếp đến Đức Giám Mục Oanh  €  10.000,00     

 - trà, cà phê, ly nhựa, khăn giấy, v.v…  €          45,00     

 - bình hoa     €          20,00     

 - bánh mì (300 khúc)    €       300,00     
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 Tổng chi     €  10.365,00     

          

 Tổng Kết     €       570,00     

  * hứa đóng góp, nhưng chưa nhận được  €       250,00     

           

 Quỹ hiện tại tính đến ngày 28-12-2016 là:  €       320,00     

          

 ghi chú: Trong ngày sinh hoạt 3-12-16 ban tổ chức đã trao Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh 

 € 9300.- 2 ngày sau có một vị ân nhân ủng hộ thêm € 700.-    

          

 Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin chân thành cảm tạ những tấm lòng vàng của tất cả những 

 vị ân nhân đã có lòng hảo tâm đóng góp vào Actie-Thương Về Miền Trung vừa qua.  

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
  ( …Tiếp theo thư mời dự lễ trang 7) 

  CHƯƠNG  TRÌ NH  NHỮ NG  NG ÀY LỄ TẾ T  ÐI NH  D ẬU  N ĂM  201 7 
 
  Thứ sáu 27-1-2017 (Ðón Giao Thửa - 30 tháng chạp) 
20:00 giờ  Sám hối 
21:30 giờ  Lễ Tổ tiên 
22:00 giờ  Trà đạo, câu chuyện cuối năm 
23:45 giờ  Rước vía Di Lặc 

 Thứ bảy 28 -1-2017 (Mùng 1 Tết) 
11:30 giờ - Cầu an, Cúng ngọ, Cúng chư tiên linh 
13:00 giờ - Cơm chay thân mật 
17:00 giờ - Thí thực cô hồn 
20:00 giờ - Khóa Lễ Cầu an (đọc danh sách Cầu an) 

  Chủ nhật 29-1-2017 (Ngày mùng 2 Tết, ngày Lễ chính) 
11:00 giờ Phật tử tề tựu 
11:30 giờ Lễ Tết Nguyên Đán: Lân Lễ Phật, Chúc Tết, phát lộc đầu năm 
13:00 giờ Cúng ngọ, Cúng chư tiên linh 
13:30 giờ Cơm chay thân mật đầu năm 
13:30 giờ  Văn nghệ mừng xuân do Ban Văn Nghệ HPGVN/HL tổ chức với sự góp mặt của ban nhạc 

Bình Minh Việt Band 
Ðấu giá bức tranh của đạo hữu Hồ Thanh Trước tặng Ban Văn Nghệ để gây qũy 
Xổ số Tombola gây quỹ Ban Văn Nghệ 

17:00 giờ Thí thực - Hoàn mãn 

 Rằm Tháng Giêng được tổ chức vào ngày chủ nhật 12-2-2017 (nhằm ngày 16 tháng giêng 
âm lịch) 
11:30 giờ Cầu an giải hạn 
12:30 giờ Cúng ngọ, Cúng chư tiên linh 
14:00 giờ  Lễ Quy Y Tam Bảo (quý vị Phật tử và Đồng hương nào muốn quy y Tam Bảo, xin liên lạc về 

Chùa ghi danh trước) 
  15:00 giờ Thuyết pháp 
17:00 giờ Thí thực - Hoàn mãn. 
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        GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU  

                                  Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 

                                                               CHÙA VẠN HẠNH 
Sumatraweg 350, 1335 JM  Almere Buiten, tel. 036-5257067 

Banknummer: NL79INGB0005030958 t.n.v. Stichting VBSN Website: 
http://www.vanhanhpagode.nl 

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

 

Almere, ngày 22 tháng 12 năm 2016 

THƯ MỜI DỰ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN ÐINH DẬU NĂM 2017 
 
 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính thưa quý Đồng hương và quý Phật tử, 
 

Mùa xuân lại trở về với muôn người trên khắp địa cầu. Chào đón xuân sang, người Việt Nam thường lấy ngày 
đầu năm là ngày Tết. Tết là ngày của niềm hy vọng mới, là ngày con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ, 
anh em, để chúc mừng  ông bà trường  thọ, cha mẹ an vui, anh em hòa thuận. Ðối với người Phật tử, Tết 
là dịp chúng ta cùng tụ tập về chùa lễ Phật không những cầu tâm an vui, gia đạo an bình mà cũng là dịp 
mừng vía Ðức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai của Phật tử chúng ta. 
 

Năm nay, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức đón Tết Nguyên Đán Ðinh Dậu và Lễ Cầu An đầu 
năm tại Chùa Vạn Hạnh vào  ngà y c hủ  nhật  29-1-2017 ( nhằm  ngà y 2 tháng Giêng Âm lị ch) để quý 
Phật tử và Đồng hương có dịp sống những giờ phút thiêng liêng theo tập tục cổ truyền của nền văn hóa dân 
tộc. (Xin xem chương trình chi tiết ở trang sau của thư mời này). Vào ngày Lễ chính, sau giờ Lễ Phật, sẽ 
có phần chúc Tết và nhận Lộc đầu năm. Ngoài ra, cũng như mọi năm, vì thời giờ hành lễ có hạn, các Phiếu 
Cầu an do quý Phật tử và Đồng hương gửi về Chùa hoặc ghi tại Chùa trong ngày dự Lễ, sẽ được quý 
Thầy chú nguyện vào các khóa Lễ khuya hay chiều tối từ mùng một Tết đến Rằm tháng Giêng. 
 

Trong giây phút thiêng liêng đón chào Xuân mới, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan xin kính nguyện hồng 
ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến một mùa xuân tươi sáng, thân tâm an lạc, sở cầu như ý. Cầu 
chúc cho Giáo Hội ở quê nhà sớm thoát cơn Pháp nạn, cho dân tộc Việt Nam được an cư lạc nghiệp trong 
tự do dân chủ. 
 

 
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 
 

T/m Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan,  

Hội Trưởng,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thượng Tọa Thích Minh Giác 
 

( Chương trình những ngày lễ xem tại trang 6)

http://www.vanhanhpagode.nl/
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Thư cảm tạ 
 
GĐQCCVNCH/HL  
Bank NL20 INGB 0004861397 FVVN DENBOSCH  
 
Thay mặt anh em TPBVNCH đang bất hạnh sống lây lất ở quê nhà , chúng tôi xin tri ân tất cả cô 
bác anh chị em đã mỡ rộng lòng nhân ái cùng chúng tôi chia xẽ phần nào nỗi cơ hàn của anh 
em …  
 
Nhân đây xin được phép nhờ trang báo VNNS đăng tải danh sách quý ân nhân .  
 
1/ Ân nhân nhờ chuyển:  
Ô Vũ đình Tín 50, Ô Nguyễn văn Mến 50, Bà Nguyễn thị Hải 20, Ô Đỗ văn Bùi 30, MS Huỳnh 
văn Công chi phiếu 50, Bà Trương đức Hạnh 20, Bà Phạm ngọc Ninh 20, Ô Phan Phú 20, Ô bà 
Đoàn văn Khoa 50, Hiền Thúy 100, Ô.bà Phan văn Thảo 100, Bà Cẩm Vân 50, Bà Ngọc Anh 20, 
Ô Nguyễn quang Kế 20, Bà Lê thị Nam 20, Bà Trần thị Ký 50, fam. Toan Doan USA 100usd  
 
2/ Trực tiếp: Bà Kim Loan 20, Ô bà Hoàng trọng Định 30, Ô bà Minh Anh 50 và món cháo gà, NT 
Trương Hải 100 và cary gà , bánh mì, NT Lê quang KẾ 5 con vịt quay, NT Trần quốc Sũng cơm 
chiên và 2 kg heo quay , chị Diệu Hiền các thức ăn chay , chè trôi nước, anh chị Thọ 100, Thắng 
món bánh cuốn, chả lụa, chị Anh Nijmegen 15, chị Nga 15, chị Lệ Phương 50, chị Dạ Lan, Huy 
15 vả món gõi, Ô bà Hồ cảnh Thuần 50 vả món bánh giò, chị Dương thị Mai 60, Peter Hiến 30, 
Thảo Nga 50 và món gõi cuốn, giò chéo quãy, anh chị Toàn 50, Thanh Hương 15, chị H.Hạnh 
15, chị Mơ 215 , Ô bà Nguyễn Liên Hiệp 50, Ô bả Nguyễn kim Linh 50 , anh Viên 30, BCHCĐ 
100, Phong Lan 50, Lê cao Hoạch 150, chị Chuyên 15 và món bánh bèo, xôi ngọt, Ô bà Võ Hồng 
Vâng 280, Ô Nguyễn đắc Trung 50, Ô Trần văn Vinh 40, Ô Đinh ngọc Hiển 30 , Ô bà Nguyễn 
văn Châu 80 , cô Hạnh 15 , chị Tâm 15 , Sơn Mai 100 , Ô bà Dũng Cảnh 65 và thức ăn, Ô bà 
Nguyễn văn Xứng 30 và 2100 giúp TPB thương tật nặng, chị Kim Hoàng 130, chị Phượng 30, 
anh Tú 45, anh Quý 50, Phi Hoàng 45, cháu Thảo Nhi khui ống heo 323,25, Hội NVTNCS/ 
Eindhoven 1000  
 
3/ Chuyển vào bank cập nhật đến 8/11/16: Bà Trần thị Liên 50, Ô. V.O.Vu 50, Ô Nguyễn K T 30, 
Ô bà Ngô thụy Chương 30, Ô Q L Hồng 50, Bà Hồng khắc Lợi 50, gđ Trần Hồng 50, Ô Q.A Trần 
100  
 
Một lần nữa xin cảm ơn quý ân nhân  
BCH GĐQCCVNCH/HL  
 

  
…Tiếp theo trang 10 phần cuối cảm tạ của ban nhạc Tình Si 
 
- AC Hoàng & Xuyến     (Maarssen)     Ủng hộ món Cơm Chiên  
- Chị Dung (Ede)    Ủng hộ 15 Kg Cánh Gà Chiên 
- Chị Hoa (Zoetermeer)   Ủng hộ 4 loại Bánh    
- Chị Ái Hạnh  (Almere)   Ủng hộ 14 kg Bánh Ướt 
- AC Thuyết & Mỹ  (’s Hertogenbosch)             Ủng hộ Rau, Giá / Nước Mắn 
- AC Tiến & Thúy  (Helmond)    Ủng hộ Món Cháo Lòng  
- AC Hiến & Hoàng + Tân & Mị (Zoetermeer)   Ủng hộ 100  ổ Bánh Mì Thịt/Chả 
- Chị Nga Nguyễn  (Tilburg)   Ủng hộ Bánh Tằm 
- AC Nhân & Loan  (Spijkenisse)   Ủng hộ Bánh Da Lợn 
- AC Phổ & Thúy  (Almere)   Ủng hộ Chè  
- AC Dũng & Điểm  (Hoorn)   Ủng hộ € 70,- (Tiền Chả Lụa, Giò) 
- Ông Bà Cố Thâm  (Nieuwegein)  Ủng hộ Món Dưa Cải Muối 
- Chị Gấm  (Quảng Cáo Kiến An-VN) Ủng hộ làm Flyer quảng cáo 
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Thư cảm tạ 

Kính Thưa  

- Qúy vị đại diện các đoàn thể 
- Qúy vị đồng hương 
- Qúy Anh Chị cùng bạn bè thân thương, 
      

Thay mặt Ban Tổ Chức xin được cảm tạ đến tất cả Quý Vị đồng hương ngày (26-11-2016) vừa qua đã 

không ngại đường xa, trời lạnh mưa gió đến ủng hộ Đêm Nhạc Quyên Góp Gây Qũy "Hướng Về Miền 

Trung Thân Thương" Sự có mặt đông đủ của qúy đồng hương, các anh chị và các bạn đã là một khích lệ 

lớn cho ban tổ chức, đặc biệt hơn cám ơn đến anh Nguyễn Văn Bình (Hoogeveen) thật là môt động lực 

rất mạnh ngay từ ban đầu đã  khuyến khích và  cổ võ Viết Thái & Kiều Oanh đứng ra tổ chức một công 

việc bác ái đầy ý nghiã này.    

Xin được tri ân các Tôn Giáo, các Đoàn Thể, các Ban Đại Diện Hội Đoàn Điạ Phương, các vị ân nhân, 

các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các nhà bảo trợ đã ủng hộ tài chánh, cảm động thay khi thấy 

có những bậc lớn tuổi không đến tham dự được, nhưng cũng nhờ con cháu mang bao thư đến quyên góp 

cho chương trình. Thật vô cùng đáng quý. 

Đặc biệt xin được cám ơn đến những anh chị em đã phụ giúp, bỏ ra rất nhiều công sức lo phần ẩm thực 

và đã tặng ủng hộ hoàn toàn cho Ban Tổ Chức bán để góp qũy.  

Nghĩa cử và tấm lòng yêu thương mà qúy vị đồng hương đã tỏ hiện cho đồng bào miền trung lũ lụt trong 

đợt thiên tai này là “một miếng khi đói, bằng một gói khi no” là sự động viên, chia sẽ gian khổ với bà con 

Miền Trung ruột thịt chúng ta.  

Tổng số tiền thu trong thời gian vận động và trong đêm Nhạc được € 9.350,- sau khi trừ những chi phí € 

1.850,- Tổng số tiền còn lại € 7.500,-  

(xin xem bảng Chi Thu tổng kết có gửi kèm theo) Số tiền này đã được gửi đến giúp hai nơi: 

  Đã gửi € 500 đến CĐVNTNCS Hòa Lan “Nhóm Actie Thương Về Miền Trung” (Đức Giám 

Mục Micae Hoàng Đức Oanh VN) 

Đã gửi € 7.000 giúp  “Hướng Về Miền Trung” qua Hội Khát Vọng Sống  (VN)  

      Thay mặt BTC  xin chân thành cám ơn tấm lòng Vàng của qúy vị. Xin ơn trên trả công và chúc 

phúc lành cho gia đình qúy vị. 

TM Ban Tổ Chức  

Viết Thái & Kiều Oanh 

(Tình Si Band) 

Danh Sách Ủng Hộ trong đêm Nhạc 26-11-2016 tại Purmerend 
 
01- Cộng Đồng VNTNCS/HL  BCH/CĐ Hòa Lan €   100,- 
02- Hội Người Việt Tự Do  (Purmerend-Hòa Lan)       €   100,-  
i03  Người Việt Arnhem  (Arnhem-Hòa Lan)   €    200,- 
04- AC. Nguyễn Văn Bình  (Hoogeveen-Hoà Lan)  €    200,-                          
05- AC. Sơn & Thảo  (Arnhem-Hòa Lan)                    €    200,-                    
06. AC.Phạm Văn An  (Almelo-Hoà Lan) €    200,-   
07- AC. Nguyễn Công Hòa  (Hoogeveen-Hòa Lan)  €    100,-    
08- AC. Nguyên Quyến  (Bordeau-Pháp) €      50,-  
09- AC. Thiệp & Yến   (Hoogeveen-Hòa Lan) €      20,-  
10- AC. Lữ & Huyền   (Bordeau-Pháp) €      50,- 
11- AC. Minh & Hà   (Bordeau-Pháp) €      50,-  
12- AC. Nguyễn Như Lễ   (Arnhem-Hòa Lan) €      50,-  
13- A. Triệu Ký-Mandon Travel   (Amsterdam-Hòa Lan) €      50,-  
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14- AC. Phong & Thảo  (Hoorn-Hòa Lan) €      50,-  
15- Fam Vo    €      50,-  
16- Nguyen Van Thach  €      50,-  
17- Hien Vo   €      50,-  
18- Mậu & Tuyền  €      20,-       
19- Ẩn Danh   (Nieuwegein-Hòa Lan) €      50,.  
20Nguyễn Văn Hòa   (Sint-Maartensdijk) €    100,-   
21Oanh Phạm  (Star Hollywood Nails Supply-Amsterdam-Hòa Lan) €    500,-                                                                                
22- Ẩn Danh   (Almere-Hòa Lan) €    400,- 
23- Chị  Nguyễn Ánh Loan  (Tina Nails Purmerend-Hòa Lan)      € 1.000,                      
24- Tâm  (Tammy Nails Supply-Beverwijk-Hòa Lan) €    200,  
25  Lưu Phát Tấn   (‘s Hertogenbosch-Hòa Lan) €    100,- 
26- Tiền quyên góp bỏ vào Thùng                                                                                              €    740,-   
27- Tiền Vé vô cửa  € 1.820,- 
28- Tiền bán các món ăn trong đêm Ca Nhạc € 1.010,-  
        
Danh Sách Ủng Hộ chuyển vào Bank  
  
01- Hr B Trieu (Purmerend-Hòa Lan) (31-10-2016)   €     50,- 
02- Hr B Trieu  (Purmerend-Hòa Lan) (02-11-2016)  €   100,- 
03- TL Nguyen        (Hòa Lan) (02-11-2016) €   130,- 
04- DK Tran  (Almere-Hòa Lan) (02-11-2016) €     50,- 
05- LT Huynh CJ (Hòa Lan) (09-11-2016) €     20,-  
06- Cathy-Nga Tran (Berlin-Tây Đức) (17-11-2016) €   100,- 
07Khanh Lam-Kim und Thi Ph  (Mönchengladbach-Tây Đức) (17-11-2016)  €   100,- 
08- Hội Phật Giáo Việt Nam/HL (Stichting VBSN (Hòa Lan) (22-11-2016) €   500,- 
09- THANG DUC NGUYEN   (Hamburg-Tây Đức) (22-11-2016) €   200,- 
10- KH VU   (Hoorn-Hòa Lan) (27-11-2016) €   100,- 
11- Hr T H Nguyen en/of Mw T  (Mật Ong-Delft-Hòa Lan) (28-11-2016) €   100,-  
12- Hr Q H Bui Linh-Huy (Apeldoorn-Hòa Lan) (28-11-2016) €     50,- 
13- H.T. Fashion Nails  (Nieuwegein-Hòa Lan) (29-11-2016)  €     50,- 
14- Mw T T Le  (Lelystad-Hòa Lan) (29-11-2016)  €     50,- 
15- Hr S Mertodimedjo  (Purmerend-Hòa Lan) (02-12-2016)  €     50,- 
16- M.Pham Minh Ngoc (Brussel-Bỉ Quốc) (02-12-2016)  €   120,- 
17- AC. Vũ Văn Kỳ (Giesbeek-Hòa Lan) (09-12-2016)  €   100,- 
18- AC. Sơn & Nguyệt (Venlo-Hòa Lan) (09-12-2016)  €     20,- 
19- AC. Hùng & Hoa  (Duiven-Hòa Lan) (15-12-2016) €     50,-  
                                                                                                         ====== 
                                    Tổng Thu    € 9.350,-       
 
 Tổng chi cho buổi tổ chức Đêm Ca Nhạc 26-11-2016  
 

- Mướn âm thanh & ánh sáng  (Ánh Loan Purmerend tài trợ phần này)               €  500-  

- Tiền xăng anh chị em từ nước ngoài đến giúp văn nghệ (Ánh Loan tài trợ phần  này)   € 500,- 
 (Phùng Mạnh Quân (Đức) € 200,-Hùng & Duy (Đức)€ 150, 
 Bích Phượng (Đức) € 100,- Cảnh Lam (Bỉ) € 50,-    
- Muỗng nĩa, đĩa, ly, đồ nhựa, đũa, servetten. €   195,- 
- Nước uống BTC / Ban văn nghệ €   135,- 
- Tiền Giò, Chả Chiên, Chả Quế, Chả Lụa  €     50,- 
- Tiền in Flyer quảng €   250,- 
- Những onkosten linh tinh v.v.  €   220,- 
 ===== 
Tổng chi: € 1850.- 

Tổng kết: tổng thu (€ 9350) - tổng chi (€ 1850) = € 7500.- 

Bội Thu     € 7.500,- 
                                         
- Đã gửi giúp  “Thương Về Miền Trung” qua Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh (VN)       €   500,- 
- Đã gửi giúp  “Hướng Về Miền Trung ” qua hội Khát Vọng Sống  (VN)        `  € 7.000,- 
 
          
     Phần ẩm thực do các nhà Hảo Tâm ủng hộ BTC bán để quyên góp vào qũy( xem tiếp trang 8) 
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Bầu cử Hạ Viện 15 tháng 3 năm 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chưa bao giờ không khí bầu cử rộn ràng và dồn 
dập như mấy tháng qua và một vài tháng tới. Trump 
ở Mỹ, Brexit ở Anh,  Bà Le Pen sắp tới ở Pháp, và 
nhất là  Wilders ở Hòa Lan….Đó là ‘’ điểm mạnh ‘’ 
của chính thể Dân chủ. Được quyền chọn, thay thế 
người tài ra gánh vác việc nước. Chuyện này không 
bao giờ có ở các nước độc tài cộng sản. 
Chúng ta may mắn đã rời bỏ địa ngục cộng sản, 
đến được bờ tự do, được quyền nghe, nói, viết và 
thực hiện quyền làm chủ của mình. Thiệt là tiếc, tiếc 
vô cùng, nếu vì lý do nào đó, mình bỏ quên chuyện 
này. Và vì thế có bài viết này. Thử tìm hiểu đôi ba 
điều cơ bản về nền Dân Chủ của quốc gia đang 
nuôi dưỡng mình qua cuộc cầu cử Hạ Viện của 
Quốc Hội Hòa Lan, sẽ được tổ chức vào ngày thứ 
tư 15 tháng 3 năm 2017. 
 
Một vài sử liệu 
Đầu thế kỷ thứ 19, vào năm  Ất Hợi 1815, ở nước 
ta, trong lúc Vua Gia Long, Đế Hiệu Thế Tổ ( 1802 
-1819 ) – sau khi dẹp được quân của anh em Nhà 
Tây,  ban hành Bộ Luật để làm căn bản điều hành 
quốc sự thì tại Hòa Lan, , Bá Tước  Willem  sau khi 
quân của Napoleon  bị đánh bại, được phong làm 
vua Willem 1. Nhà vua đã cho tu chỉnh lại các điều 
khoản của bản Hiến Pháp đầu tiên do Pháp bảo trợ 
vào 1814. 
Theo Bản Hiến Pháp mới được tu chỉnh năm 1815, 
Hòa Lan lúc bấy giờ đã có Quốc Hội và được chia 
ra làm 2 Viện: Thượng Viện ( De Eerste Kamer ) và 
Hạ Viện (De Tweede Kamer). 
Lúc bấy giờ, luật bầu cử chỉ áp dụng giới hạn cho 
phái nam, chỉ dành cho một số người nhà giàu và 
cho giới quý tộc. Mỗi tỉnh chọn Đại Biểu của mình 
đưa vào Lưỡng Viện. Tổng số Dân Biểu và Thượng 
Nghị Sĩ lúc bấy giờ được ấn định là 110 Đại Biểu ( 
Bắc Hòa Lan 55 và Nam Hòa Lan 55  Đại Biểu ). 

Theo thời gian, Hiến Pháp của Hòa Lan tiếp tục 
được tu chỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển của 
xã hội.  Từ năm 1815 cho đến ngày hôm nay, đã có 
hơn 20 lần tu chỉnh Hiến Pháp. Lần tu chính cuối 
cùng vào năm 2008. Qua đó, các điều lệ ứng cử và 
bầu cử cũng thay đổi. 
Đến năm 1919 Hiến Pháp Hòa Lan mới có điều 
khoản về ứng cử cho phép mọi công dân, không 

phân biệt giới tính, tôn giáo hay địa vị xã hội, nhưng 
phải từ 25 tuổi trở lên. 

Về sau, tuổi được tham dự bầu cử giảm dần. 
Năm 1946, 23 tuổi;  năm 1965, 21 tuổi; năm 1972, 
18 tuổi trở lên cho đến ngày nay. 
Dân số Hòa Lang ia tăng, cho nên con số Đại biểu 
trong Quốc Hội cũng tăng theo.  
Kể từ sau lần tu chính năm 1848, con số Dân Biểu 
và Thượng Nghị Sĩ   
Hạ Viện (Tweede Kamer),  gồm có 150 Dân Biểu 
(trực tiếp do dân chọn). 
Thượng Viện (De Eerste Kamer), 75 Thượng Nghị 
Sĩ (không được trực tiếp do dân bầu). 
  
Hệ Thống Tổ Chức Bầu Cử: 
Dân được quyền tự do chọn người đại diện cho 
mình để điều hành việc nước là một trong những 
đặc điểm của chính thể Dân Chủ. Quyết định chọn 
người lãnh đạo quốc gia dựa vào yếu tố ‘’Đa Số‘’.  
Có hai hình thức bầu cử, kết quả dựa vào đa số. 
Đa số tuyệt đối; 
Đa số tương đối. 
Tùy theo từng điều kiện sinh hoạt dân chủ của mỗi 
quốc gia, Hiến Pháp của mỗi quốc gia áp dụng hình 
thức chọn người đại diện. 
- Cách thứ nhất, Đa Số Tuyệt Đối, căn cứ theo 
đảng nào đạt được ½ số phiếu hợp pháp + 1 ( hay 
nhiều hơn ) sẽ đắc cử. Thí dụ như bầu cử Tổng 
Thống ở Pháp, ở Mỹ, hay Quốc Hội ở Anh. 
- Hình thức thứ hai, dựa vào Đa Số Tương Đối, 
Đảng nào có số phiếu cao hơn sẽ được chọn, với 
điều kiện, tổng số Đại biểu của các đảng có phiếu 
cao không quá số ấn định. 
Quốc Hội Hòa Lan áp dụng hình thức bầu cử Đa Số 
Tương Đối này. 
Tổng số Dân Biều của các đảng đạt được số phiếu 
cao,  cộng lại phải là 150 Dân Biểu. Không hơn và 
cũng không thiếu. 
Một đảng đạt được 10% tổng số phiếu hợp pháp, 
sẽ có 10% Dân biểu , tức là 15 Dân Biểu trong Hạ 
Viện. 
  
Một vài con số về các đảng ra tranh cử vào Hạ 
Viện ngày 15 tháng 3 năm 2017. 
Cho đến chiều ngày 21 tháng 12 năm 2016, Hội 
Đồng Bầu Cử chính thức công bố, có tất cả 81 đảng 
ghi danh tham dự ứng cử vào Hạ Viện ( De Tweede 
Kamer ), được tổ chức vào ngày thứ tư, 15 tháng 3 
năm 2017. 
Bầu cử nhiệm kỳ này có thêm 18 đảng mới ra tranh 
cử. Đây là danh sách ứng cử nhiều nhất kể từ trước 
đến nay. 
Khi bài báo này đến tay quý vị, có thể có nhiều đảng 
tự ý rút lui, hoặc không đủ điều kiện để được ghi 
danh ra tranh cử. Hơn thế nữa, Ủy Ban bầu cử cũng 
đã cho biết, trên tờ phiếu để cho cử tri chọn ứng cử 
viên, chỉ có thể ghi tối đa 34 đảng mà thôi. Nếu trên 
con số này, Ủy Ban Bầu Cử sẽ gặp khó khăn về 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 1  n ă m  2 0 1 7                             12 

 
mặt tổ chức. Lúc đọc bản tin này, chắc chắn quý vị 
đã biết con sổ đảng ra ứng cử. 
  
Lạ một điều là , một đảng thành lập từ năm 1909,  
đã từng đạt đến 10,6 % tổng số phiếu bầu, có được 
10 Dân biểu trong Hạ Viện  (Thụ Ủy Paul de Groot),  
ngay khi Thế Chiến Thứ II vừa mới kết thúc, đó là 
Đảng cộng sản Hòa Lan  (CPN), thế mà đến kỳ bầu 
cử 1986 (Thụ Ủy Ina Brouwer), dân sợ quá, bỏ chạy 
hết. Đảng cộng sản không đạt được một ghế nào 
trong Quốc Hội, cũng chẳng ai chọn họ vào các cơ 
quan chính quyền địa phương. Nghĩa là cộng sản 
thật sự hết thời trên mảnh đất Dân Chủ Hòa Lan 
này. Người ta có cái cảm giác rằng, thà bầu cho 
Thú Vật còn tốt hơn là bầu cho đảng Cộng Sản. 
Thật vậy, ngay sau đó, năm 2002, trên chính 
trường Hòa Lan, người ta thấy xuất hiện một đảng 
mới, Đảng ( vì ) Thú Vật – Partij voor de  Dieren. 
Mặc dù rất còn  ‘’non‘’, chỉ chuyên phục vụ cho Thú 
Vật, thế mà  đảng (vì) Thú Vật đã được một số dân 
chọn đại diện, không những vào Hạ Viện ( 2 Dân 
Biểu ) mà còn vào Thượng Viện, Hội Đồng Tỉnh, 
Hội Đồng Thành phố,… 
Vậy thì, không phải người ta đã tin vào Thú Vật hơn 
là tin vào cộng sản hay sao???!!! 
  
Điều kiện cứu xét đơn ứng cử. 
Ngày 30 tháng 1 năm 2017, các đảng phải nạp 
danh sách ứng cử viên của đảng cho Hội Đồng Bầu 
Cử. Hội Đồng Bầu Cử sẽ cứu xét, đảng nào đủ và 
không đủ điều kiện để tham dự vào cuộc bầu cử. 
Hội Đồng Bầu Cử dưa vào các điểm sau đây để 
cứu xét ứng cử viên (chỉ dành riêng cho các đảng 
mới thành lập, hay trước đây có tham dự nhưng 
không trúng cử): 
a./ Danh xưng của đảng: Có trùng với các đảng 
khác hay không; 
b./ Danh xưng có hàm chứa ý nghĩa gây xáo trộn 
trật tự xã hội hay không; 
c./ Danh xưng có mỵ dân hay không; 
d./ Đảng có ghi danh ở phòng Thương Mại hay 
không; 
e./ Đảng có nạp tiền bảo chứng 2 tuần lễ trước 
ngày 30 tháng 1 hay không ( € 11.250 ); 
f./ Danh sách ứng cử viên có đủ ít nhất 30 chữ ký 
ủng hộ và giới thiệu ở vùng mình đứng ra ứng cử 
hay không?. 
  
Về tiền bảo chứng: 
Đối với các đảng mới ghi danh ứng cử hay đảng đã 
từng ghi danh nhưng không đắc cử, phải nạp € 
11.250 thế chân cho Hội Đồng Bầu Cử trước ngày 
18 tháng 1, tức là trước 2 tuần ngày công bố Danh 
Sách ứng Cử, ngày 30 tháng 1 năm 2017. Số tiền 
này, các đảng sẽ nhận lại nếu như sau ngày bầu 
cử, đạt ít nhất 75% phiếu cần thiết cho một ứng cử 
viên đắc cử vào Hạ Viện. Thí dụ kỳ bầu cử này có 
tổng số 7.500.000 cử tri hợp pháp đi bầu để chọn 
150 Dân Biểu. Như vậy số phiếu trung bình của 1 

Dân Biểu trúng cử là : 7.500.000 chia cho 150 . Kết 
quả 50.000 phiếu. Đó là số phiếu tối thiểu mà đảng 
phải đạt cho được để nhận lại tiền thế chân. Nếu 
không đủ, tiền này xung vào quỹ bầu cử. 
  
