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Quan điểm 

QUÊ HƯƠNG VỀ TRONG NỖI NHỚ & HY VỌNG 

Quê hương hai tiếng thân thương, gần gũi, như những lối mòn bình dị đưa ta trở về những ký ức kỷ niệm 

tuổi thơ tuổi học trò, thủa nào yêu người- yêu đời, rồi khi bóng ngả chiều buông, phút xuôi tay trong vòng 

tay đất mẹ vẫn còn nghẹn ngào hai tiếng Việt Nam. 

Nỗi niềm của người Việt xa xứ luôn giằng xé tâm can nỗi mong nhớ quê nhà, một quê hương bỏ lại bên 

kia bờ đại dương vẫn chưa tan những đau thương, mất mát, chia lìa, dù chiến tranh đã lùi sâu vào dĩ 

vãng… Quê Mẹ Việt Nam chưa một lần bình yên, con cái Mẹ Việt Nam còn ở trong nước đang chịu chung 

những tủi nhục, đau buồn, khốn khổ dưới một chế độ cai trị dùng cường quyền thay cho dân chủ, lấy vị 

kỷ để chà đạp nhân vị.  

Quê hương nơi mà những số phận dân tôi như những 

bóng ma vật vờ, sống không còn Nhân Nghĩa, mất hết 

Trí Dũng, cam chịu để cái xấu cái ác lên ngôi thống trị, 

cả một dân tộc gần như bị gây mê, bị bỏ bùa chú có tên 

cộng sản. Một dân tộc với quá khứ hào hùng hơn bốn 

ngàn năm dựng nước và chống ngoại xâm để giữ nước, 

nhưng ngày nay tiếc thay người tham gia tưởng niệm 

những anh hùng tử sỹ hy sinh trong cuộc chiến biên giới 

chống Trung cộng 1979, cũng chưa tròn con số trăm 

người. Một con số nhỏ nhoi khiêm tốn đã không đủ sức 

giữ nổi những tấm băng-rôn, biểu ngữ, vòng hoa tưởng niệm người đã khuất trước một lực lượng sai nha 

đông đảo, được kẻ cầm quyền phái đến phá rối để làm đẹp lòng Bắc Kinh… 

Quê hương mảnh đất đã trải qua vô vàn sóng gió tang thương, đang cưu mang hàng triệu con dân nước 

Việt giờ đang bị đầu độc và bức tử. Formosa một cái tên gợi lên hình ảnh của tử thần và tận diệt. Biển 

miền Trung  đã bị đầu độc, biển miền Trung đã chết tất cả nằm trong âm mưu thôn tính thâm độc của 

ngoại bang và những kẻ cầm quyền hiện nay ở Việt Nam… 

Hy vọng rằng khi người dân không còn gì để mất, khi bị dồn vào bước đường cùng họ sẽ phải đồng lòng 

đứng lên để đòi quyền sống, đòi lại quê hương. Hãy hành động như ngày Chủ nhật 2/10/2016, hàng ngàn 

người dân ở Kỳ Anh đã biểu tình trước cổng tập đoàn 

Formosa Hà Tĩnh để đòi đóng cửa nhà máy này. Nếu hôm 

nay người dân không hành động cho sự trường tồn của 

nòi giống thì ngày mai chính chúng ta và con cháu sẽ phải 

trả giá đắt bằng chính mạng sống của chúng ta. 

Quê hương mỗi người chỉ một  
Như là chỉ một Mẹ thôi  
Quê hương nếu ai không nhớ  
Sẽ không lớn nổi thành người...! 
 

Trích lại khổ thơ trên của nhà thơ Đỗ Trung Quân, để gởi 

đến mỗi người con dân nước Việt một chút tình tự quê hương, cùng với trách nhiệm và bổn phận của 

mình, hãy hành động cho tương lai một Việt Nam tươi sáng, thoát khỏi khổ đau nhục nhằn và để còn 

hãnh diện mình là người Việt Nam. 

Vinh Thắng 
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Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan 
Associatie Van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland (AVVN) 

Vietnamese Association of Political Refugees in the Netherlands 

Kroeten 9 – 4871 JT Etten-Leur - Nederland,Tel: +31 (0)76-5038426 

IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN 

www.congdonghoalan.com        @: info@congdonghoalan.com 
 

Kính gởi:  - quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo; 
 - quý vị đại diện các đoàn thể; 
 - quý nhân sĩ; 
 - quý đồng hương. 
 
Đề mục: Mời tham dự buổi họp mặt khoáng đại cộng đồng. 
 
Etten-Leur, 26-02-2017 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Đầu thư, nhân dịp đầu năm Đinh Dậu 2017, thay mặt Ban Chấp Hành (BCH) Cộng Đồng kính 
chúc quý đồng hương cùng quý quyến năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. 
 
Kế đến, Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời quý vị đến tham dự buổi hop mặt khoáng đại đầu 
năm của cộng đồng sẽ được tổ chức tại: 
 
Địa điểm:  ’t Veerhuis 
 Nijemonde 4 
 3434 AZ Nieuwegein 
 
Thời gian:  từ 13:30 giờ đến 17:00 giờ ngày chủ nhật, 26-03-2017. 
 
Trong buổi sinh hoạt này BCH Cộng Đồng sẽ cùng với quý vị lượt duyệt công tác cuối năm vừa 
qua và đề nghị hoạch định những công tác sắp đến của cộng đồng. 
 
Đặc biệt là phần tường trình kết quả vận động của Ủy Ban Vận Động Bầu Cử và chương trình 
bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020 sắp đến. 
 
Thưa quý vị, 
Với tánh cách quan trọng của buổi sinh hoạt nêu trên, chúng tôi kính mời quý vị thu xếp thời 
gian quý báu của mình đến tham dự đông đủ để cùng nhau thực hiện công tác gìn giữ và xây 
dựng cộng đồng của chúng ta tại Hòa Lan. 
 
Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng nói riêng và 
cho tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hòa Lan nói chung. 
 
Trân trọng kính chào thân ái, 
Thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
 
Nguyễn Hữu Phước 
Chủ Tịch 

http://www.congdonghoalan.com/
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Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Thường Vụ CĐVNTNCS/HL Nhiệm Kỳ 2017-2020 

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

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

Sản tại Hòa Lan 

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

mailto:ubbc17.20@gmail.com
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ĐƠN ỨNG CỬ 

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

nhiệm kỳ 2017 – 2020. 

Kính gởi Ủy Ban VĐTC Bầu Cử,  
Tôi tên: ..............................................................................................................  
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................  
Địa chỉ hiện tại: .................................................................................................  
Số điện thoại: ............................................Mobiel:............................................ 
Email: ................................................................................................................  
Nguyện vọng sau khi đắc cử vào BTV CĐ:………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
  
Sau khi đọc và đồng ý với nội quy CĐVNTNCS/HL, tôi xin được ghi danh vào danh sách  
ứng cử viên BTV/ CĐVNTNCS/HL nhiệm kỳ 2017-2020.  
 Làm tại ......................................... ngày .......... tháng ......... năm...................  
 
Ký tên, 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

     Danh sách các vị ân nhân đóng góp vào quỹ   

Thương Về Miền Trung tính từ 12-12-2016 đến ngày 21-1-2017 
 
 

stt tên đoàn thể/ cá nhân    tiền mặt    ING  

         

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

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  

64 MT Vo/ TP Tran (18-1-17)      €    50,00  

65 tết đinh Dậu 2017: thùng ủng hộ (21-1-17)  €       25,00    

66 xổ số tết đinh Dậu (21-1-17)   €     330,00    

67 chị Hải ủng hộ giải nhất xố số (21-1-17)  €     150,00    

68 Hoàng Trọng định ủng hộ show ảo thuật (21-1-17)  €       50,00    

           

 tổng cộng     €     775,00    €  350,00  

         

 tổng kết (tính đến ngày 21-01-2017)   €  1.125,00    
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Thư Cảm Tạ 
của ban tổ chức tết Đinh Dậu 2017 tại Arnhem 
 

Kính thưa quý đồng hương, 

Ngày Hội Xuân Đinh Dậu 2017 đã được Ban Chấp Hành Cộng Đồng tổ chức thành công tại Arnhem vào 

ngày thứ bảy, 21-01-2017. Việc chuẩn bị trước-, cũng như trong ngày tổ chức luôn có những trở ngại và 

thuận duyên. Tuy nhiên, với sự trợ giúp nhiệt thành của nhiều đoàn thể, cá nhân, nên công việc tổ chức 

sau cùng cũng được tốt đẹp như mong muốn.  

Trước hết, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin thành thật 

cáo lỗi cùng quý đồng hương về việc đột ngột thay đổi 

địa điểm vào giờ chót. Đây là điều không ai mong đợi, sự 

việc đã xảy ra nằm ngoài tầm tay của ban tổ chức. 

Nhưng, với nỗ lực của ban tổ chức và sự giúp đỡ tận tình 

của nhiều thân hữu đã khắc phục được phần lớn sự kiện 

này. Một lần nữa, ban tổ chức rất mong quý đồng hương 

thông cảm về việc thông báo thay đổi địa điểm không đến 

kịp và đã làm quý vị phiền lòng. 

Kế đến, chương trình ngày Hội Xuân Đinh Dậu 2017 được tổ chức tốt đẹp là nhờ vào công sức của rất 

nhiều cô – dì – chú – bác, quý anh - chị, các em, các cháu trong tất cả các ban ngành từ sân khấu, hội 

trường cho đến nhà bếp, trật tự vệ sinh, các khâu soát vé, gian hàng v.v… 

Qua thư này ban tổ chức xin ngỏ lời cảm ơn đến tất cả quý vị sau đây: 

- Các anh chị em nghệ sĩ trong ban nhạc Mây Hồng, ông bầu Tấn, anh chị Phương Mai đã tận tình phục 

vụ trên sân khấu làm cho chương trình luôn sống động. 

- Gian hàng nước phải kể đến anh chị Trí – Tiên và cháu Kim Ngân đã bền bỉ, miệt mài với công việc phục 

vụ suốt cả đêm. Ngoài ra, cũng phải kể đến chị Yên và các cháu đã giúp khâu bán vé nước. 

- Quày soát vé vào cửa làm việc liên tục bắt đầu từ 15 giờ hội trường mở cửa là đã có sự hiện diện của 

anh Vinh và chị Cúc, đến chiều khoảng 17 giờ tăng cường thêm chị Lan và chị Uyên. Quý anh chị đã thay 

phiên túc trực, tận tụy với công việc. 

- Khâu trang trí vệ sinh và trật tự phải kể đến các anh Sáng, Hiền, Thạch, Hans, Tiến, chị Quyên, Tường 

Anh và các cháu Long, Quang, Deny, Vân Anh, Esmay đã đến từ lúc hội trường mở cửa cho đến khi chấm 

dứt chương trình. 

Ngoài ra, ban tổ chức đã nhận được sự ủng hội tài chánh của các vị ân nhân sau đây: 

- Ban nhạc Mây Hồng:  € 550.- 
- một vị ân nhân ẩn danh: € 300.- 
- chú Đỗ Văn Bùi  € 100.- 
- anh chị Sơn – Mai  €   50.- 
- Ngọc Được & Thanh Thư €   50.- 
- anh Hoàng Trọng Định €   50.- (đóng góp quỹ “thương về miền Trung”) 
- chị Hải (trúng vé số giải nhất) € 150.- (đóng góp quỹ “thương về miền Trung”) 

Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn sự đóng góp quý báu này của tất cả quý anh chị trên đây đã tận tình 

giúp đỡ công sức cũng như vật chất cho đêm Hội Xuân Đinh Dậu 2017 vừa qua tại Arnhem. 

Nguyễn Hữu Phước 
trưởng ban tổ chức 
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Tuyên Cáo 

của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hòa Lan 

v/v nhà cầm quyền CSVN tại Nghệ An đàn áp ngư dân khiếu kiện Formosa 

Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hòa Lan cực lực lên án hành động đàn áp dã man, thô bạo 

của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đối với các ngư dân của các xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Huỳnh Thọ thuộc 

huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trên đường đi khiếu kiện tập đoàn Formosa vào ngày 14 tháng 2 năm 2017. 

 

Vào ngày 14-02-2017 các ngư dân thuộc huyện Quỳnh 

Lưu dưới sự hướng dẫn của linh mục Nguyễn Đình 

Thục dắt díu nhau đi tìm công lý, đòi hỏi quyền lợi 

chánh đáng của mình đã bị nhà cầm quyền Nghệ An 

ngăn chận các nhà xe. Tuy nhiên, đoàn người khiếu 

kiện đã cương quyết tiếp tục việc khiếu kiện bằng cách 

đi bộ trên tuyến đường dài trên dưới 200 km. 

Sự việc bắt đầu xảy ra tại xã Diễn Hồng huyện Diễn 

Châu cách điểm xuất phát khoảng 20 cây số. Nhà cầm 

quyền cộng sản tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 1000 

công an đủ các loại sắc phục, dùng hơi cay và bạo lực 

ngăn cản người dân ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, 

Quỳnh Thọ (thuộc huyện Quỳnh Lưu) ôn hòa đi nạp 

đơn kiện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh đòi bồi thường thiệt hại do thảm họa 

môi trường mà công ty này đã gây ra vào tháng 4/2016. 

Nhà cầm quyền tỉnh Nghê An đã dùng kế thâm độc, giăng bẫy dàn cảnh, cho công an trà trộn vào đoàn 

người khiếu kiện ném đá gây hỗn loạn nhằm tạo cớ ra tay đàn áp, đánh đập dã man, gây thương tích và 

làm đổ máu rất nhiều ngư dân, trong số các nạn nhân bị hành hung có linh mục Nguyễn Đinh Thục. 

Qua sự việc nêu trên, Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hòa Lan cực lực lên án hành động đàn 

áp dã man, phi nhân này của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An và kêu gọi lương tri, dư luận trên thế giới, đặc 

biệt của cộng đồng người Việt khắp năm châu cùng lên tiếng, nghiêm khắc lên án sự việc nghiêm trọng 

này. 

Hòa Lan, ngày 17 tháng 2 năm 2017 
Thay mặt BCH - Cộng Đồng VNTNCS/ HL 
Nguyễn Hữu Phước 
Chủ Tịch 

  

http://www.congdonghoalan.com/
mailto:info@congdonghoalan.com
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Thời sự 

Mùa Bầu Cử 2017:  

Vài Điều Cần Biết Về Hạ Viện 

Hòa Lan, như chúng ta đều biết, là một quốc gia 
quân chủ lập hiến. Tuy người thuộc hoàng tộc 
Oranje tiếp nối nhau lên làm nguyên thủ vương 
quốc này, nhưng quyền lực của họ bị hạn chế đến 
mức tối thiểu bởi Hiến Pháp mà cơ quan lập pháp 
dân cử là tác giả quan trọng nhất. Do đó nên Hòa 
Lan còn được gọi là một quốc gia dân chủ pháp trị. 
        Quốc Hội hay de Staten-Generaal là cơ quan 
lập pháp dân cử nói trên. Nó bao gồm Thượng Viện 
hay de Eerste Kamer và Hạ Viện tức là de Tweede 
Kamer. Điều 50 Hiến Pháp (HP) quy định rằng 
Quốc Hội đại diện toàn dân Hòa Lan, thế nhưng 
thành viên của Thượng Viện được bầu một cách 
khác hơn cách thành viên Hạ Viện được dân cử. 
Trong khi cử tri có quyền trực tiếp bỏ phiếu cho 
thành viên Hạ Viện hay Dân Biểu, thì họ chỉ có thể 
chọn thành viên Thượng Viện qua trung gian. Họ 
phải bỏ phiếu cho thành viên Hội Đồng Tỉnh trước, 
rồi các thành viên này mới bầu Thượng Nghị Sĩ 
sau.  
        Nhân dịp mùa bầu cử Hạ Viện sắp đến, chúng 
ta sẽ tìm hiểu thêm về vài nét chính trong thể thức 
thành viên thuộc  "chi nhánh" này trong ngành lập 
pháp Hòa Lan được người dân chọn lựa. 
Nguyên Tắc Căn Bản 
 
Điều 51.2 HP ấn định rằng Hạ Viện có 150 thành 
viên. Họ  sẽ được người dân bầu theo một nguyên 
tắc mà Điều 53.1 HP gọi là evenredige 
vertegenwoordiging. Nói một cách nôm na, nguyên 
tắc này có nghĩa là số phiếu mà một đảng chính trị 
giành được trong cuộc bầu cử phải được phản ảnh 
một cách tương đối trung thực trên số Dân Biểu mà 
nó có quyền có. Ví dụ: Nếu một đảng thắng 10 % 
tổng số cử tri, thì theo nguyên tắc nói trên, nó phải 
được giữ khoảng 15 ghế tại Hạ Viện. 
Số Phiếu Tiêu Chuẩn 
Trên lý thuyết, thì mỗi người công dân Hòa Lan có 
đủ điều kiện pháp lý đều được ra ứng cử để giành 
lấy một trong 150 ghế tại Hạ Viện. Tuy nhiên trong 
thực tế thì chỉ có các đảng phái bao gồm những 
người ít nhiều gì cũng đồng quan điểm chính trị với 
nhau đứng ra tranh đua với nhau để giành quyền 
đại diện nhân dân Hòa Lan tại Quốc Hội nói chung 
và Hạ Viện nói riêng. Để tham dự vào cuộc bầu cử 
Hạ Viện, mỗi đảng phải nợp cho Hội Đồng Bầu Cử 
tức là de Kiesraad một liên danh ứng cử viên mà 
người Hòa Lan gọi là de kandidatenlijst. Người cầm 
đầu liên danh này được gọi là de lijsttrekker, 

thường là vị lãnh tụ của đảng đó. Trong trường hợp 
đảng VVD chẳng hạn, người đứng đầu liên danh 
đảng này trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng Ba đến 
đây là Mark Rutte, người vừa là đương kim Thủ 
Tướng vừa là thủ lãnh đảng nói trên. Nhiệm vụ 
chính của một người cầm đầu liên danh tất nhiên là 
lôi cuốn đến mức tối đa sự ủng hộ của cử tri về phía 
đảng mình, vì như đã trình bày ở trên, một đảng 
thắng được càng nhiều phiếu thì sẽ chiếm được 
càng nhiều ghế tại Hạ Viện. 
        Số ghế tại Hạ Viện được phân chia theo 
phương thức sau đây. Ví dụ nếu trong cuộc bầu cử 
đến đây có tổng cộng mười hai triệu (12.000.000) 
lá phiếu được người dân Hòa Lan bỏ vào thùng 
phiếu một cách hợp lệ, thì tổng cộng số phiếu này 
sẽ được chia ra cho 150 ghế trong Hạ Viện để lấy 
cái mà người Hòa Lan gọi là de kiesdeler mà chúng 
ta có thể tạm dịch là số phiếu tiêu chuẩn. 
12.000.000 lá phiếu chia cho 150 ghế thì thành ra 
80.000 phiếu cho mỗi ghế. Điều này có nghĩa là một 
đảng tham gia vào cuộc bầu cử phải thắng tối thiểu 
80.000 phiếu mới có thể giành được một ghế tại Hạ 
Viện. Một đảng chỉ được 71.000 cử tri ủng hộ sẽ 
không có ghế nào, trong khi một đảng với độ 
400.000 lá phiếu sẽ có thể đưa 5 vị Dân Biểu vào 
Hạ Viện. 
 
Lá Phiếu Ưu Tiên  
Những điều vừa được trình bày ở trên có nghĩa là 
thứ tự của ứng cử viên trong liên danh có ảnh 
hưởng rất lớn đến cơ hội đắc cử. Một ứng cử viên 
được đứng càng cao trên liên danh thì càng có 
nhiều cơ hội để đắc cử. Nếu một đảng được dự 
đoán là sẽ thắng từ 300.000 đến 400.000 lá phiếu 
thì người đứng ở vị trí thứ 3 sẽ có nhiều cơ hội gia 
nhập Hạ Viện hơn là người đứng ở vị trí thứ 8. Số 
cử tri mà đảng này có thể tranh thủ được cho thấy 
cao tay thì nó sẽ chiếm được 5 ghế trong Hạ Viện 
mà thôi. 
        Khi cử tri cầm lá phiếu trên tay, họ sẽ thấy tên 
những liên danh được phép tham gia vào cuộc bầu 
cử. Trên nguyên tắc thì cử tri hoàn toàn có quyền 
bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào đó có tên trong 
một liên danh, nhưng thường thì họ bỏ phiếu cho 
người đứng đầu liên danh đó, vốn là người quen 
thuộc với quần chúng nói chung và khối cử tri có 
cảm tình với liên danh này nói riêng.Nếu chúng ta 
tiếp tục sử dụng ví dụ ở trên thì chúng ta có thể nói 
rằng trong trường hợp một đảng chiếm được 
khoảng 400.000 lá phiếu, thì có thể có khoảng 
350.000 cử tri đã bỏ phiếu cho người cầm đầu liên 
danh của nó. Trong số 350.000 phiếu này thì 
80.000 phiếu được dành cho chiếc ghế của người 
cầm đầu liên danh. Số phiếu còn lại được chia cho 
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các ứng cử viên đứng ở vị trí thấp hơn và không 
đạt được số phiếu tiêu chuẩn.  
        Trong hệ thống chính trị Hòa Lan thì việc thành 
lập một liên danh tham gia bầu cử là việc nội bộ của 
các đảng phái. Các đảng phái quyết định ai là người 
đứng đầu liên danh và ai đứng ở vị trí nào dưới 
người cầm đầu. Tuy nhiên luật bầu cử Hòa Lan 
cũng cho phép cử tri có quyền vô hiệu hóa quyết 
định của đảng bằng một lá phiếu mà người Hòa Lan 
gọi là de voorkeurstem và chúng ta có thể tạm gọi 
là lá phiếu ưu tiên. Với lá phiếu này cử tri có thể 
đưa một ứng cử viên bị đảng bắt đứng ở một vị trí 
"vô hy vọng" trong liên danh (een onverkiesbare 
plek) vào Hạ Viện như thường: Theo luật bầu cử 
hiện hành thì một ứng cử viên, trong trường hợp 
liên danh của ông hay bà ta có đủ phiếu, sẽ được 
gia nhập Hạ Viện nếu ứng cử viên này giành được 
25 % của số phiếu tiêu chuẩn. Chúng ta có thể minh 
họa điểm này bằng ví dụ đã được nói đến trong bài. 
Trong ví dụ này thì số phiếu tiêu chuẩn là 80.000 
phiếu. Liên danh giành được khoảng 400.000 
phiếu, với 350.000 cử tri bỏ phiếu cho người cầm 
đầu.Với những con số này thì trên nguyên tắc 5 
ứng viên đầu tiên trong liên danh sẽ đắc cử vào Hạ 
Viện.  

 
Thế nhưng trong một trường hợp ngoại lệ, ứng cử 
viên đứng ở vị trí thứ 8 lại chiếm được khoảng 
23.000 phiếu, nghĩa la hơn 25% của số phiếu tiêu 
chuẩn, nên ứng cử viên này sẽ được vào Hạ Viện 
thay vì một ứng cử viên được đảng cho đứng ở một 
vị trí cao hơn ông hay bà ta, tức là  ứng cử viên 
đứng ở vị trí thứ 5. (Một trường hợp cụ thể khá nổi 
tiếng trong lãnh vực này là trường hợp của nữ Dân 
Biểu gốc Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Koşer Kaya, thuộc 
đảng D66. Trong cuộc bầu cử Hạ Viện năm 2006, 
đảng D66 chỉ dành được 3 ghế. Bà Koşer Kaya 
đứng ở vị trí thứ 6 trong liên danh. Thế nhưng bà ta 
vẫn đắc cử vào Hạ Viện vì đã giành được trên 
30.000 lá phiếu ưu tiên, tức là trên 25% của số 
phiếu tiêu chuẩn trong cuộc bầu cử năm đó. Bà 
Koşer Kaya đã thắng được một ghế Dân Biểu trong 
pháp nhiệm mới thay vì ông Bert Bakker, người vốn 
được đảng D66 cho đứng ở vị trí thứ 3.) 

Dân Biểu Ly Khai 
Sau khi đã gia nhập Hạ Viện thì, trên nguyên tắc, 

mọi người Dân Biểu phải làm việc một cách độc lập.  

Họ chỉ phải làm những việc mà chính họ nghĩ là có 

lợi cho nhân dân Hòa Lan nói Chung chứ không 

chấp nhận mệnh lệnh của đảng hay bất cứ phần tử 

cục bộ nào trong xã hội. Điều 67.3 HP ấn định 

nhiệm vụ này của người Dân Biểu. Tuy nhiên trong 

thực tế thì tuyệt đại đa số Dân Biểu thường bị ràng 

buột bởi kỹ luật của các khối chính trị trong Hạ Viện 

mà họ là thành viên. Người Hòa Lan gọi đó là 

fractiediscipline 

 

 
..Sự tuân thủ kỹ luật này là một điều cần thiết để 
duy trì thỏa hiệp cầm quyền tức là regeerakkoord 
mà các đảng phái phải đạt được với nhau để đi đến 
một liên minh thân chính và một tân nội các sau 
mùa bầu cử. Thế nhưng, sự ràng buột nói trên đi 
ngược lại quy định của Hiến Pháp. Bởi vậy nên đã 
có rất nhiều trường hợp Dân Biểu không chịu chấp 
nhận kỹ luật nội bộ và đã ly khai ra khỏi khối chính 
trị (fractie) mà họ là một thành viên khi mới được 
bầu vào Hạ Viện. Geert Wilders, người đang lãnh 
đạo đảng PVV, có lẽ là Dân Biểu ly khai nổi tiếng 
nhất hiện nay. Trong cuộc bầu cử tới đây, đảng 
PVV của ông có thể qua mặt đảng VVD, đảng mà 
ông đã từng tự tách rời ra vì bất đồng chính kiến về 
một số vấn đề liên quan đến Hồi Giáo.  
Kết Từ Trong khuôn khổ của một bài báo ngắn, 
chúng ta tất nhiên không thể bàn hết mọi khía cạnh 
của cuộc bầu cử Hạ Viện sẽ được tiến hành. Tuy 
nhiên những điểm vừa được bàn trong đó có lẽ là 
những điểm đáng chú ý nhất. Hy vọng ít nhiều gì 
bài báo này sẽ có ích cho người đọc khi theo giỏi 
tin tức chính trị trong thời gian sắp đến.27/02/2017 
 
(Ông Năm Chuột tổng họp các sự kiện 
và ý kiến lấy từ báo chí, đài phát thanh, 
đài truyền hình và mạng lưới thông tin 
toàn cầu.) 

 Fatma Koşer Kaya 

 

 

Geert Wilders 
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“Kính thưa quí vị, 

Trước hết, tôi xin được cám ơn ban tổ chức của 

diễn đàn Geneva Summit đã tạo điều kiện cho tôi 

có mặt ở đây để trình bày về tình trạng nhân quyền 

ở Việt Nam qua sự trải nghiệm của chính bản thân 

tôi sau 6 năm lao tù. 

Tôi bị bắt vào ngày 30/7/2011, bị xử 13 năm tù và 

bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày 12/01/2017. Tôi 

đã bị bắt và bị xử tù vì sự dấn thân vào con đường 

tranh đấu nhằm thay đổi đất nước tôi. Sự dấn thân 

này khởi đầu từ năm 2006, khi chứng kiến hàng 

ngày những cảnh bất công, nên bị thôi thúc phải 

hành động để chấm dứt thảm trạng này. Nhờ 

internet, tôi biết được nhiều dân tộc đã giải quyết 

được chế độ độc tài trên đất nước họ bằng con 

đường đấu tranh bất bạo động, tại sao Việt Nam 

không thể làm được ? Câu hỏi này đã thúc dục tôi 

mở rộng liên hệ và đó cũng là lý do mà tôi đã tìm 

đến đảng Việt Tân. Họ đã mang đến cho tôi giải 

pháp. Thật tuyệt vời vì đó là điều tôi đang kiếm tìm. 

Bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động để xóa 

bỏ chế độ độc tài và xây dựng dân chủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ đó, mặc dầu còn nhiều sợ hãi, tôi bắt đầu tham 

gia đấu tranh bí mật với các hình thức như viết blog, 

ký tên kiến nghị, phát tờ rơi, tham gia chiến dịch 

phát áo, mũ có dòng chữ "Hoàng Sa – Trường Sa 

là của Việt Nam". Đây là những việc làm nhỏ bé và 

đơn giản nhưng luôn bị nhà cầm quyền rình rập, 

nhiều người trong số đó đã bị bắt bớ, giam cầm. Tôi 

cũng phối hợp với một số sinh viên thành lập trung 

tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolo II tại Nghệ An. 

Đối tượng chúng tôi hướng đến là các bạn trẻ trong 

giáo phận Vinh, nhất là các bạn sinh viên ở các 

trường đại học, cao đẳng tại Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Tôi cho rằng con người là yếu tố quan trọng nhất 

để xây dựng xã hội. Nên tôi đã ra nước ngoài để 

học tập những kỹ năng đấu tranh ôn hoà để canh 

tân con người và canh tân đất nước. Nhưng khi trở 

về sau khóa học, tôi bị công an bắt ngay tại sân bay 

Tân Sơn Nhất. Họ đưa tôi vào một phòng kín và 

giao cho một đám người mặc thường phục. Đám 

người này đã cưỡng ép, lột hết áo quần để khám 

xét, mặc cho tôi vùng vẫy phản đối và ngang nhiên 

cướp hết tất cả tư trang của tôi. 