Chữ ký giới thiệu: 
Các đảng mới hay không trúng cử lần trước, muốn 
được ra tranh cử, phải có ít nhất 30 chữ ký của cử 
tri tại đơn vị ra ứng cử ( ngoài trừ ở các đảo Trung 
Mỹ chỉ cần 10 chữ ký ). 
Úy Ban bầu Cử chia Hòa Lan ra thành 20 đơn vị 
bầu cử; 19 trên lãnh thổ Hòa Lan và 1 ở ngoài Hòa 
Lan, gồm có các đảo vùng biển Trung Mỹ như 
Bonaire, Saba en Sint-Eustatius 
Các đảng muốn có danh sách của mình ở khắp 
nước, kể cả các hài đảo, nghĩa là có mặt trên 20 
khu vựa bầu cử, thì ít nhất cần phải có : 
 (30 x19 ) + 10 = 580 chữ ký. 
  

 
Bảng đồ ghi 19 khu vựa bầu cử trên toàn quốc. 
  
Số Ghi Danh: 
Mỗi đảng khi được hội Đồng Bầu Cử chính thức 
thừa nhận hợp lệ, sẽ nhận một số ghi danh. 
Đối với các đảng hiện đang có mặt trong Hạ Viện, 
Ủy Ban Bầu Cử sẽ chỉ định số thứ tự theo tổng số 
Dân Biểu đắt cử trong nhiệm kỳ hiện hành. Đảng 
nào có nhiều Dân Biểu nhất sẽ bắt đầu bằng số 1. 
Cứ thế tiếp tục,… 
Đối với các đảng mới hay đảng thất cử kỳ trước, 
UBBC sẽ cho bắt thăm….để nhận số ghi danh. 
Số ghi danh này sẽ hiện ngay trên đầu của danh 
sách ứng cử viên của đảng trên phiếu bầu. 
  
Lời cuối: 
Vì không sống được dưới chính thể độc tài cộng 
sản, chúng ta đã phải tạm thời xa quê hương, để 
đến nơi này xin tỵ nạn. Dân Hòa Lan đã gian rộng 
đôi tay đón chúng ta. Chúng ta đã thụ hưởng cuộc 
sống của một nước tự do. Chúng ta hưởng được 
tất cả quyền và nhận tất cả nghĩa vụ  như một công 
dân Hòa Lan. Tham dự bầu cử, ứng cử, cầm lá 
phiếu chọn người đại diện vào Quốc Hội,… là một 
trong những quyền lợi và nghĩa vụ. 
Chúng tôi hy vọng rằng trong cuộc bầu cử ngày 15 
tháng 3 năm 2017 sẽ có nhiều bà con tỵ nạn cộng 
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sản hăng hái đến phòng phiếu để chọn người đại 
diện cho mình vào Quốc Hội Hòa Lan. 
  
Hòa Lan, ngày cuối năm 2016. 
  
Trần Hữu Sơn 
  
Tài liệu tham khảo: 
Việt Nam Sử Lược  quyển II, Trần Trọng Kim  
 

Viet Sử Khảo Luận, quyển II,  Hoàng Cơ Thụy 
Politieke Stromen, Van Putten 
Internet: 
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweed
e-kamer 
Internet:  
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrqeym0/grond
wet_van_nederland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lại một cuốn lịch nữa qua đi, năm hết Tết đến mà 
tương lai nước nhà thì vẫn còn trong màn đêm âm 
u đen kịt. Đất nước ngày càng lún sâu vào thảm 
trạng dưới sự bất mãn cùng cực của muôn triệu 
người. Con đường mà ĐCSVN dẫn dắt 90 triệu 
mạng sống, chẳng những không lóe lên bất cứ tia 
sáng nào ở cuối đường hầm, mà còn là những 
chuỗi dài ngao ngán vô vọng. 
Nhìn lại toàn bộ cục diện của đất nước, xã hội cùng 
những gì đã và đang xảy ra, người dân không thể 
nào tránh khỏi ưu tư, trăn trở trong cảnh sống đầy 
dẫy phập phòng lo sợ cho một tương lai không lấy 
gì gọi là hứa hẹn. Người có tiền bạc, tài sản thì tính 
toán tháo chạy rời bỏ "thiên đường" XHCN, kẻ khốn 
khó nghèo nàn thì nhắm mắt buông xuôi phó mặc 
cho số kiếp. Một xã hội mà hầu như tất cả đều là 
GIẢ, từ con người giả tạo cho đến thức ăn, đồ dùng 
giả mạo chứa đầy chất độc hại gây mầm mống suy 
nhược, tàn phá cơ thể hoặc bệnh hoạn khó chuẩn 
trị. Một đất nước mà chỉ có sự giả tạo là sự thật. 
Hôm nay, nhìn vào thực thể của cả đất nước, hệ 
thống cầm quyền, sự vẹn toàn của lãnh thổ, lãnh 
hải, đạo đức, kinh tế, xã hội, môi sinh, nợ nần... tất 
cả đều nằm trong tình trạng bi đát toàn diện. Nhìn 
vào đâu cũng thấy đầy dẫy tiêu cực, suy đồi, tụt hậu 
với tâm trạng chán nản tột cùng. 
VTV1 Chống buôn lậu hàng giả - Tổng hợp năm 
2015 - Bạn sẽ hoảng sợ sau khi xem clip này! 

- Sự vẹn toàn của lãnh thổ lãnh hải: Cho đến hôm 
nay, 7 đảo thuộc chủ quyền của VN mà Trung cộng 
chiếm cướp trái phép vẫn chưa có dấu hiệu nào cố 
gắng lấy lại hoặc đưa vấn đề ra Toà Án Quốc Tế, 
trong khi giặc cướp vẫn an nhiên xây cất căn cứ 
quân sự kiên cố cùng thiết lập sân bay hiện đại, 
Trung cộng vẫn hống hách ngang ngược ban lệnh 
cấm đánh bắt và bắn giết, tông chìm tàu thuyền của 
ngư phủ VN. 
Trên đất liền, người Tàu và hàng hóa độc hại vẫn 
nhan nhản tuồng qua các cửa khẩu một cách tự do  
thoải mái. Đất đai, hãng xưởng của Tàu cộng vẫn 
tiếp tục mọc lên, các phố Tàu vẫn tiếp tục xây dựng.  
ĐCSVN và côn an vẫn không dám bén mảng đến 
những cơ sở mà Tàu cộng có bảng cấm. 
- Đạo đức xã hội: Gian dối, lừa mị không giảm mà 
ngày càng tung tác, cướp của giết người, giựt dọc 
ngay cả ban ngày. Người chết ở đồn côn an ngày 
càng nhiều, nữ giáo viên được khuyến khích hay 
ép buộc trở thành người tiếp khách, kể cả tình dục 
cho các quan chức. Thầy tu quốc doanh ngày càng 
đông cùng hành động tham ô, hiếp dâm, ăn nhậu 
ngày càng lộ liễu. 
- Đàn áp gia tăng: Dưới mật lệnh của quan thầy Tàu 
cộng, lực lượng CSCĐ, côn an côn đồ càng tăng 
cường quân số, vũ khí đàn áp ngày càng đầy đủ, 
bắt bớ, bỏ tù dân oan cùng những người đấu tranh 
vì yêu nước ngày càng dữ dội. 

Cảm nhận cuối năm về tình trạng đất nước 
Nhìn lại toàn bộ cục diện của đất nước, xã hội cùng những gì đã và đang xảy ra, người dân không thể 
nào tránh khỏi ưu tư, trăn trở trong cảnh sống đầy dẫy phập phòng lo sợ cho một tương lai không lấy 
gì gọi là hứa hẹn. Người có tiền bạc, tài sản thì tính toán tháo chạy rời bỏ "thiên đường" XHCN, kẻ 
khốn khó nghèo nàn thì nhắm mắt buông xuôi phó mặc cho số kiếp. Một xã hội mà hầu như tất cả đều 
là giả, từ con người giả tạo cho đến thức ăn, đồ dùng giả mạo chứa đầy chất độc hại gây mầm mống 
suy nhược, tàn phá cơ thể hoặc bệnh hoạn khó chuẩn trị. Một đất nước mà chỉ có sự giả tạo là sự 
thật. 

* 
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- Kinh tế lụn bại: Sau hơn 40 năm không còn chiến 
tranh nhưng kinh tế ngày càng suy sụp, ngân sách 
cạn kiệt vì phải chi phí cho những tổ chức ăn hại 
như quân đội và côn an cũng như những tổ chức 
ngoại vi của đảng. Giờ đây, VN còn đi sau cả Lào, 
Miến Điện và Campuchia. Không phát minh, không 
có đóng góp gì cho nền kỹ nghệ của thế giới mà chỉ 
làm công rẻ mạt cho thiên hạ, trai lao nô, gái đĩ xứ 
người để trông ngóng vào nguồn ngoại tệ của cái 
gọi là "xuất khẩu osin". 
- Nợ nần chồng chất: Tiền mượn bao la, nợ nần 
bao vây, mượn nợ để trả nợ!. Tài sản của quốc gia 
lần lượt vào túi của các tham quan tẩu tán ra nước 
ngoài mua nhà sắm xe, con cái ăn xài phung phí để 
rồi người dân phải gánh lấy hậu quả oằn vai trả nợ. 
- Môi sinh bị tàn hủy, chất độc hại tràn lan: Nhằm  
củng cố quyền lực cai trị, đảng CSVN đã bán dần 
những tài nguyên của đất nước với những giá cả rẻ 
mạt. Nhận hối lộ đút lót của những tập đoàn tài 
phiệt, nhắm mắt làm ngơ hoặc ký kết, hợp thức hóa 
những hành động phá hủy môi sinh mà Formosa, 
gây ô nhiễm sông Hậu... là những thí dụ điển hình. 
Nhắm mắt làm ngơ hoặc không đưa ra những kế 
hoạch cụ thể nhằm bảo vệ sức khỏe của dân 
chúng. Chất độc hại tràn lan mọi sông hồ, cá chết, 
biển chết, người chết hay mang bệnh vì những chất 
cực độc được đổ vào VN có chủ đích này. 
- Thua sút lân bang: Việt Nam nằm ở đâu trong 
bảng xếp hạng của thế giới?. Hỏi tức trả lời. Đất 
nước luôn tự hào có hàng chục ngàn Giáo sư, Tiến 
sĩ nhưng vẫn luôn nghèo nàn tụt hậu, thua sút cả 
thảy các nước trong khu vực Đông Nam Á. 
- Tương lai mờ mịt: Trong hoàn cảnh của mọi vấn 
đề hầu như bị tê liệt toàn diện hôm nay, ĐCSVN 
chẳng những không có được những phương sách 
nào giải cứu mà còn gây thêm vô vàn tiêu cực cho 
xã hội khiến tình trạng càng bị lún sâu hơn, sự bất 
mãn và thất vọng ngày càng trầm trọng trong lòng 
dân chúng. 
- Hiểm họa vong nô: Chỉ còn 3 năm nữa là đến hạn  
kỳ mà ĐCSVN qua sự thay mặt của Nguyễn Văn 
Linh, ĐM và Phạm Văn Đồng đã ký kết, trong 3 năm 
này nếu không có sự thay đổi nào hay bất cứ sự 
nhiệm mầu nào để hóa giải thì hãy coi như chúng 
ta đã MẤT NƯỚC để trở thành một tỉnh lị của Tàu 
cộng. 
Ngày hôm nay, không ai mà không thấy được sự tệ 

hại mà ĐCSVN đã gây nên cảnh thảm bại cho đất 

nước, 90 triệu con người, hầu hết ai cũng than thân 

trách phận trong sự ngao ngán về một hệ thống 

cầm quyền ngu dốt. Yếm thế, nhu nhược trong 

sách lược đối ngoại nhưng rất tàn độc, vô nhân đạo 

với dân chúng, lớp người đã nuôi sống chính mình. 

Ai cũng hiểu nguyên nhân cùng hệ quả sự thất bại 

thê thảm ngày hôm nay của đất nước là do ĐCSVN 

nhưng mấy ai mạnh dạn đứng lên tranh đấu cho 

chính bản thân, gia đình mình và cho cả dân tộc. 

Sự cam tâm cúi đầu này sẽ là kết cục của nô lệ và 

MẤT NƯỚC, một sự lô gíc hiển nhiên. 

Nghịch lý này, ai là người có trách nhiệm giải quyết 
?. Câu trả lời hẳn nhiên không là từ đảng cộng sản 
 Thái thú mà phải là do sự quyết chí của toàn dân 
đứng lên tự giải cứu lấy mình. Đây cũng là sự trăn 
trở cũng như bổn phận và trách nhiệm của hàng 
triệu người Việt Nam còn quan tâm đến vận mệnh 
quốc gia. 
 
Nguyên Thạch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp 
 
Trangđài Glasssey-Trầnguyễn 
 
Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp 
vạt đàn tranh 
đưa võng 
tiếng trời 
 
rạ ôm ruộng 
húp bầu đất cạn 
buổi chợ chiều lấp lửng 
khô ran 
 
chiếc áo trắng 
mài nước sông mấy bận 
cái quần con 
nhảy cò châp̣ 
co chân 
lập đông đáo đầu hè 
cục cựa 
cục vôi thừa 
lấp xấp ô quan 
 
Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp 
một màu xanh rớt xuống 
vỡ giữa hồ 
con bói cá 
lao đi cùng bí mật 
rêu xanh buồn 
nằm khóc bạn 
tồ ô 
 
Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp 
rèm vô ngôn 
ẩn hiện chân không 
trái mù u 
hẹn hò vạn hạnh 
cây tầm vông 
cắc cớ giận Ông Trời 
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Liege một thành phố của Bỉ nằm sát biên giới 

Đức, ở nơi đây người ta dùng đến 3 thứ tiếng 

Đức, Bỉ và Hà Lan (Hòa Lan). 

 

Tôi đến nhà ga trung tâm Liege lúc 3 giờ chiều, mùa 
này trời châu Âu tốt rất nhanh. Lần trước tôi đến 
đây hình như đã hơn 2 năm, tiễn tôi về tại sân ga 
hôm đó là ông Lê Hữu Đào. Người đàn ông già, nét 
mặc khắc khổ đứng trên sân vẫy tay tiễn tôi khi 
đoàn tàu rời đi. 
 
Lê Hữu Đào có lẽ là một trong những người hải 
ngoại chống chế độ cộng sản bên bỉ nhất, ngay từ 
những ngày tháng 4 năm 1975. Chàng thanh niên 
Lê Hữu Đào đã đấu tranh với đại sứ quán VNCH 
(Việt Nam Cộng Hòa) tại Bỉ để không bàn giao toà 
nhà cho phe miền Bắc thắng cuộc. Hơn 40 năm trôi 
qua, những năm tháng đấu tranh dài dằng dặc hiện 
từng nét trên khuôn mặt đăm chiêu của ông, khiến 
ông nét mặt đầy khắc khổ, đớn đau. 
Người ta đồn ông là đảng viên Việt Tân cỡ lớn ở Bỉ. 
Tôi không quan tâm ông ở tổ chức nào, một kẻ 
giang hồ đơn độc như tôi, một mình đi lại trên thế 
giới này, tôi trọng con người mà tôi thấy họ quan hệ  

được, chứ không cần biết họ ở tổ chức nào. Lê Hữu 
Đào nếu là người Việt Tân ở Bỉ, tôi cũng dành cho  
ông ta sự thiện cảm chân thành như gia đình ông 
Thọ bên Oslo hay em Hồng Thuận ở Cali. 
Nhưng đó chỉ là quan hệ bạn bè, quý mến nhau. 
Việc của ai người đó làm. 
Bởi thế tôi đến Liege, không liên hệ với ông Đào 
nhờ giúp đỡ trong việc đi lại, phiên dịch. 
 

*   *   * 
Rất khó khăn từ nhà ga tôi mới tìm được bến xe 
liên quốc gia, trời Bỉ mưa gió cuối thu, lạnh và lá 
vàng xoáy trong cơn gió táp vào mặt theo cái lạnh. 
Tôi đứng chờ người của Trịnh Xuân Thanh. 
Thanh xuống trước, đầu tiên tôi tưởng đó là chiếc 
xe buýt của Bỉ, sau mới biết đó là xe của Hà Lan 
(Hòa Lan). Theo sau xuất hiện hai người nữa một 
già, một trẻ. Cả hai người tôi chưa bao giờ gặp họ. 
 
Chúng tôi tìm một quán ăn ngồi nói chuyện. Chào 
hỏi và gọi đồ, một lúc song người già hỏi. 
- Hiếu biết vì sao ông Lê Quý Vương mạnh mẽ 
tuyên bố truy nã đỏ không.? 
Tôi lắc đầu. Ông ta nói. 
- Ông ấy không phải nói chơi đâu, mặc dù các luật 
sư đều khẳng định Interpol không bao giờ công 
nhận tội danh mà Việt Nam đưa ra. Cái đó thì ai 
cũng biết, nhưng ông ta tin rằng sẽ có cách bắt 
được Thanh, nên mới nói vậy. 
Tôi ngạc nhiên. 
- Nếu không có Interpol, thì bắt làm sao được.? 
Người đàn ông già cười, ông quay sang chàng 
thanh niên trẻ hất hàm nói. 
- Kể cho Hiếu biết đi. 

Lts. Vụ án Trịnh Xuân Thanh trong thời gian qua nổi đình nổi đám trên 

các trang mạng qua loạt bài “Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần” của blogger Người Buôn Gió (Bùi 

Thanh Hiếu) dài 15 tập. Tổng Bí Thư CSVN, Nguyễn Phú Trọng rất cai cú vụ này, vì đã không cách 

nào tìm bắt được Trịnh Xuân Thanh và cũng không biết bộ phận nào của chế độ đã che giấu đưa 

Thanh ra khỏi Việt Nam và hiện nay Thanh đang ở đâu? Gần đây bộ công an đã chính thức ra thông 

báo truy nã Trịnh Xuân Thanh và tuyên bố Thanh đã nằm trong danh sách truy nã quốc tế (Interpol). 

Tuy nhiên, vào ngày 24-11-2016 blogger Người Buôn Gió đã tiết lộ bí mật này qua bài viết “Trịnh 

Xuân Thanh – Tên anh không có trong danh sách”. Lần tiếp xúc này, Ngưòi Buôn Gió đã gặp tận mặt 

Thanh và anh đã hé lộ cho biết Thanh đi xe mang bản số của Hòa Lan. Điều này cho thấy xác xuất 

rất cao là Trịnh Xuân Thanh hiện nay đang ở tại Hòa Lan hoặc có liên hệ với đại xứ quán VC tại Hòa 

Lan. Xin mời độc giả theo dõi bài viết sau đây của blogger Người Buôn Gió. (Để giữ tính trung thực 

của bài viết, VNNS đã giữ nguyên văn bài của tác giả, tuy nhiên sẽ mở ngoặc để chú thích những từ 

ngữ mà chúng ta thường quen dùng). 

TRỊNH XUÂN THANH - TÊN ANH 

KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH 

Thanh Hieu Bui 
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Chàng trai trẻ, luôn tủm tỉm cười từ đầu, anh ta chắc 
còn chưa đến 30. Anh ta nhìn tôi với vẻ đầy quý 
mến. 
- Đại ca, đọc đai ca bao lâu rồi bây giờ mới được 
gặp, hâm mộ đại ca lắm. Em là dân tin học, đọc đại 
ca từ hồi còn yahoo 360 cơ. Hồi còn là sinh viên ấy 
ạ. 
Chàng trai kéo ghế lại gần tôi hơn, cậu nói. 
- Anh có biết trước kia mấy năm, ngân hàng Đức 
Deutschbank đầu tư vào Việt Nam rất nhiều 
không.? 
Tôi gật đầu. 
- Anh có nghe. 
Chàng trai. 
- Đấy anh ạ, trong số tiền đầu tư đó, có một khoản 
rất lớn rót vào VTC, một phần lớn số tiền đó là vào 
mảng game online. Người đại diện cho mảng game 
onlie của VTC lúc đó là Lê Quý Quốc.  

 
Doanh thu mảng này thu về một tháng đến 300 tỷ. 
Trước kia có một bọn cũng kinh doanh trò cờ bạc 
qua mạng này alar Rik Play và Vin Play. Bọn này 
về sau bị Quốc dùng tiền xui báo Công Luận khơi 
mào tố cáo, đề nghị công an vào cuộc. Bọn đó phải 
bị bật bãi khỏi cái trò rất ngon ăn này. Mặc dù thế 
lực đằng sau tay bỏ vốn rất lớn, nhưng ông đỡ đầu 
về hưu rồi nên đành phải nhượng bộ cho bọn Quốc. 
Ông này không liên quan đến việc mình, nên không 
cần nhắc ở đây. 
Nhưng Quốc là người thương thảo với phía đầu tư 
của Đức từ đầu, nên quan hệ rất tốt. Vừa tin học, 
vừa ngân hàng, không nói anh cũng đoán hai cái 
này liên quan đến an ninh rất nhiều. Vì lý do chống 
khủng bố, người làm ngân hàng và tin học thường 
buộc phải có quan hệ với cơ quan an ninh. 
Tôi căng tai ra nghe, buột mồm hỏi. 
- Trò chơi game liên quan đến ngân hàng Đức và 
tin học, rồi dẫn đến thông tin cá nhân à.? 
Chàng trai nói. 
- Liên quan chứ anh, làm sao mình biết được chắc 
là không liên quan. Họ làm ăn với nhau, trao đổi 
thông tin, nhờ vả chút gì đó ai biết được. 

Người đàn ông già nói. 
- Mình cẩn tắc vô áy náy (cẩn thận tránh phiền 
phức về sau), Hiếu có biết Quốc là con ai không.? 
Tôi lắc đầu. Ông ta cười bảo nhỏ. 
- Đó là con của thượng tướng Lê Quý Vương đấy. 
Tôi bất ngờ buột miệng. 
- Trời., thật thế sao? 
Người đàn ông già gật đầu. 
- Đúng, vì thế ông Vương mới nghĩ mình có thể, có 
thể thôi nhé, thông qua mối quan hệ này để lần tìm 
Thanh. Tất nhiên thì ngân hàng Đức, an ninh Đức 
không có chuyện họ vượt qua pháp luật để làm hại 
trực tiếp đến Thanh. Nhưng dù chỉ 1% thì vẫn nên 
cẩn thận phải không. Không phải một người làm 
thứ trưởng thường trực Bộ Công An có thể nói khơi 
khơi như thế, ông ta phải có những chiêu trò gì 
trong tay mới phát biểu mạnh như vậy tại quốc hội. 
Hiếu chú ý đoạn ông ta nói về Trịnh Xuân Thanh 
theo dõi qua mạng. Tuy là chung chung, ai cũng 
theo dõi qua mạng được cả. Nhưng cũng phải cần 
cảnh giác, có thể ông ta dùng đội ngũ (nhóm 
chuyên viên) tin học riêng của con mình, không 
cần qua cục an ninh mạng để theo dõi trao đổi của 
Thanh với bên nhà. 
 

 
 
Tôi quay ra hỏi Thanh. 
- Anh vẫn gọi điện và mail về Việt Nam sao.? 
Thanh cười. 
- Không, anh bỏ mẹ cả điện thoại lẫn mail rồi. Thế 
nên có chuyện bọn nó đồn anh bị bắt, bị trục xuất 
này nọ. Cả tháng rồi anh chả liên hệ gì nữa, đợi 
thằng em này nó rành kỹ thuật nó lo cho mình đã. 
Cậu trẻ nói. 
- Với trò chơi game online ăn tiền bằng cách nạp 
thẻ này, ngày nay rất hốt tiền anh ạ. Ông Vương 
thông qua Quốc có thừa tiền và kỹ thuật và quan hệ 
ở Đức để làm vụ anh Thanh mà không cần thông 
qua Bộ Công An. 
Tôi ngạc nhiên hỏi. 
- Tiền và kỹ thuật với quan hệ thì làm gì ở đây.? 
Thanh cười, cậu trẻ cười. Người đàn ông nói. 
- Đó là biện pháp tổng hợp, Hiếu không trong ngành 
không hiểu được đâu. Họ thông qua mối quan hệ 
và kỹ thuật tin học tìm nơi Thanh ở. Có tiền họ cử 
người riêng của họ, đến khống chế đe doạ Thanh, 
cùng lúc ấy họ cho người nhà liên hệ thuyết phục. 
Nôi công ngoại kích, trong trường hợp đó Thanh chỉ 
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có nước tự mà ra sân bay theo họ về, không cần 
phải bắt bớ gì cả. Vừa năm, sáu thằng nó xộc đến 
vây quanh hằm hè (hầm hừ - tỏ thái độ gây sự), 
vừa mẹ cha ở nhà khóc lóc con ơi con hỡi về nhận 
khoan hồng, chịu án vài ba năm còn gặp mẹ cha, 
các anh ấy hứa bảo đảm chắc chắn vậy rồi, con về 
đi. Như thế ai mà cưỡng được hả Hiếu. 
Tôi hỏi. 
- Thế là ông Vương làm việc nào đó, có lúc cũng 
chẳng cần đến Bộ Công An à anh.? 
Người đàn ông già nói. 
- Nghề này nó vậy, tin gì nhau, mỗi thằng có quan 
hệ riêng, có tay chân riêng, có đặc tình (tình báo) 
riêng. Chả ai tin ai cả. Thế mới là công an chứ Hiếu. 
Tôi tẩn ngẩn (tần ngần) người, băn khoăn. 
- Tưởng anh Thanh cũng quan hệ tốt với bên công 
an, thấy ông Vương nói về vụ này cũng khách quan 
mà. 
Người đàn ông. 
- Lúc chưa nắm trong tay thì thế, còn lúc nắm trong 
tay thì biết được ông ấy sẽ xử thế nào. Thôi cứ 
tránh đi cho lành. Giờ chúng tôi tìm chỗ khác để 
Thanh ổn định, chạy đi chạy lại mệt lắm. Nên có thể 
mình sẽ không gặp lại một thời gian. Có gì chúng 
tôi sẽ liên lạc, à mà Hiếu đã làm visa Anh chưa.? 
Tìm được ai gửi giấy mời rồi chứ, cần chúng tôi hỗ 
trợ không.? 
Tôi lắc đầu. 
- Em chưa làm, từ giờ đến giữa năm sau em sẽ 
không đi đâu lâu quá. Nhà em có việc, bạn em cũng 
gửi giấy mời rồi. Mấy việc này em tự lo, mình tránh 
được cái gì liên quan đến nhau thì tránh anh ạ, giấy 
trắng mực đen phiền lắm. Bây giờ em phải đi về, 
em mua vé đổi tàu ở đây, còn 40 phút nữa tàu chạy. 
Thôi chào các anh. 
Chúng tôi đứng dậy chào nhau, cậu thanh niên bám 
tay tôi hỏi. 
- Anh có mang sách của anh không, em muốn một 
cuốn cho ông già ở nhà.? 
Tôi lắc đầu, hẹn sẽ gửi cậu sau. Tôi nói không cần 

tiễn tôi ra ga, vì ở Liege này cũng nhiều người Việt 

họ biết tôi. 

*   *   * 

Tôi ra sân ga một mình, bỗng nhớ năm nào Lê 

Hữu Đào tiễn mình ở đây. Hôm nay viết bài này, 

chợt nhớ đến vụ ầm ĩ của Hùng Cửu Long, nhớ 

nhất câu thơ anh ta đưa trên Facebook, không 

biết anh ta làm hay chôm ở đâu. 

Việt Tân, Việt Cộng, Việt Kiều 

Cả ba Việt ấy đều là anh em. 

Đến bây giờ thì tôi quan hệ cả ba loại Việt ấy, thế 

tôi là Việt gì nhỉ.? 

Có lẽ tôi là Việt Gian. Kakakaka I love you 8888. 

 

  Quê Hương, Em Và Ta 

 Trần Đức Phổ 

Viễn xứ tàn xuân còn lạnh lắm 
Gió lùa xiêu vẹo dáng người đi 
Mắt nhớ nhung ai nhiều u ám 
Phương trời mờ ảo mộng thiên di. 
 
Em gửi dùm anh thêm chút nắng 
Xóa dùm hơi lạnh của tuyết sương 
Đốt dùm ngọn lửa trong đêm vắng 
Cho lòng bừng dậy vạn yêu thương. 
 
Quê nhà phượng thắm đang mùa đỏ 
Áo dài duyên dáng nét đan thanh 
Dạo bước chân mềm trên phiến cỏ 
Em có chạnh lòng nhớ đến anh ? 
 
Quê cũ đìu hiu một bóng người 
Ngóng chờ viễn khách cuối trời sương 
Tình yêu lặng lẽ nhưng nồng thắm 
Như sợi nắng vàng ngọt sắc hương. 
 

Ngày Em Xa Anh 

 Trần Đức Phổ 
 

Em xa xóm nhỏ chiều nay 

Con đường quen, bỗng một ngày lạ ghê ! 

 

Đâu rồi chim sáo cành me 

Gió bay tà áo, tóc thề vân vi 

 

Những bông cúc dại nghĩ gì 

Nghiêng vào lá cỏ thầm thì nhớ nhung 

 

Nhà ai câu hát não nùng 

À ơi.. chim sáo xổ lồng bay xa.. 

 

Sáo bay quên cội cây già 

Quên con đường cũ, quên ta, quên tình ! 

 

Em đi xây mộng yên lành 

Ta về đối bóng trăng thanh nhớ người 

 

Cũng là chỉ nhớ mà chơi 

Như sương nhớ khói, như trời nhớ mây 

 

Ngày xưa lụa chẳng vào tay 

Bây giờ lụa đã xa bay mịt mù ! 

 

 

 

 

http://poem.tkaraoke.com/14718/Tran_Duc_Pho/
http://poem.tkaraoke.com/14718/Tran_Duc_Pho/
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Có phải sấm Trạng Trình 

 đang ứng nghiệm ? 

 

Ngọc Ẩn (Danlambao)  

“Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh 
Can qua xứ xứ khổ đao binh 
Mã đề dương cước anh hùng tận 
Thân dậu niên lai kiến thái bình.” 
 

Long vĩ (2012) xà đầu (2013) là cuối năm con rồng 
đầu năm con rắn bắt đầu có chiến tranh ở khắp nơi. 
Hiện tại Bắc Hàn đe dọa tấn công Nam Hàn và Hoa 
Kỳ. Ở trung đông, Syria đang có chiến tranh dữ dội 
giữa người dân và kẻ cầm quyền, Iran và Palestine 
đe dọa tiêu diệt Do Thái. Do Thái có lẽ sẽ đánh phủ 
đầu Iran trước khi Iran có võ khí nguyên tử trong 
năm 2013. Ở Á châu Trung Quốc tranh chấp hải 
phận với Nhật Bản và Philipines, TQ chiếm biển 
đảo của Việt Nam. Chiến tranh giữa Nam và Bắc 
Hàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và sẽ kéo theo TQ, 
Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Ấn Độ vào cuộc thì 
đúng là “can qua xứ xứ khổ đao binh”. “Mã đề 
dương cước anh hùng tận” đầu năm con ngựa 
(2014) cho đến cuối năm con dê sẽ có nhiều người 
chết vì chiến tranh. Chiến tranh nguyên tử có thể 
bùng nổ ở bán đảo Triều Tiên và lây sang TQ. TQ 
rất lo sợ là khi Bắc Hàn xử dụng võ khí nguyên tử 
thì Nam Hàn và Mỹ sẽ trả đũa bằng bom nguyên tử. 
TQ có chung biên giới với Bắc Hàn, TQ sẽ bị phóng 
xạ nguyên tử mà phải di cư nhiều chục triệu dân 
khiến kinh tế TQ gặp khủng hoảng. TQ bênh vực 
Bắc Hàn mà vào cuộc chiến thì Nhật Bản, Úc và Ấn 
Độ là đồng minh của Mỹ sẽ tấn công Bắc Hàn và 
TQ. Chiến tranh sẽ kéo dài từ năm con ngựa (2014) 
cho đến hết năm con dê (2015) với số người tử 
vong của các bên tham chiến rất cao. Bắt đầu năm 
con khỉ (2016) cho đến con gà (2017) mới nhìn thấy 
thái bình. 

Nghe thì có vẻ trớ trêu nhưng điều tốt đẹp cho dân 
tộc Bắc Hàn chính là được Mỹ và Nam Hàn tấn 
công, chiếm đóng. Nếu Mỹ phải thả hai quả bom 
nguyên tử vào Bắc Hàn để tiêu diệt những lãnh đạo 
độc tài thì dân Bắc Hàn được thực sự giải phóng 
cho dù sẽ có một số dân chết lây trong chiến tranh. 
Hai quả bom nguyên tử sẽ tàn phá Bắc Hàn ít hơn 
và ngắn hạn hơn là sự tàn phá của đảng CS Bắc 

Hàn. Ban lãnh đạo Bắc Hàn như căn nhà đã bị mối 
mọt ăn rỗng ruột. Cách tốt nhất là đốt căn nhà để 
tiêu diệt toàn bộ mối mọt và xây cất lại nhà mới tốt 
đẹp hơn. Mỹ đã từng chấm dứt chiến tranh với Nhật 
bằng hai quả bom nguyên tử và dẹp đi chế độ độc 
tài phong kiến ở Nhật và giúp nước Nhật xây dựng 
lại như ngày hôm nay. Nhật Hoàng ngày nay chỉ 
còn là biểu tượng chứ không trực tiếp điều hành 
guồng máy quốc gia. Cái may mắn của đất nước 
Đại Hàn là vẫn còn có một nửa là Nam Hàn giàu 
mạnh, dân trí cao và được Mỹ giúp đỡ tận tình. Khi 
Đại Hàn thống nhất và không còn bị độc tài cộng 
sản ngự trị thì đất nước Đại Hàn sẽ có thêm tài 
nguyên và nhân lực xây dựng đất nước. Nam Bắc 
Hàn sẽ thống nhất tương tự như Đông Đức và Tây 
Đức và trở thành cường quốc thế giới. Dân tộc Việt 
Nam thì quá xui bị cộng sản độc tài đang ngự trị 
trên quê hương sau khi đất nước thống nhất. Kết 
quả là VN đứng gần hạng nhất vi phạm nhân quyền 
và tham nhũng và đứng gần hạng bét tự do báo 
chí.  

TQ đang rất lo sợ chiến tranh Triều Tiên bộc phát 
và tìm mọi cách để ngăn cản tên đàn em đừng gây 
sự mà vạ lây đến đàn anh. Đảng CSVN cũng mong 
muốn là chiến tranh Triều Tiên đừng xảy ra. Khi TQ 
bị lôi kéo vào chiến tranh Triều Tiên thì tên tay sai 
CSVN mất chỗ dựa và dân tộc VN sẽ đứng lên đòi 
nhân quyền và tự do dân chủ và chắc chắn đảng 
CSVN sẽ bị lật đổ. Khi TQ vì sợ vạ lây khoanh tay 
đứng nhìn tên đàn em Bắc Hàn bị Mỹ và Nam Hàn 
đánh bại thì đó cũng là dấu hiệu tốt cho toàn dân 
VN khởi nghĩa. Khi Bắc Hàn bị tiêu diệt thì Mỹ và 
Nam Hàn tiếp cận biên giới TQ và áp lực bao vây 
TQ rất khủng khiếp. 

“Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng (năm con rắn 
2014 hết sa tăng) 
Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng (năm con ngựa 
2014 quỷ đỏ CS chết) 
 
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời” (“Cha con 
dòng họ thầy tăng” có lẽ cụ Trạng ám chỉ sư quốc 
doanh đi tu vẫn lấy vợ.) 
“Nói đến độ thầy tăng mở nước (có lẽ cụ Trạng 
muốn nói các tôn giáo nổi lên) 
 
Đám quỷ kia xuôi ngược đến đâu (đám quỷ cộng 
sản ăn nói, hành động xuôi ngược) 
Bấy lâu những cậy phép màu 
Bây giờ phép ấy để lâu không hào.” (dân không 
còn sợ CS) 

“Cũng có kẻ non trèo biển lộiLánh mình vào ở nội 

Ngô Tề (có phải cụ Trạng Trình ám chỉ Việt kiều 

khắp nơi?)Có thầy Nhân Thập đi về (Việt kiều trở 
về giúp xây dựng đất nước sau khi CS từ trần) 
Tả hữu phù trì cây cỏ thành binh.” 
Có phải sấm ký của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm đang ứng nghiệm? 

http://3.bp.blogspot.com/-eZ_dquLA-x8/UVh_RbuufeI/AAAAAAAAJvE/qxnUehNxt4w/s1600/HetThoi-cs-danlambao.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Chủ đề 

NÉT VĂN HÓA & PHONG TỤC NGÀY TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 
 

Tục đưa ông táo: 
Tết Táo quân vào ngày 23 
tháng Chạp – người ta coi 
đây là ngày “vua bếp” lên 
chầu Trời để tâu lại việc bếp 
núc, làm ăn, cư xử của gia 
đình trong năm qua. Theo tập 
tục hàng năm ông Táo phải 
thu xếp lên trời vào ngày 23 

tháng chạp để tâu bày mọi việc dưới trần thế với 
Ngọc Hoàng. 
Bởi thế nên, trong ngày này, mọi gia đình người 
Việt Nam đều làm mâm cơm đạm bạc tiễn đưa “ông 
Táo “. Cứ phiên chợ 23 tháng Chạp, mỗi gia đình 
thường mua 2 mũ ông Táo, 1 mũ bà Táo bẵng giấy 
và 3 con cá chép làm “ngựa” (chuyện cá chép hoá 
rồng) đế Táo quân lên chầu trời. 
Sau khi cúng trong bếp, mũ được đốt và cá chép 
được mang ra thả ở ao, hồ, sông… Ngày ông Táo 
về chầu trời được xem như ngày đầu tiên của Tết 
Nguyên đán. Sau khi tiễn đưa ông Táo người ta bắt 
đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ 
tiên, treo tranh, câu đối, và cắm hoa ở những nơi 
trang trọng để chuẩn bị đón tết. 
  
Tục dựng cây nêu:  
Có thể dân thành phố ít có điều kiện thấy và làm 
công việc này. Đi xa một chút về vùng ngoại ô bạn 
sẽ được tận mắt thấy và tận tai nghe nói về cổ tục 
này. Cây nêu ở đây là cây tre dài khoảng 2,5 – 3 
mét (theo wikiped cây nêu là một cây tre cao 
khoảng 5–6 mét), được dựng trước sân nhà vào 
buổi tối trước giao thừa.  
Trên ngọn nêu có buộc nhiều thứ (tùy từng địa 
phương) như cái túi nhỏ đựng trầu cau và ống sáo, 
những miếng kim loại lớn nhỏ. 
Khi có giỏ thổi chúng chạm vào nhau và phát ra 
tiếng leng keng như tiếng phong linh, rất vui tai. 
Người ta tin rằng những vật treo ở cây nêu, cộng 
thêm những tiếng động của những khánh đất, là để 
báo hiệu cho ma quỷ biết rằng nơi đây là nhà có 
chủ, không được tới quấy nhiễu… Vào buổi tối, 
người ta treo một chiếc đèn lồng ở cây nêu để tổ 
tiên biết đường về nhà ăn Tết với con cháu. Vào 
đêm trừ tịch còn cho đốt pháo ở cây nêu để mừng 
năm mới tới, xua đuổi ma quỷ hoặc những điều 
không maỵ. 
Cây nêu thường được dựng vào ngày 23 tháng 
chạp, là ngày Táo quân về trời chính vì từ ngày này 
cho tới đêm Giao thừa vắng mặt Táo quân, ma quỷ 
thường nhân cơ hội này lẻn về quấy nhiễu, nên phải 
trồng cây nêu để trừ tà. Đến hết ngày mùng Bảy thì 
cây nêu được hạ xuống. Một vài năm trở lại đây 
thường thấy mọi người bán mía để tượng trưng 

thay cho cây nêu. Thấy cũng hay hay vì tết xong có 
thể hạ nêu xuống chén. 
  
Tục chơi hoa kiểng:  
 Hoa là linh hồn, hoa là 
cảnh sắc thiên nhiên trang 
điểm cho đời, nếu thiếu 
hoa thì còn gì là ngày Tết 
nữa. Vì vậy chưng hoa 
kiểng ngày Tết là một nhu 
cầu làm đẹp của dân tộc ta 
có truyền thống từ ngàn 
xưa, hơn nữa nó còn mang đậm nhiều ý nghĩa. 
Trên bàn thờ gia tiên cắm những bông vạn thọ, 
trường xanh… với sắc hoa vàng rực, đã nói lên 
được điều ước mong của mọi người là năm mới 
khoẻ mạnh và trường thọ. Chưng cây hoa đào, hoa 
mai, với sắc đỏ thắm của đào và những cánh mai 
vàng rực là những ước mơ hy vọng 
về sự đổi mới của mọi người, của gia 
đình, của Tổ quốc – thể hiện phong 
cách lạc quan, tự tin. 
  
 Tục gói Bánh Chưng:  
 Bánh chưng hình vuông, màu 
xanh, tượng trưng trái Đất, 
âm. Bánh dầy hình tròn, màu 
trắng, tượng trưng Trời, 
dương, thể hiện triết lý Âm 
Dương, Dịch, Biện chứng 
Đông Phương nói chung và 
triết lý Vuông Tròn của Việt Nam nói riêng. 
Bánh chưng âm giành cho Mẹ, bánh dầy dương 
giành cho Cha. Bánh chưng bánh dầy là thức ăn 
trang trọng, cao quí nhất để cúng Tổ tiên, thể hiện 
tấm lòng uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh 
thành dưỡng dục to lớn, bao la như trời đất của cha 
mẹ. 
Theo truyền thuyết, bánh chưng bánh dầy có từ 
thời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi phá xong giặc 
Ân.Vua muốn truyền ngôi cho con, nhân dịp đầu 
xuân, mới hội các con mà bảo rằng: ”Con nào tìm 
được thức ngon lành để bày cỗ có ý nghĩa hay thì 
ta truyền ngôi cho”. 
  
Tục chưng mâm ngũ quả:  

 Ngày Tết, ngoài các loại thức ăn 
cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ 
nhất thiết phải chưng mâm ngũ 
quả. Chuối là cái nền cho mâm ngũ 
quả, thứ đến là bưởi hoặc phật thủ, 
hai loại này bắt buộc phải có. Ba 
loại còn lại phụ thuộc thì tuỳ loại 

quả có ở mỗi vùng mỗi khác nhau. Nhưng chung 
lại, mâm ngũ quả là những loại trái cây chứa nhiều 
chất dinh dưỡng, đáp ứng đủ cho nhu cầu hoạt 
động của con người. Vì vậy, chưng mâm ngũ quả 
ngày tết là một ý nghĩa nói lên ước vọng của gia 
đình bước sang năm mới được no đủ.  
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Ðã gọi là ngũ quả thì nhất thiết phải là 5 loại quả. 
Nhưng các vùng, các miền do mùa xuân hoa trái 
khác nhau, nên mâm ngũ quả cũng khác nhau như: 
chuối, bưởi, phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dừa, na, 
hồng xiêm, táo… 
Mỗi quả mang một ý nghĩa: 
Chuối – phật thủ: như bàn tay che chở. 
Bưởi – dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn năm 
mới đầy ngọt ngào, may mắn. 
Hồng – quýt: rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng 
trưng cho sự thành đạt. 
Ở vùng Thủ Dầu Một, ngày Tết hầu như nhà nào 
cũng có mâm lễ: Long – Lân – Quy – Phụng. Kết từ 
hoa quả – tứ linh hoàn toàn mang tính hình tượng 
như hoa quả kết thành “vật thực”, thể hiện lòng 
thành của con cháu tưởng nhớ gia tiên, cảm tạ ơn 
trời, ơn đất. 
Mâm ngũ quả trong Nam cũng khác so với ngoài 
Bắc. Trên mâm ngũ quả ở ngoài Bắc thường có : 
Bưởi, đào, quýt, chuối, hồng. Có khi người ta thay 
bưởi bằng phật thủ hoặc lựu Mâm ngũ quả trong 
Nam vẫn cứ giữ nguyên truyền thống là mãng cầu, 
sung, dừa xiêm, đu đủ, xoài mà các bà thường 
quan niệm sơ đẳng là “cầu – sung – vừa – đủ – xài”. 
  
Mâm cỗ cổ truyền ngày tết:  
Ngày Tết sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi mâm cỗ 
với những món cổ truyền để thắp hương ông bà tổ 
tiên bày tỏ lòng tôn kính theo đúng truyền thống. 
Một mâm cỗ Tết theo kiểu cổ truyền sẽ bao gồm 
những món ăn như thế nào? 
Theo truyền thống, cứ chiều 30 Tết, dù còn bao 
nhiêu công việc thì người phụ nữ trong nhà vẫn 
phải dành thời gian để chuẩn bị một mâm cơm thịnh 
soạn để dâng mời ông bà tổ tiên về sum họp, chung 
vui đón Tết cùng con cháu. 
Tùy điều kiện mà mâm cơm cuối năm của mỗi gia 
đình sẽ nhiều hay ít món, nhưng phổ biến với các 
gia đình trung lưu là từ 8 đến 10 món khác nhau. 
Không thể thiếu là dưa hành, bánh chưng, giò xào, 
gà luộc hay bát canh bóng thả ngọt vị tôm khô được 
chế biến khéo léo. Tuy đều là những món ăn đã 
quen thuộc, nhưng với khẩu vị tinh tế của người 
xưa, để chế biến thành công từng món cũng đòi hỏi 
những bí quyết riêng. 
Bên cạnh yếu tố tâm linh thể hiện ở sự hiện diện đủ 
màu sắc của ngũ hành trong mâm cỗ Tết, người Hà 
Nội xưa ăn Tết cũng rất khéo và khoa học, ấy là 
chọn món ăn mùa nào thức nấy để từ nguyên liệu 
đến các vị phụ gia đều ở độ tươi ngon nhất. Đó là 
lý do tại sao vào mùa xuân, những món ăn như nộm 
su hào, bát thịt đông hay lòng gà xào dứa lại có mặt 
trong mâm cỗ ngày Tết. Thêm một đĩa chả quế 
thơm dịu, bát canh chim hầm hạt sen hay nấm bao 
giò là có đầy đủ một mâm cỗ thịnh soạn dâng lên 
ông bà. 
Nhiều món là vậy nhưng các cụ ta quan niệm: ăn là 
để thưởng thức, bởi vậy nên mỗi món chỉ bày vào 
một bát hay đĩa nhỏ. Cùng với một chút công phu 

trong cách trình bày, mâm cỗ Tết sẽ vừa đa dạng, 
hài hòa, lại đẹp mắt. 
Với những gia đình thượng lưu, mâm cỗ cổ có thể 
lên tới 14-16 món. Khi ấy, có thể chế biến thêm cá 
trắm đen kho giềng, bí tần hay đĩa nem rán. 
 
Ngày nay, mâm cỗ truyền thống cũng đã được cách 
tân đa dạng hơn với nhiều món được chế biến cầu 
kỳ. Nhưng để nhớ đến hương vị Tết xưa thì có lẽ 
những món ăn truyền thống được làm đúng cách, 
đậm đà hương vị vẫn là những nét không thể thiếu 
để làm nên một cái Tết trọn vẹn ý nghĩa trong mỗi 
gia đình Việt Nam. 
  
Tục xông đất ngày Tết:  
 Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc tết 
chừng năm mười phút chứ không ở lại lâu, cầu cho 
mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi 
chảy thông suốt. Người đi xông đất xong có niềm 
vui vì đã làm được việc phước, người được xông 
đất cũng sung sướng vì tin tưởng gia đạo mình sẽ 
may mắn trong suốt năm tới. Thời xưa chỉ có 2 cách 
chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm. 
Kẻ làm quan, người có học chọn người xông đất có 
tuồi hợp tuổi với chủ nhà. Người xông đất phải là 
đàn ông trụ cột trong gia đình. 
Đối với người dân lao động thì 
đơn giản hơn nhiều. Người 
được chọn xông đất phải khoẻ 
mạnh, tốt tính, và gia cảnh khấm 
khá, hoà thuận… 
  
Tục chúc Tết:  

Tết Nguyên Đán là một dịp để 
cho mọi thành viên trong gia 
đình vui vầy sum họp. Đó là 
thời gian bày tỏ sự thương yêu 
thấm thiết và mong muốn cho 
mọi người được như ý. “Mồng 

một là Tết nhà cha”: sáng mùng một sau khi lễ gia 
tiên thì cha mẹ được mời ngồi vào ghế để cho con 
cháu lần lượt mừng tuổi chúc Tết. 
Ngày xưa họ còn được con cháu tế sống với hai lạy 
hai vái. Để mừng tuổi con cháu là những bao lì xì 
đỏ tươi làm rạng ngời ánh mắt bọn trẻ. “Mồng hai 
nhà mẹ”: cha mẹ và con cháu phải sang nhà ngoại 
để mừng tuổi chúc Tết. Cũng tuần tự những nghi 
thức như bên nội vậy. Sau đó thì nán lại để ăn cỗ 
đầu xuân nhằm thắt chặt tình cảm giữa hai gia đình. 
“Mồng ba Tết thầy”: sau công ơn đấng sinh thành 
dưỡng dục là ơn dạy dỗ của thầy cô. Đến mừng 
tuổi chúc Tết thầy cô là một phong tục nói lên tư 
cách đạo đức của một con người. Tóm lại, tục chúc 
Tết là một nét văn hoá thể hiện tình cảm sâu sắc và 
sự quan tâm, lòng hiếu thảo trong một thứ tự phải 
có của sự tồn tại và phát triển của một dân tộc. 
(ST) 
Nguồn: facebooker Nguyễn Thủy Salon Spa 
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Nguồn gốc và ý nghĩa đòn bánh 

Tét ngày Tết Nam Bộ 

Nguồn: baomoi.com 

 

Phong tục ngày Tết với tục gói bánh Tét đã có từ 

thời xa xưa 

(VietQ.vn) - Không biết tự bao giờ, đòn bánh Tét 

đã trở thành món ăn truyền thống và việc gói bánh 

Tét cũng trở thành một trong những phong tục 

ngày Tết không thể thiếu của mỗi người Nam Bộ. 

Không biết tự bao giờ, đòn bánh Tét đã trở thành 

món ăn truyền thống và việc gói bánh Tét cũng trở 

thành một trong những phong tục ngày Tết không 

thể thiếu của mỗi người Nam Bộ. Nếu ngoài Bắc 

ngày Tết có bánh chưng xanh thì trong Nam lại là 

đòn bánh Tét. Và mỗi loại bánh lại có một số phận 

và nguồn gốc riêng của nó. Nếu chiếc bánh chưng 

gắn liền với “Sự tích bánh chưng bánh dày” của 

hoàng tử thứ 18 con Vua Hùng là Lang Liêu tượng 

trưng cho trời tròn đất vuông thì đòn bánh Tét cũng 

có những giai thoại ly kỳ về nguồn gốc và ý nghĩa 

riêng. 

Sự tích đòn bánh Tét ngày Tết Nam Bộ 

Theo những ghi chép còn sót lại, đòn bánh Tét có 

nguồn gốc từ chủ nhân vùng đất này. Đó là người 

Chăm Pa trong lịch sử (tiền thân là người Sa 

Huỳnh) định hình lãnh thổ quốc gia dân tộc từ cuối 

thế kỷ thứ II sau Công nguyên (cách ngày nay 

khoảng gần 2 thiên niên kỷ). Khi ấy, người Chăm 

có một nền văn hóa phát triển rực rỡ và đạt đến 

đỉnh cao. Nền văn hóa ẩm thực cũng phong phú. 

Theo lý giải của cố giáo sư Trần Quốc Vượng, rất 

có thể, đòn bánh Tét mà người trong Nam dùng 

trong ngày Tết hôm nay là sản phẩm của quá trình 

giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Chăm hay cũng có 

thể là sự kế thừa những giá trị của lớp tiền nhân đi 

trước để lại. Khi người Việt vào khai khoang mở 

hóa vùng đất phương Nam, do sự tiếp thu yếu tố 

tín ngưỡng đa thần của nền văn hóa Chăm, trong 

đó có tín ngưỡng Phồn thực, thờ thần lúa. 

Từ sự hình tượng hóa của yếu tố Linga của thần 

Siva (mà nay còn biểu hiện rõ nhất ở khu đền tháp 

Mỹ Sơn) cùng với tín ngưỡng nông nhiệp vốn có 

nên các cư dân Việt sau này đã tạo ra chiếc bánh 

Tét như ngày nay. Rồi dần đà, đòn bánh Tét được 

sinh thành và “thai nghén” lúc nào cũng không rõ. 

Bên cạnh đó, có một truyền thuyết khác bổ sung 
thêm cho nguồn gốc của bánh Tét, cách gọi tên 
bánh và thói quen ăn bánh Tét trong ngày Tết như 
sau. Vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, Nguyễn Huệ 
và quân ta đánh đuổi quân Thanh ra khỏi đất nước. 
Lúc bấy giờ quân lính được nghỉ ngơi, ăn Tết. 
Trong số quân lính có anh lính nọ được người 
nhàgửi cho món bánh làm từ gạo nếp, nhân đậu 
xanh, hình dạng như bánh tét ngày nay. Anh lính 
mang bánh mời vua Quang Trung. 
Vua ăn thấy ngon bèn hỏi thăm về loại bánh này. 
Anh lính kể, bánh do người vợ ở quê nhà làm gửi 
cho. Mỗi lần ăn bánh, anh càng thương, càng nhớ 
vợ nhiều hơn. Anh mắc chứng đau bụng nhưng khi 
ăn bánh này thì lại không thấy đau nữa. 
 

 
Gói bánh Tét trở thành một trong những phong tuc 

ngày Tết ở Nam Bộ 

 

Nghe câu chuyện cảm động của anh lính, vua bèn 
ra lệnh cho mọi người gói loại bánh này để ăn Tết 
và đặt tên là bánh Tết nhằm ghi nhớ chiến thắng 
giặc Thanh vào mùa xuân và thể hiện tình cảm gia 
đình thắm thiết mỗi độ xuân về. Đó được xem là 
nguồn gốc của bánh Tét trong ngày Tết cổ truyền ở 
Việt Nam. 
 
Ý nghĩa đòn bánh Tét ngày Tết cổ truyền 
Đòn bánh Tét mang nhiều ý nghĩa nhân sinh cao 
cả. Bánh được bọc nhiều lá như người mẹ bọc lấy 
người con, ăn bánh Tét lại nghĩ về mẹ, sống với 
mẹ, như chị em đùm bọc lẫn nhau cùng một mẹ 
sinh ra. Không chỉ vậy, bánh Tét xanh nhân 

 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 1  n ă m  2 0 1 7                             22 

 
nhụy vàng gợi cho ta màu xanh của đồng quê, của 
đời sống chăn nuôi, của an vui xóm – làng... gợi cho 
ta niềm mơ ước “an cư lạc nghiệp” của con người 
về một mùa xuân an bình cho mọi nhà. Tất cả 
những ý nghĩa đó đã đề cao sức lao động của con 
người, sự hòa hợp của trời đất, của con người với 
thiên nhiên, hướng về nguồn gốc tổ tiên. 
Chiếc bánh nhìn giản đơn nhưng thấm đẫm triết lý 

của người miền Nam về con người và cuộc sống.  

Tối 29-30 Tết, cả nhà thức chờ quanh nồi nấu bánh, 

trẻ con làm nhiệm vụ chụm bếp lò, tạo nên không 

khí ấm cúng, sung túc của buổi sum họp gia đình 

ngày Tết. 

 

Bánh Tét là món ăn truyền thống mang nhiều ý 

nghĩa tốt đẹp - một phong tục ngày Tết Nam Bộ 

 
Loan Nguyễn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đón Mừng Năm Mới 
Đinh Dâụ đỏ mòng lông óng ánh  

Gáy to dõng dac̣ báo sang canh 

Sương khuya còn đoṇg hương thanh khiết 

Nắng sớm hòa tan tiết khí lành 

Đep̣ cảnh daọ thuyền bông củ quả 

Đông vui nhóm chợ bánh chưng xanh 

Tranh thơ đối chữ mừng năm mới 

Chúc tết hân hoan vaṇ sự thành 

2017  Hoài Tâm Niêṃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Đừng bao giờ tự cho mình là quá quan trọng! 
 
Bài học nhớ đời của Benjamin Franklin: Đừng bao giờ tự cho mình là quá quan trọng! Ngàn vạn lần 
đừng cho mình là “quá quan trọng” bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất quan trọng. Nhưng mà, bất 
luận là thiếu đi một ai thì Trái Đất này cũng vẫn cứ chuyển động. 
  
Lạc đà và con ruồi 
Có một con lạc đà phải trải qua trăm nghìn cay đắng khổ cực mới vượt qua được sa mạc cát rộng lớn. 
Một con ruồi đậu trên lưng con lạc đà và cũng tới nơi mà không mất một chút sức lực nào. 
Con ruồi hân hoan, vui vẻ cười nói: “Lạc đà! Cảm ơn ngươi đã phải vất vả cõng ta tới đây, hy vọng sau 
này sẽ gặp lại!” 
 
Nhưng mà con lạc đà lại lạnh lùng liếc nhìn con ruồi rồi nói: “Lúc ngươi ở trên lưng ta, ta vốn dĩ cũng 
không biết, cho nên khi ngươi đi cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì căn bản ngươi cũng đâu có trọng 
lượng gì, đừng tự đề cao mình quá, ngươi tưởng ngươi là ai?”  

 
 
 
 
 
 

Bài học suy ngẫm  
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NĂM ĐINH DẬU NÓI CHUYỆN GÀ 
 
Cứ theo lệ hằng năm khi năm cũ sắp kết thúc thì 
mọi việc phải tổng kết, xem lại kết quả làm ăn trong 
năm như thế nào , sổ sách, công nợ đều cố gắng 
kết thúc trong năm để bước qua năm mới hy vọng 
làm ăn sẽ được hanh thông phát tài.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người Việt mình vừa dùng Tây lịch và âm lịch song 
song với nhau cho cuộc sống hàng ngày, với tây 
lịch thì để xem ngày giờ cho công sở, học hành và 
các giao dịch hàng ngày, riêng âm lịch thì đa số bà 
con mình áp dụng vào nông nghiệp, để theo con 
trăng để biết con nước ròng nước lớn, để cấy trồng 
đánh bắt các loại thủy sản, ngoài ra một số người 
dùng âm lịch để xem ngày tốt xấu để cho các việc 
hiếu hỉ, xuất hành, động đất, khai trương .V.v… 
 
Năm âm lịch cứ vào mỗi năm mới thì có một con 
vật trong 12 con giáp ( Tí, sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tị, 
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất , Hợi.) thay phiên nhau 
sẽ là năm cầm tinh con vật đó, vì thế tôi thấy Con 
Khỉ ( Bính Thân) đang lo gói ghém hành trang và 
kêu gia đinh trong nhà, nào là lo kết toán sổ sách, 
tiền bạc, dinh cơ để bàn giao lại cho ông bạn con 
Gà (Đinh Dậu), đến đây tôi lại liên tưởng đến đương 
kim tổng thống Hoa kỳ, ngài Obama đang chuẩn bị 
bàn giao lại cho Tổng thống mới đắc cử Donal 
Trump, người mới lên ngôi thì háo hức cho công 
việc, còn người mãn nhiệm kỳ thì man mác buồn vì 
ngoảnh lại nhìn những thăng trầm, vui buồn trong 
lúc tại vị, chạnh nhớ tám năm về trước ngài Obama 
sức trẻ phơi phới, vậy mà sau hai nhiệm kỳ đầu tóc 
bạc phơ trên gương mặt ông hằn lên nhiều nếp 
nhăn theo thời gian cầm quyền, nếu không gánh 
vác trọng trách trên vai thì giờ này chắc gương mặt 
ngài Obama sẽ không khắc khổ như hiện tại, bởi 
vậy đâu phải cứ làm ông lớn là sướng đâu phải 
không quý vị  
 
Con Gà là loại gia cầm sống gần gũi với con người 
đã từ lâu, ở miền thôn dã con gà là chiếc đồng hồ 
báo thức tuyệt vời, bà con nông dân cứ nghe tiếng 
gà gáy sáng là biết giờ giấc để ra đồng cày cấy, các 
loại thú tiêu khiển vùng quê trong đó có môn đá gà, 
họ rủ rê nhau đến khu đất trống trải cho gà bắt cặp 
đá với nhau, hơn thua nhau và ba xị rượu dĩa mồi, 
chủ yếu là mua vui, dần dà thú vui này được các 
tay ” cờ bạc” biến thành cuộc sát phạt ăn tiền trăm 
tiền triệu, muốn chọ con gà đá có khi họ phải đi tỉnh 
này tỉnh nọ, rồi có mối lái hoặc người “Đồng hội 

đồng thuyền” chỉ nơi chuyên o bế các con gà 
chuyên đi đá để cá độ, nghe đâu kỹ thuật chăm sóc 
con gà cũng rất cầu kỳ, từ thức ăn, nước uống, 
thuốc men khi con gà “ho hen’ những khi ” trái gió 
trở trời” , tôi chứng kiến trong xóm tôi có hai ông cãi 
nhau kịch liệt vì con gà do hai ông hùn vốn mua về 
từ một tỉnh miền tây, chăm sóc thật kỹ lưỡng, đến 
ngày đi xổ ( đá gà ) thì hai ông bỏ con gà vô cái giỏ 
đệm (loại giỏ đan bằng dây lác) kín mít, sợ con gà 
xỗng ra, họ lấy cây sắt nhỏ có hai  đầu nhọn như 
cây đòn xóc,  họ luồn vào miệng cái giỏ lại thế là 
chú gà nằm im mặc cho chủ nhân đưa đến đâu thì 
tùy. Hai ông chạy u xuống đâu miệt Bình Chánh từ 
sáng sớm cho đến trưa mới quay về, vừa về tới nơi 
tôi nghe hai ông cự nự : 
 
– Tao nói rồi, mầy này đặt cho nó ăn ba cái đậu 
xanh làm chi, để ăn ba cái lúa như mọi lần là được 
rồi, ai đời vừa đá vừa ỉa liên tục thua là phải rồi. 
 