Sau ba ngày đánh đập và đe dọa, tối ngày 

2/8/2011, cơ quan an ninh mới chính thức ra quyết 

định bắt tôi và sau đó họ ra lệnh tạm giam tôi 4 

tháng tại trại tạm giam B34, TP HCM. Ngày 17 

tháng 8 năm 2011, họ đưa tôi ra trại tạm giam B14 

ở Hà Nội. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2013 họ lại đưa 

tôi về trại tạm giam Nghi Kim, Nghệ An để tiến hành 

xét xử. Ngày 8 tháng 1 năm 2013, tòa án Nghệ An 

đã đưa 14 anh em của chúng tôi ra xét xử. Vụ án 

mà dư luận đặt tên là « vụ án các thanh niên Công 

Giáo » đã diễn ra như một màn kịch đã được soạn 

TÙ ĐÀY TẠI VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CỦA ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN VÀ PHI 
DÂN CHỦ 

 
Lts. Bài phát biểu của anh Đặng Xuân Diệu trong Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và 
Dân Chủ (Geneva Summit for Human Rights and Democracy) đã diễn ra ngày 21-2-2017 tại Geneva, 
Thụy Sĩ, với sự tham dự của khoảng 500 nhà hoạt động, đối kháng và đại diện các tổ chức phi chính 
phủ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là Hội nghị thường niên lần thứ 9, được tổ chức trước 
phiên họp khoáng đại của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra từ ngày 27-2 đến 27-3 sắp 
tới. Đứng đầu Ban Tổ chức Hội Nghị là UN Watch cùng với một Liên minh bao gồm 25 tổ chức, trong 
đó có Lantos Foundation for Human Rights, Human Rights Without Borders, Initiative for Venezuela, 
Việt Tân. 
Cựu Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu là một trong các diễn giả được mời trình bày về tình trạng 
nhân quyên tại Việt Nam. Sau đây là bài phát biểu của anh Đặng Xuân Diệu trước Hội Nghị này. Kính 
mời quý độc giả theo dõi sau đây: 
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sẵn, tiếng nói của những người bị xét xử, của các 

luật sư không hề được tôn trọng. Cá nhân tôi trước 

tòa đã không hề nhận tội, vì đơn giản là tôi không 

thấy mình có tội gì khi hoạt động một cách ôn hòa 

cho sự thay đổi của đất nước. 

Sau phiên tòa tháng 1/2013, họ đưa tôi ra trại giam 

số 5 thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá và 

tháng 12 năm 2014, công an Việt Nam tiếp tục 

chuyển tôi vào trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. Hành trình tù đày của tôi trải dài từ Nam 

ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam. Tôi đã phải trải qua 

sáu nhà tù với hàng chục buồng giam trong những 

điều kiện khắc nghiệt khác nhau. Mỗi nơi, mỗi giai 

đoạn họ vận dụng kiểu hành hạ khác nhau, phổ 

biến nhất là vận dụng, diễn giải các quy định của 

pháp luật một cách tuỳ tiện. Trại giam đối xử với tù 

nhân theo tập quán đã có, không chịu thay đổi, mặc 

dầu tập quán này đi ngược lại những quy định mới. 

Trong tù, pháp luật chỉ nằm trên giấy mà thôi ! Ngay 

cả điều 1 trong bản nội quy trại giam cũng đã mở 

đường cho sự ngược đãi quyền con người. Theo 

đó, trong mọi trường hợp phạm nhân không thực 

hiện theo ý muốn của cán bộ, luôn bị xem là chống 

đối và bị xử lý kỷ luật. Ý của cán bộ là ý của trời, 

phạm nhân phải xưng ông, bà với quản giáo và gọi 

mình là cháu...Tôi không chấp nhận sự đối xử tù 

nhân theo cách đó, nên đã đấu tranh để thay đổi. 

Vì vậy, tôi đã bị liệt vào thành phần ngoan cố, nguy 

hiểm cho hệ thống ngục tù Việt Nam. 

Tôi xin kể vắn tắt một vài mẩu chuyện về chế độ lao 

tù Việt Nam. Khi vào tù, tôi hy vọng sẽ có thời gian 

để học vẽ, học nhạc, học đàn và nhất là học ngoại 

ngữ. Nhưng vào trại giam được ba ngày, người ta 

cho một côn đồ với án tù chung thân do giết người 

vào ở chung với tôi. Anh ta được chỉ đạo để hành 

hạ và chà đạp đức tin của tôi, Anh ta đối xử với tôi 

như một nô lệ và nhiều lần đánh tôi, đe dọa giết tôi 

với mục đích bắt tôi phải viết đơn xin nhận tội và 

mặc áo tù của trại giam. Sau ba tháng chịu đựng, 

tôi đã yêu cầu cho tôi được chuyển buồng giam 

khác, nhưng họ không giải quyết. Tôi phải chịu 

đựng ba tháng nữa cho đến khi cơ thể suy sụp hoàn 

toàn, thần kinh suy nhược thì họ mới dừng lại. 

Một lần khác tôi đã bị trại giam số 5 cùm chân tại 

buồng kỷ luật giữa trời giá lạnh với một bộ đồ mong 

manh không có một giọt nước để sinh hoạt. Lý do 

là vì tôi đã viết thư gửi ra ngoài kêu cứu Đức Giám 

Mục Giáo Phận Vinh về cách đối xử tàn bạo vô 

nhân đạo đối với tù nhân của trại giam. Họ cho rằng 

tôi đã vi phạm nội quy và đã cùm chân tôi 10 ngày 

liền, trong một buồng giam hôi thối, bẩn thỉu, không 

một giọt nước để đánh răng rửa mặt. Nhục nhã 

không thể ăn cơm, tôi tuyệt thực và trại giam đã 

không cho tôi uống nước suốt ba ngày. 

Vì bản án bất công, tôi từ chối quyền được nhận 

công tư trang do trại giam cấp phát cho phạm nhân. 

Trong đó có cả quần áo, nên tôi không có quần áo 

để mặc. Ngay cả việc tôi tuyệt thực họ cũng cho 

rằng tôi vi phạm nội quy. Việc tôi từ chối không ký 

vào biên bản tuyệt thực và các giấy tờ khác cũng bị 

cho là chống đối mệnh lệnh cán bộ. Vì vậy tôi đã 

tuyệt thực nhiều lần tổng cộng hơn 100 ngày và 

nhịn ăn chịu đói (ngày chỉ ăn một lần) trong thời 

gian gần 300 ngày liên tục. Khi thấy tôi sẵn sàng 

chịu chết thì họ không ép tôi nhận tội nữa. Sau đó 

họ chuyển tôi vào trại giam ở phía Nam, cách gia 

đình tôi hơn 1500km. Đây là thủ đoạn hành hạ gia 

đình tôi trong việc thăm nuôi. 

Sự man rợ kinh khủng nhất mà tôi phải chịu đựng 

trong suốt thời gian ở tù là không hề được gặp mặt 

người thân. Gia đình, thân nhân của tôi đã 45 lần 

vượt hàng trăm hàng ngàn cây số, bỏ công bỏ sức 

và thời gian tiền bạc đến trại giam để mong gặp tôi. 

Nhưng không lần nào họ được gặp tôi, bởi vì trại 

giam không cho tôi ra gặp gia đình. Thô bỉ hơn, trại 

giam đã lừa người thân của tôi bằng cách đưa lý do 

là « tôi không chịu ra gặp gia đình! » Ngay cả khi 

trục xuất tôi sang Pháp, họ cũng không cho tôi gặp 

thân nhân để từ biệt. Đối với tôi, đây là sự phi nhân 

bản và chà đạp quyền con người một cách tồi tệ 

nhất. 

Còn với các tù nhân khác thì sao? Đối với các tù 

nhân vi phạm nội quy trại giam thường bị cán bộ « 

giáo dục bằng vũ lực » sau đó bị cùm chân 10 ngày 

rồi đưa vào khu biệt giam với thời gian từ 3 đến 12 

tháng. Nếu không có sự quen biết chạy chọt, đút lót 

cho cai tù, thì chỉ sau 3 tháng người bị phù thũng 

nặng, có thể bị liệt luôn. Đây là cách hành hạ dã 

man mà tù nhân sợ nhất. Sự đánh đập tù nhân thì 

xảy ra thường xuyên và tôi đã chứng kiến nhiều 

người bị đánh đập bằng công cụ hỗ trợ, sau khi họ 

đã bị cùm chân tay. 

Trong trại giam, quyền tự do tôn giáo đã bị chà đạp 

trắng trợn. Họ đã sử dụng Điều 11 trong bản nội 

quy để ngăn cấm tất cả Kinh sách, đồ dùng liên 

quan đến tôn giáo. Một số tù nhân lương tâm phải 

tuyệt thực dài ngày mới có được 1 quyển Kinh 
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Thánh. Riêng tôi đã viết đơn khiếu nại và tuyệt thực 

dài ngày, ngay cả phái đoàn EU đã gửi cho tôi một 

quyển Kinh Thánh, nhưng tôi không hề nhận được. 

Vì vậy, quyền thể hiện niềm tin tôn giáo trong nhà 

tù Việt Nam đã và đang trở thành việc làm nguy 

hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của tù nhân. 

Kính thưa quí vị, bước vào con đường đấu tranh 

cho công bằng và tự do của đất nước, những người 

như chúng tôi luôn luôn đối diện trước nguy cơ bị 

bắt và bị xử tù. Ở trong tù, chúng tôi bị chà đạp 

nhân phẩm, bị phân biệt đối xử, bị đe dọa tính mạng 

nếu muốn làm người... chúng tôi bị bịt miệng bởi hệ 

thống ngục tù của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu 

đây là những gì tôi đã trải nghiệm, thì nhiều nhà 

hoạt động khác cũng trải nghiệm. Những người 

như ông Hồ Đức Hoà, Nguyễn Văn Đài, Trần 

Huỳnh Duy Thức, Đinh Nguyên Kha... và các bà 

Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trần Thị Thuý, hay những 

người mới bị bắt như Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn 

Hoá, Trần Thị Nga... Tất cả họ đã mất quyền làm 

người ngay khi còn sống. Họ rất cần, vô cùng cần 

tiếng nói hỗ trợ của quý vị. 

Riêng tôi, nếu không có cộng đồng quốc tế lên tiếng 

bảo vệ, can thiệp thì chắc chắn tôi đã bỏ mạng trong 

nhà tù. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý 

vị có mặt cũng như vắng mặt. Sự có mặt của tôi tại 

đây là minh chứng hiệu quả của tiếng nói cộng 

đồng quốc tế. Tôi mong muốn quý vị tiếp tục tạo áp 

lực và can thiệp cho những tù nhân lương tâm 

khác, nhằm buộc đảng CSVN ngừng trù dập, đàn 

áp, bắt bớ những nhà hoạt động dân chủ nhân 

quyền, đồng thời trả tự do cho tất cả tù nhân lương 

tâm. 

Trước khi dứt lời, tôi thấy có bổn phận phải đề cập 
đến những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Hôm ngày 
14 tháng 2 năm 2017 tại Nghệ An, những nạn nhân 
của thảm họa môi trường do Formosa gây ra đã 
được Linh Mục JB. Nguyễn Đình Thục hướng dẫn 
đi đến tòa án Kỳ Anh ở Hà Tĩnh để đòi bồi thường 
thiệt hại. Nhưng cuộc hành trình đã đẩm đầy máu 
và nước mắt của các nạn nhân này. Nhà cầm 
quyền đã chặn xe để họ không thể di chuyển. Với 
quyết tâm đòi công lý, hơn 1 ngàn người đã cùng 

LM Nguyễn Đình Thục đi bộ đến tòa án cách đó 
trên 170km. Nhưng mới đi được 20km, nhà 
cầm quyền đã huy động một lực lượng hùng 
hậu tấn công đoàn biểu tình. Hơn 100 người bị 
đánh trọng thương, trong đó có LM Nguyễn 
Đình Thục, hàng chục người bị bắt. Cá nhân tôi 

đã khóc khi nghe tin này, vì trong số các nạn 
nhân, có những người thân và bạn hữu của tôi. 
Đề cập đến sự việc mới xảy ra nêu trên, tôi chỉ 
muốn kết luận một điều là con đường đi đến tự do, 
dân chủ và công bằng trên đất nước chúng tôi còn 
rất nhiều chông gai, đe dọa đến sự sống còn của 
nhiều người tranh đấu. Nhưng có sự sống còn nào 
quan trọng hơn sự sống còn của cả dân tộc đang 
bị chìm đắm trong độc tài và khủng bố? Do đó, 
chúng tôi sẽ phải hy sinh rất nhiều mới mong tương 
lai của dân tộc chúng tôi tốt đẹp hơn. 

Xin cám ơn sự chú ý của quí vị. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày giỗ 

Hoàng cầm 

Nhớ em từ một đường khâu 
Hai năm vai áo toạc đau xé lòng 
Nhớ em từ miếng cơm không 
Hai năm bát mẻ đũa còng chia nhau 
 
Em ở đâu Tôi ở đâu 
Hai năm cỏ bén rễ sâu trên mồ 
Đi thăm bụi đất chiều mưa 
Giun kêu thăm thẳm cứ ngờ tiếng em 
 
Về đâu tiếng nói em hiền 
Thảo thơm biền biệt điệu kèn hư vô 
Tôi còn sống gửi ở nhờ 
Cõi thơ có phút nào ngơ tội tình 
 
Nghiệp oan từ thuở sơ sinh 
Gọi nguồn dương chảy đến mình biển âmEm 
đi một loáng trăm năm 
Nơi đâu em ngủ tôi nằm lênh đênh 
 
Đầu nghiêng gối nặng tay mình 
Chợt rung mắc áo dáng hình cheo leo 
Về khuya mê bóng bóng theo 
Nhìn chênh thế kỉ bóng vèo qua mi 
 

 

 

 

 

 

 

Đàn bà chỉ nhớ những người đàn ông làm cho 
họ cười, còn đàn ông chỉ nhớ những người đàn 
bà làm họ khóc. 

Ngạn ngữ Tây Ban Nha 
 
 
Read more: http://danhngoncuocsong.vn/chu-
de/danh-ngon-phu-nu.html#ixzz4aSli7rbd 

http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/dan-ba-chi-nho-nhung-nguoi-dan-ong-lam-cho-ho-cuoi-con-dan-ong.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/dan-ba-chi-nho-nhung-nguoi-dan-ong-lam-cho-ho-cuoi-con-dan-ong.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/dan-ba-chi-nho-nhung-nguoi-dan-ong-lam-cho-ho-cuoi-con-dan-ong.html
http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/dan-ba-chi-nho-nhung-nguoi-dan-ong-lam-cho-ho-cuoi-con-dan-ong.html
http://danhngoncuocsong.vn/chu-de/danh-ngon-phu-nu.html#ixzz4aSli7rbd
http://danhngoncuocsong.vn/chu-de/danh-ngon-phu-nu.html#ixzz4aSli7rbd
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Xả luận 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGÃ BA 

ĐƯỜNG LỊCH SỬ: TỒN TẠI VÀ DIỆT 

VONG? 

(Lãng - Lang Anh) 

Phong trào cộng sản 
toàn cầu, được khởi 
xướng từ những nhà 
tư tưởng thủy tổ là 
Marx và Engels, cho 
đến khi được nhào 
nặn thành một nhà 
nước thực tế bởi một 
người có tư duy thực 
dụng là Lenin, đã trải 
qua một thời kỳ dài 

với những phép thử liên tiếp về mặt tư tưởng. Hầu 
hết những lý luận cốt lõi của lý thuyết cộng sản đều 
khá mù mờ, với nền tảng là một xã hội ảo tưởng 
dựa trên khao khát và hiện nay thì đã bị phủ nhận 
hoàn toàn. Trong khi đó, con đường mà những đệ 
tử của Marx tìm cách đến với xã hội chỉ có trong 
mơ đó thì lại đầy rẫy sai lầm. Kết quả của những 
phép thử về mặt tư tưởng này là một thế giới bị cày 
xới bởi những biến động xã hội sâu sắc. Có nhiều 
triệu sinh mạng đã phải trả giá trong những cuộc 
chiến đẫm máu, nhiều quốc gia chìm vào vài chục 
thập niên trong bóng tối để đến lúc nhận ra thì đất 
nước đã phải trả giá nặng nề và họ lại phải bắt đầu 
lại từ vạch xuất phát, trong khi phần còn lại của thế 
giới đã có những bước tiến quá xa trong lộ trình 
hướng tới văn minh. 
 
Thời hoàng kim của những lý thuyết cộng sản là 
những năm 1960. Khi đó người ta thống kê được 
trên dưới 100 quốc gia áp dụng theo hoặc mô 
phỏng theo các mô hình tổ chức xã hội mang sắc 
thái cộng sản. Sự đào thải của thực tế là một phép 
thử rất đắt giá. Ngày nay chỉ còn năm quốc gia tự 
nhận là hậu duệ của những nhà cách mạng cộng 
sản, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, 
Lào và CuBa. Toàn bộ các chế độ cộng sản còn lại 
đều đã bị lịch sử đào thải. Với 5 chế độ cộng sản 
còn đang thoi thóp, họ cũng chẳng còn chút bóng 
dáng nào của những mô hình xã hội mà họ tuyên 
bố kế thừa. Cốt lõi lý luận của họ đều đã bị chính 
họ đào thải về mặt thực tiễn, phần còn lại chỉ là một 
xã hội lai căng quái đản giữa thể chế cai trị độc tài 
và nền kinh tế thị trường vay mượn từ các nước 
phương tây. Trong năm quốc gia đó, Trung Quốc 
đạt được những bước tiến rất mạnh mẽ trong 

khoảng 45 năm qua và hiện được coi là cường 
quốc số hai thế giới. Việt Nam có những cải cách 
vay mượn học theo ở một trình độ thấp hơn và lọt 
tốp các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, 
trong khi đó, Bắc Triều Tiên thoái lui trở lại thành 
một xã hội phong kiến, hai quốc gia kế chót còn lại 
thì đang ngấp nghé bởi những trào lưu hứa hẹn sự 
tan rã của các chính thể độc tài. 
 
Sự phát triển của Trung Quốc thường được các tay 
tuyên huấn cộng sản tuyên truyền như một khởi 
đầu mới của các lý thuyết cộng sản. Trên thực tế, 
chính bản thân những nhà lãnh đạo cao nhất của 
Trung Quốc cũng hiểu rất rõ họ đang đối mặt với 
sự sụp đổ từ bên trong, và thời gian tồn tại của nền 
cái trị độc tài cộng sản ở quốc gia này là một chiếc 
đồng hồ đếm ngược. Sự lai căng quái đản giữa mô 
hình cái trị độc tài và nền kinh tế thị trường ở Trung 
Quốc và Việt Nam đã tạo ra những vấn nạn mà các 
chế độ này không thể tự giải quyết được. Toàn bộ 
nền tảng lý luận của họ đã bị thực tế phủ nhận và 
lộ rõ tính ảo tưởng, những đảng viên từ cấp thấp 
nhất đến cấp cao nhất lâm vào sự khủng hoảng khi 
không còn lý tưởng soi đường. Trong khi đó, quyền 
lực độc tài và những món lợi kinh tế được tạo ra từ 
sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và các hoạt 
động kinh tế tư bản rừng rú đã khiến bộ máy cai trị 
của họ tha hoá nhanh chóng đến tận gốc rễ. Trên 
thực tế, tất cả các đảng viên từ cấp thấp nhất đến 
cấp cao nhất tại Trung Quốc và Việt Nam đều 
không sống bằng những nguồn thu nhập công khai, 
họ vơ vét tiền và làm giàu nhanh chóng từ những 
lợi thế quyền lực và thông tin mà chế độ ban phát 
cho họ. Bằng cách vay nợ và đánh đổi các giá trị 
môi trường, Trung Quốc đạt được nhiều thành tích 
kinh tế ngắn hạn, nhưng đi kèm với nó là sự tha 
hoá của toàn bộ đội ngũ cầm quyền. Tập Cận Bình 
khá thực lòng khi phát biểu công khai trong một hội 
nghị cấp cao của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào 
năm 2012: "Chúng ta đang phải dựa vào một đội 
ngũ tội phạm để cai trị đất nước" 
 
Hầu như không còn ai tại Trung Quốc và Việt Nam 
còn tin rằng chế độ cai trị có thể trường tồn. Câu 
cửa miệng của các quan chức Trung Quốc khi gửi 
vợ con và các tài sản vơ vét được ra nước ngoài 
là: "Cũng chẳng còn được lâu nữa đâu". Trên thực 
tế các xã hội như Trung Quốc và Việt Nam từ lâu 
đã biến thành những xã hội phân biệt đẳng cấp sâu 
sắc. Nếu có những thống kê thực tế về tài sản của 
các Đảng viên Đảng cộng sản cỡ trung cao cấp và 
toàn bộ phần còn lại của đất nước thì chắc chắn 
rằng hầu hết các tài sản và nguồn lực kinh tế của 
những quốc gia này đều nằm dưới sự chi phối, sở 
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hữu và thao túng của các hậu duệ cộng sản. Khởi 
nguồn từ những cuộc đấu tranh giai cấp, nhưng 
hiện nay chính họ lại là một giai cấp mới, sở hữu 
hầu kết các nguồn lực kinh tế và sở hữu tuyệt đối 
về quyền lực chính trị. Tất nhiên, kiểu tồn tại của họ 
sẽ không thể lâu dài, vì tự thân nó là nguyên nhân 
của sự diệt vong. Vậy nhưng các nhà nước cộng 
sản tại Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang tồn tại và 
cố tìm mọi cách níu kéo quyền lực của mình. 
Bằng cách tận diệt tài nguyên và đánh đổi các giá 
trị môi trường, Trung Quốc tạo được nhiều thành 
tích ấn tượng về phát triển kinh tế ngắn hạn. Đây 
được coi là thứ bùa thiêng để các nhà tuyên huấn 
của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên truyền 
nhằm duy trì tính chính danh của mình. Tuy nhiên, 
đó là sự phát triển không có ngày mai vì đó là sự 
vay mượn tận diệt từ tương lai để đốt hết cho hiện 
tại. Trong lúc các vấn nạn về tham nhũng, tha hoá, 
bất bình đẳng và sự kìm kẹp xã hội đến nghẹt thở 
càng lúc càng nặng nề. Ở chiều ngược lại là một 
nền tảng dân chúng ngày một khao khát tự do. Một 
điều gần giống như thế cũng diễn ra ở Việt Nam, 
tuy nhiên chế độ cộng sản ở Việt Nam kém thành 
công hơn trong việc tạo ra các thành tích kinh tế 
ngắn hạn (điều không may) và đồng thời cũng kém 
thành công hơn trong việc bóp nghẹt sự giao lưu 
về các lý tưởng tự do (điều may mắn). Giữa hai chế 
độ độc tài cộng sản có thể coi là còn hùng mạnh 
này, Việt Nam có nhiều cơ sở để tạo ra sự đổi thay 
nhanh hơn Trung Quốc. 
 
Mặc dù biết chắc phía trước là vực thẳm, nhưng đội 
ngũ lãnh đạo chóp bu ở cả Trung Quốc lẫn Việt 
Nam đều tin rằng họ có thể trì hoãn được thời gian. 
Những nỗ lực của họ không phải để hướng tới 
tương lai mà là để kéo dài cái chết. Điểm kết cuối 
cùng là những tay cộng sản nặng túi sẽ tìm cách 
đào thoát khỏi con tàu sắp đắm. Còn những gì diễn 
ra sau lưng thì có lẽ đúng với câu ngạn ngữ cổ xưa: 
"Khi trẫm đã thôi trị vì thì dẫu có nạn hồng thủy trên 
vương quốc cũng mặc". Có những cách thức để họ 
có thể thay đổi và trì hoãn ngày tàn, và đó cũng 
chính là thứ mà các tay lý luận cộng sản cố gắng 
tìm kiếm. Bài viết này sẽ bàn đến những cách thức 
đó. 
(Đêm đã khuya và đầu thì đang quay quay rồi, xin 
nợ các bạn phần còn lại vào ngày mai). 
(Nguồn: Fb Lãng, Lang Anh) 
 
 
 

Thế Chiến Thứ Ba Đang 

Chập Chững Đi Tới 
Viễn Kiến 

Đã 33 năm ở nước ngoài mới hiểu tình độ dân 

trí ở Mỹ về Tự do Dân Chủ. Từ đó vẫn canh cánh 

bên lòng về ngày 30-04-1975, người Mỹ bỏ 

chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng không 

phải như vậy, vì họ đã bắt tay được với Trung 

Cộng. Họ bỏ Miền Nam vì lợi nhuận của Mỹ. Bạn 

là người Việt Nam, tôi hy vọng bạn, hãy yêu quê 

hương mình. Đừng ỷ vào người khác. Người 

khác không yêu quê hương Việt Nam đâu. 

Từ 30-04-1975, người Việt Nam phải gậm đắng 
nuốt cay, vì Miền Nam bị bỹ bỏ nên sụp đổ, cả hai 
miền Nam Bắc đều như vậy. Miền Nam Mỹ bỏ của 
ra, miền Bắc thì không những có một bên bỏ của 
mà là hai, Liên Xô và Trung Cộng. Đến hôm nay, 
41 năm sau, Mỹ bỏ Việt Nam là do chính trị. Sau 
khi, tiến sĩ Kissinger ( người do Thái) bắt tay được 
với Trung  Cộng là bỏ Việt Nam, đọc đến đây thì 
bạn trẻ Việt Nam sinh trong những năm 1990 hay 
sau năm 2000 kiểu rõ lịch sử của đất nước chúng 
ta những nắm sau 1975. 
 
40 năm sau chiến tranh Việt Nam, người Mỹ vẫn 
còn đó, nhưng có một Tổng Thống khác muốn vạch 
mặt chỉ tên những người ăn cơm của Mỹ nhưng lại 
nối giáo cho giặc chống Mỹ, chống chiến tranh Việt 
Nam sau khi bắt tay được với Trung Cộng, hà hơi 
tiếp sức cho Trung Cộng vươn tới. Suốt trong thời 
gian tranh cử Tổng Thống Mỹ nhiều sự thật đã phơi 
bày. Chỉ có Donald Strump là người Mỹ mới nói lên 
được điều đó, ông là Tổng Thống thứ 45 của Mỹ, 
một nhà tỷ phú 70 tuổi đã thành công. Ông muốn 
đưa công việc về nước Mỹ, muốn dân ông giàu, 
nước ông mạnh, và dân tộc ông phải là dân tộc 
hùng cường, không bị một thế lực nào qua mặt. Có 
những quốc gia dân tộc đang chập chững muốn 
cầm vận mệnh thế giới, nhưng thực đúng, chưa đủ 
khả năng. 
 
Chiến tranh đang đến rồi, nó không ồn ào như hồi 
còn chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, vì khối 
Cộng Sản Liên Xô tan rã cuối thế kỷ trước, thế kỷ 
thứ 20. Trung Cộng là khối Cộng Sản mới lên, rất 
hăng tiết, chưa có hạm đội mà đã ham he làm chủ 
Thái Bình Dương, đang đóng chước thứ hai sau khi 
mua lại chiếc cũ của khối Cộng Sản Liên Xô làm 
hạm đội huấn luyện cho Hải Quân. Để từ đó Trung 

Khi bạn có tiền trong tay chỉ có bạn quên mất 

mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào, 

cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống 

Bill Gates 
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Cộng hy vọng làm bá chủ thế giới. Vi Nga đã thất 
bại. Mỹ thì thủ thế, chỉ có  
 
Trung Cộng muốn dương oai với thế giới, nhất là 
thế giới Châu Phi, vì Châu Phi mới dành được độc 
lập.  
Độc lập  của những quốc gia bị trị, bị làm thuộc địa, 
giống như bao thuộc địa khác trên thế giới. 
 
Có đọc lịch sử loài người, từ lúc có con người cho 
đến hiện nay, mới cảm thấy thương những dân tộc 
chậm tiến từ lúc đầu của nhân loại. Con người mới 
tiến bộ như hôm nay  được từ thế kỷ 17. Trước đây, 
tại Âu Châu, quyền đạo quyền đời cứ lẫn lộn linh 
tinh cả, nhất là những dân tộc chậm tiến như Châu 
Á, Châu Phi. Chiến tranh Hồi Giáo hiện nay dã xẩy 
ra 300 năm trước ở Âu Châu, giờ này mới xẩy ra ở 
các Châu khác thì không lấy làm lạ.  
 
Người trẻ lạ lẫm, muốn hiểu, muốn biết về tương 
lai nên chạy đến tứ phương để tìm, mà thời buổi 
hôm nay nhờ có phương tiện Internet mới giúp giới 
trẻ được nhanh nhậy như vậy, nhưng sau khi tìm 
hiểu, họ mới biết nguồn cơn mà trở về với gia đình. 
Với cha mẹ. Dù sự kiện đã rồi, nhưng hiểu còn hơn 
không biết gì hết, nhất là bị bưng bít. Là người Việt 
ở Hòa Lan, một đất nước rất nhỏ bé và khiêm tốn, 
nhưng số giới trẻ bỏ nhà đi tìm hiểu về Hồi Giáo hơi 
đông. Ngã ngựa trở về, họ mới nhận ra là bị lợi 
dụng. Tình trạng không có việc làm ở đâu cũng có, 
nhất là các xứ chậm tiến. Nhưng cẩn thận là lẽ khôn 
ngoan hơn cả. 
 