Nghe bạn trách cứ mình hoài, tuy sùng trong bụng 
nhưng biết mình có lỗi nên tay nọ phân bua : 
 
– Ai có dè đâu nè , thằng cha Ba Lém trên Hóc môn 
xúi vậy tao nghe vậy, chả nói gà ăn đậu xanh nó 
sung lắm vì đậu xanh tính hàn nên thân nhiệt con 
gà mát mẻ nó đá mới hăng. 
 
Lời qua tiếng lại một hồi thì cũng xong, hai ông 
ngoéo tay nhau đi uống chầu lade xả xui, chuyến 
đó hai ông thua vài trăm bạc đau như thiến nhưng 
được cái coi như mua bài học cũng không đắc giá 
cho lắm . 
 
*   *   * 
Gà cũng có nhiều loại, từ thượng vàng đến hạ cám, 
vì có loại gà khi nấu nướng lên thịt bở rẹt nên thiên 
hạ chê ít khi mua khi đi chợ búa, đó là loại gà Mỹ, 
sau năm 1975 thì bàn dân thiên hạ đặt cho nó cái 
tên mới là “Gà công nghiệp” , bởi loại gà này chỉ 
sống quanh quẩn trên cái chuồng, chỉ có ăn và ngủ 
nên trọng lượng tăng lên rất nhanh. 
 

 
 
Cao cấp hơn là loại gà Đông Tảo, gà này đặt biệt 
có đôi chân to xấu da xù xì, đây là loại gà theo 
người dân cho là quý và hiếm, vì loại gà này chỉ có 
ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
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ngoài miền bắc Việt Nam, gà này còn có tên là “Gà 
tiến vua” vì ngày trước chuyên dành cho các bậc 
vua chúa, còn dân thường thì chắc có lẽ chỉ được 
phép nhìn thôi, vì loại gà này rất đắc tiền… 
 
Dòng họ nhà gà được chia làm nhiều loại, gà nhỏ 
con nhất có lẽ là gà ri ( gà ác), gà này có bộ lông 
trắng như tuyết, ngược lại thịt lại mang một một đen 
xanh, nhìn miếng thịt gà ác không hấp dẫn lắm, 
nhưng được cái gà này bên đông y chế biến thành 
món ” Gà ác hầm thuốc bắc”, món này có nhiều 
cách chế biến, tùy nơi họ thêm bớt gia giảm, đại 
khái có đậu đen, nấm hương, táo tàu, một ít lá ngải 
cứu. Chế biến cách nào cũng ngon, khi húp nước 
và ăn thịt gà nó giúp ta sảng khoái tinh thần và trị 
một số bệnh tẩn 
 
Kế đến gà Nòi, một loại gà chuyên để chọi ( đá gà) 
tướng tá gà nòi cao to, có con thân mình trụi lủi, da 
lúc nào cũng ửng đỏ , giống như mấy ông ngoại 
quốc mặc áo thun ba lổ và quần shot đi dạo phố Sài 
gòn với thân hình đỏ au vì nắng nhiệt đới thiêu đốt 
làn da của họ, rồi nào là gà Tre, gà này có bộ lông 
đẹp đầy màu sắc, và gà tre cũng là loại gà mà các 
tay cá độ cũng khoái, vì gà Tre chiến đấu mãnh liệt, 
có con đá đến khi chết gục tại chỗ mà không bỏ 
chạy, trên youtube nếu các bạn tìm kiếm sẽ gặp chú 
gà Tre nhỏ xíu rượt chú chó to lớn chạy có cờ trong 
sân một nhà nọ trông thật mắc cười, còn nhiều loại 
gà nữa , gà tàu, gà tây ..v.v…, nhưng có một loại 
gà ở xứ mình nghe qua có cái tên thật mỹ miều, 
nhưng lại khiến mấy bà vợ sẽ “Nộ khí xung thiên” 
khi biết các đấng phu quân mình léng phéng đến, 
đó là “Gà móng đỏ”  loại “Gà” này cũng hai chân, 
cũng có “Cánh” nhưng thức ăn là Tiền vàng, đô la, 
nhà cửa  ruộng vườn, nói chung thứ tài sản nào có 
giá trị thì loại “Gà” này “mần”  hết ráo, nhiều ông 
ham vui phút chốc “tán gia bại sản” và có ông còn 
thê thảm hơn nữa là “Thân bại danh liệt” ra đường 
không dám nhìn mặt ai. 
 
Trong giao tiếp hàng ngày, anh chàng nào khù khờ 
thì bị gán là dân “gà mờ”, rồi làm việc gì mà vội vội 
vàng vàng thì bị mắng : “Mầy làm cái gì như gà mắc 
đẻ vậy”, anh nào xui vì một nửa của mình không 
may “Khuất núi” sớm để lại đàn con thơ dại cho 
mình thì bà con gọi là “Gà trống nuôi con”, trong làm 
ăn kinh doanh hoặc nơi quan trường người ta hay 
hơn thua nhau bởi : ” Gà tức nhau tiếng gáy”, tục 
ngữ ca dao lại có câu: 
 
” Gà nào hay bằng gà Cao lãnh. Gái nào bảnh bằng 
gái Tân Châu” , có phải muốn khuyên mấy anh đá 
hay đá gà về Cao lãnh để lựa chọn , còn đàn ông 
muốn tìm vợ bảnh bao thì xuống Tán Châu ( An 
Giang) , có phải vì Tân châu là nơi sản xuất các loại 
lụa danh tiếng, các cô gái nơi đây diện bộ đồ lụa 
mượt mà làm chi các cô nàng bảnh bao chăng 
????. 

Ông nào sắc mặt tái tái đi ra làm ăn chắc cũng 
không ít lần có người sẽ gièm pha “Mặt gà mái” do 
mâu thuẩn gì với nhau, mặc dù chàng ta là ” gà 
trống” trăm phần trăm. 
Khi mua gà về làm người xưa khuyên mình lựa 
chọn như sau: 
” Gà cựa dài thì rắn, gà cựa ngắn thịt mềm”. 
 
Tôi nhớ ngày xưa, tình nghĩa anh em trong nhà trên 
kính dưới nhường, trong nhà có ai hữu sự thì ” Một 
con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” , về sau này khi 
kinh tế ” thị trường” gì đó mở ra, nhà cửa đất đai có 
giá trị cao, từ đó giành giật nhau từng tất đất, con 
cái thưa cha mẹ ra công đường, anh em cãi nhau 
thậm chí dứt tình máu mủ, mướn dân ” xả hội đen” 
về “làm thịt” người thân mình, tình nghĩa ruột thịt 
“Cạn tàu ráo máng” , trường hợp này ông bà mình 
khuyên lơn : 
” Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, tôi thiết nghĩ 
bây giờ khó áp dụng câu này bởi vì phần đông chạy 
theo đồng tiền bất chấp đạo lý, buồn thay. 
 
Bạn bè ăn nhậu chung bàn , tới hồi xỉn quá xin về 
với vợ thì bị chúng bạn phang cho một câu : “Đồ gà 
chết”. 

 
Trong truyện Tam quốc chí diễn nghĩa có mô tả 
quân của Tào Tháo bị vây hãm , Tào Tháo muốn lui 
binh bèn ra lệnh ” Kê lặc”, các quan không biết Ngụy 
Võ đế muốn đề cập đến việc gì, chỉ có quan ( Chủ 
bộ ) là Dương Tu hiểu ý cho thu xếp binh mà để rút 
quân, các quan thấy vạy mới hỏi “Kê Lặc” ( gân gà 
) là ý gì , Dương Tu giải thích gân gà dai , khó nhai 
khó nuốt nên phải bỏ đi, ý là Thừa tướng kêu Phải 
lui binh, đến lúc này các quan mới hiểu ra. 
 
Đến đây tôi lại nhớ mấy câu trong Sấm Trạng Trình: 
 
“Mã đề giương cước anh hùng tận” 
“Thân Dậu niên lai kiến thái bình ” 
 
Năm qua quá nhiều biến cố, chiến tranh , thiên tai , 
nhiều tham họa xãy ra trên địa cầu, mong rằng Năm 
Dậu đúng như câu sấm trạng trình đã rao, hòa bình 
cho tất cả các cuộc chiến, thế giới cùng nhau hợp 
tác làm ăn nâng cao đời sống chi mọi người dân, 
được vậy quý lắm thay . 
 

*   *   * 
Giai thoại về gà còn nhiều lắm, tết nhứt đến rồi, 
không khí rộn ràng của mùa xuân đã mấp mé bên 
thềm, bà con còn phải lo sắm tết trang hoàng nhà 
cửa để đón nàng xuân trở về nên tôi xin dừng lại ở 
đây và hẹn dịp khác hầu chuyện cùng quý vị tiếp . 
Xin chúc độc giả xa gần một năm mới Thịnh 

vượng & Phát tài, may mắn & gia đạo bình an . 

Viết tại Sài gòn Tháng 1.2017 
Hai Hùng SG 
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Tử vi người tuổi Dậu trong 

năm Đinh Dậu 2017 

 

Đây là phần luận đoán sơ lược tử vi 2017 cho người 

tuổi Dậu. Bao gồm: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân 

Dậu và Quý Dậu. Một số dự đoán về đường công 

danh, sự nghiệp, tình duyên dưới góc nhìn phong 

thủy, các phần dự đoán được đọc chi tiết theo từng 

tháng để mọi người có cơ sở đề phòng nạn khỏi tai 

qua. 

 

I. Tử vi 2017 tuổi Dậu đường tài lộc sự nghiệp 

tình yêu hôn nhân. 

Năm nay cũng lại gặp Kiếp tài, kinh doanh mưu sự 

đều trở ngại. Tuy cũng có được cơ hội kiếm tiền 

nhưng rồi lại gặp cảnh tiêu pha. Duy chỉ có sự 

nghiệp vun trồng, quyền hành vẫn nắm, tuy có chút 

tài lộc, nhưng lại phải chi nhiều, không gặp chuyện 

thị phi, nhưng một năm trôi qua bàng bạc, nếu có 

đâu đó vang vọng âm thanh của tiền bạc nhưng anh 

hùng nhiều không kể xiết. Cuối năm có chút tài lộc. 

1. Tài lộc của người tuổi Dậu trong năm 2017 

Đinh Dậu 

Tài vận vào năm Dậu của người tuổi Dậu được coi 

là ổn định, đừng quá ham muốn kiếm thêm thu nhập 

bên ngoài, thu và chi khá cân bằng trong năm này. 

Do có sự xuất hiện của sao “Hàm Chì” trong cung 

mệnh, nên cần thận trọng trong chi tiêu tài chính, 

đề phòng thất thoát tiền của ra bên ngoài. Tháng 

xấu nhất cho tài vận là tháng 2, 5, 8 và 10. Tháng 9 

cần đề phòng kẻo mất trộm. Tháng tốt cho tài vận 

là tháng 3, 4, 7 và 12, song chớ tham lam vô độ. 

Tuổi Dậu tháng 1 năm 2017 

Tháng này là một sự mở đầu tốt đẹp cho cả năm 

của người tuổi Dậu. Một tháng tràn ngập niềm vui, 

thích hưởng thụ, người trẻ tuổi thích đi du ngoạn, 

mở rộng quan hệ, hơn nữa có những khoản thu 

không ngờ. Tháng này có số đào hoa, mơ mộng 

viển vông lãng mạn, song nên biết tự kiểm soát, kẻo 

có thể phá sản vì bị “lừa tình”. Quan hệ với bạn hè 

trong tháng này không tốt, sẽ có lắm chuyện thị phi, 

bởi vậy không nên gặp mặt, hơn nữa tránh xa 

chuyện tình cảm, kẻo phá sản chỉ vì yêu đương. 

Tuổi Dậu tháng 2 năm 2017 

Tháng này sẽ bị tổn thất về tiền của, vô duyên vô 

có bị phá sản, có cảm giác “phòng không xuể”. 

Song tháng này lại thuận lợi cho phát triển và mở 

mang sự nghiệp. “Một được một mất” như vậy gắng 

sức làm gì cho khổ? Dù tháng này có quý nhân phù 

trợ, song vẫn phải dựa vào sức mình là chính. 

Tuổi Dậu tháng 3 năm 2017 

Người tuổi Dậu làm việc hăng say trong tháng này, 

kế hoạch thu được thành công. Ngưòi tuổi Dậu cảm 

thấy càng bận càng hăng, càng phấn chấn. Trên 

dưới đồng lòng cùng nhau phát triển, chưa bao giờ 

vui như lúc này. Tuy nhiên, tháng này chi tiêu rất 

lớn, nếu không tiết kiệm, e rằng cuối tháng dễ gặp 

khó khăn về kinh tế. 

 

Tuổi Dậu tháng 4 năm 2017 

Một nửa số người tuổi Dậu gặp may mắn trong 

tháng 4. Tháng này là tháng sự nghiệp phát triển, 

làm việc hăng say, khí thế hừng hực đối với họ, 

người tuổi Dậu tốt nhất nghe theo chính mình. Mặc 

dù tài vận có chuyển biến tốt, không phải lo lắng 

chuyện tiền nong, song vẫn chưa là thời điểm thích 

hợp để đầu tư. 

Tuổi Dậu tháng 5 năm 2017 

Tháng 5 thuận lợi cho làm việc công, tháng này là 

thời điểm “được cả danh và lợi” cho những người 

làm công tác xã hội hoặc tuyên truyền. Tháng 5 

cũng có lợi cho những người theo đuổi chính trị, 

làm việc vì dân, tìm kiếm phúc lợi cho dân, nhất 

định sẽ được xã hội thừa nhận. Nên hướng tới mục 

tiêu danh vọng và lợi ích cá nhân bởi lẽ tháng này 

được cả danh và lợi. Công khai trong việc xử lý tiền 
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nong, không được “mập mờ”, nếu không sẽ phải 

đau đầu về tiền bạc. 

Tuổi Dậu tháng 6 năm 2017 

Tháng này có thể bị mất trộm, đồng thời cần đề 

phòng bị móc túi, cẩn thận không dễ mất thẻ tín 

dụng, cổ phiếu. Tài năng và sức lôi cuốn của người 

tuổi Dậu sẽ được người khác công nhận và tán 

thưởng trong tháng này, đặc biệt là được người 

khác giói để ý tới. Sức khoẻ có vấn đề, nếu không 

sớm phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gặp phiền toái, 

hơn nữa cẩn thận kẻo tổn hại tiền bạc vì chi phí 

chữa bệnh. 

 

Tuổi Dậu tháng 7 năm 2017 

Tài vận trong tháng nàỵ không tốt, kế hoạch bị cản 

trở, sẽ cảm thấy mọi việc không suôn sẻ, năng lực 

bị hoài nghi, quyền lực gặp thách thức. Lúc này 

tranh luận cũng vô ích, “mềm nắn rắn buông” là 

sách lược tốt nhất. Trong tháng này nên cẩn thận 

trong quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, kẻo xuất 

hiện tình trạng bị cách chức hoặc chuyển công việc. 

Có thể nói, đây là tháng cần “nhẫn nhịn” nhất. 

Tuổi Dậu tháng 8 năm 2017 

Tháng này có thể bị tổn hại về tiền của do trong nhà 

có người mắc bệnh cần chữa trị, bỏi vậy cố gắng 

lưu ý tới tình trạng sức khoẻ của người già trong 

gia đình, không nên xem thường bệnh nhẹ của họ. 

Hơn nữa cần để ý tới chỗ ăn ở sinh hoạt của họ, 

cũng như mức độ an toàn đi lại của họ, tháng này 

nên giữ họ trong nhà, không đi đâu xa. Cuộc sống 

trong tháng này của người tuổi Dậu bấp bênh, công 

việc bận rộn, vất vả ngược xuôi, kế hoạch đã định 

thường bị phá hỏng bởi những việc ngoài ý muốn 

bỗng dưng xảy ra. 

Tuổi Dậu tháng 9 năm 2017 

Vận thế trong tháng 9 bất thường, làm thêm cũng 

cần có kế hoạch, mặc dù vất vả song ý chí phấn 

đấu kiên cường, luôn hướng vào mục tiêu đã định. 

Hơn nữa trên dưới đồng lòng, được quý nhân phù 

trợ, làm việc chịu khó nhất định sẽ có kết quả như 

mong muốn. Đầu tư có thể được đền đáp xứng 

đáng. 

Tuổi Dậu tháng 10 năm 2017 

Tháng này đặc biệt có nhiều sự việc và khó khăn 

cần giải quyết, bỏi vậy rất muốn được nghỉ ngơi, tuy 

nhiên hi vọng “tưỏng như đơn giản” này lại không 

thể thực hiện. Có điều, nhất định cần giữ gìn sức 

khoẻ, dù bận thế nào cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi. 

May mắn là trong tháng 10 dù vất vả song vẫn cảm 

thấy vui vẻ. Tài chính trong tháng này biến đổi xấu, 

tuy nhiên người tuổi Dậu lại không phải lo lắng. 

Tuổi Dậu tháng 11 năm 2017 

Khó khăn về tài chính càng rõ rệt trong tháng này. 

Thêm vào đó những chuyện trong gia đình lại khiến 

người tuổi Dậu cảm thấy đau đầu. Gia đình không 

lúc nào bình yên, nên bình tĩnh, khôn khéo, chớ làm 

ầm ĩ, hoang mang, càng không nên “thượng cẳng 

chân hạ cẳng tay”, không có chuyện gì là không giải 

quyết được. 

Tuổi Dậu tháng 12 năm 2017 

Với sự nỗ lực của mình, người tuổi Dậu đã giải 

quyết được mọi khó khăn về tài chính trong tháng 

này. Gần kết thúc năm, nên có kế hoạch mới. Cần 

tích trữ một khoản tiền, phòng lúc cần thiết, đồng 

thời chào đón một năm mới sắp đến gần. Tháng 

này không nên làm người bảo lãnh, bạn bè “nhờ 

vả” khó mà từ chối, song chuyện này có thể gây 

phiền toái lớn cho mình, do vậy cần tìm cách chối 

từ. Hãy bớt chút thời gian lên kế hoạch cho sự 

nghiệp năm tới, để tạo một sự khởi đầu tốt đẹp. 

 

 

Lưu ý: các tháng trong bài viết là tháng âm lịch năm 
2017 Đinh Dậu 

 

 

 

 

Trên thế giới, bạn có thể tìm ra tất cả để có 

được tất cả, trừ người bố và người mẹ của 

mình. 

Ngạn ngữ Nga 
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Phong tục đón Tết Nguyên 
Đán của người Việt Nam 

Michelle Phạm Sưu tầm 

Mỗi người Việt Nam có tục hằng 

năm mỗi khi Tết đến dù là bận bịu 

công việc tới cỡ nào, hay định cư, 

sinh sống tại nơi đâu thì học cũng 

lại trở về sum họp dưới mái ấm gia 

đình. Nhiều người muốn được khấn 

vái trước bàn thờ, thăm lại ngôi mộ 

hay nhà thờ tổ tiên. 

Nhiều người cũng muốn thăm lại nơi họ đã từng 

sinh sống với gia đình trong thời niên thiếu. Đối với 

nhiều người xuất thân từ nông thôn miền Nam Việt 

Nam, kỷ niệm thời niên thiếu có thể gắn liền với 

giếng nước, mảnh sân nhà. "Về quê ăn Tết" đã trở 

thành thành ngữ chỉ cuộc hành hương về nơi cội 

nguồn. 

Ở miền Nam Việt Nam ngày trước thông thường 

người ta chuẩn bị tết từ rất sớm. Mỗi gia đình nông 

dân đều có dành một thửa ruộng trên khu đồng của 

mình cấy một giống nếp ngon thêm để đồ xôi, làm 

bánh. 

  

Khi những dé lúa nếp bắt đầu lấm tấm những hạt 

đỏ ở đuôi ( chưa chín già ) nhà nào cũng chọn cắt 

ít bó về đâm cốm dẹp. Trong những đêm đầu tháng 

chạp, khắp xóm thôn đâu đâu cũng rộn ràng tiếng 

chày giã cốm "cúp cum" nghe rất vui tai. 

Khi mùa màng thu hoạch xong thì không khí tết ở 

thôn làng rộn lên trong tiếng chày quết bánh phồng. 

Loại bánh nay làm bằng gạo nếp nấu chín bỏ vào 

cối giã như giã giò, quết cho thật nhuyễn, rồi ngắt 

từng viên cỡ nắm tay dùng ống tre xoa mỡ cán 

mỏng ra thành hình tròn như chiếc bánh đa nem, 

dày độ một ly. Gọi là bánh phồng, vì khi để trên lửa 

nướng nó phồng tướng lên cả chiều dày lẫn vòng 

tròn. Chiếc bảnh mỏng như chiếc đĩa ấy, khi nướng 

chín nó nở to bằng cái chậu thau rửa mặt và chiều 

dày phồng lên hơn một phân tây. Người ta còn phơi 

những nong bột nếp phơi khô để dành gói bánh 

ếch. 

Ở miền Nam, bắt đầu từ hai mươi tháng chạp ta, 

khắp nơi mở những phiên chợ Tết cho đến giao 

thừa đêm ba mươi. Quầy hàng hoa tươi, rau quả, 

bánh mứt, vải vóc, thịt cá... đều trang hoàng hấp 

dẫn. Nhưng đông vui nhất phải nói là chợ dưa. Tại 

các chợ, thuyền chở dưa đổ lên chất thành đống 

như núi. Nổi tiếng nhất là dưa Trảng Bàng, Trà 

Vinh... Bổ quả dưa ra, ruột đỏ như son, hạt đen 

huyền nhỏ rít, thịt óng ánh như hạt đường kính, ăn 

ngọt tê cả răng. Người ta mua dưa về trước để 

cúng tổ tiên ngày tết trên bàn thờ nhà nào cũng thấy 

hai quả dưa hấu to cỡ quả ấm tích. Người ta dán 

lên lớp vỏ xanh mượt của mỗi quả một miếng giây 

hồng điều cắt thành hình bông hoa xinh xắn, và đặt 

nó ngồi chễm chệ giữa mấy nải chuối chín vàng 

tươi xếp vây tròn quanh một chiếc đĩa bằng sứ màu 

trắng. Mỗi quả dưa đội trên đầu một trái hồng khô 

ép dẹp như trùm lên chiếc mũ nồi màu xám. Người 

ta còn đặt lên trên cùng, một quả quýt đỏ mọng, 

giống như cái mào gà ngất ngưởng. Cạnh hai trái 

dưa, bắt buộc phải có hai bánh đường phổi. Đường 

phổi không phải là đường mà là một thứ quả ngọt 

chế tạo bằng đường cát và lòng trắng trứng gà. 

Hình bánh đường ấy giống hệt một lá phổi người 

và bên trong có nhiều lỗ hổng cũng như phổi người. 

Đường ấy cứng như đá, để cả năm cũng không 

chảy nước và chỉ đập ra cho trẻ con ăn chơi sau 

tết, mặc dầu dùng đường này nấu chè thì rất ngon. 

Có nhà bầy mâm ngũ quả, mà nhiều khi số trái cây 

lại vượt quá con số năm. Người ta chú ý đến bốn 

thứ trái cây: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, mà theo 

cách phát âm miền Nam hiểu là "cầu vừa đủ xài". 

Cũng có nhà đĩa trái cây, dưới hết là năm bảy nải 

chuối, bắt buộc là chuối sứ, không phải nghi lễ nào 

cả, mà vì chuối sứ chín rất chậm, sau ba ngày tết 

chuối vẫn còn chưa rục. Trên chuối phải có hai món 

bắt buộc nữa, không biết lý do, là cam Tàu, loại cam 

mà Âu châu không gọi là Orange mà gọi là 

Tangerine và hồng phơi khô, cả hai thứ này đều là 

hàng nhập cảng từ Trung Quốc gởi sang, vào dịp 

Tết ta, còn ngày thường thì xưa kia không bao giờ 

có bán như sau này. 

Gần đến tết, người ta sắm tranh Tết, hoa Tết, 

thường có cành mai cắm trên lọ độc bình trên bàn 

thờ và trang hoàng từ trong nhà đến ngoài ngõ. 

Trước đây người ta hay cắt giấy vàng bọc thành 

những ô vuông hay hình quả tram dán trên cổng, 

cửa, cột nhà, chuồng trâu, chuồng heo, cối xay, cối 

giã, lu nước, cây ăn trái trong vườn... Người ta cũng 

đem lư đồng ô trầu chén dĩa, ly tách chậu hoa, bình 

rượu ra đánh bóng, lau sạch. 

Ngày Tết, ngày xuân là ngày hội đoàn tụ, đoàn viên, 

nếu không thì là những ngày nhớ thương da diết 

nhất. Trước tiên là nghĩ đến những người đã chết, 

họ tổ chức đi chạp mộ để tỏ lòng "uống nước nhớ 

nguồn". 

Chiều 23 tháng chạp, "đưa ông Táo về trời". 

Ngày 30 làm một mâm cơm cúng tổ tiên, gọi là lễ 

"rước ông bà" và sau đó đến ngày mồng 3 tháng 

Giêng thì làm lễ "đưa ông bà". 

http://www.giadinhnazareth.org/taxonomy/term/512
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Người ta cũng dựng nêu, đốt pháo, nhưng lại thích 

gói bánh tét chứ không gói bánh chưng. Bánh tét 

có nhiều loại: bánh tét chay, bánh tét mặn, bánh tét 

ngọt. Bánh tét chay không nhân. Người ta chỉ trộn 

đỗ đen vào nếp rồi gói lại đem nấu. Có thể cho thêm 

vào cùi dừa nạo nhuyễn để tăng vị béo. Gói bánh 

tét mặn, người ta trải gạo nếp trên lá chuối, rải lớp 

đỗ xanh lên, rồi đặt một thỏi mỡ gần bằng ngón 

chân cái dài suốt đòn bánh như một sợi bấc, xong 

cuộn tròn lại buộc chặt. Bánh tét ngọt nhân làm 

bằng đỗ xanh xào đường. 

Mâm cơm cúng tất niên chiều 30 tết, thường quy tụ 

đủ mặt mọi người thân trong gia đình. Tục xưa quan 

niệm rằng mỗi năm có một ông Hành Khiển coi việc 

nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao cho thần 

kia, nên cúng tế, đốt pháo là để tiễn đưa ông cũ và 

đón ông mới. Trong số những câu liễn treo ngày 

Tết có câu: "Bộc trúc nhất thanh trừ cựu tuế, Đào 

phù vạn hộ khánh tân xuân" (một tiếng pháo tiễn 

đưa năm cũ; muôn nhà, bùa đào tức cây nêu đón 

chào năm mới). 

Giao thừa là thời điểm thiêng liêng giữa năm cũ và 

năm mới, khi đất - trời giao cảm, muôn vật như tạm 

thời ngưng đọng trong giây phút để rồi bừng ra một 

sức sống mới, một sự tái sinh kỳ diệu. 

Ba ngày tết là ba ngày vui chơi, ăn uống, thăm 

viếng, chúc mừng nhau những điều mới mẻ, tốt 

lành. Một tập quán phổ biến là trong những ngày 

đầu năm, mọi người đều chỉ nói ra những lời hay, ý 

đẹp, gặp nhau chào mừng, hy vọng mọi điều như 

ý. Bao điều không vui, không vừa lòng năm trước 

đều bỏ đi. Sách Gia định thành thông chí của Trịnh 

Hoài Đức, trong mục "Phong tục chí" có đoạn: 

"Phàm những khoản vay mượn thiếu thốn trong tiết 

ấy không được đòi hỏi, đợi ngày hạ nêu mới được 

nhắc đến. 

Mồng một người ta thường hay đến cúng vái và 

thăm hỏi những nhà bên họ nội, mồng hai sang lễ 

tết bên nhà vợ và mồng ba đến thăm thầy, vì thế có 

câu "Mồng một tết cha, mồng hai nhà vợ, mồng ba 

nhà thầy". Khi đến thăm họ hàng, bạn bè, người ta 

thường chúc nhau mạnh khỏe, sống lâu, may mắn 

gọi là "làm tuổi", và "lì xì" tức là cho tiền vào phong 

bao giấy đỏ "mừng tuổi cho trẻ em". 

Ở miền Nam, bốn món cúng và là bốn món ăn ngày 

Tết, món thứ nhất là thịt hầm. Bắt buộc phải là thịt 

bắp đùi, hầm cho nhừ. Món này chỉ để ăn chơi chớ 

không ăn với cơm. Món thứ nhì là thịt kho hột vịt, 

phải là thịt ba rọi và bắt buộc phải lớn miếng phải 

to ít lắm cũng bốn phân trên bốn phân và bắt buộc 

phải đổ vào nồi thịt kho ấy ít lắm cũng một trái dừa 

xiêm, để cho món thịt kho ấy lạt đi, hầu ăn được to 

miếng. Món thứ ba là khổ qua nạp ruột dồn thịt heo 

bầm nát vào đó rồi cũng hầm y như hầm món thịt 

nói trên. Món thứ tư thật ra là hai món nhưng chỉ để 

ăn chơi nên xem như một, đó là nem và bì. Rau chỉ 

có một thứ độc nhất và cũng bắt buộc, ấy là món 

dưa giá tức là giá sống ngâm trong nước có ít muối. 

Ăn bất kỳ món nào trong bốn món kể trên cũng bắt 

buộc ăn với dưa giá.  

Những món trên đây chỉ cúng và ăn tới chiều mồng 

hai thì thôi, sang ngày mồng ba phải cúng và ăn 

món khác như gà, cá. Muốn cho đỡ ngáng vì thịt 

mỡ, người ta thường nấu một nồi cháo cá ám, ăn 

với rau ghém, chuối cây xắt mỏng và các loại rau 

thơm, rau mùi, một con cá lóc nướng ăn với lá bông 

súng non hay đọt vừng. 

Nói chung Tết ở miền Nam Việt Nam hay ở cả 3 

miền đất nước đều có thể phân làm 3 khoảng thời 

gian, mỗi khoảng thời gian ứng với những sự chuẩn 

bị, ứng với những lễ nghi hay ứng với những hình 

thức thể hiện khác nhau, đó là Tất Niên, Giao Thừa 

và Tân Niên. 

Tất Niên 
Đối với Tết cổ truyền, dịp tất niên là lúc mọi nhà 

chuẩn bị cho Tết, mua tích trữ thực phẩm và đồ 

dùng thiết yếu. Lý do là nhiều hoạt động mua bán 

sẽ bị ngưng trệ trong và sau Tết, chừng một vài 

ngày đến một tuần, do mọi người đều nghỉ ăn Tết. 

Nhu cầu mua sắm vào dịp này cũng một phần là vì 

các nhà thường chuẩn bị tài chánh cho dịp Tết từ 

năm cũ. Những nhà làm nghề nông cũng tích trữ 

vật nuôi hay hoa màu từ trong năm cũ cho dịp Tết. 

Bước vào bất cứ nhà nào trong thời điểm cuối năm 

cũng có thể nhận thấy ngay không khí chuẩn bị Tết 

nhộn nhịp và khẩn trương, từ việc mua sắm, may 

mặc đến việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, 

cỗ bàn, đón tiếp người thân ở xa về... Đối với các 

gia đình lớn, họ hàng đông, có quan hệ xã hội rộng, 

đông con cháu, dâu rể, thì công việc chuẩn bị càng 

phức tạp hơn. 

Cúng bái 
- Sắp dọn bàn thờ – Trong gia đình người Việt 

thường có một bàn thờ tổ tiên, ông bà (hay còn gọi 

ông Vải). Tuỳ theo từng nhà, cách trang trí và sắp 

đặt bàn thờ khác nhau. Biền, bàn thờ là nơi tưởng 

nhớ, là thế giới thu nhỏ của người đã khuất. Hai cây 

đèn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, hương là 

tinh tú. Hai bát hương để đối xứng, phía sau 2 cây 

đèn thường có hai cành hoa cúc giấy, với nhiều 

bong nhỏ bao quanh bông lớn. Cũng có nhà cắm " 

cành vàng lá ngọc " ( một thứ hàng mã ) với cầu 

mong làm ăn được quả vàng, quả bạc, buôn bán lãi 

gấp 5, gấp 10 lần năm trước. Ở giữa có trục "vũ trụ" 
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là khúc trầm hương dưới dạng khúc khuỷu, vươn 

lên trong bát hương. Nhiều gia đình đặt xen giữa 

đèn và hương là hai cái đĩa để đặt hoa quả lễ gọi là 

mâm ngũ quả ( tuỳ mỗi miền có sự biến thiên các 

loại quả, nhưng mỗi loại quả đều có ý nghĩa của nó 

), phía trước bát hương để một bát nước trong, coi 

như nước thiêng. Hai cây mía đặt ở hai bên bàn thờ 

là để các cụ chống gậy về với con cháu, dẫn linh 

hồn tổ tiên từ trên trời về hạ giới... 

- Cúng ông Táo – theo quan điểm của người Việt 

thì ông Táo là người ghi chép tất cả những gì con 

người làm trong năm và báo cáo với Ngọc Hoàng. 

Ngoài ra, ông Táo còn đại diện cho sự ấm no của 

một gia đình. Ông Táo được cúng vào ngày 23 

tháng chạp Âm lịch hàng năm. Lễ cúng ngoài 

hương, nến, hoa quả, vàng mã còn có hai mũ đàn 

ông, một mũ đàn bà và con cá chép, cá chép sẽ 

đưa ông Táo vượt qua Vũ Môn để lên Thiên đình 

gặp Ngọc Hoàng. 

- Cúng Tất niên: lúc đầu được hiểu như là hoàn tất 

(công việc) trong năm, tức cúng các tổ nghề đã phù 

hộ cho công việc làm ăn, nhưng vì không phải thợ 

nào cũng có vị tổ nghề rõ ràng nên dần dà, mọi 

người đều cúng. Lễ cúng này thường vào các ngày 

từ sau 23 đến 29 hoặc 30 Tết. 

Giao thừa 

- Cúng Giao thừa: Theo tục lệ cổ truyền thì "giao 

thừa" được tổ chức nhằm đón các thiên binh. Lúc 

đó họ đi thị sát dưới hạ giới, rất vội không kịp vào 

tận bên trong nhà được, nên bàn cúng thường 

được đặt ở ngoài cửa chính mỗi nhà. Mâm lễ được 

sắp bày với lòng thành tiễn đưa người nhà trời đã 

cai quản mình năm cũ và đón người mới xuống làm 

nhiệm vụ cai quản hạ giới năm tới. 

Vì việc bàn giao, tiếp quản công việc hết sức khẩn 

trương nên các vị chỉ có thể ăn vội vàng hoặc mang 

theo, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ 

nhà. Trên chiếc hương án có bình hương, hai ngọn 

đèn dầu hoặc hai ngọn nến. Lễ vật trên bàn cúng 

của người dân miền Nam thường là con gà, bánh 

chưng miền Nam, mứt kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu 

nước và vàng mã. Đôi khi có thêm chiếc mũ của 

Đại Vương hành khiển. 

Lẽ trời đất có khởi thuỷ phải có tận cùng, một năm 

có bắt đầu ắt phải có kết thúc. Bắt đầu vào lúc giao 

thừa, và cũng kết thúc vào lúc giao thừa. Theo Từ 

điển Hán-Việt xưa, giao thừa nghĩa là cũ giao lại, 

mới đón lấy. Cao đài Từ điển giải nghĩa trừ tịch 除

夕 thì trừ: bỏ đi, bớt ra, cuối năm; tịch: đêm và Giao 

thừa 交承 thì giao: giao tiếp và thừa: tiếp tục. Ý 

nghĩa của lễ này là đem bỏ hết đi những điều xấu 

của năm cũ để đón những điều tốt đẹp của năm 

mới sắp đến. Lễ trừ tịch còn là lễ để " khu trừ ma 

quỷ". 

- Sau khi cúng Giao thừa xong, các gia chủ khấn 

Thổ Công – dân miền Nam ưa gọi là Ông Địa, tức 

là vị thần cai quản trong nhà (thường bàn thờ tổ tiên 

ở giữa, bàn thờ Ông Địa ở bên trái) để xin phép cho 

tổ tiên về ăn Tết. Ở miền Nam, Ông Địa được thờ 

ở dưới đất. Sau khi cúng xong, xem như Tết thực 

sự đã đến với gia đình. 

- Pháo Tết: Trước đây, đúng vào phút Giao thừa, 

mọi người thường đốt pháo Tết. Theo lời truyền 

miệng dân gian, pháo được cho nổ vào dịp năm 

mới để xua đuổi ma quỷ của năm cũ (vì người xưa 

đã tin rằng ma quỷ sợ tiếng động lớn) và chào đón 

năm mới. Pháo càng dài và lớn, nổ càng lâu, kêu 

càng to, cháy ra nhiều xác phác pháo và cháy hết 

thì càng được cho là điềm lành của năm mới. 

Tân Niên 
- Xông đất: Người Việt quan niệm ngày mùng Một 

Tết, nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả 

năm cũng sẽ được tốt lành thuận lợi. Người khách 

đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế 

mà quan trọng. Cho nên cứ cuối năm, mọi người cố 

ý tìm xem những người trong bà con hay láng giềng 

có tính vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công để 

nhờ sang thăm. Người đến xông đất thường chỉ 

đến thăm, chúc tết chừng năm mười phút chứ 

không ở lại lâu, cho mọi việc trong năm của chủ nhà 

cũng được trôi chảy thông suốt. Người đi xông đất 

xong có niềm vui vì đã làm được việc phước, người 

được xông đất cũng sung sướng vì tin tưởng gia 

đạo mình sẽ may mắn trong suốt năm tới. Thời xưa 

chỉ có 2 cách chọn người tốt vía xông đất ngày đầu 

năm. Kẻ làm quan, người có học chọn người xông 

đất có tuồi hợp tuổi với chủ nhà. Người xông đất 

phải là đàn ông trụ cột trong gia đình. Đối với người 

dân lao động thì đơn giản hơn nhiều: Người được 

chọn xông đất phải khoẻ mạnh, tốt tính, và gia cảnh 

khấm khá, hoà thuận. 

- Chúc Tết: Sáng mồng Một Tết còn gọi là ngày 

Chánh đán, con cháu tụ họp ở nhà tộc trưởng để lễ 

Tổ Tiên và chúc tết ông bà, các bậc huynh trưởng. 

Theo quan niệm, cứ năm mới tới, mỗi người tăng 

lên một tuổị, bởi vậy ngày mồng Một Tết là ngày 

con cháu "chúc thọ" ông bà và các bậc cao niên 

(ngày xưa, các cụ thường không nhớ rõ ngày tháng 

sinh nên chỉ biết Tết đến là thêm 1 tuổi). 

- Lì xì (利是, phát âm theo người Quảng Đông: 

lishi): người lớn thường tặng trẻ em tiền bỏ trong 

một bao giấy đỏ, hay "hồng bao", gọi là "lì xì" với 

những lời chúc mừng ăn no, chóng lớn. Theo cổ 
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tích Trung Hoa thì trong "hồng bao" có 8 đồng tiền 

(là Bát Tiên hoá thân) được đặt dưới gối đứa trẻ để 

xua đuổi quỷ đến quấy nhiễu. 

- Xuất hành và hái lộc: "Xuất hành" là đi ra khỏi 

nhà trong ngày đầu năm để đi tìm cái may mắn cho 

mình và gia đình. Trước khi xuất hành, người ta 

phải chọn ngày, giờ và các phương hướng tốt để 

mong gặp được các quý thần, tài thần, hỉ thần... 

Nếu xuất hành ra chùa hay đền, sau khi lễ bái, 

người Việt còn có tục bẻ lấy một "cành lộc" để mang 

về nhà lấy may, lấy phước. Đó là tục "hái lộc". 

Cành lộc là một cành đa nhỏ hay cành đề, cành si... 

là những loại cây quanh năm tươi tốt và nẩy lộc. 

Tục hái lộc ở các nơi đền, chùa ngụ ý xin hưởng 

chút lộc của Thần, Phật ban cho nhân năm mới. 

Cành lộc thường đem về cắm ở bàn thờ. Khác với 

miền Bắc, miền Trung không có tục hái lộc đầu năm 

nhờ thế mà cây cối trong các đền chùa ở miền 

Trung vẫn giữ nguyên lá xanh biếc suốt cả mùa 

xuân. 

 - Thăm viếng họ hàng – để gắn kết tình cảm già 

đình họ hàng v.v. Lời chúc tết thường là sức khoẻ, 

phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, mọi ước 

muốn đều thành công...; những người năm cũ gặp 

rủi ro thì động viên nhau "tai qua nạn khỏi" hay "của 

đi thay người" nghĩa là trong cái họa cũng tìm thấy 

cái phúc, hướng về sự tốt lành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bóng Quê Hương 

Thiên Ân 
 
Cảm xúc từ tấm ảnh đăng trên Facebook. 

Ánh sáng ôm trùm lối em qua 

Lá đổ nghìn năm chẳng kêu ca 

Bóng ai về cuối chân trời mộng? 

Lốm đốm chấm đen bặt tin xa 

 

Hàng cây xõa tóc đếm dây oan 

Bóng mát chở che lối dọc ngang 

Con đường vời vợi ôm dòng nhớ 

Vắt vẻo nỗi lòng từng bậc thang 

 

Em đứng trông vời đá lông nheo 

Khơi hết tâm tư chuỗi tình đeo 

Chúm chím nụ cười ngây tình quá! 

Kẻ trộm ưa nhìn ngóng trông theo 

 

Thả hết cho trôi suối tóc dài 

Cho tình ngập nắng xuống bờ vai 

Cho lũ chim non còn múa hát 

Cho búp lá non trăn trở hoài 

 

Cuốn sách cầm tay nhen nhóm yêu 

Múa may dòng chữ e ấp chiều 

Từ dạo có em trời mát mẻ 

Đường trần màu mỡ đất phì nhiêu 

 

Ôi nét thanh xuân mộng yêu đời! 

Hồn xanh biêng biếc mộng chơi vơi 

Khi chiếc lá vàng còn cười nói 

Cuối đường nắng tắt dấu môi rơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng 

Có một cậu thanh niên sống trong gia đình đông người, mỗi lần ăn cơm, đều là hơn 10 người ngồi 

ăn xung quanh một chiếc bàn lớn. Một lần nọ, cậu ta đột nhiên có suy nghĩ muốn đùa mọi người 

một chút. 

 

Trước khi ăn cơm, cậu ta chui vào trong một cái tủ và trốn ở đó để cho mọi người phải đi khắp nơi 

tìm kiếm mình. 

 

Nhưng thật không ngờ là không có một ai đi tìm cậu ta cả, thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng 

mặt của cậu trong bàn ăn. Sau khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, cậu ta mới chui từ trong tủ 

ra và một mình ăn những thức ăn thừa còn lại. 

Từ lần đó trở đi, cậu ta tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng 

nữa, bởi vì như thế có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng.” 

 

 

http://poem.tkaraoke.com/14595/Thien_An/
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CHƯƠNG II: 

 LỰC  LƯỢNG  VÕ  TRANG  CỦA 

CHÍNH QUYỀN ÐỘC TÀI VÔ SẢN 
  

Chính quyền mới là một tập hợp đa dạng. 
Bộ phận chính là trung tâm  quyền lực của các Sô 
Viết, kết tụ thành một Ủy Ban Hành Chánh Trung 
Ương. Ủy Ban này bao gồm một chính phủ hợp 
pháp và một hội đồng đại biểu nhân dân. Họ cố tìm 
hậu thuẩn và sự thừa nhận chính thức của dân 
chúng trong nước và của thế giới bên ngoài. 
Bên cạnh đó, một bộ phận cách mạng khác có cơ 
chế hoạt động nằm giữa hệ thống quyền lực, đó là 
Ủy Ban Quân Quản thành phố Petrograd. 

Feliks Dzerjinski nhận định 
vai trò của Ủy ban Quân 
quản như sau : ‘’ Ðó là một 
cơ cấu nhẹ nhàng, uyển 
chuyển, không có một pháp 
chế chi tiết, có thể thi hành 
công tác khẩn cấp. Không 
một định chế pháp lý nào 
có thể cản trở các hoạt 

động của Ủy ban nhằm đương đầu và tiêu diệt các 
kẻ thù của Lực Lượng võ trang chuyên chính vô 
sản.’’ 
 
Trong những ngày đầu của tân chế độ, Lực lượng 
võ trang của chính quyền độc tài vô sản hoạt động 
như thế nào ? 
Theo lời của Dzerjinski, và sau này chính cơ quan 
công an chính trị Tcheka xác nhận, chương trình 
hành động của lực lượng võ  
trang rất đơn giản và ngắn gọn. Lúc đầu,  Ủy Ban, 
có tên gọi tắc CMRP, gồm có 60 thành viên, trong  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
đó nhóm Bônsêvich chiếm 48 ghế . Số còn lại gồm 
một vài thành viên thuộc nhóm Xã Hội cách mạng  
thiên tả và một số thành viên độc lập. Chủ tịch là 
một đảng viên đảng Xã Hội và bốn phó chủ tịch 
thuộc đảng , trong đó có Dzerjinski và Antonov- 
Ovseenko. 
 

Trong thực tế, trong 
suốt thời gian 
cầm  quyền, chỉ có 
20 thành viên của 
ủy ban thực sự 
đứng ra ký tên cho 
khoảng chừng 6000 
văn thư hay án lịnh 

với danh nghĩa là thư ký hay chủ tịch của ủy ban. 
Qua hình thức chỉ thị, nghị quyết, Ủy ban CMRP đã 
tổ chức một mạng lưới hoạt động với chừng 1000 
nhân viên được gài vào trong các đơn vị quân đội, 
các ban chấp hành Sô Viết, các tổ chức phường 
khóm.  Các nhân viên này chỉ thi hành theo chỉ thị 
của ủy ban CMRP mà thôi. Họ không lệ thuộc vào 
chính phủ cũng như không lệ thuộc vào Bộ Chính 
Trị Trung Ương. 
Trong khi các đảng viên Bônsêvich còn đang bận 
rộn thành lập chính phủ, ngày 26 tháng 10, một số 
nhân vật không tên tuổi đã đưa ra một số biện pháp 
để củng cố chính quyền độc tài vô sản, như: 

Cấm  phát hành các truyền đơn phản cách 
mạng. 
* Ðóng cửa 7 tờ báo có khuynh hướng tư sản quý 
tộc và khuynh hướng xã hội ôn hòa. 
* Kiểm soát bưu điện và đài phát thanh. 

 Thành lập ủy ban kiểm kê tài sản, nhà cửa, xe 
hơi,.. 
Lịnh đóng cửa báo chí được phê chuẩn sau đó hai 
ngày 
 

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 
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Nhưng phải chờ sau một tuần lễ tranh luận sôi nổi, 
giữa chính quyền và Bộ Chính Trị trung ương 
Bôsêvich, lịnh đóng cửa báo chí mới chính thức cho 
thi hành bằng một quyết nghị. 
Trong giai đoạn đầu, vì chưa tin tưởng vào khả 
năng của mình, đảng Bônsêvich khuyến khích tiếp 
tục áp dụng chiến thuật đã giúp họ thành công trong 
các biến cố của năm 1917. Ðó là lợi dụng tinh thần 
quá khích và bồng bột của quần chúng. 
 Khi đại diện của tỉnh Pskov đến chất vấn về tình 
trạng vô chính phủ, Dzerjinski trả lời:  ‘’Nhiệm vụ 
của chúng ta là phá bỏ trật tự cũ. Nhưng chúng ta 
chưa đủ lực lượng để làm công tác này. Vì thế 
chúng ta phải lợi dụng sự cuồng nhiệt của quần 
chúng. Quần chúng cho rằng chính họ tự động 
đứng lên giải phóng. Trong giai đoạn kế tiếp, chúng 
ta sẽ hướng dẫn họ hành động. Dưới quyền lãnh 
đạo của chúng ta, chúng ta trở thành tiếng nói của 
quần chúng và cùng với nhân dân chống lại kẻ thù 
của giai cấp vô sản. Chúng ta sẽ trở thành những 
người xây đường cho các dòng thác cách mạng. 
Chúng ta sẽ khai thác sự căm thù và kích thích ý 
chí trả thù hợp lý của tầng lớp bị trị đối với tầng lớp 
áp bức.’’ 
Trong một phiên họp của ủy ban CMRP hôm 29 
tháng, nhiều thành viên của ủy ban đề nghị phải tiến 
hành ngay các biện pháp đối phó và đánh phá kẻ 
thù của nhân dân. Ngày 13 tháng 11 để đáp ứng lời 
đề nghị của các thành viên, ủy ban CMRP ra thông 
báo: 
‘’ Công chức của các công sở hành chánh, ngân 
hàng, hỏa xa, bưu điện,.. đang phá hoại các chính 
sách của nhà nước Bônsêvich. Kể từ ngày hôm 
nay, họ là kẻ thù của nhân dân. Tên tuổi của những 
người này sẽ được đăng trên các báo và sẽ được 
niêm yết ở những nơi công cộng.’’  
 Tiếp theo sau mấy ngày niêm yết, là một bản cáo 
trạng kết án. 
Những người bị nghi ngờ phá hoại, đầu cơ hay 
chiếm đoạt tài sản bị giam tức khắc vì bị coi như là 
kẻ thù của nhân dân. Trong vòng vài ngày, Ủy ban 
CMRP đã cho ra đời hai tội trạng đáng sợ: Kẻ thù 
của nhân dân và kẻ bị tình nghi.  
 
Ngày 28 tháng 11, Chính quyền ban hành một nghị 
quyết do Lenine ký để hợp thức hóa cụm từ ‘’ kẻ 
thù của nhân dân’’. Nghị quyết xác nhận tất cả 
thành viên của đảng Dân Chủ Lập Hiến đều là kẻ 
thù của nhân dân. Những người này sẽ bị bắt và 
đưa ra tòa án nhân dân. Theo các điều khoản của 
nghị quyết, tất cả các luật lệ của các đảng dân chủ 
xã hội cũng như của đảng xả hội cách mạng đều đi 
ngược lại quyền lợi của giai cấp nông dân thợ 
thuyền. Trong khi chờ đợi soạn thảo bộ luật mới, 
Tòa án phải dựa theo các luật lệ hiện hành xét xử 
sao cho phù hợp với trật tự của cách mạng. 
Nội dung của nghị quyết thật mơ hồ. Nó sẽ dẫn đến 
những hậu quả do sự lạm dụng quyền hành. 

Các Tòa án cũ được thay thế bởi các Tòa án nhân 
dân và Tòa án cách mạng. Các Tòa án này có tòan 
quyền xét xử các tội phạm chống đối nhà nước vô 
sản, tội phá hoại, tội làm gián điệp, tội lạm dụng 
quyền thế và tội phản cách mạng. 
Ông Rourski, Ủy viên nhân dân phụ trách Tư pháp 
t2 năm 1918 đến 1928 xác nhận rằng, Tòa án nhân 
dân không phải như các Tòa án thường. Ðó là Tòa 
án của chính quyền độc tài vô sản. Nhiệm vụ của 
các Tòa án này là kết án với mục đích tiêu diệt và 
loại trừ các phần tử chống lại chính quyền Bônsêvic 
hơn là mục đích xét xử. 
Một trong các toà án này là tòa án chuyên về báo 
chí. Nó có nhiệm vụ tuyên xử các tội vi phạm  các 
điều khỏan của nghị quyết chính quyền về báo chí. 
Tòa án ra lịnh đình bản các nhật báo, tuần báo, và 
các tạp chí cố ý phổ biến sai lệch các tin tức. 
Bên cạnh sự hình thành các cơ quan Tư pháp, Ủy 
ban CMRP cũng ráo riết củng cố cơ cấu của mình. 
Tình hình lương thực vô cùng nguy cập. Kho dự trữ 
lương thực của thành phố Petrograd chỉ còn có thể 
cung cấp một ngày ăn không đầy đủ cho dân có 
phiếu tiếp tế thực phẩm. Ðể đối phó với tình trạng 
thiếu lương thực, ngày 4 tháng 11, chính phủ thành 
lập Ủy ban lương thực. Nhiệm vụ của Ủỷ ban là đi 
tìm lương thực. Thông cáo đầu tiên của Ủy ban 
lương thực nhắm vào những người giàu có, thành 
phần chiếm  hữu của cải. Ủy ban lương thực trưng 
dụng số lương thực thăng dư của họ. 
 

Ngày 11 tháng 11, Ủy ban 
lương thực gởi một số nhân 
viên về các tỉnh đi truy lùng, 
thu mua ngũ cốc, lương thực 
để tiếp tế cho dân thành phố 
Petrograd và cho binh lính của 
Hồng quân đang chiến đấu 
với quân Ðức. Các nhân viên 
này được lấy từ các toán quân 
của các binh chủng bộ binh, 
hải quân, hồng vệ binh, công 
nhân và thợ thuyền.  

Một ủy ban đặc trách truy lùng tàn quân nhân  cũng 
như nhân viên cảnh sát của Nga Hoàng  thành lập 
vào ngày 10 tháng 11. Các toán truy lùng còn có 
nhiệm vụ thanh toán các đảng viên của các đảng tư 
sản và cả các công chức bị tình nghi. 
Trong tình cảnh rối ren của thành phố vì nạn đói, 
các toán Hồng vệ binh phối hợp với toán tự vệ ô 
hợp mới được thành lập, lục soát nhà cửa của nhân 
dân. Các toán này tịch thu tài sản, bắt bớ người một 
cách vô cớ, đòi tiền chuộc mạng sống,.. Họ mạo 
danh ủy ban cách mạng hăng say cướp bóc tài sản, 
tịch thu lương thực và hành hung những ai chống 
lại. Các vụ thanh toán vì tư thù xảy ra quá nhiều. 
Các vụ cướp có vũ khí nhắm vào các tiệm buôn, 
kho hàng, kho rượu trong lâu đài  Mùa Ðông của 
Hoàng Gia Nga. Hiện tượng hống hách càng ngày 
càng gia tăng. Dzerjinski phải đích thân ra lịnh bài 
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trừ các phần tử gây rối loạn và hiện tượng say sưa 
của các toán trưng thu. 
Ngày 6 tháng 12, Ủy ban chống gây rối và bài trừ 
say rượu  ban hành tình trạng khẩn trương và lịnh 
thiết quân luật trên toàn thành phố Petrograd để 
chấm dứt tình trạng vô trật tự do các phần tử ‘’ bất 
hảo núp dưới danh nghĩa cách mạng’’  gây ra. 

Ngoài các vụ nổi loạn, 
chính quyền Bônsêvich 
còn phải lo đối phó các 
cuộc đình công lan rộng 
của công chức xảy ra hồi 
ngày 25 tháng 10. Do sự 
đe dọa này, nhà nước cho 
thành lập Ủy Ban thân 
Nga để chống lại các hành 
động phản các mạng, 
chống luôn các vụ đầu tư 
kinh tế, chính trị và các vụ 

phá hoại. Ủy ban có tên là Vetchka, và được thế 
giới biết đến với cái tên Tcheka : ủy ban công an 
chính trị. 
Trước khi cho ra ban công an chính trị Tcheka, các 
lãnh tụ Bônsêvich cho giải tán ủy ban CMRP ( Ủy 
Ban Quân Quản ). 
Lực lượng võ trang của chính quyền độc tài vô sản 
đã bảo vệ những người Bôsêvich như thế nào trong 
bối cảnh chính trị hỗn loạn của Nga thời bấy giờ ? 
Trong phiên họp ngày 6 tháng 12, các lãnh tụ 
Bônsêvich ủy nhiệm cho Dzerjinski  được tòan 
quyền, thành lập ngay một Ủy ban đặc biệt. Ủy ban 
của Dzerjinski có quyền xử dụng mọi khả năng của 
cách mạng để tìm ra một biện pháp nhằm chận 
đứng các cuộc đình công của công chức và chống 
lại các vụ phá hoại. 
Trước đó vài ngày, Lenine bày tỏ sự phấn khởi về 
diễn tiến và thành quả của cuộc cách mạng Pháp 
1789. Ông cho rằng cách mạng tháng 10 năm 1917 
của Nga là sự tái diễn của cách mạng Pháp. Lenine 
nói với viên thư ký V. Bontch Brouevitch phải tìm 
cho được một người vô sản tiến bộ và nhiệt 
tình.  Người đó có thể thay thế vai trò công tố viên 
Fouquier Tinville. Chính công tố viên này đã thủ tiêu 
nhiều người, mà ông gọi là những phần tử phản 
động trong thời các mạng Pháp. Lenine nghĩ rằng 
Dzerjinski có thể đóng vai trò đó. Trong thời gian 
điều hành Ủy ban Quân Quản, Dzerjinski đã chứng 
tỏ khả năng của mình  trong chức năng này. Lenine 
còn cho người thư ký biết thêm rằng chính 
Dzerjinski đã từng bị ông Okrankha, trưởng ban an 
ninh Hoàng Gia Nga bắt giam. Vì thế Dzerjinski biết 
rất rõ, anh ta phải làm  gì trong vai trò đó. 
Trước khi Cơ quan công an chính trị Tcheka mở 
phiên họp đầu tiên vào ngày 7 tháng 12, Lenine gởi 
thơ cho Dzerjinski, dặn dò :  
‘’ Theo  đề nghị của đồng chí trong bản phúc trình 
ngày hôm nay, chúng ta có thể viết ra một thông 
cáo với nội dung : ‘’ Bọn trưởng giả âm mưu nhúng 
tay vào tội ác, bằng cách chiêu dụ các thành phần 

cặn bã của xã hội để gây rối loạn. Ðồng lõa với bọn 
này là những cán bộ cao cấp trong các cơ quan , 
công sở. Chúng sẽ tham gia vào các cuộc đình 
công và phá hoại để làm yếu dần chính sách của 
chính phủ. Cuối cùng chúng thay đổi cơ chế xã hội. 
Bọn trưởng giả sẽ tìm đủ mọi cách để cản trở kế 
hoạch cung cấp lương thực, và như vậy, sẽ có hàng 
triệu người chết đói. Phải thi hành ngay một số biện 
pháp đặc biệt để đối phó với các phần tử phá hoại, 
phản cách mạng’’. 
Trong phiên họp tối ngày 7 tháng 12, Dzerjinski đọc 
bản dự thảo tuyên cáo trước ủy ban. Dzerjinski cho 
rằng: ‘’ cách mạng đang bị đe dọa trầm trọng ở khắp 
nơi. Ðây là mặt trận nguy hiểm nhất. Vì thế chúng 
ta phải vận dụng các đồng chí cứng rắn, cương 
quyết, không tình cảm, sẵn sàng hy sinh và sẵn 
sàng hành động cho dù rất tàn ác, để đạt cho được 
mục tiêu của cách mạng. Không có công lý gì cả. 
Chúng ta không đi tìm công lý. Chúng ta đang bị 
bao vây trong một trận chiến ác liệt. Kẻ thù tấn công 
chúng ta khắp nơi, nhưng chúng nó không chịu lộ 
diện. Ðây là mặt trận sống mái, một mất, một còn. 
Tôi yêu cầu, hãy thành lập một Ủy ban có đày đủ 
thẩm  quyền để giải quyết ngay những khó khăn, 
thanh toán ngay bọn phản cách mạng bằng phương 
châm cách mạng và lòng trung thành với người 
Bônsêvich. 
Ủy ban có nhiệm vụ : 
1.- Chủ động, thanh trừng và cô lập hóa các âm 
mưu phá hoại của các phần tử hay đảng phái phản 
cách mạng trên toàn quốc. 
2.- Ðưa tất cả các phần tử chống cách mạng ra tòa 
án nhân dân. 
Ủy ban sẽ mở các cuộc điều tra sơ khởi. Nếu tình 
hình đòi hỏi, Ủy ban sẽ chia ra làm ba công tác : 
a./ Tình báo. 
b./ Tổ chức. 
c./ Hành động. 
Ủy ban sẽ thành lập một bộ phận chuyên môn theo 
dõi và khám phá các hoạt động phá hoại, báo chí, 
và các cuộc đình công của bọn dân chủ cách mạng 
hữu phái và bọn dân chủ lập hiến. 
Ủy ban sẽ cho thi hành các biện pháp sau đây:  tịch 
thu tài sản, trục xuất ra khỏi nơi cư trú, tịch thu thẻ 
phân phối lương thực, công bố danh sách kẻ thù 
nhân dân,... ‘’ 

Ngày 12 tháng 12, nhóm 
Bônsêvich thương lượng với 
nhóm xã hội cách mạng thiên 
tả.  Họ bằng lòng chia 6 ghế 
cho đảng cách mạng xã hội để 
giải tỏa tình trạng cô lập chính 
trị trong Quốc hội. Vì là nhóm 
thiểu số, nên nhóm Bônsêvich 
áp dụng chiến thuật hòa hoãn. 
Ban công an chính trị Tcheka 
bắt đầu bành trướng và khởi 

sự hành động trong khi chưa được pháp lý thừa 
nhận. Dzerjinski cũng như Lenine không muốn có 
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một sự ràng buộc nào trong khi hành động. Theo 
hai ông, cuộc sống sẽ hướng dẫn các hành động 
của Tcheka. Ðó là sự khủng bố dân chúng và các 
vụ bạo động trên đường phố. Những người 
Bônsêvich tạm thời bỏ qua những nghi ngờ của họ 
về tính quá khích của quần chúng. Họ cố tình 
khuyến khích quần chúng nổi loạn. 
Ngày 1 tháng 12, với trách nhiệm  của ủy viên đặc 
trách chiến tranh, Trotski báo động : ‘’ Trong vòng 
một tháng, các cuộc bạo động của quần chúng sẽ 
gia tăng cường độ khủng khiếp hơn những gì đã 
xảy ra trong cuộc cách mạng 1789 của Pháp. Lúc 
bấy giờ sẽ không còn nhà tù để chứa. Lúc đó phải 
dùng đến máy chém , một phát minh quan trọng của 
cách mạng Pháp. Lợi điểm của máy chém là làm 
giảm số lượng người. Và máy chém sẵn sàng đón 
chờ kẻ thù của chúng ta.’’ 
Trong một buổi nói chuyện với hiệp hội nhân công 
thợ thuyền, Lenine , lại một lần nữa nhấn mạnh :’’ 
Bạo lực khủng bố là công lý của cách mạng vô sản. 
Chính quyền Sô Viết phải hành động như vậy và 
bắt buộc phải hành động như  vậy trong cuộc cách 
mạng vô sản. Nhờ đó mà chúng ta mới đập tan 
được  công lý của bọn tư sản trưởng giả, công cụ 
của giai cấp bốc lột thống trị. Quân nhân và công 
chức phải đứng lên để tự cứu lấy mình. Không chờ 
ai giúp cả. Nếu đám đông quần chúng không đứng 
lên đãu tranh, chúng ta sẽ mất hết. Nếu chúng ta 
không khủng bố chống bọn đầu cơ và không bắn 
vào đầu chúng trước đám đông quần chúng thì 
chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại.’’ 
Những lời kêu gọi bạo động này thật sự đã xảy ra 
trước khi những người Bônsêvich lên nắm chính 
quyền. 
Khởi từ mùa Thu năm 1917, nông dân nổi loạn 
cướp phá hàng chục ngàn nông trại và tàn sát hàng 
ngàn điền chủ.  Bạo động ngự trị trên đất Nga trong 
suốt năm  đó. Nó bộc phát dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Ở đô thị, bạo động là phản ứng của 
tương quan quyền lợi giữa các giới tư bản. Ở nông 
thôn, nó là hệ quả của  sự xung đột trường kỳ giữa 
giới nông dân và địa chủ. 
 