Thế giới đến năm 2050 là 8 tỷ người, lương thực 
tìm đâu ra khi nguồn nước sạch đang cạn dần, cá 
chết hàng loạt trên các bãi biển, vì bị ô nhiễm, vì bị 
các chất độc do các nhà máy thải ra, do con người 
chưa nhậy bén, chưa đủ thông minh trong việc 
quản lý đất nước nên đã chấp nhận cho các nhà 
máy nước ngoài đến lập, để đưa đến hậu quả thật 
khôn lường. Do không biết mà gặp những hậu qua 
tai hại. Các nước văn minh trước có ai mách bảo 
chi đâu, gặp hậu họa rồi mới biết đề phòng, thật con 
người xử với nhau như lang sói. 
 
Đối với người tỵ nạn Việt Nam hiện nay trên thế 
giới, đến hôm nay, năm 2017 chúng ta nên chuẩn 
bị, thế chiến thứ ba đang đến. Ở Mỷ có 258.000 
ngàn người sẽ được trả về Việt Nam trong thời gian 
tới, từ nay người Việt Tỵ nạn tại Mỹ sẽ không còn 
cảnh ông bà dẫn cháu đi ăn, khi trả tiền người trả 
thường há hốc miệng kêu trời “tiền ông bà mới rút 
ở ngân hàng mà sao lại là tiền giả”, ông bà có lộn 
hay chăng, chuyên chụp mũ tiền giả tiền thật qua 

sắc lệnh của Tổng Thông Donald Trum tự động 
biến mất, vì không còn dân tứ xứ đứng ở quần hàng 
tính tiền nữa. 
 
Những Người Việt ở các nước Âu Châu, hãy cẩn 
thận, hết còn hồ hởi phấn khởi về nước tìm kết hôn,  
 
ra nước ngoài sinh nở về lại Viện Nam mượn vú 
em sang đỡ đần, vài năm sau lại quen với các 
chàng trai ế vợ ở xứ người, lại kết hôn, và cứ dây 
dưa nghị quyến 36 của Cộng Sản Việt Nam. Muôn 
đời mình tự làm khổ mình để dù có thoát được 
Cộng Sản Việt Nam bằng bước đầu tìm đường trốn 
thoát Vượt Biển tỵ nạn cũng lâm vào tình cảm lệ 
thuộc vào gia đình, vợ, con, nội ngoại đó. 
 
Cộng Sản đang trở lại, vì chúng ta không biết ngăn 
Cộng Sản, Cộng Sản Liên Xô thì đã sập, nhưng 
Cộng Sản Trung Cộng đang lớn dần lên cũng là 
Cộng Sãn thôi, nhưng Cộng Sản Trung Cộng tàn 
bạo hơn, muốn yên bình cũng chẳng xong.  
 
Người Nga hiện nay muốn chen chân vào lãnh vực 
Internet, muốn xen vào các cuộc bầu cử của Mỹ, 
của Âu Châu, để đạt tới trình độ này, họ cần thâu 
thập niều tài năng trẻ, có kỹ thuật cao về ngành điện 
toán mới làm được, vào một ngày không xa người 
xử dụng những phương tiện truyền thông sẽ bị 
nhiễu, sẽ bị loạn do những cá nhân, con người 
dùng những kỹ thuật cao làm hỏng những phương 
tiện mà ngày hôm nay ta đang dùng. Thật tiếc lắm 
thay ! 
 
Chuyện đau thương ngày đó, thấm thoát nhưng 
mau thật, đã 41 năm sau, hai thế hệ tuổi trẻ lớn lên, 
ở miền quê, miền cao xứ ta. Nhưng chúng làm sao 
hiểu được, ra nước ngoài nhưng phải ham đọc và 
tìm hiểu, may ra mới nhận ra được, nếu cũng vì 
cơm áo gạo tiền thì có đến 41 năm sau nữa hay 60 
năm cũng thế, báo chí có nói nhưng dân mình có 
đọc đâu mà hiểu, thành thứ thế hệ thừ hai, ba, tư ở 
hải ngoại cũng vậy thôi. Thuộc địa mà, muôn đời 
vẫn là thuộc địa./- 
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Ly rượu mừng giữa cuộc bể dâu 
 
Nhạc sĩ Tuấn Khanh - tuankhanh's blog 
Tue, 01/31/2017 - 12:22 
 
Mùng một Tết Đinh Dậu, trong một buổi chiều 
xuống, thành phố như tan vào một dấu lặng thanh 
thản, tôi chợt nghe bài Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ 
Phạm Đình Chương vang lên. Giai điệu như ngọn 
gió xuân dịu dàng, đáp xuống mái hiên của các ngôi 
nhà cao tầng, len vào từng căn phòng nhỏ, chảy 
vào trong tim người giữa mùi hương trầm nhè nhẹ. 
Ly Rượu Mừng lại vang lên, bất hủ, rót thật đầy vào 
không khí đón Tết trong lòng người bao thế hệ.  Bài 
hát như nói thay giấc mơ của nước Nam về một 
tương lai mới, mà con người khát khao biết mấy về 
một tương lai sẽ được tắm trong tự do và an bình. 
 
"Nhấc cao ly này. Hãy chúc ngày mai sáng trời 
tự do" 
 

 
Hình bìa nhạc phẩm Ly Rượu Mừng của Phạm 
Đình Chương in trước 1975. 

Bài hát mơ về tự do đó, đã bị giam cầm 
 hơn 41 năm. Chỉ mới năm ngoái, khi những câu 
hát này vang lên trong ngỏ hẻm, bên ly cà phê vỉa 
hè, khe khẽ trên môi những người yêu nhạc... cũng 
đồng nghĩa với thái độ chống lại Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, vì đó là một bài hát nằm trong 
danh sách bị đóng dấu cấm. 
 
Như một giấc ngủ dài đến mức quên thức dậy, bất 
chợt một ngày, người ta hay tin bài hát Ly Rượu  
Mừng đã không còn bị cấm nữa. Chuyện được 
nghe, được hát Ly Rượu Mừng chỉ như điều thoảng 
qua tai, mà lý do cấm hay không còn cấm đều mơ 
hồ như nhau. Vì bởi không cần việc nhà cầm quyền 
cho phép, những con người Việt Nam vẫn hát và 
vẫn lắng nghe nó từ Nam chí Bắc, thản nhiên, từ 
rất lâu rồi. 
 
Trên các trang báo nhà nước, người ta dễ dàng tìm 
thấy trong lúc này các bài viết tung hô việc thôi cấm 
đoán bài hát Ly Rượu Mừng, với cách nói như là 

một sự "giải oan". Ở nơi đâu đó, nhạc sĩ  Phạm 
Đình Chương và những tiền nhân ắt hẳn đã nhìn 
nhau bật cười, "oan gì mà giải"? Những người đã 
đóng góp và xây dựng nên đất nước này từ bao đời 
nay, từ Nguyễn Ánh, Phan Thanh Giản, Phạm 
Quỳnh... cho đến Phạm Đình Chương nếu có nỗi 
niềm gì, có lẽ cũng chưa cần đến sự lên tiếng đơm 
đặt của những người dựa trên tinh thần chủ nghĩa 
cộng sản. Nếu có phán xét, đó là quyết định và 
quyền của nhân dân Việt Nam trên tinh thần chủ 
nghĩa dân tộc chứ không phải là một hệ thống kiểm 
duyệt văn hóa dựa vào tư duy chính trị ngoại bang, 
của Mác hoặc Mao. 
 
Trong câu chuyện về bài hát Ly Rượu Mừng, thật 
buồn cười khi nhìn lại cách thức của chế độ kiểm 
duyệt văn hóa được kiểm soát kiên trì ở Việt Nam 
từ bao nhiêu năm nay. Những người có trách nhiệm 
luôn luôn giỏi trong các vai diễn lố bịch của mình: 
khi cấm thì cao giọng với đủ lý do quan trọng tầm 
ruồng, nhưng khi ngừng cấm thì cũng giỏi trình diễn 
sự nhân đạo hay cao cả  vô nghĩa nào đó. 
 
Dù không còn bị cấm, nhưng ước mơ trong bài hát 
Ly Rượu Mừng, về tự do và bình đẳng, dường như 
vẫn còn quá xa vời. Sau năm 1975. Sách vở của 
miền Nam bị đốt, bị cấm. Hàng ngàn bài hát bị đưa 
vào song sắt. Con người và tri thức miền Nam Việt 
Nam bị phế bỏ hoặc bị tước đoạt các giá trị của 
mình. 
 
Năm 1992, ca sĩ Ngọc Sơn bị bắt và kết án tù do 
hát và ghi âm hàng trăm bài hát "không được cấp 
phép". Nhưng rồi từ năm 2012, các ca khúc như 
vậy lại xuất hiện một cách bình thường trên truyền 
hình. Dòng nhạc bolero từ năm 1977 bị hàng trăm 
các bài báo, truyền hình... phê phán trong chiến 
dịch bài xích "một nền văn hóa đồi trụy". Thế rồi, 
hôm  nay, 2017, lại là những bài hát được các nhà 
sản xuất và biên tập viên xã hội chủ nghĩa săn đón 
và giới thiệu nồng nhiệt trên truyền hình. 
Năm tôi 7 tuổi. Khi ngồi ở trước hiên nhà trên 
đường Trần Quý Cáp, trên tay là cuốn truyện tranh 
Tintin, bất ngờ tôi bị kéo giật đi bởi một nhóm người 
mang băng đỏ – những người của "Bên Thắng 
Cuộc" được lệnh truy lùng và hủy diệt sách vở miền 
Nam. Ngay sau đó, nhà tôi bị ập vào lục soát. Sách 
kiếm hiệp của Kim Dung, truyện Quỳnh Dao, và 
những cuốn truyện tranh Spirou (Phan Tân Sĩ Phú), 
Strumpf (Xì Trum), Johan and Peewitt (Lữ Hân Phi 
Lục)... bị mang ra trước nhà đốt bỏ, như một trong 
những cuộc hành hình văn hóa đang diễn ra khắp 
nơi lúc đó. Rồi 20 năm sau, tôi lại nhìn thấy những 
cuốn sách đó được phát hành với những lời giới 

https://4.bp.blogspot.com/-Rr5jPeEHFj0/WJDs47DDs3I/AAAAAAAAxC4/7xCS7DzuHDcYirVg8DVEtNnTYwB83mtDgCLcB/s1600/ly-ruou-mung-1452562865.jpg
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thiệu trân trọng đến mức có thể tạo nên những nụ 
cười mỉa. 
 
Bài hát Ly Rượu Mừng vang bên tai tôi, khiến gợi 
nhớ biết bao điều. Nhớ những tác phẩm văn học 
miền Nam bị đem ra đấu tố như những tội đồ. Nhớ 
những nhạc sĩ miền Nam im lặng nhìn nhau, nói 
nhỏ về những tác phẩm của mình đang bị xé bỏ. 
Nhớ những thế hệ Việt Nam bị kết tội vì nhân thân, 
đã không được vào đại học, đã vào trại tù cải tạo... 
Hôm nay, mọi thứ như đang tốt dần lên. Có người 
nói với tôi rằng Ly Rượu Mừng được xóa án là một 
niềm vui của đổi mới. Nhưng tôi thì thấy đó là một 
trong những lần chùi rửa vội vàng của bộ máy kiểm 
duyệt, nhằm che bớt đi sự thù hằn và đen tối trên 
gương mặt, để có thể bước vào thế kỷ văn minh. 
 
Bài hát chúc một non sông thanh bình, khiến ai yêu 
nước Việt cũng đều thấy day dứt. Ly Rượu Mừng 
xuân được nâng lên vào thời khắc này, xao xuyến 
nhắc quê hương đang đứng trước cuộc bể dâu 
khôn cùng bởi những kẻ tham tàn và bọn phản bội. 
Giấc mơ một ngày mai sáng trời tự do lại dậy lên 
trong lòng tôi về một ngày mai sáng trời tự do. Mong 
tổ tiên dẫn lối dân tộc này. Ngày ấy, ắt phải đến. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tân Xuân Thiện lành 
 

 AnNaDa 
 
( Nghe tin là Thất an Thiền sẽ đổi chỗ và đổi 
lả Đạo tràng Phổ Môn, nhân năm mới đến 
xin gửi lời chúc xuân đến 2 thầy Nhất Chân& 
Thiện Huệ ,toàn Đạo Tràng Phổ Môn và mọi 
người thân tâm an lạc, mọi việc đầy ân 
phước ) 
  
Chẳng còn mệt mỏi hoang mang 
Giờ an thiền chốn Đạo tràng Phổ Môn 
Nhất tâm niệm, quán Thế Tôn 
Từ bi Bồ Tát độ hồn, thân con 
Chân ngôn rưới mát lòng son 
Mưa xuân thắm đượm lộc non thái hoà 
Bình nhiên dạo giữa Ta Bả 
Bước thiền, bước tịnh về nhà lạc- an 
Đầy phước Huệ, sóng gió tan 
Cành dương rải đức ân, ban Thiện lành 
 
 
 
 
 

Quê hương mời gọi 
 
 

 
 
 
Viêṭ Nam môṭ dãy sơn hà 
Núi non hùng vi ̃mươṭ mà cây xanh 
Sông dài uốn khúc chảy quanh 
Cánh đồng ruôṇg lúa bức tranh hữu tình 
 
Nơi đâu sánh đươc̣ quê mình 
Năm châu thế giới hoan nghinh đón chào 
Mong sao nước maṇh dân giàu 
Tổ tiên đep̣ da ̣tự hào cháu con 
 
Người người có tấm lòng son 
Giữ gìn vun đắp nước non raṇg ngời 
Trong tâm luôn cứ goị mời 
Nhớ về nguồn côị nhớ thời xa xưa 
 
Me ̣cha tần tảo nắng mưa 
Sớm trưa hai buổi vẫn chưa toaị lòng 
Quê hương thương lắm đợi mong 
Người con viêñ xứ thong dong trở về 
 
Thăm thôn xóm nhỏ làng quê 
Daṭ dào ý tưởng phủ phê nghiã tình 
 
HTN  2017 
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Chủ đề 

 
Hồi Ức Về NGUYỄN QUYẾT THẮNG 
Có niềm vui nào bằng tha hương ngộ cố tri. 

 
Vâng, tôi và Thắng đã "ngộ" sau non nửa thế kỷ nơi 
đất khách. Năm mươi năm của một đời người được 
coi là khá dài với bao thăng trầm, vật đổi sao dời. 
Đầu dây bên kia vẫn giọng nói trầm ấm. Tôi lặng 
người cho kỷ niệm ào về. 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuở ấy Thắng còn rất trẻ, mới vào đời đã mang 
một phần xương thịt trả nợ kiếm cung ; còn tôi vẫn 
miệt mài rong ruổi đường chinh chiến. Mỗi lần về 
phép, dù Ban mê nắng bụi mưa bùn chúng tôi vẫn 
tìm đến nhau hàn huyên tâm sự. Có những đêm kê 
bàn ra giữa sân nhà uống trà đợi ngắm hoa quỳnh 
nở, ngâm cho nhau nghe những bài thơ say đắm 
gọi tình, hát cho nhau nghe những ca khúc mới 
sáng tác còn nóng hổi, hồi ấy da mặt Thắng còn hơi 
tái vì vết thương mất máu nhiều sau trận chiến ác 
liệt với Cộng Sản nhưng giọng hát thì vẫn còn rất 
khỏe với làn hơi phong phú. Nói như thế không có 
nghĩa là Thắng thiếu đi những ngọt ngào, say đắm 
khi trình diễn những bản tình ca tha thiết gọi mời 
của mình , ( chẳng thế làm sao "cua" được một cô 
nữ sinh trẻ đẹp, hát hay, về làm vợ...). 
 
Không biết tôi có quá lời khi dành những khen tặng 
cho người bạn của mình không ? nhưng thực sự thì 
Thắng có một năng khiếu đặc biệt ngay từ phút đầu 
tiên bước vào thế giới âm nhạc, hay nói một cách 
khác đi là Thắng có tài ; Một trong những bản nhạc 
đầu tay của Thắng đã được chọn làm nền cho cuốn 
phim Việt Nam nổi tiếng thời bấy giờ.(Trường Tôi ) 
 
Còn nhớ, tôi có để một cây đàn guitar và tập nhạc 
của Thắng ở hậu cứ. Thế là những anh lính chiến, 
những chàng sĩ quan trẻ tuổi của tôi sau ngày nghỉ 
phép trở lại đơn vị, ai nấy đều ngâm nga những bài 
nhạc của Thắng, khi lạ một điều, lúc bấy giờ dòng 
nhạc Trịnh, Vũ, Từ, Lê đang rất thời trang, thịnh 
hành trên thị trường. Khi được hỏi thì câu trả lời 

cũng rất dễ thương : Tại sao mình phải chạy theo 
đời thường mà không chia sẻ những tình cảm rất 
thật, rất nồng nàn của bạn bè khi chính tự nó cũng 
đã đi thẳng vào con tim mình. 
Tôi không rành lắm về nhạc nhưng cảm được dòng 
nhạc của Thắng thật dịu nhẹ, lắng đọng, da diết 
nhờ đa phần kết âm thuận, không cầu kỳ, chảy 
thông xuôi trong mọi dòng máu. Tuy không là nhà 
thơ nhưng những từ ngữ và cách Thắng sử dụng 
không khác gì một thi sĩ đúng nghĩa. 
Ẩn dụ của thiên thu và hư vô cho ta thoát nhập một 
yêu đương nồng nàn, một cuộc tình nhẹ nhàng, 
phóng khoáng .... 
 
Tình cảm của Thắng không những chỉ thể hiện ở 
lứa đôi, mà còn phủ trùm lên nhiều lãnh vực khác 
nhau, mà lãnh vực nào cũng bắt nguồn từ con tim 
chân thật, thành khẩn. Ban mê quê hương thứ hai 
đầy ắp kỷ niệm. Tôn kính nghĩa quân sư. Sử xanh 
lồng lộng kiêu hùng hay thiết tha nghĩ đến tương lai 
của thế hệ đàn em. 
 
Bài nhạc - Nằm vắt tay lên trán- không ít người 
không biết, đã nói lên ưu tư của những người còn 
nghĩ đến tương lai hậu duệ mà khi ấy, ở số tuổi 
Thắng thì còn hơi sớm. Có phải là một " tiên ưu "  
.Nói cách khác, một tâm hồn quá lớn, trải rộng trên 
những nét nhạc đa dạng, Thắng phải có một vị trí 
xứng đáng, vững chắc trên nền âm nhạc Việt Nam. 
Khi được hỏi, Thắng chỉ cười . Đức khiêm tốn cũng 
là bản chất . 
 
Nói đến Thắng mà không nói đến Minh Chiến cũng 
là điều thiếu sót. Trời đã sinh hai cái tên gắn liền 
với nhau và hai cuộc đời làm một. Nếu có một Thái 
Thanh hát nhạc Phạm Duy ; một Khánh Ly hát nhạc 
Trịnh thì tại sao lại không có một Minh Chiến để hát 
nhạc Nguyễn quyết Thắng. Nhân vật chính của 
những tình khúc sao không thể là người chia sẻ 
bằng giọng hát ngọt nào của mình để đưa nhạc 
Thắng vào...thiên thu. 
Đôi dòng tản mạn về một người bạn chưa phùng 
thời. Lý thảo Yên – Arizona 
 
Bài viết Về Du Ca Nguyễn Quyết Thắng 
Nói đến sinh hoạt ca nhạc tại Hòa Lan, người ta 
thường nghĩ đến hình ảnh Nguyễn Quyết Thắng với 
cây đàn trên tay, say sưa hát với tất cả tâm hồn để 
gửi đến người nghe những bài hát ca ngợi quê 
hương, ca ngợi tình người. 
 
Năm 1981 Nguyễn Quyết Thắng rời bỏ Việt Nam 
bằng đường biển để lánh nạn Cộng sản và Hòa Lan 
là quê hương mới của anh. Tại nơi đây, anh cùng 
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bạn hữu thành lập đoàn Du Ca Hòa Lan. Từ đó Du 
Ca Hòa Lan cất vang tiếng hát, hát đề nhớ về quê 
nhà, hát để nhóm lên niềm tin trong trái tim con 
người. 
Trong những năm đầu của cuộc đời tỵ nan, Nguyễn 
Quyết Thắng và bạn hữu đã nhiệt tình tham gia các 
sinh hoạt cộng đồng. Từ những buổi thăm viếng 
đồng hương tại bệnh viện tâm thần Arnhem do 
cộng đồng tổ chức, những sinh hoạt với nhóm sinh 
viên Việt Nam tai Amsterdam, những vở kịch nói 
lên tinh thần chiến đấu của quân dân miền Nam, 
đến sinh họat với chùa Vạn Hạnh, với Thanh Thiếu 
Niên hay với hội Người Việt Cao Niên, đâu đâu 
cũng có bóng dáng Du Ca Hòa Lan. Những bản 
nhạc nói về quê hương, nói về tuổi trẻ, về một ước 
mơ “Quê Hương Sẽ Sáng Ngời” và về khát vọng 
của một dân tôc được sống trong tự do hạnh phúc 
đã được Nguyễn Quyết Thắng và bạn hữu cất cao 
tiếng hát gởi đến mọi người. 
 
Ngoài các sinh hoạt cộng đồng phải kể đến các buổi 
trình diễn tổ chức tại Paris Cùng Hát Cho nhau 
Nghe, Những Tối Hoa Xưa, Hát Từ Tim-Hát Bằng 
Hơi Thở, tại Cali 30 năm hát cộng đồng và tại Hòa 
Lan Trả Ta Sông Núi, Tình Ca Nguyển Quyết 
Thắng và Tình ca người hát rong. 
 
Trong tất cả những lần nghe Nguyễn Quyết Thắng 
hát, người ta đều thấy xuất hiện bên anh người nữ 
ca sĩ Minh Chiến và trong những bản nhạc anh trình 
bày thế nào cũng có vài bài hát về Ban Mê. Ðiều ấy 
cũng dễ hiểu vì Ban Mê đối với Nguyễn Quyết 
Thắng là cả một vùng trời kỷ niệm. Ban Mê là cái 
nôi nuôi anh khôn lớn, nơi đó anh gặp Minh Chiến, 
người yêu và người bạn trăm năm của anh. Ban Mê 
cũng là hành trang đầu tiên cho cuộc đời hát rong 
của anh.  
Ngô Thụy Chương 
 
" Du Ca, Liều Thuốc Hồi Xuân " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ảnh chụp NQThắng cùng Hội Người Việt Cao Niên Hòa 
Lan đang hát ca khúc do chinh mọi người đã sáng tác 
chung).  

. . . . . . .Số là ở phần hướng dẫn sáng tác nhạc do 
anh chị Nguyễn Quyết Thắng của Phong Trào Du 

Ca phụ trách, sau hai bài hát đặc sắc như để giới 
thiệu phong trào, nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng đã 
hướng dẫn phương pháp sáng tác, tiếp theo, một 
bài thơ làm theo thể lục bát của một vị cao niên vừa 
"tức tịch " cách đây một tiếng đồng hồ được chép 
lên bảng. Rồi theo hướng dẫn và nhịp đệm ghi-ta,  
lần lượt mỗi người phổ nhạc một câu thơ, cả nhóm 
lập đi lập lại câu hát cho đến khi thuộc làu...Thỉnh 
thoảng chương trình được ngắt đoạn bằng những 
trò vui đơn sơ mộc mạc đại loại như " chim bay cò 
bay " để thay đổi không khí, rồi tiếp tục trở về hát 
hò say mê, thu hút, không chút nhàm chán : Thật là 
một hiện tượng ! Là một trong những chứng nhân 
của ngày hôm ấy, tôi đã nhìn thấy tận mắt và nghe 
thấy tận tai sự kiện này. Tôi thật thích thú khi nghe 
một vị cao niên ở vào tuổi "thất thập cổ lai hy " tâm 
sự : " Có lẽ phải đến hơn bốn chục năm nay tôi mới 
lại được ngồi tiếp vòng với các bạn để hát hò, để 
nhịp tay và nhất là để cười mà không cần giữ kẽ với 
con cháu. Cười cho sảng khoái tâm hồn, phải 
không ông bạn ? " . .  
 
Và chính những ngày ở Kontakt Den Kontinenten, 
với du ca viên Nguyễn Quyết Thắng của phong trào 
Du Ca đã đến "phá ngục " Nho Phong để giải vây 
cho những Người Việt Cao Niên . Phải đính chính 
ngay, " PHÁ " đây không phải là phá bỏ hay đạp đổ 
cái nếp nho phong cổ kính ngàn đời của người xưa 
bởi vì, cũng như quần áo thay đổi kiểu cách theo 
thời trang, phong tục cũng đã được tu chính cho 
hợp với thời đại, ví dụ như tục lệ Tảo Hôn, vấn đề 
Môn Đăng Hộ Đối v.v...đã bị đào thải. Phá đây là 
đánh thức các vị cao niên, giải huyệt cho các vị, xúi 
các vị quẳng gậy, thẳng lưng bước tới , tháo bỏ cái 
vỏ Đạo Mạo bất di bất dịch từ thời phong kiến, đem 
tuổi vàng hội nhập vào cuộc sống đang còn đầy ắp 
mầu xanh làm tươi mát cuộc đời. . . . . . . . . . . . . . . 
 
Là người may mắn được tham dự và chứng kiến 
tất cả các buổi sinh hoạt , tôi phải công nhận lời 
thẩm định của bà Saskia rất chính xác. Tôi cho 
rằng, kết quả này có được , phần lớn do tác dụng 
của Người Du Ca, vốn là nghệ sĩ của thi ca và âm 
nhạc, ngao du giữa đời, len lỏi trong tình người để, 
với lời ca chân thật, với nét nhạc trong sáng, bàng 
bạc âm hưởng dân ca, sáng tác ra những bản nhạc 
có tính cách thời sự được nhật tu hàng ngày nói lên 
nỗi lòng u uẩn và khát vọng của những người thua 
thiệt... như một ma lực, Du Ca là liều thuốc hồi xuân 
cho lớp người việt cao niên, những người " trẻ mãi 
không già " vậy ! 
 
- Trích bài viết " Du Ca - Liều Thuốc Hồi Xuân " của 
ĐÀO QUỐC BẢO 
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Nồi bánh chưng chùa Vạn Hạnh 

 

 

Bánh chưng trên bàn Phật trong ngày Hội Tết Đinh Dậu 

2017 (Hình: Quảng Pháp) 

Ngày cuối năm, những Phật tử và bà con đến chùa 
Vạn Hạnh để cùng tưởng nhớ đến tiền nhân trong 
Lễ Tổ Tiên và đón giao thừa, được thưởng thức 
hương vị miếng bánh chưng chay còn ấm. Đây là 
một món đặc biệt của chùa Vạn Hạnh Hòa Lan, và 
được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, ít ai biết rõ lai 
lịch những chiếc bánh chưng này. 
 
Khởi đầu từ một ước muốn 
Trong một buổi sinh hoạt của Nhóm Thực Tập 
Chánh Niệm (thường được gọi là Nhóm Thiền) vào 
một chủ nhật năm 2004, trong bữa cơm trưa, Thầy 
Thích Minh Giác có nói về những sửa soạn cho 
Ngày Tết Nguyên Đán. Thầy nói, đại ý, là hàng năm 
có một Phật tử thành tâm mang tới chùa cúng một 
thùng bánh tét. Thầy ước ao phải chi có được chiếc 
bánh chưng, bởi bánh tét và bánh chưng đã thành 
một cặp bánh truyền thống, tượng trưng Bắc Nam 
một nhà. Mọi người tán thưởng ý hay, nhưng khởi 
đầu làm sao đây? Mọi người đưa mắt hỏi nhau, 
dường như cùng một ý: làm sao đây? Đặt mua, nơi 
đâu? Tự gói, ai làm, ai nấu? May mắn, với kinh 
nghiệm nhiều năm gói bánh cho gia đình, tôi đứng 
ra nhận gói, và nói là cách tốt nhất là gói và nấu tại 
chùa. Lý do theo tôi là: nếu gói ở nhà ít nhiều sẽ có 
chung đụng không thể tránh giữa những dụng cụ 
nấu chay và mặn, và thứ hai là chùa sẵn có phương 
tiện nấu nướng tập thể. Thế là mọi chuyện được 
thông qua nhanh chóng, chuyện vật liệu không khó 
vì thực tế bỏ của dễ hơn bỏ công, hơn nữa Nhóm 
TTCN đã lấy ngay quyết định là nhóm sẽ trích tiền 
quỹ (thu được do đóng góp trong mỗi kỳ sinh hoạt) 
để mua vật liệu, Thầy Minh Giác thêm vào là chùa 
sẽ lo chuyện gas. Phải chi mọi kế hoạch đều thành 
hình nhanh như vậy thì hay biết bao. 

Những chiếc bánh đầu tiên 
Tết Ất Dậu (2005) là Tết Nguyên Đán đầu tiên chùa 
Vạn Hạnh có nồi bánh chưng riêng. Khi đó gạo và 
đậu được ngâm tại nhà đêm trước, lá chuối lau rửa 
tại chùa. Năm đó dường như nấu 8kg nếp, vì không 
rõ chiếc nồi lớn nhất chứa được bao nhiêu. Khi đó 
nhiều nhà gói bánh còn dùng giấy nhôm cho chắc 
ăn, sau khi bàn bạc tôi quyết định dùng nửa nhôm 
nửa lá chuối, mặc dù bánh khá lớn (20 x 20cm). Hai 
Thầy Minh Giác và Thông Trí rất vui, chưa bao giờ 
thấy gói bánh chưng và cũng không biết phải nấu 
ra sao, nên thường xuống nhà bếp xem và hỏi 
chuyện. Năm đó, đâu cỡ 5 giờ chiều mới bắc nước 
lên, nấu trong nhà kho sau chùa. Sau khi dặn dò 
quý Thầy những chuyện cần làm, nước châm ra 
sao… ngồi trong xe trên đường về giữa tiết trời buốt 
giá tôi quá ái ngại cho Thầy nửa đêm phải thức dậy 
châm nước vớt bánh. Tuy nhiên tôi không có cách 
nào khác, vì còn những bổn phận trong gia đình 
phải lo trong dịp cuối năm. 
Gặp lại trong ngày Hội Tết, Thầy Minh Giác vui vẻ 
cho biết là những chiếc bánh rất ngon, Thầy sẽ tặng 
cho những vị đến thuyết pháp, và cho những người 
thường xuyên công quả trong chùa. Còn lại một số 
bánh, Thầy cất trong tủ đá để dành. 
 
Trở thành thông lệ 
Qua năm đầu, rút kinh nghiệm, mỗi lần có thể nấu 
10kg nếp, và khi đó tôi quyết định dùng toàn lá, thì 
chẳng còn cách nào hơn là phải rửa lá ở nhà để thu 
ngắn thời gian. Những ngày gói bánh phải là những 
ngày cận Tết, những ngày đó đôi khi có người tới 
lo bông trái, các em trong Gia Đình Phật Tử tới chùi 
lư và đèn, mọi người giờ được coi tận mắt cách gói 
bánh và làm sao cho bánh đẹp, vì nó không đơn 
giản. Mất chút giờ giải thích, bù lại tôi học được 
cách gói bánh tét. Khi xét về mặt cấu trúc bánh tét 
– cũng như bánh chưng – tôi rất ngạc nhiên thấy 
ông bà chúng ta qua kinh nghiệm đã nghĩ ra cách 
gói bánh hiện nay với những kết hợp về lực tưởng 
như sơ sài nhưng thực ra rất chặt chẽ. 
 
Đôi lần có những chị tình cờ tới thăm chùa, mang 
theo bánh mứt, nhân sẵn lá đó, mấy chị làm vài thứ 
bánh bột cho ăn, cũng thấy ấm lòng. 
Sau này có chị Phương Lan (pd. Nguyên Hương) 
nhận một phần lá, đậu và phụ gói, công tác đã trở 
nên nhẹ nhàng hơn, và thường là chừng 2 - 3 giờ 
chiều đã lên lò. Chị Phương Lan có ý kiến cho thêm 
chả lụa chay để ăn cho đỡ ngán. Thầy Minh Giác 
ngần ngại, vì nghĩ là nếu có thêm chả lụa chay bánh 
sẽ mau thiu. Thực tình quý Thầy lo xa. Bánh nếu 
gói đúng, nấu đúng, có thể để trên 10 ngày trong 
phòng mà không sợ hư. Năm Canh Dần (2010) là 
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năm đầu tiên nửa số bánh có nhân chả lụa để cho 
quý Thầy và mọi người so sánh, và từ đó về sau 
gần như tất cả bánh đều có nhân chả lụa, tức đủ 5 
lớp. Mấy Thầy không còn sợ bánh thiu nữa, vì vị 
Phật tử thường cúng bánh tét đã ngưng làm, và giờ 
thì quý Thầy lấy bánh chưng ra cho đại chúng ăn 
trong dịp đón giao thừa. Nhờ gặp dịp, chùa mua 
được chiếc nồi lớn hơn, và do đó lượng nếp sau 
này cũng tăng lên, thành 12kg. 
 
Mỗi lần tới chùa gói bánh, trong khi nói chuyện, quý 
Thầy thường nói một bài pháp ngắn, hay giải đáp 
những thắc mắc về Phật pháp, và Thầy Minh Giác 
thường nấu bữa trưa đơn giản cho chúng tôi ăn. 
Mặc dầu chúng tôi hết sức ngăn, sự ngược đời, 
nhưng Thầy dứt khoát không chịu. Đây đúng là cái 
duyên cả đời người khó gặp. Cũng như quý bà con, 
khi ăn miếng bánh chưng trong giờ giao thừa, chắc 
không mấy ai biết được bánh này do quý Thầy trụ 
trì chùa Vạn Hạnh tự nấu, một điều hiếm có trong 
sinh hoạt Phật giáo Việt Nam (hải ngoại cũng như 
trong nước). Thầy Minh Giác nấu, nhưng bản thân 
Thầy không dám ăn nhiều, vì nếp làm đường máu 
tăng rất nhanh, thầy cữ. 
 

 
 

Lần gói bánh chưng cuối cùng tại chùa Vạn Hạnh 
Nederhorst den Berg (Hình: Nguyên Hương) 
 
Từ chùa cũ sang chùa mới 
Năm Ất Mùi (2015), khi mang vật liệu tới gói bánh, 
Thầy Minh Giác cho biết Thầy phải đi lên chùa mới 
(khi đó còn xây dang dở) để lo công chuyện. Chúng 
tôi quyết định đi theo. Một phần vì bếp nơi chùa mới 
rộng rãi hơn, nhưng lý do chính là chúng tôi không 
muốn quý Thầy phải chịu cực, trong cái lạnh cắt da 
mùa đông, phải ra nhà kho châm nước, vớt bánh 
mang vô chùa và dằn. Năm nào may mắn có người 
tới, thì còn nhờ phụ được. Nhưng không phải năm 
nào cũng gặp may mắn… Chùa mới, gần nơi có 
nhiều người Việt ở, chắc chắn sẽ gặp nhiều may 
mắn hơn. Quả thực vậy. Chúng tôi cũng gặp may, 

từ Tết năm Bính Thân (2016) có anh Mão (pd. Minh 
Đức) tới phụ gói, và nhờ thế năm Đinh Dậu (2017) 
có thể đảm đương 15kg nếp mà vẫn thong thả. Giờ 
đây, bánh đã được nấu trong khoảng bếp thoáng 
mát và nhiều tiện nghi hơn chùa cũ nhiều. Từ khi 
chuyển sang chùa mới, anh Chấn (pd. Quảng 
Hưng) năm nào cũng túc trực coi “củi lửa” suốt 
buổi. Canh nước, vớt bánh ra và dằn cho bánh “dẽ”, 
phần việc vất vả này coi như giờ có người phụ 
trách. Quý Thầy có được thêm thời gian rảnh xem 
kinh, tụng niệm… 
 
Mọi sự đều phải tiến triển theo nhịp xã hội. Nơi chùa 
mới, những bà, cô phụ bếp giờ đã có đồng phục, 
mang bao tay, đội mạng che tóc… Mọi thứ đều xếp 
gọn gàng, qui củ hơn trong những ngăn tủ có dán 
nhãn. Nhưng nói cho ngay, nhiều khi tôi thấy nhớ 
khung cảnh những ngày giáp Tết nơi chùa cũ, có 
một cái gì đó rất gia đình, ấm áp. Suốt hơn mười 
năm gói bánh cho chùa, chỉ trừ năm nay vì Phật sự, 
Thầy không có nhà. Nhưng, theo như thông lệ, 
trong khi chờ nước sôi mấy dạo cho chắc, chúng 
tôi ngồi bàn chuyện thế sự. Trong những ngày này, 
cả thế giới đều nhắc tới “ông Trùm” (TT Hoa Kỳ 
Donald Trump). Chúng tôi cũng vậy, để cuối cùng 
tới một bế tắc: mộng bá chủ thế giới của một quốc 
gia phải chăng luôn gắn liền với hành động Bất 
Thiện? Khi đó, tôi rất nhớ những năm xưa, phải chi 
Thầy có mặt thì sẽ được nghe một lời giảng cao 
quý. 
 
Mọi chuyện đều có sinh và diệt. Nồi bánh chưng 
chùa Vạn Hạnh cũng vậy, không tránh được. 
Nhưng thật tốt đẹp nếu truyền thống này vẫn còn 
được duy trì và phát triển thêm. Tất cả đều tùy 
thuộc vào ước vọng của những người thường lui 
tới cửa chùa Vạn Hạnh. 
 
Nguyễn Hiền 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh ngôn 

Lòng trắc ẩn, cội nguồn của mọi đạo đức, chỉ có 
thể đạt được toàn bộ hơi thở và chiều sâu nếu 
nó ôm lấy tất cả sinh vật sống chứ không chỉ giới 
hạn ở loài người. 
 
Compassion, in which all ethics must take root, 
can only attain its full breadth and depth if it 
embraces all living creatures and does not limit 
itself to mankind. 

Albert Schweitzer 

 

 

http://danhngoncuocsong.vn/tac-gia/albert-schweitzer.html
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Yêu quê hương Việt Nam, thích 
uống trà mạn ! 
  
Bùi Thanh Hiếu 

 
 
Kiến tạo của thủ tướng (CSVN) Phúc. 
 
Cho đến những tháng đầu của năm 2017, tình trạng 
của Việt Nam vẫn đáng buồn về mặt quan hệ ngoại 
giao quốc tế. Là một nước nghèo, rất cần đến sự 
hỗ trợ của các nước về thương mại, viện trợ để phát 
triền. Nhưng chính phủ kiến tạo của thủ tướng Phúc 
dường như không kiến tạo được đường nét nào 
khởi sắc về ngoại giao. 
 

*   *   * 
Không biết nguyên nhân có phải là do sự o ép độc 
tài của Nguyễn Phú Trọng, không muốn thân 
phương Tây hay sự bất tài của Nguyễn Xuân Phúc. 
Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ năm 2016 sang 
đến năm 2017 chỉ quanh quẩn mấy nước châu Á  
với  Nga và Trung Quốc. 
 
 Có lẽ là cả hai, một lúc nào đó hẳn Nguyễn Xuân 
Phúc phải ngừng lại việc chạy theo hầu Nguyễn 
Phú Trọng trong những vụ việc đánh đấm loạn xa 
nội bộ như vụ Hồ Thị Kim Thoa. Để  Phúc ngẫm 
nghĩ việc tạo hình ảnh của cá nhân mình như một 
thủ tướng năng động và mạnh mẽ trước bang giao 
quốc tế. 
 
Là một kẻ háo danh, Phúc chắc chắn muốn những 
cuộc tiếp đón long trọng ở phương Tây với những 
hợp đồng thương mại và gói viên trợ lớn mang về 
đặt trước hội nghị trung ương. Nhưng đến nay 
Phúc chỉ đi kiếm danh ở những vụ vụn vặt như chỉ 
đạo xử lý vụ quán cà phê Xin Chào, ý kiến về việc 
giải thưởng cho nhà thơ Xuân Quỳnh...mặc dù lũ 
báo chí bồi bút tung hô Phúc lên mây xanh là thủ 
tướng tận tình đến mọi ngóc ngách , gần dân. 
Nhưng những nhà quan sát nhìn ở mức độ khác, 
họ trông chờ Phúc xứng đáng vị trí thủ tướng ở tầm 
cỡ lớn hơn bên ngoài thế giới. Chứ không phải sục 
sạo xem dư luận lên tiếng về xó này, góc kia rồi xắn 
tay nhảy vào đó giải quyết. 
 
 Mà Phúc cũng gần dân thật. Chính phủ kiến tạo 
của Phúc làm đủ mọi cách từ cái nhỏ nhất để moi 
tiền của dân. Cho phép mở trường đua cá độ, phát 
triển xổ số Vietlot, cho người dân vào casino, cho 
phép cá độ bóng đá...ở cái xứ sở mà người dân 
ham mê đỏ đen và sùng bái cúng vái chùa chiền xin 

lộc như Việt Nam thì việc mở rộng nghề cờ bạc là 
quá sâu sát với tâm lý dân chúng. Một số người 
hiểu nhầm đây là sự mở cửa cho gần phương Tây. 
Nhưng không, đây chỉ là trò kiếm tiền kiểu hết nạc 
vạc đến xương của chính phủ kiến tạo mà thôi. Nếu 
thực sự là sự cởi mở về dân chủ, thủ tướng (CSVN) 
Phúc phải để cho quyền biểu tình, quyền tự do 
ngôn luận và luật pháp được cải thiện. Mà những 
thứ đó dưới thời Phúc, Trọng đang bị bóp nghẹt và 
đàn áp đẫm máu đầy thủ đoạn hơn. 
 
Nguồn thu của chính phủ kiến tạo thời thủ tướng 
(CSVN) Phúc là thu tiền đánh bạc trong dân, tăng 
các mức phí, tăng giá mặt hàng, in thêm nhiều tiền 
và bán đi nhiều doanh nghiệp nhà nước và mở rộng 
điều kiện cho các công ty Trung Quốc tăng đầu tư 
FDI vào Việt Nam. Vốn đầu tư FDI là vốn đầu tư 
trực tiếp các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài 
vào Việt Nam và họ quản lý cơ sở kinh doanh của 
họ. Trước khi nguồn vốn FDI của Trung Quốc đổ 
dồn vào Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng đã cam kết 
với Tập Cận Bình sẽ dùng các lực lượng vũ trang 
để bảo vệ an toàn các cơ sở kinh doanh, sản xuất 
của Trung Quốc trong mọi tình huống. Với những 
nhà đầu tư FDI là người Trung Quốc thì chắc chắn 
hại sẽ nhiều hơn lợi, nhưng nó giải quyết vấn đề 
trước mắt cho những con số báo cáo của chính phủ 
về thu hút nguồn vốn đầu tư. 
 
 Nếu giữa năm nay chính phủ kiến tạo của Nguyễn 
Xuân Phúc công bố kết quả kinh tế tốt đẹp, chúng 
ta phải hiểu rằng đó là những đồng tiền vắt từ trong 
nhân dân và bán các doanh nghiệp nhà nước cộng 
với bán rẻ điều kiện kinh doanh cho các nhà đầu tư 
Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy đó là những con số 
thất bại chứ không phải thành công như  chính phủ 
hân hoan công bố. 
 
 Dấu ấn lớn nhất của Phúc ngoài chuyện đi sục xạo 
các ngóc ngách để lấy tiếng năng nổ. Che đậy sự 
bất tài trong thiết lập quan hệ với các nước Phương 
Tây, Phúc đi đến tỉnh nào  cũng bảo tỉnh ấy phải 
thành đầu tầu cả nước, phải sánh ngang với nơi 
này nơi kia trên thế giới. 
 
 Phúc Nghẹo là một người khá năng nổ, mặc dù 
ông ta thuộc loại thủ tướng bụng to phệ nhất trong 
các đời thủ tướng, đi lại ì ạch. Nếu ông ta thoát 
được cái bóng áp chế của Nguyễn Phú Trọng, có 
lẽ ông ta sẽ có ích thiết thực với đất nước hơn 
nhiều. Không phải loại nói toàn những điều hão 
huyền làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng bản chất 
đê hèn, tiểu nhân như Phúc Ngheo, thì y khó có thể 
mở lối đi riêng cho mình. 
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Tài liệu: Hồ sơ đen của cộng sản. 

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

*   *   * 

Mật Thư Tội Ác của 
Chủ Nghĩa Cộng Sản 

Nguyên tác: Le livre noir du 
communisme; nxb: Robert 
Laffont, Paris 
Ấn bản Hòa Lan: Zwaartboek van 
het communisme; nxb Singel 
Uitgevers, Amsterdam 
Lược dịch: Foisson René & Trần 

Hữu Sơn. 
 
(..tiếp theo báo VNNS số 286) 

Trong một bức thư của một Ðại úy trẻ viết  vào 
tháng 3 năm 1918, đã kể lại những gì đã xảy ra 
trong trung đoàn của anh. ‘’ Giữa chúng tôi - sĩ quan 
và binh sĩ - đã có một vực thẩm ngăn cách không 
ai lường trước được. Bình thường chúng tôi là 
người lãnh đạo của đám lính. Nhưng vì đây là cuộc 
cách mạng xã hội và chính trị, chúng tôi là người 
thua cuộc, nên các binh sĩ lên tiếng nói rằng giờ đây 
họ là những người lãnh đạo của chúng tôi. Họ 
tưởng rằng họ đã trả được mối thù sau nhiều thế 
kỷ làm tôi tớ. 
 Ðối với đám  đông quần chúng, người Bônsêvich 
giải thích các hành động phục thù xã hội như chỉ 
điểm, khủng bố là làm đúng theo lời của Lenine. 

 
F. Dzerjinski  
Ngày 15 tháng 12 năm 1917, 
Dzerjinski cho đăng trên tờ 
Izvestia lời kêu gọi các Xô Viết 
phải thành lập các toán công 
an chính trị Tcheka. Kết quả 
của lời kêu gọi này là sự xuất 
hiện vô số ủy ban, phân đội, 
cơ quan đặc biệt,.. nhiều đến 

nổi, chính quyền không thể kiểm soát.  Vài tháng 
sau, mượn lời than phiền của quần chúng, chính 
quyền ra lịnh dẹp các toán công an Tcheka. Sau đó, 

chính quyền trung ương tự đứng ra thành lập một 
mạng lưới công an khác để tiện việc theo dõi. 
Tháng 7 năm 1918, Dzerjinski báo cáo thành quả 
của ngành công an trong nửa năm đầu  
: Trong khoảng thời gian này, chúng tôi bắt tay 
ngay vào việc. Chúng tôi còn mò mẫm cho nên 
không hoàn tất sứ mạng. Ðến ngày hôm nay, 
bản tổng kết về thành quả của các vụ đàn áp 
chống lại ‘’ những cái tự do’’ được coi là khá 
súc tích.  
Khởi đầu, Tcheka chỉ có chừng 100 nhân viên. Nửa 
năm sau con số nhân viên tăng lên 12.000 cán bộ. 
Ngày 11 tháng giêng năm 1918, Dzerjinski gởi báo 
cáo về cho Lenine:  
‘’Ban đầu tổ chức của chúng ta Còn khiêm  
nhường. Mặc dù đã đạt được một số thành quả 
đáng kể nhưng chúng tôi vẩn còn ở trong tình 
trạng ‘’chưa thể được’’. Chúng tôi không có 
nguồn tài trợ nào cả. Chúng tôi làm việc suốt 
ngày đêm. Chúng tôi không có bánh mì, bơ phó 
mát  để ăn và không có cả  trà, sữa, đường để 
uống. Xin đồng chí cho phép chúng tôi xử dụng 
thực phẩm trưng thu của các nhà giàu để làm 
lương thực hằng ngày.’’ 
 
Dzerjinski chiêu mộ được lối chừng 100 bạn cũ đã 
từng sát cánh với ông trong thời hoạt động bí mật. 
Phần lớn họ thuộc sắc dân Ba Lan, Baltes. Họ làm 
việc trong ủy ban quân sự cách mạng thành phố 
Petrogad. Vài người trong số này về sau trở thành 
lãnh tụ của Bộ Nội Vụ trong năm 1930. Như các 
ông Latsis, Menjiinski, Messing, Moroz, Peter, 
Trilisser, Unchlicht và Iagoda. 
 
Công tác của ban công an chính tri Tcheka là phá 
tan các cuộc đình công của công chức thành phố 
Petrograd. 
Phương pháp làm việc của các toán công an rất 
đơn giản. Họ bắt các người chủ chốt các cuộc đình 
công với lý do là ai không làm việc thì người đó 
không có chỗ đứng trong xã hội..   
Dzerjinski ra lịnh bắt các dân biểu thuộc đảng cách 
mạng xã hội và đảng Mensêvich trong quốc hội lập 
hiến.  Ông Steinberg, ủy viên nhân dân đặc trách tư 
pháp thuộc cánh xã hội thiên tả cực lực phản đối 
hành động chuyên quyền này của Dzerjinski. 
Steinberg đặt vấn đề thẳng với Lenine về vai trò của 
ủy ban nhân dân đặc trách tư pháp. Liệu ủy ban tư 
pháp của ông có còn cần thiết nữa hay không. Hay 
đặt cho nó cái tên ủy ban phá hoại xã hội như đã 
xảy ra có lẽ đúng hơn. Lenine trả lời:’’- Ðúng vậy. 
Tôi cũng muốn gọi như vậy nhưng không thể 
được.’’ 
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Lenine tìm cách giải hòa Dzerjinski và Steinberg. 
Steinberg muốn ban công an chính trị Tcheka trực 
thuộc cơ quan tư pháp, nhưng Dzerjinski viện cớ 
rằng tư pháp còn chịu ảnh hưởng quá nhiều của 
chế độ cũ, chỉ làm  lợi cho chế độ cũ. Dzerjinski chỉ 
muốn ban công an chính trị Tcheka chiụ trách 
nhiệm trực tiếp với chính phủ mà thôi. 
 
 Ngày 6 tháng giêng năm 1918 xảy ra một biến cố 
quan trọng, nhằm  gia tăng quyền lực cho chế độ 
độc tài Bônsêvich. Khóa họp  Quốc Hội đầu tiên chỉ 
có 175 dân biểu hiện diện.  Con số quá ít so với 
tổng số 707 dân biểu. Công an chính trị Tcheka đến 
giải tán phiên họp. Không có một phản ứng  đáng 
kể nào chống lại hành động chuyên quyền này. Chỉ 
có một cuộc biểu tình nhỏ, nhưng bị quân đội dẹp 
tan ngay.  20 người tham dự cuộc biểu tình bị bắn 
chết. Ðó là kết quả đau thương của bài học về dân 
chủ và bài học dân chủ chỉ kéo dài trong vài tiếng 
đồng hồ. 
 
Sau khi giải tán Quốc Hội, Chính quyền Bônsêvich 
của thành phố Petrograd trở nên bấp bênh. Bởi vì 
lúc bấy giờ tại  thành phố Brest-Litosk, các ủy viên 
nhân dân Trotski,  Kamenev, Ioffe và Radek đang 
thương lượng  hòa bình với các nước Ðức, Áo, 
Hung và Thổ nhỉ Kỳ. 
 
Ngày 19 tháng 1 năm 1918 chính quyền Bônsêvich 
vội vàng công bố dời thủ đô về Mạc Tư Khoa.  
Không phải người Bônsêvich sợ quân Ðức tấn 
công vì  Nga và Ðức đã ký hòa ước ngày 15 tháng 
12 năm 1917,  nhưng chính là họ lo sợ lực lượng 
công nhân thợ thuyền nổi dậy chống đối. 
 
Từ hai tháng nay, sự bất mãn ở những khu vực lao 
động lên cao. Tình trạng lính đào ngũ gia tăng làm 
giảm số phiếu đặt hàng ở các công xưởng phục vụ 
cho quân đội. Các hãng xưởng không có việc 
làm  cho nên phải đóng cửa. Hàng chục ngàn thợ 
thất nghiệp. Thực phẩm thiếu thốn. Khẩu phần ăn 
giảm sút, chỉ còn 250 g bánh mì cho mỗi đầu người.  
 
Không còn cách nào cứu vãng tình thế, Lenine phải 
đem xử bắn các người đầu cơ để làm vật tế 
thần.  Ông ra lịnh cho xí nghiệp phải cử người đi 
truy lùng và tịch thu lương thực. Công nhân nào 
không tuân lịnh sẽ bị tịch thu thẻ tiếp tế thực phẩm. 
Ngày 31 tháng 1 năm 1918, sau khi đi Brest-Litovk 
trở về, Lenine thành lập ủy ban đặc biệt chuyên lo 
chuyện vận và tiếp tế lương thực. Trotski và 
Tsiouroupa chịu trách nhiệm  ủy ban này. Ðó là 
quyết định để dẫn đến vai trò độc quyền tiếp tế 
lương thực của chính quyền cộng sản. 

Trung tuần tháng hai, Lenine chuyển cho ủy ban 
một dự án, nhưng ủy ban không thi hành. Theo 
Lenine, nếu dự án hình thành, nông dân bắt buộc 
phải nộp một số lương thực thặng dư cho chính 
quyền. Nhà nước sẽ trả bằng giấy chứng nhận thay 
vì tiền. Sau một thời hạn thu hoạch muà mà nông 
dân không giao đủ số lượng lương thực thì sẽ bị xử 
bắn.  Tsiouroupa viết trong tập hồi ký : 
 
 ‘’Sau khi đọc bản dự án, chúng tôi tưởng như 
sét đánh. Nếu thi hành dự án của Lenine, chắc 
chắn sẽ xảy ra một cuộc hành quyết nông dân 
tập thể. Cuối cùng chúng tôi bác bỏ dự án.’’ 
 Ở thời điểm này có nhiều sự kiện giúp chúng ta 
khám phá các sự thật. Ðầu năm 1918, Lenine bị 
dồn vào ngõ cụt vì chính sách của ông. Ông rất sợ 
kế hoạch tiếp tế lương thực cho các trung tâm kỹ 
nghệ thất bại. Ông có cái cảm tưởng các trung tâm 
kỹ nghệ là những ốc đảo nằm giữa đại dương nông 
dân. Chính vì lo sợ, ông sẵn sàng ra lịnh tịch thu tất 
cả lương thực của nông dân thay vì chỉ thay đổi vài 
ba điểm trong chính sách. Sự xung đột vì thế không 
thể nào không xảy ra. Một bên là tập thể nông dân 
cương quyết giữ lấy sảm  phẩm do sức lao động 
của mình làm  ra. Phía bên kia là tân chính quyền 
Bônsêvich vì muốn chứng tỏ quyền hành, không 
cần quan tâm đến các nguyên tắc vận hành kinh tế. 
Họ coi các diễn biến hiện tại là dấu hiệu của một xã 
hội vô trật tự. 
 
Cuộc thương lượng ở Brest-Litovk ngày 18 tháng 2 
năm 1918 bất thành. Quân Ðức tràn vào lãnh thổ 
Nga. Chính quyền Bônsêvich công bố tình trạng ‘’ 
tổ quốc lâm nguy’’. Nhà nước kêu gọi dân chúng 
chống lại quân Ðức, kèm theo các lời cảnh cáo: xử 
bắn tất cả những ai làm gián điệp, những kẻ đầu 
cơ, những người xách động chống phá chính 
quyền cách mạng. 
 
Ngày 3 tháng 3 năm 1918, Nga ký hòa ước với 
Ðức. Các biện pháp thi hành trước đây tạm thời bãi 
bỏ. Nhưng đến ngày 16 tháng 6 chính quyền cho 
tái thi hành lịnh xử bắn. Trên thực tế, công anh 
chính tri Tcheka đã ra lịnh xử bắn nhiều người 
nhưng chẳng ai phản đối. 
 
Khi chính phủ rời Petrograd dọn về Mạc Tư Khoa, 
ban công an chính trị Tcheka chiếm các cơ sở của 
chính phủ và các công ty bảo hiểm nằm dọc theo 
đại lộ Bolchaia-Loubianka, cạnh điện Cẩm Linh làm 
văn phòng chính cho cơ quan mình. Cơ sở này , 
theo thời gian thay đổi thành GUEPON, NKVD, 
MVD và cuối cùng là KBG đến ngày Xô Viết cáo 
chung. 
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Từ con số 600 nhân viên vào tháng 3  lên đến 2000 
vào tháng 7, công tác tại Mạc Tư Khoa. Ðó là chưa 
kể đến các nhân viện thuộc lực lượng công an đặc 
biệt. Trong khi đó Bộ Nội Vụ chỉ có 400 nhân viên 
phục vụ. 
Trong đêm 11 rạng 12 tháng 4 năm 1918, Công an 
tung ra 1000 nhân viên mở cuộc càn quét thủ đô 
Mạc Tư Khoa. Họ tấn công vào 20 cao ốc, nơi cư 
trú của các thành phần vô chính phủ. Sau nhiều giờ 
kháng cự, công an bắt giữ 520 người. 25 người bị 
bắn tại chỗ với tội danh ‘’ các tên ăn cướp’’. Từ đó 
công an gán cho  tội trạng ‘’ ăn cướp’’ vào những ai 
mà họ muốn thủ tiêu. 
Sau đêm  càn quét được coi là thành công, Các 
toán công an tiếp tục mở các cuộc ruồng bắt trong 
chiến dịch mà họ gọi là ‘’ bình định’’. 
Trong một văn thư gởi cho Ủy Ban Trung Ương đề 
ngày 29 tháng 4 năm 1918, Dzerjinski xin tăng thêm 
lực lượng để có thể trấn áp các cuộc chống đối 
càng ngày càng lớn của nhân dân. 
Từ tháng 10 năm 1917 đến nay, chính quyền 
Bônsêvich không cải thiện được gì cho đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân như chính quyền đã 
hứa hẹn trong cuộc cách mạng hồi tháng 2 năm 
1917. 
 