Ba mặt bạo động: nông thôn , thành thị và chiến 
tranh đã tạo cho nước Nga ở trong một tình trạng 
bùng nổ mà hậu quả của nó là sự tàn phá đặc biệt 
trong giai đoạn sôi sục cách mạng. Nó đánh dấu 
một phá sản của trật tự và quyền lực. Nó tạo sự 
nghi kỵ giữa những người sống ở miền quê với lớp 
dân thành thị. Nông dân cho rằng thành thị là nơi 
xuất phát các quyền lực và áp bức. Trái lại, một số 
chính trị gia xuất thân từ giới trí thức cho rằng nông 
dân là dân bán khai, còn mang thú tính, cần phải 
phục tùng những người sống có tổ chức ở thành 
phố.  Giới trí thức và các chính trị gia đều nghĩ rằng, 
các cuộc bạo động của nông dân sẽ làm suy 
giảm  quyền lực của chính phủ. Ðây là cơ hội tốt 
cho nhóm Bônsêvich lên nắm  chính quyền trong 
khoảng trống chính trị của thời đó. 

Cuối năm 1917 và đầu năm 1918,  không có lực 
lượng đáng kể nào chống lại chính quyền. 
Chỉ trong vòng một tháng, đảng Bônsêvich chiếm 
một phần lớn đất đai ở miền Bắc và miền Trung cho 
đến tận trung lưu khu vực sông Volga. Họ kiểm soát 
nhiều thị trấn vùng Caucase, thành phố Bakoa và 
thành phố Tachkent vùng Trung Á. 

 
Ukraine và Phần Lan đã ly khai 
và không có hành động nào 
chống lại chính quyền 
Bônsêvich. Một toán quân nhân 
độ chừng 3000 người do hai 
tướng Alexeiev và Kornilov lãnh 
đạo ở phía Nam nước Nga là tổ 
chức duy nhất chống lại quân 
Bônsêvich. Ðơn vị này là tiền 

thân của  Bạch Quân sau này. Hai Tướng lãnh 
Alexeiev và Kornilov đặt nhiều hy vọng vào giống 
dân Cosaque sinh sống trong vùng sông Don và 
Kouban. Dưới thời Nga Hoàng, những người 
Cosaque có nhiều đặc quyền so với nông dân 
thường. Khi phục vụ trong quân đội đến 36 tuổi, họ 
được phép giải ngũ và được cấp 30 mẫu đất để 
canh tác. Nguyện vọng của họ là mong giữ được 
phần đất mà họ đã được cấp phát. Họ rất sợ các 
cuộc đấu tố nhắm vào phú nông. Chính vì muốn 
bảo vệ đất đai của mình, người Cosaque quyết tâm 
tham gia vào các tổ chức chống lại nhóm Bônsêvich 
vào mùa Xuân 1918. 
 
Cuộc nội chiến thực sự diễn ra từ mùa Ðông năm 
1917 và mùa Xuân năm 1918 khi nhóm quân tình 
nguyện độ vài ngàn người chống lại các cuộc đàn 
áp của trên 6000 quân Sô Viết, đặc dưới quyền chỉ 
huy của Tướng Sivers ở miền Nam nước Nga. 
Cuộc đàn áp diễn ra rất thô bạo. Quân Sô Viết đàn 
áp luôn cả thường dân. 
 
Vào tháng 6 năm 1919, 
Tướng Denikine, chỉ huy 
trưởng lực lượng quân sự 
miền Nam nước Nga cho 
mở cuộc điều tra về tội ác 
của nhóm Bônsêvich. Sau 
vài tháng làm việc, ủy ban 
điều tra tội ác đã đúc kết 
một danh sách các tội 
phạm  của các vụ đàn áp 
ở Ukraine, Kouban, vùng sông Don và bán đảo 
Crimee. Các bằng chứng tội ác, các nhân chứng 
còn sống sót đã được S.P. Melgounov ghi lại đày 
đủ trong cuốn sách ‘’ Cuộc khủng bố đỏ trên đất 
Nga từ năm 1917 đến hết năm 1924’’. Sách xuất 
bản ở Luân Ðôn. Nội dung của quyển sách ghi lại 
tội ác do bọn Bônsêvich gây ra kể từ tháng giêng 
năm 1918 . Sách được xem như tài liệu giáo khoa 
trong các trường học. ( đọc tiếp trang  42 )
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Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Nạn 

Nhân Formosa Tại Miền Trung Việt 

Nam 

 

Ede 3/12/2016 (VNNS).- Nhân chuyến viếng thăm 

Âu Châu của Ðức Cha Hoàng Ðức Oanh (Nguyên 

Giám Mục Giáo Phận Kontum), Cộng Ðồng Việt 

Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã tổ chức một 

buổi họp mặt với Ðức Cha vào trưa ngày 3-12-2016 

tại nhà thờ Antonius thành phố Ede để tạo cơ hội 

cho đồng hương tại Hoà-Lan có dịp tìm hiểu thêm 

về hiện tình của các nạn nhân trong vụ công ty 

Formosa thải các chất độc gây ô nhiễm môi trường 

tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam. Trong dịp này, 

một thánh lễ đồng tế do Ðức Cha Hoàng Ðức Oanh, 

Linh Mục Nguyễn Ðức Minh, Linh Mục Nguyễn 

Thanh Tuấn đã được cử hành để đặc biệt dâng lời 

cầu nguyện cho các nạn nhân của Formosa.  

Ðồng hương từ khắp nơi trên đất nước Hoà-Lan 

không phân biệt tôn giáo đã đông đảo đến tham dự 

buổi họp mặt và thánh lễ theo lời mời của ban chấp 

hành Cộng Ðồng.  

Chương trình bắt đầu lúc 14g00 với thánh lễ đồng 

tế. Mọi người nghiêm trang hướng về bàn thờ cầu 

nguyện cho các nạn nhân của Formosa tại miền 

Trung Việt Nam. Trong bài giảng của Ðức Cha 

Hoàng Ðức Oanh, ngài đã nhắc nhở bổn phận của 

các tín hữu trong cuộc sống đạo cũng như trách 

nhiệm của giáo hữu đối với xã hội, san xẻ tình yêu 

thương với đồng bào. 

Sau thánh lễ, mọi người đã có dịp tìm được nghe 

Linh Mục Ðặng Hữu Nam từ Việt Nam chia xẻ tâm 

tình qua hệ thống Skype. Linh Mục Nam bày tỏ sự 

xúc động khi biết Ðức Cha Oanh và đồng bào tại 

Hoà-Lan luôn quan tâm và ủng hộ cuộc đấu tranh 

đòi công lý của các linh mục và nạn nhân Formosa. 

Linh Mục Nam cho biết mặc dầu gặp những khó 

khăn như hành hung, đe doạ từ phía nhà cầm 

quyền, các vị linh mục và nạn nhân Formosa vẫn 

tiếp tục kiên trì kiện công ty Formosa phải bồi 

thường thoả đáng cho các nạn nhân. 

Trong phần trả lời các câu hỏi của đồng bào liên 

quan đến việc đấu tranh đòi công lý của cha Nam và 

các linh mục khác cho nạn nhân Formosa có được 

xem là một hành vi chính trị hay không, Ðức cha 

Oanh ca ngợi những hành động can đảm này và 

ngài cho rằng người tín hữu có quyền và có trách 

nhiệm bày tỏ thái độ chính trị cũng như ủng hộ các 

đấu tranh cho công lý. 

Xen kẽ chương trình là một số bài ca gợi tình yêu 

quê hương do một số ca sĩ tại Hoà-Lan đóng góp. 

 

 

Trước khi chương trình chấm dứt, ông chủ tịch 

Cộng Ðồng Nguyễn Hữu Phước đã công bố kết quả 

đóng góp tài chánh giúp đỡ nạn nhân Formosa tại 

miền Trung trong đợt phát động công tác “thương 

về miền trung”, số tiền này sẽ được chuyển về cho 

các nạn nhân thật sớm. 

Ngoài ra để yểm trợ dài hạn về vật chất cho các nạn 

nhân Formosa, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng cũng 

kêu gọi đồng hương tại Hoà-Lan có thể đóng góp 

qua trương mục: 

AVVN – IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 với ghi 

chú “Thương về miền Trun 

Ngoài ra, ông chủ tịch Cộng Ðồng cũng ngỏ lời cám 

ơn đến tất cả đoàn thể và cá nhân đã giúp đỡ trong 

việc tổ chức ngày họp mặt với Ðức Cha Hoàng Ðức 

Oanh và thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân 

Formosa 
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Biểu Tình Tranh Ðấu Cho Nhân 
Quyền Tại Việt Nam 
 

Den Haag 8/12/2016 (VNNS).- Nhằm tố cáo trước 

công luận thế giới về sự vi phạm nhân quyền của 

cộng sản tại Việt Nam, cũng như bày tỏ sự ủng hộ 

cho sự đấu tranh vì công lý của các nạn nhân 

Formosa, các dân oan khiếu kiện,...Cộng Ðồng Việt 

Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã tổ chức một 

cuộc biểu tình trước toà đại sứ Việt Cộng ở thành 

phố Den Haag vào trưa ngày 8-12-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dầu thời tiết thật khắc nghiệt vào mùa đông, 

một số đồng bào tại Hoà-Lan đã đáp lời kêu gọi của 

ban chấp hành Cộng Ðồng đến tham dự cuộc biểu 

tình. 

Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 13g30, mọi người cùng 

hướng về quốc kỳ Việt Nam Tự Do phất phới bay 

trong gió, hát quốc ca và tưởng niệm các chiến sĩ đã 

hy sinh vì tổ quốc, các đồng bào tử nạn trên đường 

vượt biên, vượt biển đi tìm Tự Do. 

Óng Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch Cộng Ðồng đã 

bày tỏ sự quan tâm của ông về tình trạng đàn áp 

nhân quyền ngày càng thô bạo tại Việt Nam và kêu 

gọi mọi người tiếp tục kiên trì trong cuộc đấu tranh 

giải thể chế độ cộng sản và giành lại Tự Do cho Việt 

Nam. 

Mọi người cùng hướng về toà đại sứ Việt Cộng hô 

vang những khẩu hiệu “Ðả Ðảo Cộng Sản”, “Nhân 

Quyền Cho Việt Nam”, “Tự Do cho Việt Nam”, “Dân 

Chủ cho Việt Nam”, “Formosa cút khỏi Việt Nam”... 

Một số người bản xứ đi đường dừng lại và hỏi thăm, 

sau khi biết được nội dung cuộc biểu tình, họ bày tỏ 

sự đồng cảm và chúc người Việt Nam mau thành 

công trong việc giành lại Tự Do. 

Xen lẫn chương trình là những phát biểu của các đại 

diện hội đoàn và nhân sĩ trong Cộng Ðồng. Mọi 

người cùng hát vang những bài “Việt Nam - Việt 

Nam”, “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”,...những 

bản nhạc gợi tình yêu quê hương cho những người  

 

 

 

 

 

 

 

con tuy sống nơi đất khách quê người, nhưng tâm 

tư luôn hướng về tổ quốc Việt Nam thân yêu. 

Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 15g30, mọi người cùng 

siết chặt tay nhau từ giã và hẹn gặp lại trong những 

ngày đấu tranh sắp tới. 

Thế Truyền tường thuật 

Đêm Ca nhạc Thương về Miền Trung 

Purmerend 26.11.2016 : đúng giờ đồng hương từ 
khắp nơi đã lần lượt đến hội trường và các gian 
hàng ăn hương việt thuần túy cũng được anh chị em 
lo phần ẩm thực chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ. 
  

 
 
Đáp lời mời gọi của anh Thái và ban tổ chức và ban 
nhạc “Tình Si,” BCH/CĐVNTNCS/HL đã cử ông 
Nguyễn Quang Kế phó chủ tịch Nội Vụ đến tham dự 
cùng với quí đồng hương ủng hộ tinh thần cho Ban 
tổ chức. 
 
Với tình yêu thương về đồng bào Miền Trung đang 
lâm vào hoàn cảnh vô vàn khó khăn “ăn không no, 
ngủ không ấm vì tứ bề là nước và gió lạnh” sự chia 
sẻ cảm nghĩ và hành động của anh Tạ Việt Thái 
trưởng ban tổ chức trong lời khai đã được cả hội 
trường đồng tình là “lá lành đùm lá rách hay một 
miếng khi đói bằng một gói khi no” đặc biệt là có sự 
hiện diện các đồng hương đến từ Pháp Quốc và 
Đức Quốc.  
 
Sự xuất hiện của Linh mục Nguyễn Thanh Tuấn với 
các ca khúc tình cha, tình mẹ, tình quê hương mở 
đầu cho chương trình văn nghệ đã làm cho hội 
trường nóng lên và cha cũng vã mồ hôi vì đã hết 
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mình đem lại niềm vui cho mọi người trong tiếng vỗ 
tay cổ vũ nồng nhiệt nồng nhiệt. 
Với chươngn trình văn nghệ thương về Miền Trung 

ngoài các ca sĩ của ban nhạc tình si,các ca sĩ khắp 

nơi trong Hòa lan góp vui,  thì còn có nam ca sĩ Quốc 

Quân, một giọng ca trẻ truyền cảm nhẹ nhàng ấm 

áp đến từ Muchen Germany rất được các bạn trẻ 

mến mộ. 

 

Trước khi buổi văn nghệ kết thúc ban tổ chức đã 

tổng kết số tiền công khai cho tất cả mọi người cùng 

biết . BTC đã nhận được những tràng vỗ tay vang 

dội của khán phòng…”Được như thế tất cả là vì có 

sự chung tay góp sức của tất cả những ân nhân 

vắng mặt và sự hiện diện của mọi người tại hội 

trường này  “, đấy là lời cám ơn chân thành của anh 

Tạ Việt Thái muốn gởi đến quí đồng hương.  

VNNS tường thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tin Thế Giới 

 

 

Tin Thế Giới 
 
 

RFI: Trung Quốc chuẩn bị đưa thêm 
tên lửa đến các vùng tranh chấp ở 
Biển Đông 

 
Các quan chức Hoa Kỳ nói với truyền hình Mỹ Fox 
News là Trung Quốc đã đưa thêm nhiều tên lửa 
phòng không tới vùng Biển Đông và các cơ quan 
tình báo Mỹ cho rằng các vũ khí này, lần đầu tiên, 
sẽ được bố trí tại các khu vực đang có tranh chấp. 
Đài truyền hình Mỹ Fox News, ngày 23/12/2016 đưa 
tin, các ảnh vệ tinh tình báo Mỹ cho thấy nhiều tên 
lửa phòng không của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. 
Thế nhưng, Hải Nam không nằm trong vùng lãnh thổ 
có tranh chấp. Theo các quan chức Hoa Kỳ, đây chỉ 
là nơi trung chuyển, trước khi các tên lửa này được 
triển khai trên đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) hoặc trong 
vùng quần đảo Trường Sa. Hai loại tên lửa nhìn thấy 
ở đảo Hải Nam là tên lửa phòng không CSA-6b có 
tầm bắn 10 hải lý và tên lửa HQ-9, gần giống tên lửa 
S-300 của Nga và có tầm bắn 125 hải lý. 
Đầu tháng 12, đài Fox News đã đưa tin là Bắc Kinh 
sẵn sàng đưa tên lửa phòng không từ một cảng ở 
đông nam Trung Quốc ra vùng Biển Đông. Mặt khác, 
lần đầu tiên kể từ tháng 03/2015, máy bay ném bom 
chiến lược tầm xa của Trung Quốc cũng đã bay vào 
vùng Biển Đông, chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm 
giữa tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và tổng 
thống đắc cử Mỹ Donald Trump. 
 

RFA: Tòa Hiến Pháp Nam Hàn luận tội 
bà Park Geun-hye 
 
Sáng ngày 21/12 tại Seoul, Tòa Hiến Pháp Nam Hàn 
đã nhóm họp, bắt đầu thảo luận về quyết định bãi 
nhiệm bà Tổng Thống Park Geun-hye mà Quốc Hội 
thông qua cách đây 2 tuần lễ. 
 
Theo hiến pháp, tòa có 180 ngày để cứu xét việc 
này. Quyết định đồng ý hay không đồng ý bãi chức 
bà Tổng Thống Park phải được 6 trong số 9 vị thẩm  
phán ủng hộ. Trong trường hợp Tòa đồng ý bãi chức 
bà Park, chính phủ lâm thời Nam Hàn có 60 ngày để 
tổ chức bầu cử. Ngay sau khi bị Quốc Hội bỏ phiếu 

Mưa Đông Lạnh Lẽo 

 Huỳnh Ngọc Anh Kiệt 
 

Rì rào mưa gió lao xao 
Mây đen vần vũ rì rào mưa giăng 
Mưa rơi bong bóng đầy sân 
Đung đưa cành lá cây bâng khuâng sầu 
 
Tâm can tan nát úa nhàu 
Mưa bay trắng xóa buồn nào buồn hơn ?! 
Nhốt mình phòng lạnh cô đơn 
Nhìn ra cửa sổ dỗi hờn mưa rơi 
 
Mưa rơi rơi giữa đất trời 
Mà sao cảm giác như rơi trong lòng 
" Cuộc đời có có không không " 
" Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi " 
 
Phút vui ngắn ngủi xa xôi 
Khổ đau nhung nhớ hỡi ôi kéo dài ! 
Mưa rơi nỗi nhớ đong đầy 
Mưa đông lạnh lẽo lòng ray rứt buồn . 
 
 
 
 

http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/
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bãi nhiệm, bà Park vẫn được hưởng mọi quy chế 
dành cho tổng thống, nhưng quyền điều hành lại do 
Thủ Tướng Hwang Kyo-ahn tạm thời nắm giữ. 
 

 
Bà Park bị Quốc Hội bãi nhiệm vì đã để cho một 
người bạn thân can dự vào hoạt động của chính 
phủ, đồng thời người bạn này còn lợi dụng sự quen 
biết với bà tổng thống để trục lợi, kể cả việc quyên 
góp tiền của một số đại công ty và sử dụng khoản 
tiền đó vào việc riêng tư. Bà Park đã lên tiếng xin lỗi, 
nhìn nhận là có sơ sót trong việc điều hành. 
 

VOA: Trung Quốc bắt đầu các chuyến 
bay dân sự thường nhật đến đảo Phú 
Lâm. 

 
Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay dân sự thường 
nhật đến đảo Phú Lâm, trong khu vực đang tranh 
chấp ở Biển Đông, sau khi sân bay tại đây được phê 
duyệt cho các hoạt động dân sự, Tân Hoa Xã cho 
biết tin này hôm 22/12/2016. 
 
Theo Tân Hoa Xã, chuyến bay đầu tiên đã cất cánh 
hôm 21/12 từ Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh đảo Hải Nam, 
phía nam Trung Quốc. Cũng theo Tân Hoa Xã, 
chuyến bay đến đảo Phú Lâm sẽ bay mỗi ngày với 
giá vé một chiều là 1.200 nhân dân tệ (khoảng 172 
đôla). Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, là 
nơi mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ 
quyền. Năm 2012, Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa 
trên đảo này và biến nơi đây thành trung tâm hành 
chính để quản lý các khu vực tranh chấp ở Biển 
Đông. 

RFI: Tàu sân bay Trung Quốc ra Thái Bình 
Dương tập trận, Nhật cảnh giác 
 
Trong một thông cáo công bố hôm, 24/12/2016, Hải 
Quân Trung Quốc cho biết là hàng không mẫu hạm 
duy nhất của nước này là chiếc Liêu Ninh đã bắt đầu 
hành trình ra tập trận ở khu vực Tây Thái Bình 
Dương. Động thái của Trung Quốc đã khiến cho 
quân đội Nhật Bản và Đài Loan đề cao cảnh giác, 
nhất là khi ra Thái Bình Dương, hạm đội Trung Quốc 
buộc phải sử dụng eo biển Miyako của Nhật Bản 
hoặc eo biển Ba Sĩ (Bashi) giữa Đài Loan và 
Philippines. 
 

 
 
Theo giới quan sát, đây sẽ là lần đầu tiên mà hàng 
không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc ra tập 
trân ở Thái Bình Dương, vì từ khi được Hải Quân 
Trung Quốc đưa vào hoạt động năm 2012 đến nay, 
chiếc Liêu Ninh chỉ hoạt động quanh quẩn trong các 
vùng biển sát Trung Quốc, như ở Hoàng Hải, Biển 
Hoa Đông và đặc biệt là ở Biển Đông. Các láng 
giềng của Trung Quốc, đặc biệt là Nhật Bản và Đài 
Loan đã theo dõi rất sát các động thái của chiếc Liêu 
Ninh. 
Bộ Quốc Phòng Nhật Bản vào hôm 25/12 đã xác 
nhận rằng một khu trục hạm của họ ngay từ chiều 
hôm 24/12 đã phát hiện đội tàu sân bay của Trung 
Quốc, bao gồm 3 tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn 
đường, 3 tàu hộ tống và một tàu hậu cần ở khu vực 
trung tâm của Biển Hoa Đông. Trong bối cảnh quan 
hệ giữa Bắc Kinh và Tổng thống Mỹ tân cử Donald 
Trump đang căng thẳng trên hồ sơ Đài Loan, giới 
quan sát không loại trừ khả năng Trung Quốc cho 
hạm đội của mình đi qua eo biển Ba Sĩ sát Đài Loan 
để thị uy. 
 
TQH 
 
 
 
 

 

 

 

 Danh ngôn cuộc sống 
Khi con người còn sống chúng ta phải nghĩ đến 
các thế hệ tương lai: Một ngôi trường được xem 
là nhân quyền giống như bao quyền khác. Vì 
vậy, một phần trách nhiệm của chúng ta về 
người khác là đảm bảo rằng thế giới mà ta đang 
sống là khỏe mạnh, nếu không nói là khỏe mạnh 
hơn cái ta đã thấy. 
 Dalai Lama  
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Tin Việt Nam 

VOA: Bình Định: 80 tỷ đồng chống lũ, 118 tỷ 
đồng xây tượng đài. 

 
Thủ tướng Việt Nam 
Nguyễn Xuân Phúc 
hôm 21/12 đã đến Bình 
Định và hứa cấp cho 
địa phương này 80 tỷ 
đồng cùng với 2.000 
tấn gạo để cứu trợ lũ 

lụt. 
Truyền thông trong nước đưa tin, trong lúc ngân 
sách của tỉnh chỉ còn 2 tỷ đồng để đối phó với thiên 
tai, Hà Nội hứa sẽ hỗ trợ cho Bình Định 80 tỷ đồng 
để cứu trợ, nhưng trước đó đã phê duyệt một dự án 
xây tượng đài Hồ Chí Minh và thân phụ của ông có 
kinh phí lên đến 118 tỷ đồng. Nói chuyện với báo 
chí, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Định cho biết trong tháng 11 và đầu tháng 12 đã xảy 
ra 5 đợt mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh khiến 34 người 
chết, 5 người mất tích, 10 người bị thương. Về mặt 
thiệt hại vật chất, 551 căn nhà đã bị sập, 398 nhà 
tốc mái, 2.300 ha lúa đang trổ chín bị ngập, và 
17.300 ha lúa mới gieo bị ngập. 
Trước đó, cũng ông Hồ Quốc Dũng này đã ký một 
quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tượng 
đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (tên thật 
của lãnh tụ Hồ Chí Minh, với kinh phí lên đến 118 tỷ 
đồng. Tượng đài này được coi là một “công trình văn 
hoá-mỹ thuật”, có chiều cao 10,8m làm bằng chất 
liệu đồng tấm ngoại nhập. 
 

RFA: Tổng Bí thư: Đảng suy thoái 
 nhưng cấm bôi bẩn 
Phát biểu tại Hội nghị chỉnh Đảng tại Hội trường  
Diên Hồng tòa nhà Quốc hội ngày 9/12/2016, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định sẽ không đóng 
cửa để chỉnh đốn Đảng và sẽ diệt tận gốc nạn tự 
diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Ông 
Nguyễn Phú Trọng, trong tư cách người đứng đầu 
Đảng Cộng sản đã gởi một thông điệp răn đe đến 
những kẻ thù vô hình không có danh tính. Những 
người ông gọi là lợi dụng việc đấu tranh khắc phục 
khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống 
phá Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân. Đối với những ngươi dân bình 
thường đang chịu sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, thì có vẻ có điều gì không ổn vì một đảng xấu 
thì sẽ bị phê bình bêu riếu, không thể xem đó là lợi 
dụng để chống phá được. Chỉ đạo tại Hội nghị, 
Nguyễn Phú Trọng hàm ý vận mệnh của Đảng và 
chế độ đang chao đảo. Theo lời ông Tổng Bí thư, 
toàn Đảng cần nhận rõ rằng, đấu tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng 

không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh 
của Đảng và chế độ.Luật sư Trần Quốc Thuận 
nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong 
phát biểu gần đây với chúng tôi có nói rằng, nếu tình 
trạng tha hóa tham ô tràn làn không ngăn chặn 
được, thì Đảng và chế độ sẽ mất niềm tin người dân 
không ủng hộ nữa. Trong hoàn cảnh như thế thì cơ 
sở tồn tại của Nhà nước sẽ rất thấp. 
 

BBC: Việt Nam: ‘Nuôi và giết cá sấu lấy da 
dã man’ 
Một tổ chức quốc tế về quyền động vật công bố 
phóng sự điều tra tố cáo 'điều kiện xấu nuôi nhốt và 
cách giết cá sấu lấy da dã man'. Tổ chức "Những 
người đấu tranh cho sự đối xử có đạo đức với động 
vật” (PETA) với hơn 5 triệu hội viên và ủng hộ viên 
vừa công bố video mô tả điều họ gọi là ‘Cái giá thật 
của “hàng xa xỉ” làm từ da cá sấu nuôi và giết ở Việt 
Nam. 

PETA mô tả điều 
họ gọi là hình ảnh 
quay tại hai trong 
số các trang trại bị 
điều tra cung cấp 
da cá sấu cho 
LVHM – công ty mẹ 
của Loius Vuitton, 
và “một vài thương 

hiệu lớn khác”. 
“Công nhân sốc điện và cố giết cá sấu bằng cách 
cắt cổ và đâm một thanh kim loại dài vào tủy sống 
của chúng. Hành động này khiến con vật lắc mạnh 
cơ thể. 
“Chúng ta có thể nhìn thấy một con cá sấu nhấc 
chân lên sau khi đã bị cắt cổ. Sau đó, công nhân để 
kệ cho nó chảy hết máu. 
“Phương pháp giết mổ này từ lâu đã bị xem là vô 
nhân đạo, và các chuyên gia đã phát hiện ra rằng, 
cá sấu vẫn còn nhận thức khoảng hơn một giờ sau 
khi tủy sống và mạch máu của chúng bị cắt. 
“Một chuyên gia bò sát sau khi xem hình ảnh giết mổ 
cá sấu nói rằng “các vết rạch ở cổ đã có thể rất đau 
đớn và dã man”, và “Không có khả năng những con 
vật này ‘chết ngay lập tức’”. 
“Vì cá sấu có thể sống với lượng oxy rất thấp, nhiều 
con được cho là thoi thóp nhiều giờ sau khi bị giết, 
hay nói cách khác đi là bị giết từ từ. 
“Một số con thậm chí bị lột da khi còn sống,” PETA 
nói. 
 
QHT (tổng hợp) 
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Truyện ngắn 

CÓ HẸN VỚI MÙA XUÂN 
 
Nguyễn Nhật Hoàng  
 
Ba nheo nheo mắt rồi dẫn Đăng ra nhà kho, từng 
cánh Thủy tiên khoe sắc tím phơn phớt như tà áo 
dài của mẹ, đôi khóm còn lú nhú mấy cái bông 
chưa kịp nở. Ba cười như trẻ lại mấy tuổi, nếp 
nhăn trên trán ba cũng cười, mấy sợi tóc sâu cũng 
cười... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cái Tết cuối cùng mà Đăng ăn Tết có mặt mẹ đã 
qua từ rất lâu rồi, ngay cả Đăng hồi ấy cũng chỉ 
nhớ mẹ một cách mờ mờ và nhập nhoạng. Mẹ 
thích nhất là xem cải lương, mẹ hay ngồi trên 
chiếc võng ba đóng cho mẹ ở bên gốc mít - vừa 
vuốt tóc Đăng vừa đung đưa võng nhè nhẹ - 
nghêu ngao hát vài câu mùi mẫn trong đó. Mẹ à 
ơi: "Đăng của mẹ là nhất". 
Mẹ cắt tóc ngắn, hay đi bỏ mối hàng hóa và sau 
mỗi chuyến hàng về, mẹ để nguyên cái mùi mồ 
hôi ngai ngái mà ôm lấy Đăng vào lòng. Đăng 
thèm cái cảm giác dụi đầu vào ngực mẹ, hít lấy 
hít để mùi mô hôi ấy vô cùng. Mẹ nói mẹ thương 
Đăng lắm, mẹ đi làm kiếm tiền cho Đăng học, về 
già mẹ ở với Đăng, với ba - vậy là hạnh phúc. Vậy 
mà mẹ lại thất hứa, mẹ bỏ Đăng ngơ ngác vào cái 
ngày mà bóng ba đổ dài hơn bao giờ hết, mẹ mất 
vì tai nạn giao thông trong một chuyến hàng xa. 
Đó là lần đầu tiên Đăng thấy ba khóc, ba khóc 
không thành tiếng. Người đàn ông một khi đã 
khóc, đó hẳn là một nỗi đau đớn tột cùng. Hai cha 
con ngồi ôm nhau, buồn tênh như dòng nước 
sông chảy qua cầu. Gia đình chỉ có hai người đàn 
ông, năm nào Tết đến cũng vụng về, lóng ngóng. 
Người ngoài nhìn vào chắc cũng không khỏi thấy 
chênh vênh. Nhưng ba thì cứ lặng lẽ: "Có ba, có 
con, có cả mẹ ở trên kia, nhà mình vẫn mãi là một 
gia đình mà con".Thế nên tết năm nào ba cũng cố 
gắng lo cho Đăng một cái tết vẹn toàn. Dẫu choba 
còn bận với bao chuyến hàng Tết, ba cũng chỉ 
bán đến tầm hai tám Tết là nghỉ, rồi ba xắn tay 
ngay vào việc bếp núc, tảo mộ cho mẹ, sửa sang 
nhà cửa. Nhưng tất nhiên đó là sự vẹn toàn theo  

kiểu của đàn ông đón tết, ngôi nhà vắng đi bàn 
tay phụ nữ vẫn cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó. 
Năm ngoái, gần đến tết ba gọi điện vào hỏi han 
Đăng đôi điều rồi trăn trở: 
- Năm nay con tranh thủ về sớm, rồi lên mộ mẹ 
quét dọn, chắc mấy bụi dứa dại mọc đầy chiếm 
hết cả lối đi trên rồi, năm nay ba yếu quá, chắc 
không chặt nổi! 
Đăng trầm ngâm một hồi: 
- Chắc con không về sớm được ba ơi, trường con 
thi học kỳ đến hai bảy Tết mới xong ba à! 
Giọng ba bỗng chốc chùng xuống, nghe sao 
thương quá: 
- Vậy à. Thôi để ba gắng, chắc cũng không sao, 
ba lo là lo vậy thôi, con cứ ở trong mà thi nhé. 
Giọng Đăng nghẹn lại: 
- Dạ. Hay ba để hai tám con về con làm luôn, chứ 
ba vậy con sợ ba mệt. 
- Phải làm trước mới chuẩn bị cúng quẩy, sắm 
sanh trong nhà được vẹn toàn con à. Thôi để đó 
cho ba. 
Ba cười. Đăng thấy ba cười chi mà buồn, buồn 
như ngọn gió khua. . . 
 

*   *   * 
Tết đến, việc khó khăn nhất đối với hai cha con 
Đăng là việc gói bánh chưng. Bác Lam hàng xóm 
có sang gói mẫu cho ba vài chiếc nhưng sao cái 
nào hai bố con làm ra cũng méo xệch, không 
vuông vức như bánh chưng mẹ làm. Ba ngồi cả 
buổi chiều, hì hụi chỉnh lui chỉnh tới nhưng cái 
bánh của người đàn ông sao khéo bằng bàn tay 
người phụ nữ. Đăng biết ba buồn, cứ chọc cho ba 
vui: 
- Ba mà làm bánh là số một rồi, con với mẹ không 
cần đẹp, chỉ cần ngon thôi ba há. 
Ba vuốt mấy cọng lạt, trầm ngâm: 
- Nghĩ lại hồi xưa thấy thương mẹ con, Tết đến cứ 
một tay lo tất, từ gói bánh đến cúng quẩy lễ Tết, 
còn ba chỉ lo bù khú với bạn bè. Phải chi hồi đó 
ba lăng xăng vào phụ mẹ con thì giờ phải đỡ rồi 
không. Cái bàn tay này đầy vết chai, vết sạn vầy, 
bao nhiêu việc nặng không có chi làm không 
được, vậy mà gói mấy cặp bánh cúng mẹ con 
cũng chẳng ra hồn nữa. 

 
Nhiều lúc thấy 
bận bịu mệt quá, 
Đăng bảo ba ra 
chợ đặt họ làm 
cho khỏe, nhưng 
mà ba gạt ngay. 
Ba bảo ngày xưa 
có mỗi mình mẹ, 
ấy vậy mà mâm 
cỗ cúng gia tiên 

rồi mấy món bánh mứt lặt vặt vẫn khiến mấy 
người khách đến nhà khen nức mũi mẹ cũng lo 
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xong, giờ có cả hai cha con mà rề rà cả mấy ngày 
coi đặng không? 
Đăng nghe vậy lại cười buồn, Đăng nhớ mẹ. 
Đăng ước mẹ đừng đi xa, mẹ chỉ về mấy ngày Tết 
gói bánh chưng, làm mứt, củ kiệu với cha con 
Đăng là Đăng mừng khôn xiết rồi. Mà hình như 
ba cũng có ước mong đó như Đăng, Đăng thấy 

ba Tết nào ngồi trông nồi bánh cũng chảy nước 
mắt. 
 
Đăng nhìn ba lủi thủi một mình mà thương đến 
buốt lòng. Đăng học xa nhà, bà con thì lại ở xa, 
hàng xóm thì đâu có ai ngày nào cũng

 chăm chăm lo cho ba được chứ. Thương ba cô 
đơn, lại sợ khi trái gió trở trời, Đăng cứ nói gần 
nói xa chuyện ba cưới vợ mới. Nhưng mà ba cứ 
gạt phắt, mắt ba mỗi lần như vậy lại mờ đi: 
- Ba từng này tuổi rồi còn vợ con gì. Bây giờ mà 
còn đi hỏi vợ người ta cười vào mặt ba. Từ giờ 
con đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé, ba có 
con là ba vui rồi. Với lại, ba thương mẹ con, ở đây 
ba vui mà trên đó mẹ con buồn, ba không chịu 
được. 
- Mẹ con dù gì cũng đã mất mười mấy năm rồi. 
Người sống thì vẫn phải sống cho tốt chứ ba. 
Thấy ba cô đơn thế này mẹ con chắc cũng buồn 
lắm. 
- Thôi, con đâu phải là mẹ mà biết mẹ vui khi ba 
lấy vợ. 
Thế rồi ba lại thở dài, tiếng thở dài buồn như mấy 
ngọn gió chướng... Đăng biết là ba đang nhớ mẹ. 
Mười mấy năm rồi còn gì, ấy vậy mà nỗi nhớ và 
ký ức về mẹ với ba vẫn vẹn nguyên, từng sợi tóc 
bạc của ba là biết bao đêm ba nhớ mẹ. Đăng 
thường ngồi nhìn những áng mây bay ngang 
trước cửa, tưởng tượng có một áng mây nào đó 
là mẹ. Để rồi bất giác Đăng lại giật mình, biết đâu 
sẽ có một chiều nào đó chỉ còn một mình Đăng 
trong căn nhà nhỏ, mải miết tìm một áng mây 
mang dáng hình của ba. Đăng không dám nghĩ 
đến nó nữa, Đăng thầm ước ngày ấy đừng đến, 
mà có đến thì cũng lâu ơi là lâu... 
 
Chiều ba mươi, mâm cơm tất niên chỉ 
 có hai người, ba khui chai rượu thuốc uống cho 
ấm bụng. Dù ba đã cố cười thật nhiều, đã luôn 
miệng nhắc về mẹ cho nhà thêm ấm cúng. Dù 
Đăng đã nói rất nhiều về mấy ngày Tết, chuyện 
học hành ở trường cho đến máy lô hàng còn đọng 
lại trong năm của ba mà sao vẫn thấy nhà trống 
trải đến lạ lùng. Tiếng xe máy, tiếng cười đùa của 
con cháu mấy nhà hàng xóm tụ họp về vọng sang 
khiến cả hai cha con đều thấy nao nao. 
Ba cười buồn: 
- Mẹ con ngày xưa Tết đến cứ ưng có một chậu 
Thủy Tiên do chính nhà mình ghép được để 
chưng ba ngày Tết. Ba ngày đó cứ gạt đi, coi mấy 
chuyện hoa lá cành chỉ là chuyện vẽ vời. Giờ ba 
trồng bao năm rồi vẫn không có nổi chậu Thủy 
Tiên cho mẹ con ăn Tết. Năm nào cũng vậy, củ 

Thủy Tiên chẳng chịu ra hoa cho ba và cả mẹ con 
nhờ. 
Đăng cất tiếng phá vỡ không khí trầm lặng đang 
phủ lấy bữa cơm: 
- Ba, ba kể chuyện hồi xưa ba "kua" mẹ đi ba! 
Ba nheo nheo mắt, nhấp ngụm rượu cười khà 
khà: 
- Ba hồi đó nhát lắm, mẹ cọn hồi đó đi buôn hàng 
trên tỉnh. Ba lái xe lam đi chở mấy thương lái đi 
về. Bữa đó ba thấy cái dáng mẹ liêu xiêu như 
chực ngã lăn ra dưới cái nắng gay gắt, ba thấy tội 
nên hay cho đi nhờ, rồi ưng mẹ lúc nào nữa không 
hay... 
Đăng cười lém lỉnh:. 
- Ba sướng thật, ưng được mẹ là số một rồi. 
Ba cười vang bảo: 
- Đúng, đúng thế! 
Ba đang cười chợt thở dài, nhìn xuống chén rượu 
trơ đáy. Mắt ba như đọng chút nước. Đăng chợt 
muốn ôm ba quá chừng. 
Thế đấy, bữa cơm Tất niên nào cũng bắt đầu 
bằng tiếng cười của hai cha con, rồi lại kết thúc 
bằng hình bóng của mẹ mong manh, mong manh 
như từng cột khói, bay lên cao rồi tan đi mất. 
 

*   *   * 
Tết năm nay, Đăng cho đứa học sinh mình đang 
dạy kèm nghỉ sớm, chưa khi nào Đăng muốn trở 
về với ba như năm nay. Lúc gọi điện về, Đăng cứ 
hỏi ba mãi: 
- Ba thích gì con mang ra cho ba, con đi dạy thêm, 
cũng có chút đỉnh, coi như quà đầu năm cho ba, 
ba nghe? 
 
Đăng nghe giọng ba cười trong điện thoại xen lẫn 
cả mấy cơn ho không dứt: 
- Thôi, con cứ để tiền đó mà nộp học phí. Ba thì 
già rồi, có sắm sanh gì nữa đâu mà mua chứ. 
 
Nói là nói vậy nhưng Đăng vẫn mua cho ba chiếc 
khăn len. À, còn cả chậu Thủy Tiên nữa, Đăng sẽ 
giấu ba thay nó vào cái chậu Thủy Tiên chết bẫm 
kia, để ba đem nó chưng lên bàn thờ mẹ, để ba 
vui hơn mấy ngày Tết. 
 
Lúc về đến nhà nhìn thấy ba ngồi ngoài sân phơi 
mấy củ kiệu... Mới có vài tháng không về thăm 

nhà mà sao ba già đi nhiều quá, tóc bạc đi, dáng 
ngồi sao mà xiêu vẹo. Đăng cứ trách thời gian sao 
mà ác, cứ làm cho tóc ba bạc hoài. 

- Thôi từ năm sau ba đừng làm mấy thứ này cho 
mệt. Nhà có hai người, cũng không có ai mà ba 
phải khổ, để con ra ngoài chợ đặt họ làm là được 
rồi. 
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Ba cười buồn: 
 
- Ừ, ba làm năm nay nữa thôi, sang năm ba không 
làm nữa đâu mà con lo. 
Ba cầm chiếc trẹt, lấy tay dụi mắt rồi lặng lẽ đi vào 
nhà, dáng ba đi sao gầy và liêu xiêu quá. 

 
 
 
 
 

Tối đó, Đăng đợi ba ngủ say, lén đem chậu Thủy 
 Tiên đặt vào chỗ cái chậu Thủy Tiên cũ, ba ngày 
mai chắc mừng lắm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáng sớm, Đăng ngủ dậy đã thấy ba ngồi uống trà  
trước cửa. Giả vờ không biết, Đăng loay hoay ra 
ngoài ban công rồi la lớn: 
- A, chậu Thủy Tiên ra hoa rồi nè ba, vậy là năm 
nay mẹ về ăn Tết với cha con mình vui lắm nè. 
Ba cười lớn - Ừ, hai chậu hoa đẹp thế này, chắc 
mẹ con vui lắm.- Sao lại là hai chậu hả ba? Đăng 
ngạc nhiên nhìn ba không hiểu. 
Ba nheo nheo mắt rồi dẫn Đăng ra nhà kho, từng 
cánh Thủy tiên khoe sắc tím phơn phớt như tà áo 
dài của mẹ, đôi khóm còn lú nhú mấy cái bông 
chưa kịp nở. 
 
- Năm nay ba mượn chú Đức mấy cuốn sách về 
hoa, rồi về mày mò cấy ghép, chăm chút nó. Giờ 
thì nó ra hoa rồi. Ba sợ để nó ngoài ban công họ 
lấy mất nên đem vào đây. Ba cũng biết con sợ ba 
buồn, mua chậu hoa khác thay thế, như vậy là năm 
nay mẹ con có hai chậu hoa ăn  
Tết, kể cũng vui. 
 
Đăng xấu hổ gãi gãi đầu. Ba cười như trẻ lại mấy 
tuổi, nếp nhăn trên trán ba cũng cười, mấy sợi tóc 
sâu cũng cười. Đăng lật đật chạy xuống gian thờ 
mẹ, chăm chăm nhìn vào đó thật lâu, té ra mẹ cũng  
Đang mỉm cười. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suy ngẫm cuộc sống 
Một người có thể có tự tin, nhưng đừng tự cao tự đại. 

Một người có thể phóng đãng một chút nhưng đừng kiêu căng, ngạo mạn. 

Một người có thể sống rất thọ nhưng cũng không thể trường sinh bất tử.Đừng cho mình là “quá 

quan trọng”, kỳ thực cũng là một loại tu dưỡng, một cảnh giới của cao thượng, một thái độ lạc quan 

và là một loại trưởng thành của tâm tính, hay còn là một loại tâm  không màng danh lợi! 

 

Tài liệu Hồ Sơ Đen tiếp theo trang 34 
 
Tại Tangarog, những người Bônsêvich trói tay 
50 điạ chủ và sĩ quan Bạch quân và đẩy họ vào 
trong các lò nấu thép đang sôi sục. 
Tại Evpatoria, hàng trăm sĩ quan và các nhà tư 
sản quý tộc bị trói chân tay, bị tra tấn dã man 
trước khi bị quăng xuống biển. 
Tại các thành phố chiếm  đóng khác như  
Sebastopol, Yalta, Alouchta, Simferoplo,.. 
cũng xảy ra nhiều vụ giết người man rợ tương 
tự. Nhất là ở những vùng có dân Cosaque sinh 
sống. 
 
Ủy ban điều tra tội ác liệt kê chi tiết về các vụ 
giết người như sau  
 
Các xác chết mất tay, thiếu chân, không đầu, 
xương hàm bể nát, bộ phận sinh dục phá hư,.. 
Theo tác giả Melgounov của tài liệu về tội ác, 
khó có thể xác nhận tội ác do chính phủ ra lịnh 
thi hành theo chính sách khủng bố, hay do các 
thành phần cuồng tín gây ra trong các cuộc 
giao tranh mà các cấp chỉ huy không kiểm soát 
được.  Cho đến tháng 8 năm 1918, không có 
một tài liệu nào xác định công an Tcheka địa 
phương đã ra lịnh các cuộc tàn sát. Trên thực 
tế có một số công an cơ sở nhúng tay. Nạn 
nhân của các vụ tàn sát không những chỉ là 
những đảng viên của các tổ chức thù địch, mà 
còn cả những người bị tình nghi là kẻ thù của 
nhân dân và các thường dân vô tội nữa.  
 
Ðầu tháng 3 năm 1918, trong số 240 người bị 
giết tại Yalta, có 165 sĩ quan, 70 tù chính trị, 
luật sư, ký giả, giáo sư.  Các toán công an võ 
trang, Hồng vệ binh, và các đảng viên 
Bônsêvich đã giết họ. 
 
Tiêu diệt các phần tử thù địch là hệ quả tất 
nhiên của của cuộc cách mạng chính trị và xã 
hội, với một bên là kẻ chiến thắng và phía bên 
kia là kẻ bại trận. Quan niệm này không phải 
chỉ được mới biết sau tháng mười năm 1917. 
Nhưng những người Bônsêvich đã chính thức 
hợp thức hóa nó. 
 
( ... đón đọc tiếp số báo VNNS số 287 ). 
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Tháng Chạp Về 
Tháng Chạp về, lại nghĩ về những thân phận 

tha hương nơi đất khách quê người. Chắc 

không ai nghĩ nhiều về tháng Chạp như những 

người đi làm ăn xa quê. 

 

Tháng Chạp, đó là tháng cuối cùng của một năm 
Âm lịch, người ta không gọi đó là tháng mười hai 
mà thay bằng cái tên quá đỗi thân thương. Một 
tháng gợi bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu lo toan, 
bao nhiêu cố gắng của cả một năm dài. 
 
Những ngày đầu tháng chạp, trời vẫn lất phất 
những hạt mưa sa. Cái lạnh mùa đông vẫn còn kéo 
dài âm ỉ, người người xuýt xoa nhau thở dài trong 
một năm quá nhiều khắc nghiệt. Cơn rét đậm kéo 
dài, gió thốc qua từng con phố, gió thốc cả vào tim, 
vào lòng người. Rét buốt, mẹ dặn nhớ giữ ấm, 
người thương dặn dò nhớ giữ ấm. Giữ thế nào cho 
ấm nổi những cơn gió lạnh trong lòng? 
 
Tháng Chạp. Phố thị đông đúc và chật hẹp, chỉ có 
người và xe, đua nhau ồn ào và vội vã. Giật mình 
tự hỏi, đã sắp hết một năm rồi ư? Thời gian trôi 
nhanh quá đỗi, đi qua bao nhiêu vô thường mới 
biết mình vô nghĩa trước một đường chân chim. 
Bao nhiêu thanh xuân đi qua, ồn ào có, lặng lẽ có. 
Giờ có muốn níu giữ, cũng chẳng được nữa rồi. 
Phố những ngày cuối năm, tất bật đến lạ thường. 
Người người dường như đang chạy đua với thời 
gian, tất bật lo toan chuẩn bị cho một năm mới sắp 
đến. Chưa biết một năm sắp đến vui hay buồn, 
nhưng tháng Chạp là tháng người ta luôn muốn 
làm việc hết mình vì tất cả những gì tốt đẹp ở phía 
trước. 
 
Tháng Chạp. Nhớ về những ngày còn bé, theo mẹ 
ra đồng trong cái rét mơn man. Bao nhiêu cái lạnh 
khắc nghiệt của mùa đông chỉ có người nhà nông 
mới thấu hết khi bước chân xuống ruộng đồng mà 
lạnh đến nỗi hơi thở cũng pha phả làn khói mỏng 
trong sương sớm. Người nông dân cực nhọc phải 

lo cày đồng gieo sạ cho xong mới yên tâm ăn Tết. 
Cả một đời người nhà nông vẫn khổ như thế, cho 
đến những ngày cuối cùng của một năm. 
 
Khi đã trưởng thành, rời khỏi quê hương mới thấm 
thía những ngày mưa sương rét buốt của tháng 
Chạp như thế. Rồi bất giác, mong một ngày tháng 
Chạp chạy về giữa cánh đồng lam lũ ngày xưa, 
nhúng đôi chân trần giá lạnh giữa ruộng đồng 
tháng Chạp để biết rằng chẳng có giá lạnh nào so 
được với cái lạnh mà mẹ cha đã từng chịu đựng… 
 
Tháng Chạp về, miên man nhớ về những ngày đi 
chợ Tết. Lúc còn bé, đi chợ Tết ở quê là một cái gì 
đó háo hức đến lạ thường. Như bao nhiêu đứa trẻ 
con khác, thích thú được mẹ dẫn ra chợ sắm cho 
bao nhiêu quần áo mới. Chỉ biết thế là vui lắm, 
hạnh phúc lắm. Chợ Tết ở quê không chỉ là nơi để 
người ta mua sắm, mà còn là nơi trao gửi những 
thân tình. Đứa con xa quê cả năm về ăn Tết, mẹ 
bảo đi chợ cùng, cốt cũng là để hỏi han những 
người quen đã lâu chưa có dịp thấy mặt, cốt cũng 
để chúc nhau những câu tốt đẹp cho một năm sắp 
đến. Người nhà quê vẫn ấm áp tình nghĩa, vẫn đôn 
hậu như thế bao đời rồi. 
 
Tháng Chạp về, lại nghĩ về những thân phận tha 
hương nơi đất khách quê người. Chắc không ai 
nghĩ nhiều về tháng chạp như những người đi làm 
ăn xa quê. Họ tất bật cả một năm chỉ đợi tháng 
Chạp về đoàn viên với gia đình. Người có kinh tế, 
làm ăn khấm khá không nói. Người cả năm long 
đong lận đận, thì tháng Chạp về với họ là bao 
nhiêu nỗi niềm mang theo. Nghe bạn tâm sự không 
có tiền về quê ăn tết, sao mà thấy thương! Chỉ là 
một hành trình từ B trở về A, mà sao xa đến lạ 
thường! Thời buổi đồng tiền đi trước, không có tiền 
thì đường về nhà cũng trở nên cách biệt như thế 
sao? Thôi thì cứ quăng hết những sân si và sĩ diện 
ở trong lòng mà chạy về với mẹ cho kịp đêm 30! 
 
Tháng Chạp về, ngồi ở một quán cà phê trên cao 
giữa thành phố, nghe gió thốc vào lòng. Thành phố 
rộng và cô đơn giữa những ồn ào cuối năm. Ánh 
đèn điện lung linh nhưng vẫn mờ ảo, như chính 
cảm xúc của một con người. Mờ, nhạt và hoang. 
Có những lo lắng cũng chỉ để đó mà thôi. Thời gian 
không thể níu giữ những điều tốt đẹp ở trong lòng! 
 
Vậy nên, muốn gọi tên tháng Chạp đừng trôi. Muốn 
gọi tên tháng Chạp chầm chậm thôi. 
 
Mộc Miên 
 
  Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh 

chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại 
là không dám mạo hiểm. 
Mark Zuckerberg  

 

 

Read more: http://chamngoncuocsong.com/nhung-

cau-noi-noi-tieng-hay-nhat-the-gioi/#ixzz4ULstgyay 

http://chamngoncuocsong.com/nhung-cau-noi-noi-tieng-hay-nhat-the-gioi/#ixzz4ULstgyay
http://chamngoncuocsong.com/nhung-cau-noi-noi-tieng-hay-nhat-the-gioi/#ixzz4ULstgyay
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 Góc bạn trẻ 

 

 
Trangđài Glassey-Trầnguyễn 
 
Năm đó, Tết trễ. 
Tôi vừa đúng tuổi trăng rằm. 
 
Mấy tuần trước Tết, tôi không thấy nôn nao như 
mọi năm, dù năm đó, tôi được Mẹ may cho một bộ 
áo dài trắng mới. Niềm mơ ước của nữ sinh trung 
học thời bo bo. Biết đâu, đây là lần cuối tôi được 
may áo dài. Mẹ thuê một cô gần nhà thêu máy 
những chiếc lá nhỏ lên thân áo. Dạo đó, áo dài 
thêu máy rất thịnh. 
 
Mồng Hai Tết, Mẹ và anh chị em tôi sẽ lên máy 
bay, đi đoàn tụ với Ba. Vì trại cải tạo, tôi chào đời 
không cha. Vì trại cải tạo, vì những chính sách 
quản thúc tại gia, Ba tôi đi vượt biên khi mới ra trại 
cải tạo ít tháng. Tôi lớn lên mười tám năm không 
cha. Ít ngày nữa, tôi sẽ gặp Ba, nhưng sẽ xa nhà, 
xa xứ. 
 
Cả nhà không ai có tinh thần ăn Tết. Năm nào Mẹ 
cũng để dành tiền mua nhiều hoa chưng Tết. Trừ 
năm nay. 
 
Ngày nào, người quen cũng ghé thăm từ sáng đến 
tối. Bạn bè của mỗi đứa. Bạn bè của Mẹ, của Ba. 
Ai cũng chúc mừng. Trong lời chúc thân tình, có 
xen nỗi ước ao. 
 
Ông hàng xóm khó tính mời chúng tôi ăn trưa hai 
ngày trước khi chúng tôi rời quê lên Sàigòn để 
dưỡng sức một ngày trước khi bay. Mẹ từ chối mãi 
không được. Mấy chị em không chịu đi. Mẹ phải 
năn nỉ, nạt nộ, rồi lùa bầy con qua hàng xóm. Ông 
đãi thịt gà tây nhún giấm. Tôi ăn vào. Mùi giấm 
nồng nặc trong khướu giác. Lưỡi chua chát vị ly 
hương. 
 
Một vài cô bạn thân ghé nhà để tạm biệt tôi. Tôi 
không khóc. Chỉ cười cười. Như thể không hiểu 
được, ít ngày nữa mình lên máy bay, trời đất sẽ 
đổi dời. 
 
Tôi nhóm lửa sau bếp. Cái bếp đất như cái bình 
bông, phía trước có cái miệng cười và lỗ mũi trẹt, 
với đầu ba chỏm. Tôi đã nhiều lần nấu cơm trên 
bếp này bằng củi bị mưa dột ướt, bằng mạc cưa bị 
người ta lén trộn những thứ khác để kiếm thêm lời, 
hay bằng những cành chà quơ được sau nhà vào 
mùa khô. 

 
Tôi nhóm lửa bằng chính những bức thư bạn bè 
gởi cho. Mấy năm sau khi đến Mỹ, tôi xót xa nhất 
là những bức thơ. Không hiểu sao lúc chuẩn bị đi 
xuất cảnh lại dại như vậy. Tôi chưa bao giờ đi đâu. 
Sau 1975, chính quyền cấm người dân di chuyển, 
phương tiện đi lại cũng không có. Đây là lần đầu 
tiên tôi được đi xa. 
 
Không biết đem theo cái gì, cho đi cái gì. Thơ của 
bạn bè, không biết lên máy bay người ta có kiểm 
duyệt, có cho cầm đi không. Không muốn thơ bị 
tịch thu và bị đọc, không muốn tình cảm bạn bè 
của chúng tôi bị tọc mạch. Tôi đốt. Những tình cảm 
học trò và những nét chữ đầy thương yêu. Toàn 
thơ bạn gái. Tôi kín đáo, không nói chuyện với con 
trai. Không biết yêu, và cũng không dám yêu. Mẹ 
lúc nào cũng dặn, cả nhà sẽ đi gặp Ba. Không nên 
có quan hệ tình cảm, khi xa sẽ khổ. 
 
Tôi soạn áo quần của mình. Mấy cái áo đã thâm 
kim, thơm mùi nắng của mấy ngày trước, tôi giặt, 
phơi trong nắng hanh cuối năm. Quần đen vài cái. 
Cũng không được đem theo. Bên Mỹ, ai mà mặc 
quần đen! Hai bộ đồ bộ giữ kỹ để ‘làm của’ trước 
giờ, cũng để lại. Không biết cho ai đây? 
 
Thương ghê đám sách vở. Mới hồi nào nâng niu 
từng cuốn. Những cuốn tập của nửa năm học sau 
luôn chịu phận hẩm hiu hơn, không được mặc áo 
đẹp. Tôi thường kiếm giấy lịch người ta bỏ để bọc. 
Mẹ là cô giáo, nên rất kỹ lưỡng chuyện sách vở, 
học hành của con. Mỗi mùa tựu trường, Mẹ đều 
dành dụm để mua giấy bông và giấy kiếng để mấy 
chị em bao sách, bao tập. Một tuần trước ngày tựu 
trường chị em chúng tôi đều đã quần áo, sách vở, 
cập táp chỉnh tề. Mẹ mua sách vở, bút mực cho 
mỗi đứa. Nhưng không bao giờ đủ. Thời đó, nhu 
yếu phẩm đã trở thành xa xí phẩm. Không khí để 
thở, tưởng là thứ vô tận, xem ra cũng thiếu thốn. 
Tôi gom hết tập sách, ôm qua nhà Cậu Giáo. Cậu 
đông con, lại là nhà giáo, chắc con của cậu sẽ quý 
sách vở. Con cái của tôi sẽ có một mái ấm, thay vì 
bị người ta đem ra làm giấy vệ sinh, nhóm bếp, hay 
cân ký bán cho mấy bà mua ve chai. 
 
Tôi trở về, thì thấy Mẹ đang lui cui soạn chén bát 
để đem cho. Cho hết. Cả cái dĩa lớn duy nhất để 
chưng trái cây cũng cho. Mọi năm, Mẹ dành dụm 
mua bánh mứt đủ ăn ba ngày Tết, và hoa chưng 
đầy nhà. Mẹ mua bao nhiêu cũng không đủ cho tụi 
tôi ăn uống thoả thuê. Ăn mà cứ thèm. Nên Tết 
ngon hoài tại vậy. Năm nay, quà Tết đầy nhà. 
Không ai rờ tới. Phải chi năm ngoái, có bánh mứt 
như vầy để ăn thì sướng chừng nào. 
 
Tôi đạp xe lên Ngoại. Đường xá đông nghịt. Gió 
đông hơn người. Những chiếc xe đò kĩu kịt nụ 
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cười. Cây cối bên đường xem chừng cũng hớn hở. 
Chúng chẳng nghĩ đến tôi. 
Nhà Ngoại ở tuốt trong ruộng. Đạp xe tiếng rưỡi, 
đường nhựa láng nửa tiếng, đường đá đỏ ổ gà một 
tiếng. Rồi còn đi đường bờ con nửa tiếng mới tới, 
mà phải rành đường, biết đi đường tắt, và đi 
nhanh. Tuần trước, chị em tôi chở con Titi lên gởi 
gắm cho Ngoại. Chiều về, nó đòi theo, không 
được, khóc rấm rứt, rồi tru tréo khi tụi tôi ra tới 
ngoài bờ kinh. Hai chị em nuốt nước mắt mà đi. 
Như mình đem con đi bỏ, dù biết Ngoại rất thương 
và cần con chó. Tối đang ngủ, nghe tiếng cào cửa. 
Cả nhà hoảng hồn, bật dậy, chạy ra coi. Con Titi 
đã cắn đứt dây cột, tự kiếm đường về. Nó chỉ đi 
một lần, ngồi trong giỏ kín mít, sao tìm ra được 
giữa đêm khuya? Người ta nói, chó đánh hơi chủ 
rất giỏi. Gió chướng mạnh vậy, thổi không hết cái 
hơi của hai chị em tôi sao, mà con chó còn nghe 
được, để định hướng về? 
 
Lần này, tôi không biết mình lên Ngoại để làm gì. 
Các anh chị và em gái đã đi chia tay bạn bè. Tôi ở 
nhà một mình. Nhớ Ngoại. Chạy lên. 
Bà Ngoại đang làm bánh tét chuối. Không ai làm 
ngon hơn Ngoại. Mà không chỉ bánh tét. Ngoại nấu 
nhiều món không ai bì kịp. Tôi chỉ thích món này. 
Dân dã mà thanh tao. Một đòn bánh tét nhỏ vậy, 
mà gói cả đất trời thôn dã, hương vị tinh tuyền của 
nếp, dừa, chuối. Phảng phất khướu giác ngày thơ. 
 