Dưới con mắt của nông dân, Bônsêvich là những 
người cộng sản, không hơn không kém. Những 
người Bônsêvich tịch thu lương thực do nông dân 
làm  ra. Nông dân đặt câu hỏi liệu có khác gì giữa 
những người Bônsêvich của ngày hôm  qua khi họ 
phân phối đất đai cho nông dân và những người 
Bônsêvich của hôm  nay ra khi họ ra lịnh tịch thu 
lương thực, trưng dụng đến cái áo sơ mi cuối cùng 
của những nông dân lương thiện ? 
Vào mùa Xuân 1918, tình hình quân sự cũng như 
chính trị trên toàn nước Nga chưa phân chia thắng 
bại. Tại một số Sô Viết, dân chúng còn làm chủ tình 
hình. Ở đó, sinh hoạt chính trị là sự liên hiệp giữa 
hai bên quốc cộng. Giữa đảng Bônsêvich và đảng 
dân chủ xã hội. Các tờ báo đối lập vẫn còn xuất 
hiện mặc dù bị truy lùng. Tại một số địa phương đã 
xảy ra các cuộc tranh quyền giữa hai đảng phái đối 
cực.  Ðảng xã hội ôn hòa và đảng Mensêvich cũng 
đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Trong các cuộc bầu cử 
tại các Sô Viết, mặc dù bị áp lực và bất công trong 
các cuộc vận động, các đảng xã hội cũng chiếm 19 
trong số 30 Sô Viết địa phương. 
Ðứng trước tình thế bất lợi này, chính quyền 
Bônsêvich phản ứng lại bằng cách cho áp dụng 
chính sách độc tài trên hai lãnh vực chính trị và kinh 
tế. 
Hệ thống giao thông tồi tệ, phương tiện di chuyển 
thiếu phụ tùng thay thế đã dẫn đến tình trạng khó 

khăn trong chính sách phân phối lương thực. Sản 
phẩm kỹ nghệ từ thành phố không đến tay nông 
dân, trong khi đó nông sản của nông dân không đền 
thành phố để tiêu thụ. Vấn đề then chốt của chính 
quyền là làm sao có đủ lương thực để cung cấp 
cho  các thành phố và binh sĩ trên các chiến trường. 
Ðó là hai trung tâm quyền lực của chính quyền. Có 
hai giải pháp phải chọn: Hoặc trở lại nền kinh tế thị 
trường trên cơ sở của một nền kinh tế đổ nát hiện 
nay. Hoặc áp dụng chính sách cưỡng bách trưng 
thu lương thực. Ðảng Bônsêvich đã chọn con 
đường thứ hai. Bởi họ tin rằng chỉ có cưỡng bách 
mới có thể phá vỡ được chế độ cũ. 
Vào ngày 29 tháng 4 năm 1918, ngỏ lời trước Ủy 
ban nhân dân trung ương, Lenine tuyên bố thẳng:  
‘’ Tầng lớp tiểu tư sản hiện đang đứng vào hàng 
ngũ của chúng ta để cùng nhau lật đổ bọn tư sản 
và địa chủ. Nhưng tình hình ngày nay đã thay để. 
Bọn tiểu tư sản không chịu sinh hoạt trong tổ chức 
có kỹ luật. Nay chúng ta phải thẳng tay với những 
người có chút ít tài sản này.’’ 
 
Vài ngày sau đó, ủy viên nhân dân đặc trách lương 
thực cũng nói rằng chỉ có dùng súng đạn mới thu 
mua được lương thực. Trotski hô hào một cuộc nội 
chiến để trưng thu lương thực của nông dân . 
Trong bài viết của một lãnh tụ Bônsêvich, ông 
Radek Karl vào năm 1921 cho chúng ta thấy chính 
sách của chính quyền Bônsêvich vài tháng trước 
khi cuộc cách mạng bùng nổ. Ông Radek Karl viết  
 ‘’ Những người nông dân vừa tiếp nhận đất đai là 
những người lính vừa ở mặt trận chống Ðức trở về. 
Họ còn vũ khí trong tay. Họ không coi chính quyền 
ra gì cả. Họ muốn làm gì thì làm. Cơ cấu hành 
chánh cũ đã hủy bỏ, trong khi đó chưa hình thành 
cơ cấu mới. Chính quyền có đến trưng thu hiện vật, 
thì cũng chẳng có gì để thu. Nông dân chỉ chịu nộp 
thuế cho nhà nước khi nào họ bị cưỡng bách.’’ 
Nửa năm sau, chính quyền Bônsêvich cho thi hành 
hai biện pháp quan trọng. 
 
Ngày 13 tháng 5, chính phủ ủy quyền cho ủy ban 
nhân dân đặc trách tiếp tế lương thực thành lập một 
đội quân tiếp tế. Giữa tháng 6,  đội quân tiếp tế 
tuyển dụng 12.000 nhân viên, đa số là dân thất 
nghiệp trong thành phố Petrograd. Ðến năm 1920 
con số này lên đến 20.000 người. Nhiệm vụ của đội 
quân là tiến hành công tác trưng thu lương thực. 
Họ được trả lương theo tỉ lệ lương thực mà họ 
trưng thu được của nông dân. 
 
Nghị quyết thứ hai ban hành ngày 11 tháng 6 năm 
1918, cho tuyển dụng một số nông dân nghèo vào 
toán tiếp tế để họ đi thu các nông phẩm thặng dư 
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của các điền chủ. Về sau các bần cố nông này lần 
lượt thay thế các Sô Viết địa phương, vì chính 
quyền không còn tín nhiệm các Sô Viết này nữa. 
Ðộng cơ chính thúc đẩy những nông dân nghèo 
tham gia vào các toán trưng thu là họ được quyền 
tịch thu nông phẩm của các địa chủ, điều mà bấy 
lâu nay họ thèm muốn. Hơn nữa họ được quyền ăn 
chia một số lương thực tịch thu này. 
 
“..Chúng ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh của 
những người đại diện của chính quyền tại các vùng 
nông thôn. Chế độ mới gồm những người chỉ nghĩ 
đến quyền lợi. Sự hiểu biết chính trị và xã hội quá 
nông cạn. Họ hành động cốt chỉ để đạt được tham 
vọng riêng tư qua các hình thức cổ điễn. Như đánh 
đập thuộc cấp, rượu chè say sưa, làm  lợi cho mình 
và cho gia đình mình. Ðiều đó có thể cho chúng ta 
thấy mặt thật của cuộc cách mạng.’’ Ðó là lời nhận 
định của ông Grziosi. 
Lúc đầu, ủy ban tiếp tế thu hoạch được một số kết 
quả. Nhưng việc dùng nông dân nghèo vào công 
tác thu mua nông phẩm chứng tỏ chính quyền 
Bônsêvich không am tường về đời sống ở nông 
thôn. Theo một cách suy tính đơn giản, người cộng 
sản cho rằng nông thôn phân chia nhiều giai cấp và 
xung đột nhau. Nhưng trên thực tế, xã hội nông 
thôn liên kết nhau rất chặt chẽ để chống lại kẻ thù 
bên ngoài, nhất là chống lại những người ở thành 
phố. Một khi bắt buộc phải nộp nông phẩm thặng 
dư, cả làng họp lại để giải quyết bình đẳng việc 
đóng góp. Thay vì chỉ có nông dân giàu nộp số nông 
phẩm thặng dư, họ quyết định chia nhau đóng góp 
tùy theo khả năng từng gia đình. 
 
Nhưng vì bị cướp mất quá nhiều nông sản, nông 
dân bắt đầu phản đối. Nhiều vùng nông thôn nổi 
loạn. Trước các hành động hung bạo của các toán 
trưng thu, các cuộc chống đối của nông dân thật sự 
mang tính chất của một cuộc chiến tranh du kích. 
Cuộc chiến khởi đầu từ tháng 6 năm 1918. Trong 
tháng 7 và tháng 8 nông dân gây 110 cuộc nổi loạn. 
Các cuộc nổi loạn này lan tràn đến các vùng dưới 
quyền kiểm soát của ngưới Bônsêvich. Trong vòng 
vài tuần lễ, uy tín của chính quyền tiêu tan. Trong 
suốt ba năm thi hành chính sách trưng thu tài sản , 
đã xảy ra hàng ngàn cuộc chống đối. Chính quyền 
đã phải dùng quân đội để can thiệp vào một số cuộc 
nổi loạn của nông dân. 
 
Do việc áp dụng chính sách độc tài cứng rắn, một 
số tờ báo không thuộc nhóm Bônsêvich bị đóng 
cửa vĩnh viễn. Các cuộc đình công của thợ thuyền 
bị đàn áp thẳng tay. Thành viên của các đảng đối 
lập bị truy lùng khắp nơi. 

Trong hai tháng, 5 và 6, có 250 tờ báo của phe đối 
lập bị đóng cửa. Các Sô Viết mà đa số thành viên 
thuộc các đảng Mensêvich và đảng xã hội cách 
mạng ở các địa phương Kalouga, Tver, Riazan, 
Kostrama, Tov,  Oerel, Vologda,.. đều bị giải tán 
bằng võ lực. Hình thức giải tán tại hầu hết các Sô 
Viết diễn ra giống nhau. Sau vài ngày bầu cử, vì là 
nhóm thiểu số tại các Xô Viết, đảng Bônsêvich yêu 
cầu chính quyền đưa quân đội đến giải cứu. Các 
toán công an Tcheka tuyên bố lịnh giới nghiêm và 
cho nhân viên lùng bắt các đại diện của các đảng 
đối lập đắc cử trong các Sô Viết. Dzerjinski đề cử 
các đảng viên cộng sản trung tín đến các Sô Viết 
làm  cuộc đảo chánh, chiếm  quyền hành. 
 
Trong văn thư ngày 31 tháng 5 năm 1918 đề cử 
ông Eidok đến Tver , Dzerjinski chỉ thị:  
’’ Công nhân thợ thuyền đang chịu ảnh hưởng 
nhóm Mensêvich và nhóm xã hội cách mạng. Họ 
đình công, biểu tình và đòi thành lập chính phủ của 
những người xã hội. Ðồng chí phải cho niêm yết 
khắp nơi và thông cáo rằng các toán công an 
Tcheka sẽ hành quyết ngay tại chỗ các tên trộm 
cướp, các thành phần đầu cơ, các bọn phản cách 
mạng, và những ai có âm mưu chống lại chính 
quyền Bônsêvich. Ðồng chí ra lịnh bắt giam những 
người tư sản quý tộc, trung lưu không thường xuyên 
đóng góp lương thực cho nhà nước. Kiểm tra và lập 
danh sách. Danh sách này rất cần thiết cho chúng 
ta nếu họ chống đối. Ðồng chí hãy chọn trong các 
toán công an những người cương quyết, những 
người biết rõ rằng chỉ có bắn vào đầu người khác, 
mới bắt họ câm mồm tuân lịnh. Kinh nghiệm dạy 
cho tôi biết, chỉ cần một số ít người cứng rắn có thể 
làm thay đổi cán cân thắng bại.’’ . 
Việc giải tán các Sô Viết có các nhóm đối lập chiếm 
đa số và việc trục xuất các người mensêvich và 
đảng xã hội ra khỏi Ủy Ban nhân dên trung ương 
đã gây phẫn nộ trong dân chúng. Công nhân thợ 
thuyền tổ chức đình công tại các trung tâm kỹ nghệ. 
Tình trạng tiếp tế lương thực ngày càng tồi tệ. Tại 
vùng Kolpino gần thành phố Petrograd, thị trưởng 
ra lịnh cho quân đội bắn thẳng vào toán biểu tình 
chống nạn đói.  Có 10 công nhân tham dự biểu tình 
bị bắn chết. 
Tại nhà máy Berezoski gần thành phố 
Ekaterinbourg, Vệ binh đỏ bắn chết 15 người trong 
toán biểu tình tố cáo nhóm Bônsêvich biển thủ 150 
rúp và chiếm  đoạt các công ốc cao đẹp nhất của 
thành phố. Ngày hôm  sau, cả vùng bị giới nghiêm. 
Công án bắn chết 15 người không làm báo cáo về 
trung ương. 
Trong khoảng thời gian từ 15 tháng 5 đến 30 tháng 
6 năm 1918 , xảy ra rất nhiều cuộc biểu tình đẫm 
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máu ở Sormovo, Iaroslavl, Toula và tại các thành 
phố kỹ nghệ Oural, Nijni-Taguil, Belorektsk,Zlatous 
Ekaterinbourg. Các toán công an địa phương gia 
tăng các cuộc đàn áp. 
Trong ba ngày, từ 8 đến 11 tháng 6, Nha công an 
chính trị Tcheka họp đại hội toàn quốc dưới sự chủ 
tọa của Dzerjinski. Có tất cả 100 đại biểu 
của  12.000 nhân viên thuộc 43 đơn vị công an địa 
phương về tham dự. Cuối năm 1918, con số nhân 
nhiên của Tcheka lên đến 40.000. Và con số cao 
nhất của ngành này đã từng lên đến 280.000 nhân 
viên. Nhiều người cho rằng ngành công an còn 
đứng trên cả các Xô Viết và trên cả đảng cộng sản 
nữa. 
 
Nội dung của đại hội ngành công an nhằm xác định 
vai trò tiêu diệt các âm mưu phản cách mạng của 
Tcheka trên toàn lãnh thổ Cộng Hoà Sô Viết. 
Tcheka còn là cơ quan quyền lực hành chánh của 
Sô Viết. Ðại hội đã lập ra một sơ đồ tổ chức và kết 
thúc đại hội bằng một chương trình hành động, giao 
cho ban công an Tcheka thi hành trước khi làn sóng 
phản cách mạng nổi lên vào mùa hè năm 1918. Tất 
cả các toán công an địa phương phải thi hành theo 
mẫu tổ chức của trung ương Loubianka và phải 
hoàn thành trong một thời gian ngắn nhất. Công tác 
thực hiện từng bước như sau: Thu nhận tin tức tình 
báo; Ðiều nghiên các hoạt động của quân 
Mensêvich , quân Bạch Nga , các trường sĩ quan 
và hạ sĩ quan, các nhóm cách mạng thiên hữu, các 
nghiệp đoàn công nhân thợ thuyền, kiều dân ngoại 
quốc, thường dân và cả Hồng quân. Tóm lại, công 
an có nhiệm vụ điều tra và thành lập lý lịch từng 
người. Hồ sơ cá nhân được xếp theo từng loại , có 
ban phụ trách và quản lý  riêng. Như ban quản lý sĩ 
quan, ban phụ trách nghiệp đoàn,.. Các ban phụ 
trách này khi cần, sẽ tham dự các cuộc hành quân 
lục soát cùng với các toán công an.  
 
Hai ngày sau khi kết thúc đại hội, chính phủ cho tái 
lập án tử hình.  Án này đã được hũy bỏ sau cuộc 
cách mạng tháng 2 năm 1917, nhưng được áp 
dụng tại chiến trường, ở những vùng có lịnh giới 
nghiêm vào tháng 7 trong cùng năm  đó. Ðại hội kỳ 
hai , ngày 26 tháng 10 năm 1917 biểu quyết bãi bỏ 
án tử hình. Quyết định này đã làm cho Lenine phẫn 
nộ.  Lenine cho rằng bãi bỏ án tử hình là bày tỏ thái 
độ yếu đuối không thể chấp nhận được. Lenine và 
Dzerjinski luôn luôn đề nghị tái lập tính cách pháp 
lý của bản án tử hình. Nhất là xử dụng cơ quan ‘’ 
siêu pháp lý’’ của ngành công an để thi hành án tử 
hình. Bản án tử hình hợp pháp đầu tiên do tòa tuyên 
án ngày 21 tháng 6 năm 1918 là bản án ‘’ chống lại 
cách mạng’’ của Ðề đốc hải quân Tchastnyi. 

Vào ngày 20 tháng 6 năm 1918, lãnh tụ Bônsêvich 
của thành phố Petrograd là ông V. Volodarski, bị 
ám sát. Vụ ám sát xảy ra trong lúc tình hình ở cố đô 
rất căng thẳng. Mãy tuần lễ trước, sự liên hệ giữa 
đảng Bônsêvich và lực lượng công nhân thợ thuyền 
hết sức tồi tệ. Có hơn 70 vụ đụng độ giữa hai thế 
lực này trong tháng năm và tháng sáu. 
 
Ðể đối phó các cuộc đình công, chính quyền ra lịnh 
đóng cửa các hãng xưởng lớn, mặc dù các hãng 
xưởng này đã quốc hữu hóa. Về sau, các xí nghiệp 
nhỏ cũng bị đóng cửa luôn, nhằm để bẽ gãy hoàn 
toàn các âm mưu đình công. 
Sau vụ ám sát V. Volodarsk, một số thợ thuyền 
trong trong thành phố Petrograd bị bắt. Ban đại diện 
công nhân thợ thuyền Mensêvich của thành phố 
cũng bị giải tán. Hai ngày sau, công an bắt giam 
800 công nhân thợ thuyền. Lực lượng thợ thuyền 
tổ chức cuộc biểu tình phản đối đại quy mô vào 
ngày 2 tháng 7 năm 1918. 
Trong thơ của Lenine gởi cho Zinoniev, bí 
thư  thành phố Petrograd, cho chúng ta thấy cái suy 
tính chính trị bất thường của Lenine.  Lenine đã 
nhận định sai lầm về các cuộc nổi loạn của công 
nhân thợ thuyền sau vụ ám sát thủ lãnh V. 
Volodarski. Lenine tưởng rằng mục đích các cuộc 
biểu tình là để bày tỏ sự thương tiếc về cái chết của 
Volodarsk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zinoniev en Volodarski Lenine viết : 
‘’ Ðồng chí Zinoniev, Tôi vừa nhận được tin cho biết 
giới thợ thuyền ở Petrograd biểu tình đòi hỏi phải có 
hành động đối với vụ ám sát đồng chí Volodarski, 
nhưng đồng chí ( không thể là đồng chí của ủy ban 
nhân dân thành phố Petrograd ) đã chống lại. Tôi 
cương quyết phản đối đồng chí. Chúng ta bị tổn 
thương. Mặc dù chúng ta cổ võ khủng bố quần 
chúng theo như nghi quyết của thành phố, nhưng 
nếu  làm  như vậy, đồng chí sẽ làm  bế tắt tất cả 
sáng kiến đứng đắn của nhân dân. Ðiều này chúng 
ta không thể chấp nhận. Chúng ta đang ở trong thời 
chiến. Chúng ta cần hô hào nghị lực của quần 
chúng để chống lại  ‘’bọn phản cách mạng’’, đặc 
biệt là tại thành phố Petrograd. Nó quyết định thành 
quả của cuộc cách mạng. 
Chào đồng chí.’’ (... tiếp theo kỳ sau) 
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Mừng Xuân Đinh Dậu 
tại Hòa Lan 2017 
 
Arnhem 21/1/2017 (VNNS). Mặc dầu rời xa quê 
hương, Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan 
đã luôn sống đùm bọc trong yêu thương và duy trì 
các truyền thống văn hoá tốt đẹp của đất nước.  
Trong dịp mừng xuân Ðinh Dậu 2017, Cộng Ðồng 
VNTNCS tại Hoà-Lan đã tổ chức ngày hội xuân vào 
chiều ngày thứ bảy 21/1/201 tại thành phố Arnhem. 
Ðồng hương từ khắp nơi trên vương quốc Hoà-
Lan, một số đồng hương đến từ Bỉ, Ðức đến tham 
dự ngày hội xuân thật đông đủ, không quản ngại 
mưa tuyết và cái giá lạnh của mùa đông.  
 

 
 
Trước giờ khai mạc, khách tham dự đã có dịp 
thưởng thức các món ăn thuần tuý quê hương ở 
các gian hàng phở, đồ nhậu, bánh mì, bánh tét, 
bánh chưng, chè,...ngoài ra cũng có dịp tìm hiểu 
thêm các sinh hoạt của các hội đoàn tại Hoà-Lan 
qua trạm tuyên vận được đặt tại hội trường. 
 
Buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 19g00, mọi người 
cùng nghiêm trang hướng về bàn thờ tổ quốc và 
hát quốc ca, tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh vì tổ 
quốc và đồng bào bỏ mình trên đường vượt biên 
tìm tự do. Cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam được 
đặt cạnh cờ Hoà-Lan nói lên tấm lòng của người 
dân Việt không quên quê hương và lòng biết ơn của 
người Việt tỵ nạn đối với quê hương thứ hai. Ba vị 
bô lão tiến lên dâng hương trên bàn thờ tổ quốc 
trong tiếng trống khua vang càng làm tăng phần 
nghiêm trang của buổi lễ.  
Óng Nguyễn Quang Kế, người xướng ngôn đã giới 
thiệu sơ lược chương trình và mời ông Nguyễn 

Hữu Phước, chủ tịch Cộng Ðồng lên phát biểu. 
Trong diễn văn khai mạc, ông chủ tịch Cộng Ðồng 
chào mừng quan khách và đồng hương, đặc biệt là 
các phái đoàn đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng 
Sản tại Monchengladbach Ðức Quốc và Hội Người 
Việt Tự Do Vương Quốc Bỉ. Tiếp theo đó là lời phát 
biểu của các ông Nguyễn Văn Rị (hội trưởng 
NVTNCS Monchengladbach) và ông Nguyễn Ðức 
Hồ (đại diện hội NVTD Bỉ Quốc). Các vị này bày tỏ 
sự đoàn kết với người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại 
Hoà-Lan trong các công tác đấu tranh chung cho 
nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. 
Không khí hội trường thật sống động với màn biểu 
diễn muá lân do nhóm Minh Zone phụ trách, tiếp 
theo đó các em nhỏ vui mừng đón nhận những bao 
lì xì, một truyền thống không bao giờ thiếu trong các 
buổi mừng xuân do Cộng Ðồng tổ chức. 
 

 
 
Buổi văn nghệ thật đặc sắc với các màn biểu diễn 
võ thuật, vũ do nhóm Minh Zone trình diễn, nhóm 
thanh niên với các màn trình diễn ngoạn mục 
breakdance, streetdance, nhóm vũ thiếu nhi Ede đã 
nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt khen 
ngợi của khán giả. Màn trình diễn sớ táo quân do 
các anh Quang Kế và Quốc Hiền đã tổng hợp tình 
hình thế giới và Việt Nam  một cách ngắn gọn và 
đầy súc tích. Chương trình văn nghệ năm nay do 
Ban Nhạc Mây Hồng phụ giúp với một lực lượng ca 
sĩ thật hùng hậu gồm Thy Hà, Tường An, Anh 
Hồng, Vũ Thuỷ, Hoàng Mai, Mỹ Linh, Quốc Hùng, 
Huy Tài, Thảo Quyên, Như Loan, Koby Trương. 
Ngoài ra còn có một số anh chị không thuộc ban 
văn nghệ cũng đóng góp chương trình gồm chị 
Tuyết Lê, anh Quang Kế, các anh chị đóng góp 
trong phần tân cổ giao duyên, ảo thuật. 
Trong buổi hội mừng xuân, ban tổ chức cũng dành 
ít thời giờ để ban tổ chức bầu cử nói về cuộc bầu 
cử tân ban chấp hành Cộng Ðồng nhiệm kỳ 2017-
2020 được dự trù vào tháng 6 năm 2017 và kêu gọi 
đồng hương tích cực tình nguyện ứng cử. Chương 
trình văn nghệ chấm dứt lúc 1g00 sáng ngày hôm 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 3  n ă m  2 0 1 7                             30 

 
sau, mọi người than dự đã hưởng được một buổi 
hội xuân thật đầm ấm. 
  
Thế Truyền tường thuật 
 

Tham dự Tết tại Monchengladbach. 
Mochengladbach, 4-2-2017 -  Trong tinh thần kiến 
tạo mối thâm giao giữa các cộng bạn để từ đó cùng 
nhau phối hợp nhịp những công tác hữu ích trong 
cộng đồng, một phái đoàn cộng đồng Hòa Lan gồm 
ông chủ tịch, Nguyễn Hữu Phước và bà phó chủ 
tịch ngoại vụ, Nguyễn Thị Tuyết Lê đã đến tham dự 
đêm hội xuân của quý đồng hương tại vùng 
Monchengladbach. 
Hội trường là một sân thể thao rộng lớn có sức 
chứa trên dưới 1500 khách. 

 
Chương trình bắt đầu từ 18:00 giờ với các nghi 
thức khai mạc thật trang nghiêm như tế tổ, rước cờ, 
múa lân, lì xì. Ban tổ chức ở đây làm công tác ngoại 
vận rất thành công qua việc mời các vị chính khách 
của thị xã, đại diện các đảng phái chính trị cũng đến 
tham dự đông đủ. 
Ban tổ chức rất chu đáo trong việc tiếp khách đã 
đặt hai hàng ghế VIP dành cho các vị đại diện cộng 
đồng người Việt và các vị chính khách với hàng ghế 
đầu phải và trái. 
Chương trình được hướng dẫn bỡi các anh chị 
thuộc thế hệ trẻ rất sinh động bằng hai ngôn ngữ 
Việt - Đức. Đến khoảng 20:00 giờ đồng hương đến 
chật ních phòng, nét đặc biệt ở đây là quý khách là 
những nam thanh, nữ tú ở lứa tuổi đôi mươi chiếm 
đại đa số. 
Nhìn từ phía sân khấu xuống, bên tay phải của hội 
trường là những hình ảnh của những ngày đầu tỵ 
nạn của đồng hương ở đây và những hình ảnh lưu 
niệm của 3 lần xây dựng tượng đài thuyền nhân: 
Hamburg 2006, Troisdorf (Hambourg 2007), cảng 
Hamburg 2009. 
Bên ngoài của hội trường là một dãy hành lang rộng 
với các gian hàng ẩm thực như bánh tét, bánh 
chưng, bánh ích, bánh xu xê, bánh mì, bún thịt 
nướng, v.v... thực khách chen chút mua hàng đông 

đúc làm các chủ gian hàng xoắn xít thu tiền không 
kịp. 
Phài đoàn Hòa Lan đến 23:00 giờ phải chia tay với 
ban tổ chức ra về trong sự luyến tiếc, vì phải di 
chuyển trên đoạn đường trên dưới 170 km. 
 Bạch Mai tường trình 
 

Tết tại Lisse (Bollestreek). 
Lisse, 11-2-2017 – Năm nay điều đáng vui mừng 
là đồng hương tựu về tham dự đêm hội xuân do địa 
phương mình tổ chức rất đúng giờ người người 
chen người kín hội trường như chương trình đã 
chuẩn bị, với các nghi thức chào cờ, mặc niệm, tế 
tổ diễn ra thật trang nghiêm và mọi người cùng cảm 
nhận hướng về quê hương ngày tết cổ truyền, tiếp 
đến tiết mục mục múa lân là mục các cháu thích 
nhất vì sau đó các cháu sẽ được nhận lí xì mừng 
tuổi, chúc xuân đầu năm như lời phát biểu khai mạc 
của ông Đỗ Chức, tân chủ tich hội người Việt tại 
Lisse. 
Đặt biệt hôm nay tân ban chấp hành hội người Việt 
tại Lisse ra mắt và cũng chân thành cảm ơn sự 
đóng góp tích cực của cựu ban đại diện trong thời 
gian qua như lời chị MC Thu Vân giới thiệu đã nhận 
được tràng vỗ tay nồng nhiệt của cả hội trường. 
Phần phát biểu của ông Nguyễn Quang Kế phó chủ 
tịch nội vụ đại diện BCH CĐVNTNCS/HL đến tham 
dự theo lời mời cũa ban đại diện địa phương, trong 
tâm tình cùng chia sẻ những quan niệm ý nghỉa về 
ngày tết truyền thống đối với chúng ta những người 
Việt tỵ nạn, ta xa hương nhưng không mất quê 
hương, gởi đến quí đồng hương và gia đình lời cầu 
chúc an lành hạnh phúc trong năm mới, và một điều 
thiết tha cổ vũ tinh thần là giữ vững xây dựng cộng 
đồng ngày một vững mạnh cho hôm nay và thế hệ 
mai sau, đồng thời Ông cũng trao bức hình “Tượng 
Đài Thuyền Nhân “ cho Ông Đỗ Chức tân chủ tịch 
hội người Việt tại Lisse và ông Nguyễn Đức Hoạt 
(cựu thành viên UBXDTĐTN) là món quà lưu niệm 
đồng thời gởi gấm tâm tình cùng nhau gìn giữ và 
bảo tồn công trình chung của chúng ta. 
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Phần ẩm thực được phục vụ theo danh sách đồng 
hương ghi danh tham dự đúng nghĩa là một bữa 
liên hoan đầu xuân như câu đối trên sân khấu đã 
có ghi…Thịt kip dưa hành câu đối đỏ - cây nêu tràng 
pháo bánh chưng xanh  (năm con gà nên nhiều 
món chế biến bằng gà mà thật ngon ).Tiếp theo 
mục nhạc xuân  có thể nói chơi rất xộp vì đã mời 
được ban nhạc, MC Ngoc Anh và các ca sĩ Mây 
Hồng về để phục vụ đêm nhạc xuân thì còn gì 
bằng…những tràng vỗ tay nồng nhiệt dành cho các 
giọng ca đã đem đến niềm vui cho mọi người. 
Bên cạnh đó các cháu nhỏ cũng có một không gian 
riêng để chơi bầu cua cá cọp, và có các huynh 
trưởng giúp các cháu chơi các trò chơi…các cháu 
thật thích, cuối chương trình là phần góp vui của 
các giọng ca tại địa phương… dù không khi đón 
xuân vẫn rộn ràng theo từng bước nhảy và dàn 
nhạc êm đềm , nhưng mọi người cũng phải chia tay 
nhau ra về và không quên nói với nhau câu chào ... 
“hẹn gặp lại mùa xuân mới”. 
 Quang Huy tường trình. 
 

Tết Purmerend. 
Purmerend, 18-2-2017 – Hôm nay cộng đồng địa 
phương Purmerend tổ chức đón xuân Đinh Dậu 
cũng là buổi văn nghệ mừng xuân cuối cùng trong 
Hòa Lan. 

 
 
Theo chương trình thông báo thì đồng hương đến 
chưa đúng giờ mà BTC mong muốn là 19 giờ khai 
mạc…và rồi đến 20 giờ thì hội trường cũng đã 

không còn chiếc ghế trống nào, giống như không 
hẹn mà mọi người cùng đến trễ một chút cho btc 
hồi hộp, bất ngờ …, Nhìn chung ai ai cũng vui tươi 
trang phục đẹp như hoa xuân nhất là các chị em và 
các cháu. Nhìn lên trên sân khấu với tổng lực của 
Ban nhạc Mậy Hồng gồm 12 ca sĩ cùng với Ban 
nhạc theo như lời giới thiệu của anh MC Vũ Ngọc 
sẽ là một chương trình ca nhạc thật đặt biệt phục 
vụ cho đồng hương, một tấm hình thật đẹp khi tất 
cả ACE Mây Hồng được nhận lì xì mừng xuân do 
đại diện cộng đồng Purmerend anh Thịnh trao tặng. 
Qua lời phát biểu khai mạc của Ông Thịnh đại diện 
ban đại diện địa phương chân thành cám ơn sự 
hiện diện của đồng hương xa gần và nhất là vinh 
dự được chào đón đại diện BCH Công Đồng 
VNTNCS/HL. 
  
Qua các nghi thức khai mạc thắp nén hương trước 
bàn thờ tổ tiên để nhớ đến công đức tiền nhân trong 
sự trang nghiêm cùng với giấy phút mặc niệm 
tưởng nhớ đến những người đã hy sinh vì hai chữ 
tự do, mục múa lân và lì xì cũng đã được các cháu 
vui mừng đón nhận. 
 
Tiếp theo là ông Nguyễn Quang Kế, phó chủ tịch 
nội vụ đại diện BCH /CĐVNTNCS/HL đã có lời phát 
biểu “ Kính chúc ban đại diện địa phương luôn duy 
trì được nét văn hóa truyền thống, ngày Tết là một 
trong những nét đặc trưng không thể thiếu khi còn 
nói đến một cộng đồng Việt Nam tại địa phương 
này, cùng kính chúc quí đồng hương một năm mới 
an khang – thịnh vượng”.  
 
Sau phần phát biểu ông Nguyễn Quang Kế đã trao 
tặng quà lưu niệm “ Hình Tượng Đài Thuyền Nhân” 
cho anh Thịnh, hội trưởng hội người Việt Nam 
Purmerend, anh Tấn,và anh Phương là (ông bầu, 
nhà tài trợ, MC của ban nhạc Mây Hồng) hai anh 
đã có công rất lớn trong việc gây quỹ ủng hộ cho 
Tượng Đài, cả hội trường rất vui khi được nhìn thấy 
hình ảnh tượng đài như chợt gợi lại bao gian truân 
kỷ niệm cho chính mình. 
 
Chương trình dạ vũ mừng xuân do Ban nhạc và các 
nam nữ ca sĩ của Mây Hồng đã làm cho sân khấu 
và sàn nhảy luôn luôn tưng bừng vui nhộn, thật khó 
mà có thể quên được những nét văn hóa của ngày 
tết chúng ta khi trên các bàn có những món ăn 
thuân túy của quê hương, mọi người vừa ăn uống 
vừa thưởng thức ca nhạc vũ cùng những vô vàn 
câu chuyện đầu năm. Đã 2 giờ sáng tất cả cùng 
tạm biệt đêm xuân với nhiều luyến tiếc. 
 
VNNS tường thuật. 
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Hội Tết Chùa Vạn Hạnh 
 
Quảng Phúc  

 Ðối với người Việt Nam, Tết là ngày của hy vọng, 
là ngày của đoàn tụ, là ngày mọi người bằng mọi 
cách trở về dưới mái ấm gia đình. Ngày mà  con 
cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ, anh em, để 
chúc trường  thọ, an vui, hòa thuận.  Hòa Lan vào 
mùa này chỉ thấy tuyết băng và giá lạnh. Không khí 
đón Tết Nguyên Ðán được khép kín trong phạm vi 
gia đình, chúng ta không hưởng được không khí 
Tết ngoài đường phố, trong các cửa hàng. Chúng 
ta âm thầm đón chào xuân mới.  
May mắn thay, người Phật tử Việt Nam tại Hòa Lan 
có ngôi chùa Vạn Hạnh để cùng tụ họp đón xuân. 
Ngôi chùa tượng trưng cho căn nhà Việt Nam. Phật 
tử về chùa lễ Phật để cùng nhau chúc mừng năm 
mới, để cùng nhau sống lại những giờ phút thiêng 
liêng theo phong tục cổ truyền. Ngôi chùa không chỉ 
có ý nghĩa  tôn giáo mà còn mang tính chất dân tộc, 
một mái ấm gia đình.  
 
 Chuẩn bị. 
Tết bắt đầu đến với chùa Vạn Hạnh khi những cành 
mai được dựng lên bên trong chánh điện, khi các 
chị nhịp nhàng và thận trọng chia nhau đánh bóng 
lư hương và lau dọn bàn thờ. Những đóa hoa tươi 
được khéo léo cắm trong lọ lục bình thành những  
 
tác phẫm nghệ thuật tuyệt đẹp dâng lên bàn thờ. 
Trong gian nhà bếp, người ta đang tính toán sẽ nấu 
những món gì cho ba ngày Tết. Các anh, các chị 
chuẩn bị mọi thứ, từ nồi niêu song chảo đến gạo, 
rau, đậu hũ để  phục vụ các bữa cơm chay cho Phật 
tử và đồng hương. Ngoài sân, các anh đang lau 
chùi cửa kiếng, treo cờ Phật giáo, quyét dọn sân 
chùa hay dựng lều đặt sạp. Tất cả nhịp nhàng, 
không ai bảo ai, bằng sự tự nguyện, các anh chị em 

âm thầm chuẩn bị đón Xuân với tâm thành kính 
dâng đức Từ phụ.   

 
Nhưng không khí Tết rõ nét và nổi bật lên khi những 
chiếc bánh chưng bắt đầu được gói trong căn bếp 
chùa Vạn Hạnh. Những chiếc lá chuối thay lá dong 
đã được rửa sạch, xếp gọn ghẽ cạnh các thùng 
nếp, đậu xanh và đậu hũ đã thái nhỏ. Hơn mười 
năm nay, vào dịp Tết Nguyên Ðán, các anh chị 
nhóm Thực Tập Chánh Niệm phát tâm nấu bánh 
chưng chay cúng dường. Các chiếc bánh chưng 
vuông vắn, gói trong lá chuối, được từ từ thả vào 
nồi nưóc sôi thật lớn. Nhanh chóng và  gọn gàng 
như dân gói bánh chuyên nghiệp. Trong lúc gói 
bánh, những câu chuyện vui được kể nhau nghe và 
cảm động hơn nữa, năm nào trong lúc làm việc, mọi 
người đều được quý Thầy giảng một pháp ngắn 
hay giải đáp các thắc mắc về Phật pháp. 
 
Cúng giao thừa. 
Theo phong tục cổ truyền, cúng giao thừa là giây 
phút tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới. Người 
Việt Nam có tục lệ cúng trời đất. Tại Việt Nam, các 
mâm lễ được đặt trước cửa nhà. Ðúng 12 giờ đêm, 
gia chủ lễ đốt nhang, khấn vái cầu xin gia đình an 
cư lạc nghiệp. Ðêm giao thừa mang một ý nghĩa 
thiêng liêng trong một bầu không khí trang nghiêm, 
một giây phút tĩnh tâm êm đềm. Sau đó, mọi người 
quây quần chúc Tết nhau mọi sự an lành.  
 
 Không quên tập tục xưa, năm nào chùa Vạn Hạnh 
cũng tổ chức cúng giao thừa và đón mừng Xuân 
mới. Mặc dù thời tiết giá lạnh dưới không độ, nhưng 
hàng trăm Phật tử đã trở về chùa để cùng nhau đón 
giao thừa. Trong đêm trừ tịch, dưới ánh hào quang 
của chư Phật, nơi chánh điện trang nghiêm, mọi 
người chắp tay niệm Phật, câu kinh tiếng mõ vang 
lên như nhắc nhở người con Phật hãy giữ tâm 
thanh tịnh và tìm sự an lạc trong tâm hồn. Sau nghi 
thức tụng niệm nơi chánh điện, mọi người bước 
vào phòng Tổ, câu kinh nhịp mõ lại vang lên. Ðây 
là giây phút cúng tổ tiên, tưởng nhớ đến ông bà, 
cha mẹ hay thân nhân đã khuất và cầu cho hương 

Thượng tọa trụ trì chúc xuân, phát lộc 
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linh được hưởng phước lành nơi cửa Phật. Trong 
giây phút thiêng liêng, thời gian như ngưng đọng, 
gian phòng ngạt ngào mùi nhang, hương thơm bay 
bổng đến các người thân yêu đã khuất. Phút giây 
tĩnh lặng nhưng huyền diệu và cảm động.  
 
Sau các nghi thức tụng niệm, thầy trò cùng nhau 
tập trung dưới hội trường để trà đàm và tham gia 
các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, để chờ đến 
giờ cúng giao thừa.  
 
Chưa bao giờ có một chương trình văn nghệ đầm 
ấm tươi vui và sôi nổi như vậy. Chưa bao giờ các 
“tài hoa” văn nghệ nở rộ như đêm nay. Từ sớ táo 
quân đến các bản nhạc ca ngợi mùa xuân được các 
ca sĩ cây nhà lá vườn thay nhau trình diễn. Dịp này 
không thể thiếu vắng những bản vọng cổ đầy tình 
tự quê hương, đưa mọi người trở về với kỷ niệm 
của riêng mình nơi quê nhà. Gần 12 gìờ đêm, thầy 
trò lên chánh điện để lạy Phật đầu năm, và sau khi 
trao đổi lời chúc năm mới an lạc, mọi người hoan 
hỉ nhận lộc từ thầy Minh Giác.  
 
 Ngày lễ chính. 
Hàng năm vào dịp Tết, chùa Vạn Hạnh thường tổ 
chức lễ Tết đúng vào các ngày giao thừa và mồng 
một Tết, sau đó tổ chức một ngày lễ chính vào ngày 
chủ nhật để cho Phật tử và đồng hương tiện về 
tham dự. Năm nay Tết Nguyên Ðán rơi vào một 
ngày cuối tuần cuối tháng giêng nên ngày lễ chính 
được tổ chức vào ngày chủ nhật, mùng 2 Tết. 

Ngay từ sáng sớm, dòng ngưòi lũ lượt kéo về chùa 
lễ Phật và chúc xuân. Chánh điện không còn chỗ 
trống, hội trường cũng đông nghẹt bà con. Mọi 
người gặp nhau tay bắt mặt mừng, lời chúc xuân 
rộn rã khắp nơi. Các gian hàng bán đồ chay tấp nập 
người qua lại. Ðúng là vui như ngày Tết!  
 

Trong chánh điện, Phật đài uy nghi, các cặp chân 

đèn, lư hương bóng lọng, những bình hoa tươi  đẹp 

tuyệt, mai vàng rực rỡ hai bên bàn thờ. Dưới sự 

hướng dẫn của hai thầy, mọi người chắp tay khấn 

nguyện. Ánh sáng nhiệm mầu tỏa rộng khắp nơi, 

mời gọi mọi người về với chánh đạo.  

 Tết đến, chùa Vạn Hạnh không thể thiếu tiết mục 

múa lân sôi nổi do Gia Ðình Phật Tử đảm nhận. 

Ðây là giây phút rộn ràng, vui tươi nhất. Các em 

nhỏ cố gắng tiến ra ngồi phía trước để được coi gần 

hơn. Những tràng pháo tay vang lên cùng những 

tiếng ồ khi lân phóng lên cao và khi lân trầm mình 

quỳ lạy trước bàn thờ Phật. Các Thầy gửi lời chúc 

xuân đến mọi người và sau đó lộc xuân được chính 

hai Thầy trao đến mọi người.  

 Những nghi lễ đã xong, mọi người được thưởng 

thức bữa cơm chay đầu năm ngon miệng. Có ai biết 

rằng để có bữa cơm chay tươm tất phục vụ gần 

1500 Phật tử và đổng hương, các bác, các anh, các 

chị đã phải chuẩn bị và làm việc liên tục trước đó 

bao ngày. Buổi chiều cùng ngày, Ban Văn Nghệ với 

sự trợ giúp của ban nhạc Bình Minh đã cống hiến 

một chương trình văn nghệ quê hương thật vui và 

sôi động.         

Mỗi năm một lần, vào dịp Tết Nguyên Ðán, người 

Việt tha hương tìm lại được cội nguồn, phong tục, 

kỷ niệm xưa. Tháng giêng đã hết, ba ngày Tết đã 

qua, nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng đâu đây qua 

chiếc  

bánh chưng xanh, lộc Phật nhận được của Thầy 

trang trọng đặt trong tủ kiếng nơi phòng khách, và 

bài thơ chúc xuân nhận được từ người bạn phương 

xa.   

 Tháng Giêng thánh thót nhịp ba  

Tháng Giêng  
xanh biếc, mượt mà phù vân  
Tháng Giêng  cười nụ trong ngần  
Tháng Giêng  
thay áo thanh tân giữa trời  
Tháng Giêng  khép lại đầy vơi  
Tháng Giêng   
vỗ nhịp hát lời con tim  
Tháng Giêng  nhấp nhánh... lặng im  
Tháng giêng   
rơi xuống... tôi tìm lại tôi   
  
Lục Bát Tháng Giêng, Doãn Quốc Vinh  
Xuân Ðinh Dậu 2017 
 

 

Múa lân và văn nghệ  mừng xuân 
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TIN THẾ GIỚI 

 

 

 
VOA: Trung Quốc đang đàm phán song 
phương về Biển Đông 
 

 
 
Máy bay ném bom Trung Quốc bay trên bãi cạn 
Scarborough 
 
Trung Quốc đang đối thoại với từng nước một trong 
khu vực Đông Nam Á về các quyền lợi chung trong 
việc khai thác hải sản và nhiên liệu hóa thạch trong 
khu vực Biển Đông đang có những tranh chấp chủ 
quyền chồng chéo. Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc 
hoặc việc thiếu niềm tin chính trị sẽ gây cản trở cho 
bất kỳ một thỏa thuận chính thức nào và có thể sẽ 
chuyển trọng tâm sang các thỏa thuận kinh tế 
không chính thức. 
 
Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Việt Nam đã 
gặp nhau vào tháng trước để thảo luận về hợp tác 
hàng hải mà có thể bao gồm việc thăm dò dầu khí 
dưới biển. Đó là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc 
nhằm đối thoại riêng với các quốc gia có tranh chấp 
hàng hải kể từ khi một tòa trọng tài quốc tế ở La 
Hague ra phán quyết vào tháng Bảy năm ngoái nói 
rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với 
khoảng 95% diện tích trên biển Đông là thiếu cơ sở 
pháp lý. Trung Quốc cũng đối thoại với Malaysia và 
Philippines về vùng biển có diện tích 3,5 triệu km 
vuông, nơi có nguồn hải sản và trữ lượng dầu khí 
dồi dào, và là một hải lộ quốc tế trọng yếu. 
 
Các thỏa thuận với Trung Quốc sẽ giảm bớt những 
căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền bằng cách 
cho tất cả các quốc gia một ít quyền lợi mà không 
mất đi sự kiểm soát hiệu quả của bất kỳ quốc gia 
nào. Trung Quốc bác bỏ phán quyết của trọng tài 
quốc tế nhưng sau đó đã tự tìm cách cải thiện quan 
hệ với các nước đang có tranh chấp. 

RFA: Tổng thống Hollande trả đũa Tổng 
thống Mỹ sau khi ông Trump chỉ trích nước 
Pháp 
 
Tổng thống Hollande trả đũa Tổng thống Mỹ sau khi 
ông Trump chỉ trích nước Pháp việc cấm mang 
khăn che mặt truyền thống của Hồi Giáo cũng như 
các chính sách nhập cư của Pháp và EU. Tổng 
thống Pháp cho rằng ông Trump không thể nói như 
vậy với đồng minh và nhấn mạnh, nhất là không 
nên dùng lời lẽ này đối với nước Pháp. 
 
Tổng thống Trump trong khi bảo vệ quan điểm  
chống người nhập cư trái phép của ông tại Mỹ đã 
lấy Pháp, Đức và Thụy Điển ra như những quốc gia 
thất bại. Ông từng nói với các nhân vật bảo thủ 
ngay khi có cuộc biểu tình bên ngoài Wahington 
vào hôm thứ Sáu rằng "Hãy nhìn vào những gì 
đang diễn ra ở Thụy Điển. Hãy nhìn vào những gì 
đang diễn ra ở Đức. Hãy nhìn vào những gì đang 
xảy ra ở Pháp. Hãy xem Nice và Paris". Tổng thống 
Trump kể lại câu chuyện một người bạn của ông 
vốn rất yêu thích kinh đô ánh sáng nhưng đã không 
còn sang Paris nữa vì sợ khủng bố, đây là cách mà 
người Pháp cho rằng Tổng thống Trump đang cổ 
vũ cho việc người Mỹ nên ngưng du lịch Paris sau 
khi những vụ khủng bố xảy ra. Tuy nhiên chính 
Tổng thống Pháp lại nói rằng khi điện thoại với ông 
Trump thì Tổng thống Mỹ xác định là rất yêu thích 
nước Pháp. 
 

 
Ông Boris Nemtsov từng chỉ trích cuộc chiến của 
Nga tại Đông Ukraine và kêu gọi có 'bầu cử tự do' 
thực sự ở nước Nga. 
 

BBC: Moscow tuần hành tưởng niệm Boris 
Nemtsov 
Một cuộc tuần hành đã được diễn ra hôm Chủ nhật 
26/2 tại Moscow để tưởng nhớ lãnh đạo đối lập 
Nga, Boris Nemtsov, người đã bị bắn chết trên một 
cây cầu bên ngoài điện Kremlin vào năm 2015. 
Nemtsov, một nhà cải cách, dân chủ và một phó thủ 
tướng dưới thời cựu Tổng thống Boris Yeltsin, là 
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một nhà chỉ trích gay gắt Tổng thống Vladimir Putin. 
Ông đã cáo buộc Tổng thống Nga phát động một 
cuộc chiến tranh bất hợp pháp với Ukraine, khiến 
gây ra các biện pháp trừng phạt của phương Tây 
và một cuộc khủng hoảng kinh tế. Ông cũng đã có 
kế hoạch công bố một hồ sơ về sự tham gia của 
Nga ở đông Ukraine. 
 
Ông Nemtsov cũng kêu gọi có "các cuộc bầu cử 
 trung thực" chỉ vài giờ trước khi ông bị giết. 
Hàng chục ngàn người đã xuống đường ở Moscow  
hai ngày sau khi ông bị sát hại và hàng ngàn người 
khác đã tham dự đám tang của ông. Các đồng minh 
chính trị của ông Nemtsov tin rằng vụ sát hại này 
nhằm khủng bố họ và khiến họ phải im lặng. Còn 
nhà hoạt động đối lập Vladimir Kara-Murza đã kêu 
gọi mọi người tham gia các cuộc biểu tình tưởng 
niệm St Petersburg và Yekaterinburg hôm Chủ nhật 
26/2/2017. 
 

RFI: Đức nghe lén nhiều hãng truyền thông 
nước ngoài 
 
Cục Tình Báo Liên Bang Đức (BND) đã do thám 
các nhà báo của nhiều cơ quan truyền thông nước 
ngoài, như BBC, New York Times hay hãng tin 
Reuters. Thông tin trên được tuần báo Đức Der 
Spiegel khẳng định ngày 24/02/2017. 
 
Theo một số đoạn trích trong bài báo của tuần san 
có tiếng tại Đức và được phát hành ngày 25/02, từ 
năm 1999, Cục Tình Báo Liên Bang Đức đã xếp 
vào danh sách nghe lén « ít nhất 50 số điện thoại, 
số fax hay địa chỉ thư điện tử » của các nhà báo và 
ban biên tập. Trả lời AFP, nhà báo Martin Knobbe 
của tuần san Đức cho biết  « không rõ hoạt động 
theo dõi này được tiến hành từ bao giờ. Chúng tôi 
nghĩ hiện giờ nó không còn hoạt động, nhưng 
chúng tôi không chắc chắn lắm ». 
 

 
Trong danh sách theo dõi có « vài chục » số điện 
thoại của các nhà báo làm việc cho đài BBC tại văn 
phòng ở Luân Đôn và Afghanistan, hoặc tại ban 
biên tập quốc tế của BBC World. Một số điện thoại 
của tờ New York Times ở Afghanistan cũng bị nghe 

lén. Tương tự, nhiều số điện thoại di động và vệ 
tinh của hãng tin Anh Reuters tại Afghanistan, 
Pakistan và Nigeria cũng nằm trong danh sách. 
Phát ngôn viên của BBC phát biểu với AFP rằng « 
rất thất vọng khi biết những thông tin này. Lẽ ra các 
nhà báo của chúng tôi phải được tự do và được 
đảm bảo an toàn khi hoạt động, cùng với sự bảo 
đảm tuyệt đối cho các nguồn tin. Chúng tôi kêu gọi 
các chính phủ tôn trọng quy cách hoạt động của 
một nền báo chí tự do ». 
 
Được tuần san Der Spiegel trích dẫn, chi nhánh của 
Phóng Viên Không Biên Giới tại Đức (Reporter 
Ohne Grenzen), tố cáo « sự tấn công khủng khiếp 
nhắm vào tự do báo chí » và cho biết đang suy nghĩ 
để đưa vụ việc ra pháp luật. 
 
TQH-tóm lược 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trên con đường thế hệ 
 
Anh vẫn nhớ những con đường quê cũ  
Cong theo chiều của tổ quốc yêu thương  
Nghìn sao lạ sáng soi bờ liễu rũ  
Thời hoa niên theo giấc mộng vô thường  
 
Còn ở đó một quê nghèo nắng bỏng  
Vết chân mòn trên những cánh đồng khô  
Chiều viễn xứ anh ngồi nghe tiếng sóng  
Đời mười năm chưa hết nợ giang hồ  
 
Anh muốn hát bài ngợi ca đất nước  
Sao ý tình như lạc chốn xa khơi  
Đôi tay nhỏ, một tâm hồn tập bước  
Làm sao anh ôm hết mộng trên đời  
 
Thơ anh đấy vẫn sẽ buồn như thế  
Vẫn một màu sương khói giữa chiều lam  
Thơ anh viết cho cuộc đời dâu bể  
Cho niềm đau chất chứa ở trong lòng  
 
Anh mơ viết ngàn lời thơ tuyệt đẹp  
Cho bạn bè cho tổ quốc Việt Nam  
Gởi qua đấy một tấm lòng sắt thép  

Trong như gương và thắm tựa hoa hồng  
 
Anh đã nguyện đi trên đường thế hệ  
Sẽ không buồn vì có các em theo  
Đi đi nhé chẳng bao giờ quá trễ  
Để muôn đời lịch sử tiếng thông reo. 
 
Trần Trung Đạo 
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 TIN VIỆT NAM 

 

 

RFA: Nguyễn Phú Trọng: Phải kỷ luật vài 
người để cứu muôn người 
 

 
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của 
đảng năm 2016 được tổ chức hôm 24/2 tại Hà Nội. 
Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng cộng 
sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Truyền 
thông trong nước trích phát biểu của ông Trọng là 
phải ‘kỷ luật vài người để cứu muôn người’. 
 
Theo chỉ đạo của ông này sau khi nghe các quan 
chức khác trong đảng báo cáo về công tác kiểm tra, 
giám sát của đảng cộng sản Việt Nam trong suốt 
năm qua, thì vào năm nay các cấp làm công tác 
kiểm tra của đảng phải kịp thời nhắc nhở, chấn 
chính, ngăn chặn những hành vi bị cho là vi phạm 
chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà 
nước. Giới quan sát cho rằng tổng bí thư đảng cộng 
sản Việt Nam đang làm theo chiến dịch mà tổng bí 
thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung 
Quốc đang thực hiện với tên gọi ‘Đả hổ, diệt ruồi’. 
Biện pháp này được nhận định nhằm thanh trừng 
những phần tử có tư tưởng, đường lối khác với số 
lãnh đạo đang nắm quyền hiện nay. 
 

VOA: Hội đồng Liên tôn lên án vụ đàn áp 
Song Ngọc 

 

Chỉ sau khi mới đi được 20 km, đoàn giáo dân đi 
khiếu kiện đã bị lực lượng công an “gài bẫy”, cho 
người “trà trộn … ném đá vào cảnh sát cơ động” và 
làm bị thương gần 50 giáo dân. (Ảnh Tin Mừng cho 
Người nghèo) 
 
Hội đồng Liên tôn Việt Nam mới đây đã ra tuyên bố 
lên án nhà chức trách tỉnh Nghệ An đàn áp một 
đoàn giáo dân khi họ cố gắng đi nộp đơn kiện hãng 
Formosa. Hội đồng – với thành viên thuộc các tôn 
giáo Cao Đài, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa 
Hảo và Tin Lành – đã gửi ra tuyên bố hôm 21/2. 
 
Tuyên bố cáo buộc rằng hôm 14/2 chính quyền 
Nghệ An đã ngăn cản và đàn áp các giáo dân Giáo 
xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An, khi họ trên đường đi 
đến đến tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, để nộp 
đơn đòi hãng Formosa bồi thường. Thông qua 
tuyên bố của mình, Hội đồng Liên tôn tố cáo rằng 
“nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam” vi phạm 
nghiêm trọng các quyền con người, đặc biệt là “vi 
phạm trắng trợn quyền khởi kiện của công dân”. 
 
Hội đồng cũng phản đối công an, cảnh sát Nghệ An 
đã gài bẫy, vu khống, sử dụng vũ lực thô bạo đối 
với nhân dân, khi họ đang thực hiện quyền công 
dân một cách đúng luật và ôn hoà. 
 
Linh mục Đinh Hữu Thoại, một trong những người 
ký tuyên bố của Hội đồng Liên tôn, nói thêm với 
VOA về mục đích của tuyên bố: 
“Một mục đích của chúng tôi khi lên tiếng là để cho 
những kẻ đã gây ra những việc này là họ phải ý 
thức, họ phải thay đổi, thay đổi hành vi của họ. Nhà 
cầm quyền này họ đâu có tôn trọng pháp luật đâu. 
Mình chỉ lên tiếng nói rồi họ lắng nghe, họ phản hồi 
thì tốt. Không thì mình cứ tiếp tục dùng áp lực cách 
này cách khác thôi”. Linh mục Thoại hiện phụ trách 
Giáo phận Đà Nẵng, vùng Quảng Nam. 
 

Hà Nội: Hàng chục người tưởng niệm cuộc 
chiến Việt-Trung 1979 
 
Vào hôm 17/02/2017, hàng chục người đã tập hợp 
trước tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm thủ đô Hà 
Nội để kỷ niệm 38 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh 
biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu của Việt Nam 
chống lại Trung Quốc xâm lược. Theo ghi nhận của 
hãng tin Mỹ AP, những người tham gia đã đến đặt 
hoa và thắp nhang trước tượng vua Lý Thái Tổ, 
dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của lực lượng cảnh 
sát, đã dùng loa phóng thanh kêu gọi đám đông giải 
tán. 
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AP đã trích lời một người tham gia đến dự lễ tưởng 
niệm bày tỏ nỗi « xúc động » trước việc còn có 
người nhớ đến những người đã hy sinh trong cuộc 
chiến tranh biên giới chống Trung Quốc vào năm 
1979, những cũng bất bình trước việc chính quyền 
cố gắng hạn chế những cuộc tưởng niệm công 
cộng. 
 
Theo hãng AP, chính phủ Việt Nam không có hoạt 
động chính thức nào đánh dấu sự kiện này, và cố 
gắng giới hạn các cuộc biểu tình phi chính thức. 
Thế nhưng các phương tiện truyền thông báo chí 
như đã được phép đề cập đến sự kiện này một 
cách rộng rãi. Nhân dịp này, AP nêu bật : báo điện 
tử Vnexpress hôm nay đã nêu lên một thực tế là 
cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu và hủy diệt do 
Trung Quốc khởi động đánh vào Việt Nam, lại hiếm 
khi được đề cập trong một thời gian dài trước đây, 
và chỉ chiếm vỏn vẹn 11 dòng trong một quyển sách 
giáo khoa trung học. 
 