Ngoại nói, “Ngoại làm để tụi con ăn đi đường. Đem 
theo lên máy bay.” Tôi nghe mà không thấm. Ờ, thì 
ai đi đâu Ngoại cũng dắm dúi cái gì đi ăn dọc 
đường. Ngoại làm kỹ, bánh tét của Ngoại để ở 
ngoài một tuần lễ vẫn thơm phứt, ngon hết xẩy, 
không bị thiu. Nếu đem theo được bánh tét của 
Ngoại một bên, thì tôi sẽ túm lấy cái ảo giác là 
Ngoại đang rất gần. Tôi sẽ không thấy mình xa 
nhà. 
 
Tôi ra gò lượm lá chuối Ngoại đã trãi ra phơi từ hồi 
sáng trên đám chà trâm bầu. Lá chuối chịu nắng, 
đã dai hơn, thơm tho, hơi dốt. Tôi đem lá vô, phụ 
Ngoại lấy tấm vải mùng để lau. Ngoại chia lá, rồi 
xếp lá theo đúng cách để sáng mai gói. Ngoại đi vo 
nếp. 
 
Tôi ra sân sau, cầm cây chổi dừa, quét sân như 
mọi năm. Tết, con nít thích ở thành để chơi Tết, để 
ăn bánh mứt. Từ hồi có trí nhớ, tôi luôn xin về 
Ngoại mấy ngày trước Tết. Mấy ngày đó, chỉ có hai 
ông bà lủi thủi. Tôi phụ Ngoại dọn dẹp, chưng 
bông. Tôi quét sân. Đốt lá sau nhà. Khói bay lên, 
như những đoá hoa lặng lẽ, chưa nở đã tan loãng. 
 
ôi ra mả thăm Ông Bà Cố, Ông Bà Nội của Mẹ. Cả 
hai đều mồ côi, Bà được các Soeur nuôi, Ông 
được các Thầy Lasan dạy. Hai người gặp nhau ở 
Thành Nội. Cưới nhau, rồi cùng nhau đi vô Nam 

lập nghiệp. Ông Bà tới miệt này khai hoang. Đất 
rộng. Ông Bà khai khẩn được thì chia lại cho 
những người mới tới sau, để họ có chỗ ở trong lúc 
đầu bỡ ngỡ. Ông Bà Cố ăn ở có đức, nên con cháu 
đi đâu cũng được người ta niềm nở thăm hỏi. Ở 
đời, không gì tốt hơn là trồng cây đức. 
 
Tôi không đem theo nhang, hay hoa. Tôi chỉ đứng 
nhìn kim tĩnh. Nhìn mộ chí của Ông Bà. Hai cái mả 
bên cạnh nhau, quét vôi trắng. Cành anh đào nở 
sớm, chập chờn tiễn đưa. Màu hoa tím hồng, từng 
búp hoa nõn nà. Mấy bữa trước, cả nhà đã về đây 
tảo mộ. Bây giờ, chỉ còn Ông Bà Cố nằm ngoài khu 
mộ gia đình. Và Ông Bà Ngoại đã trung niên ở 
trong nhà. Mồng Một Tết sẽ lại đông vui. 
 
Tôi trở vô, thưa Ngoại rồi về. Ông Ngoại còn ngủ 
trưa sau khi đọc sách. Bà Ngoại dưới bếp một 
mình nạo dừa. Tôi đòi phụ, nhưng Ngoại biểu tôi 
về, chớ để tối. Gần 30 Tết, trời tối sớm. Tôi đi một 
mình, Ngoại lo. 
 
Tôi về gần tới nhà thì đường đã lên đèn. Tôi đạp 
xe chầm chậm qua những căn nhà trong xóm. Cửa 
cái nhiều nhà vẫn mở, không giấu diếm những sinh 
hoạt gia đình bên trong. Có nhà đang ăn tối. Có 
nhà đang chơi lô tô. Có nhà làm bánh mứt. 
 
Về tới nhà, tôi thấy em gái đang xếp mấy cuốn 
album nhỏ vào balô. Mẹ mua cho mỗi đứa một cái 
balô nhỏ xíu. Biết ở Mỹ đang mùa lạnh, Mẹ đặt 
người ta đan cho mỗi người một cái áo len dầy cui. 
Không có chỗ trong hành lý. Mẹ dặn mỗi đứa tự 
ôm trên tay. Tôi cầm balô của mình lên. Bắt đầu 
gói 19 năm cuộc đời và một quê hương thân yêu, 
trong đó, có cả những người tôi lưu luyến. 
 
Tôi gói một cành trừ tịch, hai lọn bâng khuâng, ba 
ngọn gió chướng, bốn niềm thổn thức, năm cành 
chênh vênh. Càng gói, càng thấy vô ích. Gói gì 
cũng thiếu. Càng gói, càng thừa. 
 
Tràng pháo Tết là niềm vui được gặp Ba còn nằm 
yên trong lòng. Nó sẽ nổ giòn khi chúng tôi đặt 
chân đến miền đất mới, nơi mà chúng tôi sẽ tập 
làm những đứa trẻ có cha, và tập biết hương vị của 
một đời sống có tương lai. 
 
Tết cuối. Nó đi rồi. Tôi có níu kéo lắm, nó cũng chỉ 
hiện ra một cách đứt đoạn và mập mờ trong những 
giấc ngủ không lành suốt hai mươi năm xa xứ. Nó 
không chung thuỷ như con Titi, tự kiếm đường về 
gặp tôi. 
 
Nó đi thật rồi. Tôi không bao giờ gặp lại nó nữa. 
Tôi đã chôn nó ngày tôi rời quê hương, ngày mà 
tôi ra đi và không biết khi nào sẽ trở về. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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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 22-01-
2017.  
 
Độc giả trúng giải thưởng:  
- độc giả Lê Ngọc Bích (697). 
Xin chúc mừng độc giả Lê Ngọc Bích đã giải 
đáp đúng câu đố Sudoku của VNNS285. 
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                                         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 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Suy ngẫm 

Bạn muốn được sống một cuộc đời vui vẻ thoải mái, thì ngoài khả năng mạnh yếu bên ngoài ra, còn 

cần tự mình “nắm giữ quyền quyết định” cũng là yếu tố vô cùng quan trọng đấy! 

 

mailto:hpnguyen@congdonghoalan.com
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Truyền thông Xã Hội Dân Sự  
 
 
Lts. Cư dân mạng facebook đang xôn xao qua bài 
viết của Ls. Lê Ngọc Luân viết về một trường hợp 
thương tâm mà anh đã biết đến khi thụ lý hồ sơ 
dân oan khiếu kiện. VNNS kính mời quý độc giả 
theo dõi bài viết của Ls. Lê Ngọc Luân sau đây: 

 
 

XIN DÀNH SỰ NGƯỠNG MỘ ĐẾN EM – 
NGƯỜI CON GÁI 17 NĂM RÒNG RÃ ĐÒI 

CÔNG LÝ CHO GIA ĐÌNH 
 
Một câu chuyện cảm động khiến bản thân tôi 
phải dành sự ngưỡng mộ đối với em - người 
con gái quê Cần Thơ trong hành trình đòi công 
lý cho gia đình. 
 
 

 

 

Những hình ảnh công an đến cưỡng  
chế nhà của em hồi năm 2003. 
 
Câu chuyện xảy ra cách đây 17 năm, thời điểm đó 
em 5 tuổi, Dì ruột của em quá nghèo khổ nên gia 
đình em cho Dì ấy mượn căn nhà khoảng 45m2 để 
ở.  
Trong thời gian đó, Dì em có vay người đàn ông 
số tiền và tòa tuyên Dì em thua kiện. Điều trớ trêu  
và bất hạnh cho gia đình em là chính quyền đã 
dùng mọi "biện pháp" để hô biến căn nhà của gia 
đình qua Dì của em để cưỡng chế thi hành án, mặc 
dù gia đình em và Dì em liên tục kêu cứu. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Thời điểm đó, vụ việc gây xôn xao dư luận, gia 
đình em đã làm đơn gửi đi khắp nơi nhưng năm 
2003 (lúc em 11 tuổi đã hiểu rõ câu chuyện). Từ 
Công An, Viện Kiểm Sát và toàn bộ chính quyền 
địa phương đến cưỡng chế đòi bán căn nhà của 
em. Họ dùng mọi thủ đoạn nhằm đạt được mục 
đích của mình. Công An đe dọa đòi bắt toàn bộ gia 
đình em đi tù. 
 
Đó là nỗi ám ảnh đến bây giờ vẫn không quên, em 
tâm sự với tôi như thế. 
 
Sự nghị lực và quyết tâm của em lớn dần theo năm 
tháng, em cùng với mẹ mình và một số người hàng 
xóm tốt bụng đi kêu oan khắp nơi để giữ lại căn 
nhà mà cả cuộc đời bố mẹ tạo dựng được. May 
sao, lá đơn của em cũng đến với các Lãnh đạo 
VKS Tối Cao.  
 
Năm 2006 và 2014, VKS Tối Cao xem xét lại vụ 
việc, đề nghị trả lại nhà cho em và yêu cầu khởi tố 
"dàn chính quyền" vì có dấu hiệu phạm tội "Ra 
quyết định trái pháp luật" theo Điều 296 BLHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Đôi Điều Về Cao Huyết Áp 

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức 

khỏe có tính cách tổng quát. Cho các vấn đề cụ 

thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác 

sĩ để được thăm khám trực tiếp. 

Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức 

khỏe cũng đưôỳc phát trên đài New Saigon 

Radio1480AM ở vùng Orange County, California, 

vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 

trong chương trình Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng 

Chủ Nhật và trên đài VHN TV được phát khắp Hoa 

Kỳ, vào mỗi Thứ Ba, Thứ Bảy, và Chủ Nhật, trong 

chương trình Sức Khỏe Cộng Ðồng với Bác Sĩ 

Nguyễn Trần Hoàng. 

Hỏi:  

- Có cách nào để chữa cao huyết áp mà không cần 

dùng thuốc không? Khi nào thì cần dùng thuốc? 

(Dũng, Giao) 

- Uống cà phê có làm cao huyết áp hay không? 

(Thái, Hưng) 

- Huyết áp cỡ 145 đến 155/85 đến 95, không thấy 

triệu chứng gì cả thì có cần uống thuốc không? 

(Ông Nam) 

- Huyết áp của ba tôi thường là khoảng hơn 

170/100, có khi tới 190, 200, nhưng ổng không 

chịu uống thuốc cao huyết áp vì nói không thấy bị 

nhức đầu, chóng mặt hay triệu chứng gì cả. Xin 

cho biết huyết áp bao nhiêu thì mới cần uống 

thuốc? Nếu uống thuốc mà huyết áp xuống thì có 

thể ngưng được không. (Thành) 

Ðáp: Ðiều trị cao huyết áp (kỳ 6) 

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến huyết áp bên 

cạnh thuốc men. Một cách ngắn gọn, dễ nhớ, cao 

huyết áp cần được điều trị bằng sự kết hợp giữa  

các phương pháp không dùng thuốc với thuốc 

men, giữa bệnh nhân và các bác sĩ. 

Thuốc men thường cần thiết khi huyết áp lên đến 

mức 140 (số trên-huyết áp tâm thu-systolic blood 

pressure) hoặc 90 (số dưới-huyết áp tâm trương-

diastolic blood pressure) ở những người không bị 

bệnh thận kinh niên, tiểu đường, bị một số bệnh 

tim (như đã từng bị kích tim - heart attack).Ở 

những người đã bị bệnh tiểu đường, bệnh thận 

kinh niên, một số bệnh tim mạch, theo các khuyến 

cáo cập nhật nhất, thuốc men thường được bắt 

đầu khi huyết áp lên đến mức 130 (số trên-huyết 

áp tâm thu-systolic blood pressure) hoặc 80 (số 

dưới-huyết áp tâm trương-diastolic 

(blood pressure) 
 
Dù có dùng thuốc hay không thì bao giờ cũng cần 
kết hợp với các phương pháp không dùng thuốc. 
Cần chú ý áp dụng một cách nghiêm nhặt các 
phương pháp không dùng thuốc ngay từ khi ta đã 
đến giai đoạn tiền cao huyết áp  
(pre-hypertension). Tưởng nên nhắc lại, gọi là tiền 
cao huyết áp khi mà huyết áp số trên trong mức từ 
120-139, số dưới trong mức từ 80-89, ở những 
người không bị tiểu đường, bệnh thận, hoặc một 
số bệnh tim mạch. 
 

Ngay cả không bị cao huyết áp hoặc tiền cao huyết 

áp, thì áp dụng các phương pháp không dùng 

thuốc dùng để trị cao huyết áp, cũng là cách rất tốt 

để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nói chung, cũng 

như phòng ngừa cao huyết áp, một căn bệnh rất 

thường gặp. 

Hai phương pháp không dùng 

thuốc thường được nhấn mạnh 

và có nhiều nghiên cứu cho thấy 

có tác dụng rõ ràng trong việc 

giảm huyết áp, là thay đổi cách 

ăn uống và giảm cân. Các 

phương pháp không dùng thuốc 

khác là bỏ thuốc (lá, lào, xì gà, 

ống píp...) giảm căng thẳng 

(stress), dùng rượu bia một cách giới hạn, và tập 

thể dục đều đặn. Từng phương pháp kể trên đều 

có hiệu quả, nhưng kết quả thường cao nhất khi ta 

kết hôỳp tất cả các phương pháp kể trên. 

Các phương pháp không dùng thuốc có thể giúp 

tăng cường hiệu quả của các thuốc cao huyết áp 

và nếu cao huyết áp còn nhẹ, và nếu được áp dụng 

chặt chẽ, đầy đủ, đôi khi nó có thể giúp tránh được 

việc dùng thuốc. (Tuy nhiên khi cần thiết thì cứ 

dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, không có 

lý do gì để phải sợ hãi thuốc men trong các trường 

hợp này, mà ngược lại, như đã trình bày trong các 

lần trước, hậu quả rất đáng sợ nếu bị cao huyết áp 

mà không chịu dùng thuốc). 

Cần nhớ rằng việc phối hợp chặt chẽ với bác sĩ rất 

quan trọng để có một kế hoạch toàn diện, hợp lý, 

thích hợp cho từng hoàn cảnh, tình trạng khác 

nhau của từng bệnh nhân. 
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Các phương pháp 

không dùng thuốc 

thường không hoặc 

ít có tác dụng phụ, 

trong khi có thể rất 

có hiệu quả trong 

việc điều trò và 

phòng ngừa cao 

huyết áp. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự thay đổi, 

điều chỉnh ít hay nhiều các thói quen hằng ngày 

(mà có người gọi là các “bản năng thứ hai” của con 

người). Nói dễ nhưng làm không dễ, đôi khi các 

thay đổi không dùng thuốc này rất khó được khởi 

đầu và duy trì. Bác sĩ có thể giúp đưa ra các 

hưôÔng dẫn và theo dõi sự tiến triển.  

Tuy nhiên, “nhân vật chính” bao giờ cũng chính là 

bệnh nhân. Chính bệnh nhân là người quan trọng 

nhất trong việc bảo vệ, duy trì và nâng cao sức 

khỏe của mình. 

Và chiến thắng, làm chủ chính mình (hình như) 

bao giờ cũng và việc tuy cần thiết nhất, nhưng khó 

thực hiện nhất, và hay “bị quên” nhất. 

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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 

 

Suy ngẫm cuộc sống 

Anh A đi xe đạp, hai chân gắng sức đạp, 1 tiếng đồng hồ chỉ có thể đi được quãng đường khoảng 10 

km. 

Anh A lái xe ô tô, một chân nhấn vào ga, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 100 km. 

Anh A ngồi tàu cao tốc, nhắm mắt lại, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 300 km. 

Anh A ngồi máy bay, ăn đồ ăn ngon, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 1000 km. 

Kết luận: Cùng một người, cùng sự cố gắng, thế nhưng khác nhau ở bệ phóng, kết quả sẽ khác nhau. 
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  Gia chánh 
 
 

Hướng dẫn cách làm bánh da 
lợn ngon và đơn giản nhất 
 

Bánh da lợn là món ăn tráng miệng nổi tiếng của 

người dân Nam Bộ. Bánh có hình dạng và được 

trang trí rất đẹp mắt và ăn rất ngon, mát. Cách 

làm món ăn này rất công phu, tuy nhiên hôm nay 

mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh da 

lợn đơn giản và ngon nhất, tiết kiếm thời gian. 

Cùng tham khảo bài viết dưới đây để chi tiết về 

cách làm các bạn nhé. 

 

Cách làm bánh da lợn 
 

 

Nguyên liệu làm bánh da lợn 

Trong bài viết này, mình xin giới thiệu với các bạn 
cách làm bánh da lợn hai màu. Những nguyên 
liệu làm bánh da lợn ngon các bạn cần chuẩn bị 
như sau: 
Nguyên liệu làm bánh da lợn gồm có: 
Bột năng: 300 gam 
Bột gạo: 100 gam 
Đậu xanh đã cà vỏ: 200 gam 
Lá dứa: 4 lá 
Đường: 150 gam 
Nước cốt dừa: 200 ml 
Nước sôi để nguội: 900 gamHướng dẫn cách làm 
bánh da lợn đơn giản 
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm bánh da lợn 
+ Đậu xanh: vo sạch, ngâm với nước khoảng 1 
tiếng cho mềm rồi đem hấp nấu chín như nấu 
cơm. Sau đó đem xay nhuyễn đậu xanh với nửa 
số đường. 
+ Lá dứa: Rửa sạch sẽ, thái nhỏ rồi cho vào máy 
xay nhuyễn với nước lọc. Sau đó cho qua vải xô 
hoặc vải màn lọc lấy nước, bỏ bã. Phần đường 
còn lại các bạn cho vào đảo đều. 

 Bước 2: Bắt tay vào thực hiện cách làm bánh da 
lợn ngon và đẹp mê ly. 
+ Phần bột gạo và bột năng các bạn trộn đều với 
nhau, rồi chia thanh 2 phần bằng nhau. 
+ Tiến hành hòa bột: Chuẩn bị 2 cái bát to để hòa 
bột của 2 phần màu. 
Hòa bột: Chuẩn bị 2 âu lớn để hòa bột của 2 phần 
màu: Bột vàng và bột xanh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần bột xanh: Cho 100ml lá dứa, 100ml nước 
cốt dừa, 300 ml nước lọc khuấy đều. 
Phần bột vàng: Hòa 100 ml nước cốt dừa với 500 
ml nước lọc, cho 1 phần số bột đã chia ở trên vào 
quấy đều. Sau đó cho bột đậu xanh vào quấy đều. 
Sau đó lọc lại vài lần cho sạch. 
 

 
 
Bước 3: Sau khi hoàn thành công đoạn làm bánh 
da lợn trên, chúng ta bắt tay vào hấp bánh. 
Các bạn có thể sử dụng những loại khuôn có hình 
dạng và kích thước khác nhau theo sở thích nhé, 
mình sử dụng khuôn tròn và rộng để làm cho 
nhanh. 
 
Đầu tiên, các bạn thoa một lớp dầu vào khuôn để 
bánh không bị dính. Sau đó, đổ lớp bột màu xanh 
dày khoảng 1 cm vào đem hấp, khi bột gần đông 
lại bạn đổ lớp bột vàng vào hấp gần chín. Rồi đổ 
phàn bột xanh và hấp, làm như vậy cho tới khi hết 
phần bột. 
Khi đổ hết bột bạn đem hấp thêm 15 phút nữa cho 
bánh chín là xong. Dùng đũa chọc thử vào bánh 
không thấy ra nước bột là bánh đã chín. Sau đó 
các bạn để cho bánh nguội hẳn rồi dùng dao cắt 
bánh cho vào tủ lạnh và sử dụng dần nhé. 
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Cười chút chơi 
 
 
 

 
Tưởng con là ông già Noel 
Người đàn ông lớn tuổi dắt đứa con trai trạc đôi 
mươi của mình tới phòng mạch của bác sĩ tâm lý 
với vẻ mặt vô cùng lo lắng: 
- Đứa con trai của tôi luôn miệng nói nó chính là 
ông già Noel từ nhiều năm nay đấy bác sĩ ạ! 
- Thế sao ông không dắt nó đến đây ngay từ năm 
đầu tiên? 
- Vì tôi đợi tới giờ mà thấy nó vẫn chưa leo vào 
nhà bằng ống khói để tặng quà cho tôi, nên tôi 
mới biết nó có vấn đề về thần kinh đấy! 
 
Vậy mà cũng không biết 
Một học sinh đang du học tại Mỹ lần đầu tiên đi xe 
bus từ San Diego đến San Jose để họp mặt với 
bạn học cũ trong dịp Giáng Sinh. 
Lên xe bus, cậu ta hỏi ông tài xế: 
- Từ San Diego đến San Jose mất bao nhiêu tiếng 
vậy ông? 
- 8 tiếng. 
- Vậy từ San Jose về lại San Diego mất bao nhiêu 
tiếng? 
Bác tài bực mình quá gắt lên: 
- Đi về cùng chỗ thì đương nhiên là cũng 8 tiếng 
rồi, có vậy mà cũng hỏi, thiệt tình ! 
Cậu ta tức quá cãi lại: 
- Sao lại giống nhau được? Từ Noel đến Tết Tây 
chỉ mất có 5 ngày, còn từ Tết Tây đến Noel thì 
bao lâu... mất cả năm trời lận đó! Xí, vậy mà cũng 
không biết. 
 
Tối tăm mặt mũi đêm Noel 
Noel gần đến mà ông chồng thì cứ say xỉn khiến 
bà vợ bực mình. 
- Trời ơi ngó xuống mà xem, chồng với con giờ 
này còn say xỉn. 
Ông chồng nghe thế liền hỏi: 
- Ủa bà đang chửi ai vậy? Chuyện nhà người ta 
bà đừng có chen vào. 
Bà vợ tức quá liền quay lại: 
- Tôi nói ông đó, Noel sắp đến rồi mà coi thân ông 
kìa. 
Chưa kịp để chồng định thần, bà vợ quát tiếp: 
- Đi cạo râu, thay đồ để chuẩn bị đón Noel. Con 
cái sắp về rồi kia kìa. 
Ông chồng say xỉn bước vào phòng tắm, vừa soi 
gương vừa lẩm bẩm: 
- Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi cũng sẽ giúp 
anh cạo râu. 
 

 
Ông già Noel và 3 điều ước 
Chuông cửa reo giữa đêm Giáng Sinh tại một 
ngôi nhà. 
Ông già Noel xuất hiện và bảo với chủ nhân: 
- Hãy nói 3 điều ước, ta sẽ đáp ứng ngay. 
Rất vui mừng và gần như ngay lập tức chủ nhà 
nói ra mơ ước của mình. 
- Một cỗ Rolls-Royce đời 2008, một căn biệt thự 
có vườn và 1 triệu đô trong tài khoản ngân hàng. 
- OK! Nhưng xin hỏi lại một câu: Ngươi được bao 
nhiêu tuổi rồi? 
Chủ nhân hồ hởi đáp. 
- Mới 42, thưa ông! 
- Vậy à, ngần ấy tuổi mà còn tin ông già Noel có 
phép thuật ư?... 
 
Diệu kế đêm Noel 
Một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai 
trước lễ Giáng sinh: 
- Cha không muốn phá hỏng ngày vui của con, 
nhưng cha và mẹ con sắp ly dị. 45 năm khổ sở 
thế là đủ. 
Người con hét toáng lên: 
- Cha đang nói gì thế? 
- Chúng ta không thể chịu đựng nhau lâu hơn. 
Con thông báo với em gái con về điều này nhé. 
Một lúc sau, anh trai hét lên với em gái trong điện 
thoại: 
- Em biết chuyện gì chưa? Bố mẹ đang chuẩn bị 
ly dị đấy! 
- Em sẽ làm rõ chuyện này. 
Cô gái gọi ngay cho bố: 
- Bố không được làm chuyện đó. Con và anh sẽ 
về nhà ngay. 
Nói xong, cô gái cúp máy ngay. 
Người cha quay về phía vợ và nói: 
- Các con của chúng ta đang trở về nhà đón Noel 
với mình. 
 
Vui Giáng sinh 
Một ông mời hàng xóm tới dự tiệc Noel. 
Ông nói: 
- Sẽ có ăn uống thoải mái đấy. 
- Được thôi. 
- Sau đó sẽ có nhảy nhót. 
- Được thôi. 
- Rồi lại uống tiếp. 
- Được thôi. 
- Có thể sẽ có cả ẩu đả đấy. 
- Được thôi. Thế sẽ có khoảng bao nhiêu người? 
- Sao ông hỏi thế? Chỉ có tôi với ông thôi. 
 
 

 
 

Thế giới càng suy đồi thì những hành động 

bình thường càng dễ được ca tụng. 

Khuyết danh 
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Lá thư tòa soạn 
 
 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó nay đã đến cuối năm. Thói thường, người ta sẽ thu xếp những 
công việc đang được thực hiện để đánh dấu kết quả của một năm làm việc và chuẩn bị cho năm mới. 
Nên chi, sinh hoạt trong xã hội thường được đặt ra chu kỳ của một năm để so sánh kết quả của năm 
nay với năm ngoái và từ đó nâng cao hiệu quả làm việc. 
 
Những ngày cuối năm là những ngày lễ, Tết.  
Nhà trường các thầy, cô cùng học sinh háo hức tổ chức ăn tất niên qua 
các buổi “kerstmusical” cho tiểu học (basisschool) hay “... got talent” 
cho các cô, cậu học sinh bậc trung học thi thố tài năng. Phụ huynh ở đây 
có nếp sinh hoạt rất hay đáng cho ta học hỏi là vào những buổi lễ tất niên 
của nhà trường, dù bận cách mấy, họ đều thu xếp đến tham dự đông 
chật ních phòng. Các show diễn của những “tài tử nhi đồng” này nếu ai 
chậm tay sẽ hết vé cái vèo và rồi đến giờ trình diễn chạy xe từ nhà đến 
nơi diễn show có khi kẹt cứng hàng mươi phút. 
 

Các bậc phụ huynh đã cần lao làm việc suốt cả năm, nay vào dịp cuối 
năm và lễ Giáng Sinh sẽ nhận được thùng quà “kerstpakket” của chủ 
hãng biếu tặng. Nhìn vào thùng quà người ta có thể đánh giá được 
mức độ thành đạt của công ty và những món quà trong thùng sẽ được 
bày biện la liệt dưới chân cây thông lấp lánh ánh đèn. 
Trong không khí sinh hoạt nô nức chào đón ngày xuân, cộng đồng 
người Việt chúng ta cũng sẽ quây quần với nhau để đón xuân Đinh 
Dậu 2017. Người Việt mình ở đây có đặc điểm không nơi nào có, là 
ăn tết cả tháng trời, bỡi vì tuần này ăn tết ở Purmerend. Tuần sau tới 
phiên Hoorn, rồi Alkmaar, Arnhem, Eindhoven, Lisse, v.v... Chưa hết, 

còn lan can qua tận bên Đức hay Bỉ nữa. 
Chúng ta tưng bừng chào đón ngày xuân, nhưng cũng không quên đồng bào miền Trung hiện đang 
gặp nạn. Môi trường biển đang bị nhiễm độc do Formosa gây ra, ngư dân mất nguồn sinh sống và 
tương lai chưa biết phải ra sao. Đang ngoắc ngoãi vì nạn Formosa thì bão lũ từ đâu ập đến làm thiệt 
mạng hàng trăm người, nhà cửa, ruộng vườn, hoa màu, súc vật đều tiêu tan, sơ xác.  
Nhân đây, thay mặt Ban Biên Tập VNNS kêu gọi lòng hảo tâm của quý độc giả xa gần, của ích lòng 
nhiều chúng ta cùng nhau gom góp lại tạo thành bàn tay nâng đỡ, an ủi phần nào cho đồng bào miền 
Trung đang rất cần sự giúp đỡ. Và đây cũng là công tác đang được Ban Chấp Hành Cộng Đồng phát 
động chiến dịch cứu trợ “Thương Về Miền Trung” từ hồi cuối tháng 10 cho đến nay vẫn đang tiếp diễn. 
Quý độc giả muốn góp phần của mình vào chiến dịch này xin gởi vào trương mục của cộng đồng: 
IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 với ghi chú “thương về miền Trung”. 
“Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh 
 
Can qua xứ xứ khổ đao binh 
Mã đề dương cước anh hùng tận 
Thân dậu niên lai kiến thái bình.” 
 
Trên đây là bốn câu thơ nỗi tiếng của một bậc vĩ nhân, Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm. Từ bốn câu 
thơ này người ta đoán gần đoán xa và cho rằng năm con khỉ vừa rồi và năm con gà năm nay là đúng 
Thân - Dậu đây, nước ta sẽ hết họa cộng sản đạt được cảnh thái bình trong năm 2017 !? 
Hoop doet leven, hy vọng sẽ mang đến cho ta sức sống và tin rằng rồi sẽ có ngày đoàn lữ khách xuôi 
tàu về quê cũ trùng phùng với gia đình, với anh em hàng xóm, với quê hương sau bao ngày ly biệt. 
Trong tâm tình ấy, VNNS số 287 sẽ mang chủ đề “Quê Hương” và phát hành vào trung tuần tháng 3 
năm 2017. Kính mong quý văn-, thi-, nhạc sĩ, quý vị cộng tác viên gởi bài về tòa soạn trước ngày 27-
02-2017. 
Thân kính, 
VNNS 
 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 1  n ă m  2 0 1 7                             53 

 
 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 22-11-2016 đến 28-12-2016 
 

 

* độc giả Ho T.V. trả tiền ngày 20-12-2016 xin liên lạc về tòa soạn để xác nhận. 
 

 
  

stt 
ngày trả 
tiền Tên vùng 

số độc 
giả  số tiền  

ghi 
chú 

       

1 29/11/2016 Tong Minh Hoang s-Gravenhage 137  €  30,00   

2 30/11/2016 Tran Huu Son Nieuwegein 509  €  30,00   

3 01/12/2016 Le Hoang Lan Nijmegen 386  €  30,00   

4 08/12/2016 Bui Duc Hoat Lisse 272  €  30,00   

5 09/12/2016 Vo Hong Vang Nieuwegein 203  €  30,00   

6 10/12/2016 Dinh V.L. Spijkenisse 742  €  30,00   

7 12/12/2016 Ho V.P. Bergen op Zoom 241  €  30,00   

8 12/12/2016 Vu V.O. Leeuwarden 316  €  30,00   

9 14/12/2016 Nguyen T.V. Hoang Leusden 657  €  30,00   

10 15/12/2016 Nguyen T.L.Q. Delft 633  €  30,00   

11 20/12/2016 Ho T.V. ? ?  €  30,00  * 

12 21/12/2016 Vo TDL Nijmegen 807  €  60,00   

13 23/12/2016 Vy Van Vuong Eindhoven 693  €  30,00   

14 23/12/2016 Nguyen V.T. Baarn 221  €  30,00   

15 25/12/2016 Tran Van Vinh Lisse 271  €  60,00   
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