RFI: HRW và CPJ kêu gọi Việt Nam thả 
những người phê phán chính phủ 
 
Hai tổ chức quốc tế Theo dõi nhân quyền Human 
Rights Watch và Ủy ban bảo vệ Nhà báo Commitee 
to Protect Journalist kêu gọi chính quyền Việt Nam  
trả tự do ngay lập tứccho blogger Trần Thị Nga và 
phóng viên độc lập Nguyễn Văn Oai cũng như một 
loạt blogger khác bị bắt từ tháng 9/2016, chỉ vì vận 
động cho các quyền tự do cơ bản nhất được tôn 
trọng.  
 

 

Trong thông cáo báo chí đề ngày 27/01/2017 từ 
New York, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights 
Watch HRW tố giác « một đợt bắt giữ mới những 
người phê phán chính phủ », ba người trong vòng 
10 ngày. HRW kêu gọi Hà Nội trả tự do cho nhà 
họat động nhân quyền Trần Thị Nga, bị bắt ngày 
21/01/2017 tuy còn hai đứa con thơ 7 và 4 tuổi, hủy 
bỏ mọi cáo buộc có động cơ chính trị như "tuyên 
truyền chống nhà nước". Tổ chức nhân quyền Mỹ 
đặc biệt chú ý đến trường hợp của 9 nhà họat động 
khác như cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai, bị 
công an Nghệ An bắt lại vào ngày 19/01/2017, và 
thanh niên Công giáo Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, bị 
bắt ngày 21/01. Hai thanh niên này tham gia vào 
cuộc vận động phản đối công ty thép Formosa xả 
chất độc xuống biển gây thảm nạn môi trường tại 
bốn tỉnh miền Trung. Trong những tháng cuối năm 
2016, chính quyền Việt Nam cũng đã bắt một loạt 
blogger bị xem là phê phán chính phủ như Nguyễn 
Danh Dũng , tháng 12/2016, bác sĩ Hồ Hải vào 
tháng 11, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tháng 10 và 
bốn người Thượng, tín đồ Tin lành ở Gia Lai vào 
tháng 9. 
Giám đốc châu Á HRW Brad Adams kêu gọi Việt 

Nam hãy « gia nhập thế kỷ 21, loạt bỏ những đạo 

luật hình sự hà khắc, lỗi thời ». 

QHT – Tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với Xuân đồng bằng 

Nhà ai quết bánh phồng khuya quá 
Nhịp chày khoan nhặt thức cùng trăng 
Môi em đỏ như là mận chín 
Giấu chút duyên sau chéo khăn rằn 
Tôi về sớm cứ e rằng muộn 
Đường xưa xanh so đũa đôi hàng 
Em nghịch ngợm giấu hương trong áo 
Quyến ong bay qua ngõ sương tan 
Tôi về nhặt chút quê mùa đánh mất 
Sau đôi lần chót lỡ lìa sông 
Giọt kim thuốn qua tim buôn buốt 
Em ca chi điệu lý đất giồng 
Tôi về nhặt chút bóng chiều bỏ sót 
Thuở cánh cò chưa biết bão giông 
Bỗng dưng nghe dế giun ca hát 
Và hồn nhiên cỏ mọc quanh lòng 
Nhà ai nấu bánh chưng khuya quá 
Lửa bập bùng cho mắt long lanh 
Tôi về nhặt chút hương mùa cũ 
Xuân chín rồi cứ ngỡ xuân xanh! 
 
Mường Mán 
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Chương 26 

Hôm đó là ngày nóng nhất trong năm. Các ngọn núi 
vây chặt cái nóng, khiến thành phố trở nên ngột 
ngạt. Ðiện bị cúp đã nhiều ngày. Khắp Kabul, quạt 
máy đứng chơi không, gần như chế diễu mọi 
người. 
 
Laila nằm trên chiếc ghế dài nơi phòng khách, mồ 
hôi thắm ướt áo. Mỗi hơi thở như đốt cháy chóp 
mũi của nó. Nó nghe tiếng ba má nói chuyện trong 
phòng của má. Hai đêm trước, và đêm qua nữa, nó 
thức giấc và nghĩ mình nghe tiếng ba má ở dưới 
phòng khách. Lúc này, kể từ khi cánh cổng bị bắn 
lũng một lỗ, ngày nào ba má cũng nói chuyện. 
 
Ngoài kia, xa xa tiếng đạn pháo nổ, và gần hơn, 
tiếng súng nổ liên hồi, hết đợt này tới đợt khác. 
Trong lòng Laila cũng đang diễn ra một trận chiến: 
một mặt là cảm giác tội lỗi kèm theo xấu hổ, mặt 
khác nó vững tin rằng điều nó và Tariq đã làm 
không phải là điều tội lỗi; rằng đó là một điều tự 
nhiên, tốt, đẹp, thậm chí một điều không thể tránh, 
thúc đẩy bởi hai đứa biết có thể sẽ không bao giờ 
còn gặp lại nhau. 
Laila xoay người nằm nghiêng một bên và cố gắng 
nhớ lại: có một lúc hai đứa nằm dưới đất, lúc đó 
Tariq đã áp trán nó lên trán của Laila, rồi hổn hển 
nói điều gì đó, hoặc là Anh có làm em đau không? 
hay Có đau không? 
 
Chỉ mới hai tuần kể từ khi Tariq ra đi mà nó đã quên 
rồi. Thời gian khiến cho ký ức không còn bén nhậy. 
Laila cảm thấy chán chường. Tariq đã nói gì? Bỗng 
nhiên Laila cảm thấy mình cần phải biết điều đó. 
Laila nhắm mắt lại. Tập trung tư tưởng. 
Rồi với thời gian trôi qua, nó sẽ dần dà mệt mỏi với 
bài tập luyện óc này. Càng ngày nó sẽ càng kiệt 
quệ không gợi lại được, không làm sống lại được 
những gì đã chết từ lâu. Thật sự, sẽ đến một ngày, 
nhiều năm sau đó, Laila sẽ không còn đau buồn vì 
mất Tariq, ít ra không đau khổ triền miên như vầy. 
Một ngày sẽ đến khi những chi tiết của khuôn mặt 
Tariq sẽ vượt ra ngoài trí nhớ của Laila, khi nghe 

một bà mẹ gọi tên con Tariq sẽ không còn cắt đứt 
hơi thở của Laila. Nó sẽ không còn nhớ Tariq như 
bây giờ, bây giờ sự thiếu vắng Tariq là một nỗi đau 
không ngừng theo nó, như nỗi đau ma quái của một 
người bị cưa cụt. 
 
Ngoại trừ thật thỉnh thoảng, khi Laila đã trưởng 
thành, đang khi ủi một cái áo hay đẩy xích đu cho 
con, một điều tầm thường nào đó, như cảm giác 
của thảm ấm dưới chân trong một ngày hè nóng 
cháy hoặc vầng trán của một người lạ, sẽ chợt gợi 
nhớ buổi chiều năm xưa hai đứa với nhau. Ðể rồi 
tất cả kỷ niệm sẽ ào ạt kéo về. Sự hồn nhiên, thiếu 
cẩn thận, vụng về của hai đứa. Cái đau và sự khoái 
lạc, cũng như nỗi sầu theo sau hành động đó. Cái 
nóng của hai cơ thể quấn nhau. 
 
Kỷ niệm sẽ như nước vỡ bờ, khiến nó mất thở. 
Nhưng rối sẽ qua đi. Khoảnh khắc đó sẽ trôi qua, 
bỏ lại nó như cái bóng xì hơi, chẳng còn cảm thấy 
gì ngoài nỗi bồn chồn mơ hồ. Nó quyết định là Tariq 
đã nói Anh có làm em đau không? Ðúng rồi. Ðúng 
là câu nói đó. Laila mừng rỡ vì đã nhớ ra. 
 
Rồi ba nó đứng ở bậc thang cuối trên lầu, gọi nó 
hãy lên nhanh. 
“Má con đồng ý rồi!” ông nói, giọng run lên vì kìm 
hãm kích động. “Mình sẽ đi. Cả ba chúng ta. Mình 
sẽ rời khỏi Kabul.” 
Trong phòng của má, ba người họ ngồi trên 
giường. Bên ngoài, đạn pháo kích rít ngang bầu trời 
trong lúc lực lượng của Hekmatyar và lực lượng 
của Massoud đánh nhau tơi bời. 
 
Laila biết đâu đó trong thành phố có người vừa mới 
bị chết, và một màn khói đen đang lơ lửng bao trùm 
một tòa cao ốc sụp đổ phun khói bụi mù. Buổi sáng 
bước đi, sẽ phải tránh những xác người. Một số sẽ 
được lấy đi. Một số không. Và như thế mấy con chó 
ở Kabul tập ăn thịt người sẽ tha hồ mở tiệc. 
 
Cho dù thế, Laila vẫn cảm thấy thôi thúc muốn chạy 
quanh các đường phố đó. Nó gần như không kềm 
giữ được sự vui mừng. Phải cố gắng lắm mới ngồi 
yên được, mới không hét lên mừng rỡ. Ba nói đầu 
tiên họ sẽ đi Pakistan để xin phép nhập cảnh. 
Pakistan, nơi Tariq đang ở! Laila háo hức tính, 
Tariq chỉ mới đi có 17 ngày. Phải chi má nó quyết 
định sớm hơn 17 ngày, thì họ đã có thể cùng đi với 
nhau. Có phải bây giờ nó và Tariq đã ở bên nhau! 
Nhưng không sao. Cả nhà nó sẽ đi Peshawar – 
Laila, má và ba – và ở đó họ sẽ gặp lại Tariq cùng 
cha mẹ. Chắc chắn sẽ gặp. Và họ sẽ cùng nhau 
tiến hành giấy tờ. Rồi sau đó, nào ai biết được? Âu 
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châu? Mỹ châu? Biết đâu, như ba nó vẫn thường 
nói, một nơi nào đó gần biển… 
Má nó đang nửa nằm, nửa ngồi dựa vô đầu giường. 
Mắt má sưng húp, tay bà kéo tóc. 
Ba ngày trước, Laila ra ngoài để hít thở không khí. 
Nó đang đứng tựa vô hai cánh cổng trước nhà thì 
nghe một tiếng rắc rắc lớn, rồi một vật gì đó bay réo 
ngang tai nó khiến những mảnh gỗ li ti bay tứ tung 
trước mặt nó. Sau cái chết của nhỏ Giti, và hàng 
ngàn đợt và vô số đạn pháo bắn vào Kabul, chỉ khi 
nhìn thấy cái lỗ tròn đó trên cánh cổng, chỉ cách đầu 
của Laila chưa tới ba ngón tay, má nó mới sực tỉnh. 
Ðể thấy rằng cuộc chiến trước đã cướp đi của má 
hai đứa con, cuộc chiến này có thể đứa còn lại. 
 
Trong phòng, từ trên vách tường, hai anh Ahmad 
và Noor nhìn xuống nhỏe miệng cười. Laila quan 
sát ánh mắt của má đưa qua lại từ bức hình này 
qua bức hình kia một cách tội lỗi. Như  muốn tìm 
sự đồng ý của hai anh. Muốn hai anh chấp thuận. 
Như muốn khẩn cầu hai anh tha thứ. 
“Không còn gì nắm níu mình ở đây nữa cả,” ba nói. 
“Các con trai mình đã chết, nhưng mình còn Laila. 
Mình còn có nhau, em Fariba à. Mình có thể tạo 
dựng cuộc sống mới.” 
Ba chồm người tới, và khi ông nắm bàn tay của má, 
thì má để yên. Gương mặt của má thoáng vẻ nhân 
nhượng. Hai người nắm tay nhau, nhẹ nhàng, và 
rồi họ lặng lẽ ôm nhau. Má vùi mặt vào cổ ba, má 
nắm chặt áo ba. 
Ðêm đó, Laila nằm hàng giờ mà không ngủ được 
vì nôn nóng. Nó nằm trên giường, theo dõi chân trời 
sáng dần trong sắc màu cam, vàng sặc sỡ. Tuy 
nhiên, tới lúc nào đó, mặc dù vui mừng trong lòng 
và tiếng súng đì đùng bên ngoài, nó ngủ thiếp đi. 
Và nó nằm mơ. Hai đứa đang ở nơi bãi biển, ngồi 
trên tấm phủ giường bằng vải ghép. Trời lạnh và u 
ám, nhưng ngồi bên Tariq dưới tấm chăn quấn 
quanh vai hai đứa, nó thấy ấm. Nó nhìn thấy được 
những chiếc xe hơi đậu sau cái hàng rào thấp vọp 
sơn trắng, dưới hàng cây dừa nước lộng gió. Gió 
làm nó chảy nước mắt, gió chôn vùi giầy của hai 
đứa trong cát, ném những lọn cỏ khô qua từng đụn 
cát nhấp nhô. 
Hai đứa nhìn theo những chiếc thuyền bu 
ồm bấp bênh ở xa xa. Chung quanh, những con hải 
âu kêu quang quác, run rẩy trong gió. Gió lại thổi 
tốc cát từ những sườn dốc thấp lộng gió. Có tiếng 
gì nghe như tiếng hát, và nó kể cho Tariq nghe về 
cái điều ba đã dạy nó nhiều năm trước về cát hát. 
Tariq phủi những hạt cát trên chân mày của Laila. 
Nó thoáng thấy lấp lánh cái vòng ở ngón tay Tariq. 
Giống y của nó - bằng vàng có khắc rối chung 
quanh.  

Ðúng thế, nó nói với Tariq. Ðó là sự cọ sát của 
những hạt cát với nhau. Nghe đi. Tariq lắng nghe. 
Tariq nhăn mặt. Hai đứa chờ. Rồi nghe cát hát nữa. 
Một âm thanh rên rĩ khi gió nhẹ, một điệp khúc như 
mèo kêu the thé khi gió mạnh. 
 
Ba nói chỉ đem theo những thứ tuyệt đối cần thiết. 
Còn lại, sẽ bán hết. “Cũng đủ cho mình cầm cự ở 
Peshawar cho tới khi ba tìm được việc làm.”  
 
Hai ngày kế tiếp, họ gom góp những thứ để bán 
thành đống lớn. Trong phòng nó, Laila để riêng  một 
bên áo cũ, giầy cũ, sách, đồ chơi. Nhìn dưới gầm 
giường, nó thấy một con bò vàng bằng kiếng bé xíu 
nhỏ Hasina đã đưa cho nó trong giờ chơi hồi lớp 
Năm. Xâu chìa khóa có trái banh nhỏ, món quà của 
nhỏ Giti. Con ngựa vằn nhỏ bằng gỗ trên bánh xe. 
Phi hành gia bằng gốm mà nó và Tariq một hôm đã 
tìm thấy dưới rãnh nước. Năm đó nó lên sáu còn 
Tariq lên tám, Laila nhớ hai đứa đã cãi nhau một 
chút về ai là người đã tìm thấy món đó. 
 
Má cũng gom góp đồ đạc của mình. Những động 
tác của má có vẻ miễn cưỡng, trong đôi mắt của 
má vẻ biếng nhác, chậm chạp, xa xăm. Má bỏ lại 
hết những dĩa đẹp, khăn ăn và tất cả nữ trang của 
má - ngoại trừ chiếc nhẫn cưới - cũng như hầu hết 
quần áo cũ của má. 
“Má không bán cái này chứ?” Laila nói, vừa nhấc 
chiếc áo cưới của má lên. Chiếc áo xòe ra trên đùi 
nó. Nó mân mê hàng ren và ru-băng quanh cổ áo, 
những hạt ngọc trai kết bằng tay nơi trên tay áo.  
 
Má nhún vai và đưa tay lấy chiếc áo, rồi thẳng tay 
ném nó vô đống quần áo. Như kéo toạc miếng băng 
keo ra vậy, Laila nghĩ. 
Ba mới là người phải làm công việc đau đớn nhất. 
Laila trông thấy ba đứng trong phòng làm việc của 
ông, nhìn những kệ sách với nét mặt rầu rĩ. Ông 
mặc chiếc áo thung mua đồ cũ có hình cầu San 
Francisco màu đỏ. Sương mù dày đặc dâng lên từ 
mặt nước trắng và che mất đi những tháp cầu.  
 “Con biết câu chuyện,” ba hỏi, “một người đang ở 
trên hoang đảo, được chọn năm cuốn sách. Phải 
chọn cuốn sách nào? Thật chưa bao giờ ba nghĩ ba 
phải chọn.” 
“Mình sẽ phải bắt đầu làm lại một tủ sách cho ba, 
ba à.” 
“Ừm.” Ba cười buồn. “Thật không ngờ có một ngày 
ba phải rởi bỏ Kabul. Ba lớn lên ở đây, đi học, đi 
làm và lần đầu làm cha ở thành phố này. Thật lạ kỳ 
khi phải nghĩ đến chẳng bao lâu nữa ba sẽ phải ngủ 
dưới vòm trời của một thành phố khác.” 
“Con cũng thấy lạ.” 
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“Cả ngày, cái bài thơ về Kabul ấy cứ vang vọng 
trong đầu ba. Nhà thơ Saib-e-Tabrizi làm nó hình 
như vào thế kỷ mười bảy. Hồi trước ba thuộc hết 
cả bài thơ, mà bây giờ chỉ còn nhớ hai câu: 
“Người ta không thể đếm hết những vầng trăng lấp 
lánh trên các mái nhà, 
Hay ngàn ánh dương rực rỡ ẩn mình sau những 
bức tường thành phố.” 
 
Laila ngước nhìn và thấy cha mình đang khóc. Nó 
vòng tay ôm lấy ông. “Ba ơi, mình sẽ trở về mà. Khi 
cuộc chiến này chấm dứt. Mình sẽ trở lại Kabul, 
inshallah, nếu trời thương. Thật mà.” 
 

*** 
Ba ngày sau, vào buổi sáng, Laila bắt đầu dời các 
đống đồ ra ngoài sân và đặt tất cả ở nơi cổng trước. 
Họ sẽ kêu taxi đến chở tất cả mọi thứ ra tiệm cầm 
đồ. 
Laila nặng nề đi lại từ nhà ra sân để chuyển từng 
chòng quần áo, chén dĩa và hết thùng sách này đến 
thùng sách khác của ba. Ðến giữa trưa, khi những 
đống đồ đã chồng cao tới ngang bụng, đáng lẽ Laila 
phải kiệt sức. Tuy nhiên, cứ mỗi chuyến tới lui, Laila 
biết mình sắp gặp lại Tariq hơn một chút, cho nên, 
cứ mỗi chuyến như thế, đôi chân của nó trở nên 
nhanh nhẹn hơn, đôi tay bớt mệt. 
“Mình sẽ cần một chiếc taxi lớn đó.”  
Laila nhìn lên. Má nó đang nói vọng xuống từ phòng 
ngủ trên lầu. Má chồm người ra ngoài cửa sổ, hai 
khuỷu tay tựa trên khung cửa. Ánh nắng, tươi sáng 
và ấm, vương trên mái tóc bạc của má và chiếu rọi 
khuôn mặt gầy gò của bà. Má mặc chiếc áo đầm 
màu xanh biếc của buổi tiệc bốn tháng trước, một 
chiếc áo trẻ trung dành cho một người phụ nữ trẻ, 
nhưng Laila thoáng thấy má giống một bà già. Một 
bà già với hai cánh tay gầy gò, má hóp và đôi mắt 
chậm chạp nhăn nheo quần thâm vì mệt mỏi, một 
người hoàn toàn khác với người phụ nữ đầy đặn, 
mặt tròn, tươi cười rạng rỡ trong những tấm hình 
đám cưới. 
“Hai chiếc taxi lớn,” Laila nói. 
Nó cũng nhìn thấy ba nó trong phòng khách, đang 
chất những thùng sách lên. 
“Chừng nào xong, anh lên ăn trưa nhé,” má bảo. 
“Mình ngồi ăn trưa. Có trứng luộc và đậu c 
òn thừa của hôm qua. “ 
“Món con thích nhất,” Laila bảo. 
 
Bỗng nhiên nó nhớ đến giấc mơ của nó. Nó và 
Tariq ngồi trên cái khăn vải nối. Biển. Gió. Những 
cồn cát.  
Nó tự hỏi tiếng cát hát như thế nào nhỉ? 

Laila dừng lại. Nó nhìn thấy con tắc kè xám bò ra 
từ một khe nứt dưới đất. Ðầu nó quay qua quay lại. 
Nó chớp mắt, rồi bò nhanh vô dưới một tảng đá. 
Laila lại hình dung ra bãi biển. Có điều bây giờ tiếng 
hát vây khắp mọi nơi. Và tăng dần. Mỗi lúc mỗi to 
hơn, mỗi cao hơn và cao hơn nữa. Tràn ngập tai 
nó. Nhấn chìm mọi thứ khác. Những con hải âu giờ 
là những tên lông vũ diễn kịch câm, đang há và 
đóng mỏ không một tiếng động. Và sóng biển thì vỗ 
bờ, bọt và nước tung toé, nhưng không có tiếng 
gầm. Cát tiếp tục hát. Bây giờ nghe thật to. Tiếng 
gì như tiếng…leng keng? 
Không phải tiếng leng keng. Không. Tiếng huýt gió. 
Laila bỏ mấy cuốn sách xuống và ngẩng đầu nhìn 
lên trời, tay đưa lên che mắt. 
Rồi một tiếng gầm dự dội.  
Ðằng sau nó, ánh sáng trắng loé lên.  
Mặt đất lắc lư dưới chân nó.  
Từ phía sau, có cái gì nóng và cực mạnh đập vào 
người nó. Húc nó ra khỏi đôi dép đang mang. Nhấc 
bổng nó lên.  
 
Và giờ nó đang bay và quay xoắn trên không, nhìn 
thấy bầu trời, rồi mặt đất, rồi lại bầu trời, rồi lại mặt 
đất. Một khúc gỗ đang bốc cháy quất ngang qua. 
Cũng như cả ngàn mảnh thủy tinh, và Laila có cảm 
tưởng dường như nó nhìn thấy từng mảnh bay 
chung quanh nó, chầm chậm trở lật, phản chiếu 
ánh nắng. Những cầu vòng tí hon, tuyệt đẹp. 
Rồi người nó đập vô tường. Rớt xuống đất. Trên 
mặt nó và hai cánh tay, đất cát, sỏi và thủy tinh đổ 
xuống như mưa. Ðiều cuối cùng nó còn nhận biết 
là có cái gì rơi uỵch xuống đất gần đó. Một miếng 
gì đó đầy máu. Trên đó, chóp của cái cầu màu đỏ 
nhô lên trong sương mù dày đặc. 
 
Những bóng người qua lại. Ánh đèn nê-ong tỏa 
sáng từ trần nhà phía trên. Một gương mặt phụ nữ 
xuất hiện, lởn vởn trước mặt nó. Laila lại rơi vô 
bóng tối.  
 

*** 
Một gương mặt khác. Lần này của một người đàn 
ông. Mặt có vẻ bự và xệ. Môi ông cử động nhưng 
chẳng có âm thanh. Laila chỉ nghe tiếng ù ù trong 
lỗ tai. 
Người đàn ông đưa tay vẫy nó. Ông nhăn mặt. Môi 
ông lại cử động.  
Ðau. Thở cũng đau. Ðau khắp nơi.  
Một ly nước. Một viên thuốc màu hồng.  
Lại tối đen. 
Lại người đàn bà. Khuôn mặt dài, hai mắt gần nhau. 
Bà ta nói gì đó. Laila không nghe gì cả, ngoại trừ 
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tiếng ù trong tai. Nhưng nó nhìn thấy được những 
lời nói, như xi rô đen đặc, tuôn ra từ miệng bà ta. 
Ngực nó đau lắm. Tay và chân cũng đau.  
Chung quanh nó, mọi hình thể di động.  
Tariq đâu rồi? Sau không có Tariq ở đây?  
Tối đen. Một chùm sao. 
Ba với nó ngồi ở một chỗ cao đâu đó. Ba đang chỉ 
tay về hướng một cánh đồng lúa mạch. Tiếng máy 
phát điện nổ lên.  
Người đàn bà với khuôn mặt dài đang đứng nhìn 
xuống nó.  
Thở làm nó đau.  
Có tiếng đàn phong cầm đâu đó. 
Lại viên thuốc màu hồng. Rồi im lặng hoàn toàn. 
Một sự im lặng hoàn toàn bao trùm tất cả. 
  
(còn tiếp)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA NHẬN DIỆN TA 
 Gởi những người "ti ̣naṇ VC" nhưng không 

thích chào cờ Vàng, nói rằng "cờ thì chào ở 

những nơi lê ̃lac̣ chớ hôị hè vui chơi thì không 

cần chào cờ, chào thế cờ mất trang troṇg đi." 
 

Từ vượt biển đi tìm miền đất hứa 
Tìm Tự Do, xa lánh đảng hung tàn 

Lòng hẹn lòng ngày về lại Việt Nam 

Dưới chính nghĩa: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ 

                    * 

Nếu chưa thể, vì đường còn gian khó 

Thì quyết tâm lòng sẽ chẳng thay lòng 

Lá cờ vàng, hồn tổ quốc, non sông 

Sẽ vĩnh viễn trong tim người tị nạn 

                    * 

Chốn tạm cư, hội hè hay họp bạn 

Nhớ quê hương, ta còn một lá cờ 

Nên việc chào cờ không thể bỏ lơ 

Rồi ngụy biện "Chào cờ, không cần thiết !" 

                    * 

Cần lắm chứ, cần cho ta tự kiểm 

Rằng tim ta còn có sự trung thành 

Hay đã đen lòng, mê bạc, mê danh 

Mà phản bội tình quê hương, dân tộc ! 

                    * 

Cần lắm chứ, cần cho ta thanh lọc 

Ai bạn, ai thù, ai kẻ hàng hai ... 

Bởi còn kia, đảng cộng sản độc tài 

Thì ta phải luôn đề cao cảnh giác 

                    * 

 

 

 

Bến Hải đó ai chia lìa Nam, Bắc ? 

Miền Nam kia ai xâm lược, xua quân ? 

Ai đem tang thương vào Tết Mậu Thân ? 

Ai tàn độc, Bảy Lăm, ai cướp nước ? 

                    * 

Rồi triệu người tù, rừng xanh gục xuống 

Rồi vạn xác người  biển thẳm vùi thây 

Bản Giốc, Nam Quan, lãnh hải, mà nay 

Ai đã cắt, hiến dâng cho Tàu Cộng ? 

                    * 

Xã hội hôm nay, vết nhơ dân tộc 

Nửa thế kỷ hơn, máu rỉ chưa  lành 

Sao vội vàng quên, hỡi chị, hỡi anh ?! 

Đừng khờ khạo như bé quàng khăn đỏ !!! 

                    * 

Lá cờ vàng là linh hồn Quốc Tổ 

Do máu xương bao thế hệ bồi nên 

Là tinh thần, là biểu tượng thiêng liêng 

Phải chào kính với tấm lòng trân quí 

                    * 

Đường tranh đấu dẫu chín người, mười ý 

Nhưng chào cờ, đồng nhất, phải phân minh ! 

Qua đấy, ai ơi, mình nhận diện mình 

Và nhận diện ai bạn, thù, phản trắc ... 

                    * 

Đừng nối giáo dài thêm giùm cho giặc 

Đừng mập mờ, quốc, cộng giữa lằn ranh 

Hãy nhìn xem sao người Mỹ cử hành 

Chào cờ họ khi thể thao, thi tuyển ? 

                    * 

Ngay cả buổi nhac̣ thính phòng cổ điển 

Ho ̣mở đầu bằng môṭ bản quốc ca 

Dù ho ̣không mất nước giống như ta 

Không lưu lac̣, không oan hờn chất ngất 

                   * 

Ta, Tị Nạn Việt Nam sầu quốc hận 

Mà ta quên thương tích ấy sao người ?! 

Ta chào cờ để nhâṇ diêṇ ta thôi 

Vì ta vẫn có nôĩ hờn mất nước ! 

  

Ngô Minh Hằng  
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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 19-03-2017.  

 

Độc giả trúng giải thưởng:  
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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 

 

 

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

Lts. Vào ngày 17-01-2017 cô Mai Khôi (ca sĩ trong nước) được mời sang 

Washington trình diễn đêm nhạc thính phòng mang tên “trói vào tự do”. Trong lúc chương trình bắt đầu 

thì có sự kiện xảy ra là cô Mai Khôi không chấp nhận hát dưới lá cờ vàng đã gây bất bình cho nhiều người 

ngay trong hội trường và dư luận đã kéo sang mạng Facebook làm xôn xao khoảng thời gian kéo dài gần 

cả tuần. Nhân dịp này, ông Đặng Xương Hùng (cựu đại xứ CSVN tại Genève) đã viết một status thu hút 

sự chú ý của đông đảo dân mạng. Kính mời quý độc giả theo dõi bài viết của ông Hùng sau đây: 

Tại sao tôi từ bỏ cờ đỏ để đi với cờ vàng. 

Quan sát những tranh luận xung quanh vụ Mai Khôi, tôi 

muốn viết đôi chút về quá trình nhận thức của một 

người từ bên cờ đỏ nay ủng hộ cờ vàng. Tôi muốn chia 

sẻ với cả hai bên, cả bên cộng đồng hải ngoại và cả bên 

nhen nhúm đấu tranh, tức bắt đầu từ chối cờ đỏ. Sao 

cho cả hai bên đều có cách tiếp cận bao dung hơn và 

thấu hiểu nhau hơn. Tôi cho rằng vụ Mai Khôi không 

phải là đầu tiên mà cũng không phải là cuối cùng, sẽ tiếp tục có những vụ tương tự. Tranh luận qua lại là 

cần thiết, nhưng làm sao sau mỗi lần tranh luận, hai bên càng thông hiểu và gần lại với nhau hơn, tránh 

được sự trục lợi của cộng sản.  

Cách đây khoảng mười lăm - hai mươi năm trở về trước, người Việt trong và ngoài nước chúng ta rõ ràng 

bị chia rẽ bởi một làn ranh rạch ròi : cờ đỏ - cờ vàng. Hoặc anh đứng bên này, hoặc anh đứng bên kia. 

Hiện nay tình trạng này đã khác đi rất nhiều. Đã có rất nhiều người dân trong nước công khai chối bỏ cờ 

đỏ. Nhiều người đã bước hẳn sang với cờ vàng, nhưng cũng còn không ít người, tuy họ đã bước ra khỏi 

cờ đỏ nhưng cũng chưa muốn bước vào với cờ vàng. Hoặc là do họ chưa dám, còn sợ phiền nhiễu của 

cộng sản, hoặc do họ chưa thực sự sẵn sàng. Cho nên số này thường có khuynh hướng chờ đợi một lá 

cờ mới. 

 Số người này rất dễ gây ra câu chuyện cờ đỏ - cờ vàng, khi họ bước vào những sinh hoạt chung cùng 

với những người bên cờ vàng. Nếu họ khéo ứng xử thì có thể chỉ dừng ở mức tranh luận. Nhưng cũng 

có người vụng về hoặc thiếu mềm dẻo, thì rất dễ gây ra nhưng cuộc tranh cãi lớn. 

Nhưng có một thực tế đáng mừng là người dân trong nước khước từ thẳng thừng cờ đỏ ngày càng nhiều 

và số người dân nằm trong lòng cờ đỏ, hiểu ra vấn đề, bắt đầu yêu mến và ủng hộ cờ vàng, ngày càng 

đông. Chưa bao giờ đồng bào hải ngoại và đồng bào trong nước chia sẻ thương yêu và đùm bọc nhau 

hơn như lúc này. Đồng bào trong nước đã công khai tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, đây đó cờ vàng 

đã xuất hiện ở trong nước. Đồng bào hải ngoại ngày càng ghi công và biết ơn người dân trong nước, nhất 

là những người đã đứng lên đấu tranh, phải chịu đè nén và tù đầy của cộng sản. 

Lời tâm sự mà tôi muốn chia sẻ cùng với đồng bào hải ngoại phía cờ vàng là cách tiếp cận theo dạng, 

nếu anh không chấp nhận cờ vàng tức anh vẫn còn ở phía cờ đỏ cộng sản, có lẽ không còn phù hợp 

trong lúc này nữa. Tôi không tin những chỉ trích gay gắt theo dạng này, đến từ đồng bào hải ngoại mà 

phần lớn đến từ sự chọc ngoáy của dư luận viên cộng sản. Làm như thế không những họ vừa làm mờ đi 

hình ảnh thân thiện của cờ vàng, mà còn nhân cơ hội đó, lôi kéo ngược trở lại số người mới chập chững 

bước vào cuộc đấu tranh. 

Tôi không dám trách, nhưng cũng thấy cần phải nói rõ tâm trạng của mình khi cũng từng bị coi là « cộng 

sản nằm vùng ». Những lúc đó đau lắm lắm, đồng bào ơi. Nó như một lưỡi dao cắt ngang lòng nhiệt 

huyết. Lúc đó, phải cố kìm lòng để tự nhủ, thời gian sẽ là thước đo, chứng giám cho mình. 

Những con người vừa mới dấn thân vào đấu tranh, cần lắm một sự bao dung và thân thiện. Với tấm lòng 

bao dung và những cử chỉ thân thiện con người sẽ sáng suốt hơn để dễ phân định giữa cảnh giác và nghi 
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ngờ. Bao dung và thân thiện có thể làm biến đổi người khác. Kinh nghiệm của tôi là khi tôi đã tin và yêu 

những con người bên cờ vàng, thì mới là lúc tôi chọn cờ vàng. 

 Đối với đồng bào còn trong lòng cờ đỏ và những người bắt đầu ghét cờ đỏ, tâm sự của tôi là cần luôn 

luôn tự tìm hiểu để thay đổi nếp nghĩ. Cộng sản mong muốn xóa bỏ cờ vàng trong lòng người dân. Cả 

bằng đe dọa, cả bằng tuyên truyền cộng sản đã cố tạo ra nếp nghĩ của người dân : cờ vàng là xấu, phải 

xa lánh. 

 Với nhận thức cộng sản toàn làm những điều trái khoáy, nên tôi thấy cần có thói quen lật ngược lại vấn 

đề, tự đi tìm hiểu, đặt câu hỏi « tại sao ? », nhất là với những gì mà cộng sản muốn tuyên truyền.  

 Có tìm hiểu chúng ta sẽ dễ nhận ra rằng cuộc chiến đẫm máu tại Việt Nam là do tham vọng của cộng 

sản gây ra. Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ mong muốn sống trong hòa bình, để phát triển như Hàn Quốc 

hiện nay. Có tìm hiểu chúng ta sẽ nhận ra rằng cái ác đã thắng cái thiện, bên tiểu nhân đã thắng bên quân 

tử, bên chính nghĩa đã bị thua bên hoang dã, phi nghĩa. Xóa Việt Nam Cộng Hòa là xóa đi một chế độ 

dân chủ còn non trẻ để rồi cộng sản đã áp đặt một chế độ độc tài, những kẻ mu muội, bất tài lên lãnh đạo 

đất nước, đưa đất nước tụt hậu quá nhiều so với thế giới văn minh. 

Có tìm hiểu chúng ta mới trả lời được câu hỏi tại sao đồng bào tị nạn hải ngoại lại chân trọng lá cờ vàng. 

Để rồi thấu hiểu, thông cảm hơn với những đòi hỏi, đôi khi đến mức hơi khắt khe về thái độ với cờ vàng.  

Trước đây, tôi vẫn cứ nghĩ những câu chuyện về những đầy đọa của cộng sản với công chức, quân nhân 

của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ; những thảm họa thuyền nhân vượt biển trốn chạy cộng sản tìm tự do, 

có phần hơi nói quá lên. Nhưng sau này, khi được trực tiếp nói chuyện, tôi mới thấu hiểu những mất mát 

mà người dân miền Nam phải hứng chịu khi họ bị cộng sản « giải phóng ». Mỗi cá nhân, mỗi gia đình là 

một câu chuyện bi thương. Họ đã mất quá nhiều, để có thể dễ dàng dị ứng với những gì liên quan đến cờ 

đỏ, đến từ cờ đỏ. 

 Có tìm hiểu chúng ta mới thấy, chỉ có lá cờ vàng mới thực sự chống Trung Quốc để bảo vệ giang sơn. 

Trái lại, cờ đỏ đang làm chư hầu cho kẻ thù phương Bắc. Chính vì thế mà cách đây không lâu, những 

nhóm như No U, con đường Việt Nam … khi đi biểu tình đòi Hoàng Sa, Trường Sa, vẫn trương cờ đỏ. 

Nay họ đã nhận thức ra, không mang cờ đỏ nữa. 

Có tìm hiểu chúng ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Cờ đỏ là cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc, đã bị Hồ 

Chí Minh rước về Việt Nam. Cờ vàng đã có từ thời Vua Thành Thái. Cờ vàng đã được Nhà nước Quốc 

Gia Việt Nam của ông Trần Trọng Kim, treo tại Hà nội trước năm 1954. Thậm chí trong cái ngày 19/8/1945, 

người dân đã mang cờ vàng để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng đã bị Việt Minh giật xuống để 

cướp chính quyền. 

 Một trong những yếu tố làm cho các nước phương Tây phát triển, văn minh đó là tính kế thừa, bảo quản 

và gìn giữ truyền thống. Cộng sản đã quá ngu muội, tưởng rằng xây dựng được một chế độ mới bằng 

cách phủ nhận hoàn toàn các chế độ trước. Đó chính là nhân tố tạo ra sự thất bại của các chế độ cộng 

sản. Điều trân quý của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và của cờ vàng là biết kế tục những lựa chọn của các 

chế độ phong kiến Việt Nam. 

Nhận thức là một quá trình, tôi tin rằng, cùng với thời gian người dân trong lòng cờ đỏ sẽ khắc phục được 

nếp nghĩ mà họ đã bị cộng sản cài đặt, đối với cờ vàng. Và rồi họ sẽ dần dần nhận ra rằng cờ vàng là 

biểu tượng của dân chủ, nhân quyền và tự do. 

Nước Nga, sau khi cộng sản bị sụp đổ, cũng đã lựa chọn cờ Sa Hoàng. Vậy nên, xin cho tôi chia sẻ một 

niềm tin rằng, sau này khi cờ đỏ bị phế bỏ, một chế độ dân chủ tại Việt Nam cũng sẽ lựa chọn tiếp nối cờ 

vàng, thông qua một cuộc bỏ phiếu của toàn dân. 

Đặng Xương Hùng 

16/1/2017. 
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     Thế hệ nối tiếp và niềm hãnh diện chung 
Lts. Nếu tính từ mốc thời gian của nhóm 64 người Việt tỵ nạn đầu tiên đặt chân đến Hòa Lan hồi tháng 

9 năm 1976 thì năm nay, chúng ta đã hiện diện 41 năm trên quê hương thứ hai này. Thế hệ con em 

chúng ta nay đã lớn khôn và chúng ta rất hãnh diện về sự thành đạt của chúng, xuyên qua các cuộc 

trò chuyện thăm hỏi nhau của các bậc phụ huynh chúng ta có thể biết được phần nào. Xét rằng việc 

học hành thành đạt của thế hệ nối tiếp không những là niềm hãnh diện riêng của cá nhân, của gia 

đình mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng và của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta bôn ba nơi 

xứ người, đi lánh nạn cộng sản, nhưng khi đến quê hương mới chúng ta đã đóng góp vào xã hội bằng 

cách dạy dỗ, giáo dục con em trở thành những người hữu ích cho xã hội. Trong dòng suy tư ấy, Ban 

Biên Tập VNNS mở mục này để kêu gọi các bậc phụ huynh có con em học hành thành đạt, xin vui 

lòng thông báo về tòa soạn để được đăng trên mục này cùng chia sẻ niềm hãnh diện chung. Trong 

số này VNNS xin hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả cháu Phạm Quang Minh (con trai của anh chị 

Ngọc-Thư vùng Breda). 

Ban Biên Tập VNNS xin chúc mừng cháu Phạm Quang Minh đã tốt nghiệp 2 bằng Thạc Sĩ Khoa 
Học (Master of Scien) về kinh tế-kinh doanh (economics and business) và về kế toán-kiểm tra 
(accounting, auditing and control) tại trường đại học Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 

Xin chúc mừng cháu Phạm Quang Minh và anh chị Ngọc-Thư. 
 

Nụ Cười Mùa Xuân 

Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời? 

 
Bắc thang lên hỏi ông Trời 
Lấy vợ lấy chỉ một ... người thôi sao ? 
Ông trời nói nhỏ thì thào  
Một vợ, nhưng có...nhiều đào Ô-Kê! 
Bắc thang lên hỏi ông Trời  
Con gái dưới thế dạo này... chảnh ghê  
Ông Trời giận quá đập bàn  
Nó chảnh, kệ nó mắc gì hỏi tao 
Bắc thang lên hỏi ông Trời  
Vợ con dữ quá tối ngày đánh con 
Ông Trời ổng trả lời rằng 
Mày ngu mày chịu hỏi gì nơi tao? 
Bắc thang lên hỏi ông Trời  
Ðời con đau khổ đã nhiều .... thấu chăng? 
Ông Trời cúi mặt than rằng  
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!  
Bắc thang lên hỏi ông Trời  
Vợ con nó quái, dữ như bà chằng 
Ông Trời ổng trả lời rằng  
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày  
Bắc thang lên hỏi ông Trời  
Kiếp này con có bỏ nàng được không 
 
 
 

 
Ông Trời ổng trả lời rằng  
Tao còn chưa được ... huống chi là mày Bắc 
thang lên hỏi ông Trời 
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng 
Ông Trời ngó xuống trả lời  
Mày bỏ được nó thì tao ... con mày 
Bắc thang lên hỏi ông Trời 
Bấy lâu bị liệt ... vợ buồn vợ chê  
Sao mày lại quá u mê  
Via-gra thần dược ... vợ mê tới già!  
Bắc thang lên hỏi ông Trời  
Thuốc thang, rượu bỗ ... chẳng nào tới đâu 
Ông Trời vẻ mặt rầu rầu  
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu! 
Bắc thang lên hỏi ông Trời  
Vào chùa sư nữ trú trì được chăng ?  
Ông Trời nháy mắt cười rằng  
Chờ tao một tí ... tao theo với mày! 
 
 Sưu tầm 
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Trang Giáo Dục 
 
Phụ trách: Trần Hữu 
Sơn 
 
 
 

Nhằm tìm hiểu thêm về nền giáo dục của Hòa Lan, 
Trang Giáo Dục của báo Việt Nam Nguyệt San sẽ 
cố gắng, phổ biến,  giới thiệu đến quý độc giã một 
số tin tức, số liệu và dữ kiện liên quan đến việc học 
của con em.  
Để cho Trang Giáo Dục được hữu ích hơn, chúng 
tôi kính mong được đón nhận đóng góp thường 
xuyên và thiết thực của quý độc giã.  
Các câu hỏi liên quan đến giáo dục, đến việc học 
hành thi cử của con cháu , hoặc thành quả của các 
con em đạt được ở nhà trường, sau các kỳ thi,…là 
những đóng góp vô cùng quý giá. 

*   *   * 

Năm học của niên khóa 2016-2017 đã bước qua 
hơn phân nửa. Các em học sinh tiểu học chuẩn bị  
làm bài Cito- Toets để chọn các hướng đi vào bậc 
trung học. 
Trong khi đó, các học sinh theo học năm cuối của 
bậc trung học, nhất là các học sinh lớp 6 VWO, và 
lớp 5 HAVO,..đang chuản bị thi tốt nghiệp, rồi chọn 
ngành vào các trường Đại Học hay Cao Đẳng. 
Trang Giáo Dục số báo này đặc biệt quan tâm đến 
học sinh theo học cấp VMBO và những ngành nghề 
nào ‘’ sáng giá nhất ‘’, khi chọn theo học ở các 
trường Đại Học dành cho các học sinh HAVO, 
VWO. 
  
Ngành nào,…sau khi tốt nghiệp Đại Học hay 
Cao Đẳng dễ tìm việc làm và có lương cao.… 
 
Gần như hằng năm, Bộ Giáo Dục hay các cơ sở 
thương mai có liên hệ đến giáo dục đều cho phát 
hành tài liệu để hướng dẫn sinh viên chọn các 
ngành, phân khoa, các trường Đại Học hay trường 
Cao Đẳng – Đó là tập tài liệu hướng dẫn 
Studiegids- Keuze studiegids. 
 
Từ trước đến nay, trong khi soạn thảo Studiegids, 
tác giả chỉ ghi các ngành học, các phân khoa, 
chương trình học tổng quát, thời gian và tên của 
các trường Đại Học hay Cao Đẳng mà thôi. 
Riêng lần phát hành Studiegids niên khóa 2017 – 
2018,  vào ngày 16 tháng 11 năm 2016, lần đầu tiên 
ông Frank Steenkamp, người chịu trách nhiệm 
soạn thảo Studiegids – Keuze studiegids còn kèm 
theo phần gợi ý cho sinh viên biết về cơ hội tìm việc 

làm và lương bỗng của một số ngành nghề sau khi 
tốt nghiệp, trong những năm qua. 
Theo ông Steenkamp, sinh viên tốt nghiệp Nha 
Khoa có việc làm tương đối nhanh và cũng có số 
lương cao.  
Trong khi đó, các sinh viên chọn các môn  Alfa hay 
Gamma ( văn chương ), theo học  các phân khoa 
Văn Hóa, Mỹ Thuật, ( Cultuurstudies ) Nhân Chủng 
Học ( Antropologie ), Luật Quốc Tế ( Internationaal 
Recht ), Địa Khoa Học ( Aardwetenschappen ) và 
Môi Sinh ( Milieukunde ), Báo chí ( Journalisten ), 
Chính Trị học ( Politicologen ), Thiết Kế ( Designers 
)… khó tìm việc làm. 
Theo ông, từ năm 2012 đến 2014, có 10% sinh viên 
tốt nghiệp các ngành này không tìm được việc làm.  
15% sinh viên có việc làm nhưng chỉ làm tạm thời , 
thế chân cho người bịnh,…với số lương rất thấp, 
không quá € 1000 một tháng. 
Số còn lại rất ít người tìm được việc làm có mức 
lương € 2000 một tháng. 
  
Trong khi đó các ngành học dành cho các sinh viên, 
lúc còn ở bậc trung học, chọn các môn khoa học 
chính xác và thực nghiệm ( Tin Học, Toán, Vật Lý, 
Hóa Học và Sinh vật ),.. tương đối dễ tìm việc làm 
và lương cao hơn. 
  
Cũng theo ông Steenkamp, trường Đại Học giỏi có 
12 ngành học thuộc loại đứng đầu đó là trường Đại 
Học Wageningen.  Hai  trường Đại Học thuộc loại 
yếu nhất UVA và VU ở Amsterdam. 
Mặc dù trường Đại Học Kỹ Thuật Delft nằm trong 
danh sách của 100 trường đại học tốt nhất trên thế 
giới, nhưng chỉ được đánh giá về phương diện 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật chứ không dựa trên 
tiêu chuẩn giáo dục.   
  
Học Sinh theo học cấp VMBO. 
Như đã được trình bày trênTrang Giáo Dục trong 
các số báo VNNS trước đây, sau khi hoàn tất 
chương trình ở bậc Tiểu Học, các học sinh được 
nhà trường cùng với số điểm đạt được của CITO-
TOETS, đề nghị theo học một trong các cấp của 
trường trung học sau đây: VMBO, HAVO và VWO. 
Phân nửa học sinh bậc Tiểu Học bước vào các 
trường cấp VMBO. 
VMBO là viết tắt của Voorbereidend Middelbaar 
Beroep Onderwijs ( Chương trình giáo dục chuẩn 
bị vào Trung Học Chuyên Nghiệp ).  
Cấp VMBO được chia làm 5 hướng đi khác nhau. 
Một hướng dành cho học sinh chuẩn bị theo học 
cấp HAVO. Học sinh theo học hướng này, chỉ có 
học lý thuyết. 
4 hướng còn lại, vừa học lý thuyết vừa học nghề. 
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Trước đây, học sinh VMBO phải học 4 năm, thi lấy 
bằng, rồi mới ghi danh vào học trường trung học 
phổ thông HAVO hay trường trung học chuyên 
nghiệp MBO. 
Hằng năm, có gần 8000 học sinh bỏ cuộc ngay năm 
thứ nhất, vì sự khác biệt chương trình học quá lớn 
từ VMBO bước qua MBO. 
Chính vì lý do này, Bà Bộ Trưởng Bussemaker và 
ông Thứ Trưởng  Dekker của Bộ Giáo dục quyết 
định vừa đưa ra dự luật mới, thay chương trình học 
của VMBO. 
Theo hai vị đứng đầu của ngành giáo dục, từ niên 
khóa 2017 – 2018, học sinh năm thứ ba và thứ tư 
của VMBO nếu thấy có khả năng ngành nghề mình 
chọn, thì được quyền theo học một số môn trong 
năm thứ nhất và năm thứ hai của MBO mà không 
cần phải lấy bằng VMBO. 
Với chương trình mới này, hy vọng học sinh sau 4 
hoặc 5 năm có thể lấy bằng Trung Học Chuyên 
Nghiệp MBO. Như vậy sẽ giảm được 2 hay 3 năm 
so với những năm trước. ( Trước đây phải mất ít 
nhất là 6 năm để một học sinh vừa rời nhà trường 
Tiểu học, lấy bằng Trung Học Chuyên Nghiệp MBO  
Đó là một tin vui cho phụ huynh cũng như học sinh 
theo học cấp VMBO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         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 

 

Mẹ Miền Trung 

Mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn 
Khói bếp ngấm vào rơm rạ 
Quả cau mẹ bổ làm tư 
Trầu cay xua đi rét giá 

Áo mẹ nâu sồng màu đất 
Tóc sương rụng trước tháng mười 
Bát canh cua đồng nổi gạch 
Hè về mát ngọt mồng tơi 

Mẹ mang thai con chín tháng 
(Chín tháng lớn hơn mười ngày) 
Mẹ tính tuổi đồng mùa cấy 
Bấm mòn mấy đốt ngón tay 

Chiếc giỏ đựng mùa gặt lớn 
Chiếc cày vẫn gọi: Chìa vôi 
Chim Khách kêu chi sốt ruột 
Mẹ đem chăn chiếu ra phơi… 

Chiều nay nghe tin lụt lớn 
Mẹ ơi! Dáng mẹ lưng còng 
Cái cột, cái kèo, chiếc võng 
Ðỡ đần mẹ chút nào không? 

Cánh đồng nước ngập mênh mông 
Cây lúa ngậm phù-sa-sượng 
Bóng mẹ miền Trung lội ruộng 
Hắt lên mây trắng cuối chiều… 

Nguyễn Ngọc Phú 
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Y học – Sức khỏe 

 

 
Thuốc Ở Trong Rau   
• Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức 
 
Kinh nghiệm dân gian ta vẫn thường nói: “Đói ăn 
Rau, đau uống thuốc”. Nhưng thực ra, rau không 
chỉ là món ăn nhiều chất dinh dưỡng mà còn là 
những liều thuốc trị bệnh quý giá. Chẳng thế mà 
danh y Hải Thượng Lãn Ông của ta đã có nhận xét: 
 
“Nên dùng các thứ thức ăn  
Thay vào thuốc bổ có phần lợi hơn” 
 
Và thánh tổ y học phương tây Hippocrates có đưa 
ra một đề nghị hết sức thuyết phục là “Hãy để rau 
là vị thuốc”. Mà những loại rau củ có vị đắng chứng 
tỏ các nhận xét này là rất đúng. 
 
Trái Mướp Đắng màu xanh có bề ngoài gồ ghề ngộ 
nghĩnh đã được ghi trên sáu con tem biểu tượng 
cho sáu loại cây thuốc thiên nhiên có dược tính trị 
bệnh cao mà Liên Hiệp Quốc phát hành vào năm 
1980. Mướp đắng chứa đầy đủ các chất dinh 
dưỡng căn bản như nước, đạm, carbohydrat, béo, 
sinh tố và một số khoáng chất với tỷ lệ khác nhau. 
Mướp đắng có thể dùng để ăn sống, nấu canh, xào 
với thịt bò, muối dưa, phơi khô làm trà pha nước 
uống… 
 

Canh thịt heo bằm nhỏ 
nhồi vào mướp đắng là 
món ăn đặc biệt ở miền 
Bắc Việt Nam.  
Mướp đắng hấp với tôm 
tươi, thịt nạc, mộc nhĩ, 

nấm hương, hành khô, mắm muối tiêu, xào với thịt.. 
tạo ra vị hơi đắng hòa với hương thơm mùi tôm thịt 
là món ăn giải nhiệt, bổ dưỡng.. Món xà lách mướp 
đắng cũng rất hấp dẫn, ăn vào mát cơ thể.. 
 
Mướp đắng được coi như có khả năng làm hạ 
đường huyết, hạ huyết áp, chữa ho, giảm đau 
nhức, sát trùng ngoài da, trừ rôm sẩy ở trẻ em. 
 
Trong mướp đắng cũng có một hóa chất có khả 
năng ngăn ngừa sự thụ thai ở loài chuột. Trên thị 
trường hiện nay có bán trà khổ qua, được giới thiệu 
là có thể giúp ngủ ngon, đại tiện dễ dàng, mát  

Gan,bổ mật, giải nhiệt, giải độc trong cơ thể và khi 
dùng thường xuyên sẽ ngừa được các biến chứng 
của bệnh tiểu đường, sỏi thận, mật…. 
 
Actiso Đà Lạt là loại thảo 
mộc nổi danh ở nước ta. Nổi 
danh vì khí hậu luôn luôn 
mát lạnh nơi cao nguyên 
nhiều nắng khiến cho actiso 
có năng suất cao. Actisô có nhiều chất dinh dưỡng 
như các sinh tố C, B, folacin, chất xơ và một vài 
khoáng chất như sắt, kali. Về phương diện ẩm 
thực, actisô thường được luộc, hấp cách thủy để 
ăn hoặc ninh với thịt gà, thịt lợn. Actisô có thể được 
dùng tươi, để đông lạnh hoặc đóng hộp.  Nhiều 
nghiên cứu cho biết Actisô có tác dụng bảo vệ gan, 
làm hạ cholesterol trong máu và đường huyết, kích 
thích sản xuất mật, giảm đau khớp xương, thông 
tiểu tiện.Tại vài quốc gia, dung dịch chế biến từ 
actisô được dùng làm thuốc chích chữa các bệnh 
về gan. Trà Actisô là thức uống được rất nhiều 
người ưa dùng. Theo nhiều nhà chuyên môn, actisô 
không gây tác hại cho cơ thể. 
 
Diếp cá hoặc rau Giấp là 
món ăn ưa thích của bà con 
miền Nam.  
Cách đây mấy chục năm, 
dân cư miền sông Hồng, núi 
Ngự vào giao lưu với Cửu 
Long Giang là rất lắc đầu “nhăn mặt” vì vị tanh tanh 
“lợm giọng” khi ăn phải cọng rau này. Vậy mà bây 
giờ, Nam Trung Bắc một nhà, nhiều người cũng 
đều ưa thích diếp cá. 
 
Nhưng cái tanh tanh, béo béo của diếp cá lại rất 
“hiệp nhất” với cái tanh của những miếng cá còn 
tươi. Phải chăng đây là duyên tiền định với tên “diếp 
cá”. Trung Quốc gọi diếp cá là “Ngư Tinh Thảo” và 
tiếng Anh gọi là Fish Mint 
Ở nước ta, diếp cá mọc hoang khắp vùng đất ẩm 
thấp và cũng được trồng làm rau ăn hoặc làm thuốc 
trị bệnh. Diếp cá có thể ăn sống hoặc dùng làm gia 
vị chung với các rau khác trong bữa ăn. Có người 
hầu như ghiền với diếp cá, thiếu nó như thiếu người 
tình hơi “bị” cho là chanh chua nhưng dễ thương. 
Lá diếp cá ăn vào rất mát, có thể làm trĩ hậu môn 
xẹp xuống. Ngoài ra, diếp cá cũng được y học dân 
gian tại nhiều quốc gia dùng làm lợi tiểu tiện, hạ cao 
huyết áp, giảm ho, tiêu diệt vi khuẩn. Nghiên cứu 
tại viện y dược Toyama, Nhật Bản, cho hay diếp cá 
có chất chống oxy hóa rất mạnh quercetin có thể 
ngăn chặn nhiều loại ung thư và tăng cường tính 
miễn dịch.. 
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Trong Lĩnh Nam Bản Thảo, danh y Hải Thượng Lãn 
Ông tóm tắt: 
 
“Ngư Tinh Tảo gọi cây rau Giấp 
Ấm cay, hơi độc, mùi hôi tanh 
Ung thũng, thoát giang với đầu chốc 
Đau răng, lỵ ngược chữa mau lành”. 
 

 
Khát khô cả họng trong nắng tháng Bảy của Sài 
Gòn mà gặp một xe bán Nước Rau Má xanh mát 
thì cơn khát không những hết đi mà tâm hồn cón 
thấy sảng khoái. Thực vậy, nghiên cứu tại Ấn Độ 
cho hay nước chiết rau má không những tăng khả 
năng trí tuệ của trẻ em có thương số thông minh 
(IQ) thấp mà còn làm người cao tuổi giảm bớt 
những quên này quên kia, giúp thị lực bớt nhạt 
nhòa. 
 
Nhiều nghiên cứu khác còn gợi ý rằng rau má trị 
được cả bệnh vẩy nến, vết phỏng, vết thương, viêm 
khí quản, chống nhiễm trùng, chống độc, giải nhiệt, 
lợi tiểu. 
 
Từ những năm 1960, Giáo sư Bửu Hội đã nghiên 
cứu tác dụng trị bệnh phong với rau má. Ngày nay, 
nhiều khoa học gia cho là chất Asiatioside của rau 
má có tác dụng tương đương với dược phẩm trị 
phong chính là Dapsone. Rau má có tính lạnh cho 
nên người tỳ vị hàn, hay đi tiêu chảy, cần cẩn thận 
khi dùng. Rau Đắng đã đi vào văn hóa âm nhạc 
trong những bài viết nhiều tình người, tình quê 
hương của nhạc sĩ Bắc Sơn từ rừng cao su Dầu 
Tiếng.  
 
Nhạc phẩm “Còn thương rau đắng mọc sau 
 hè” với tiếng hát Hương Lan, Như Quỳnh đã làm 
bao nhiêu khách ly hương khi nghe mà mắt nhòe 
ướt lệ. 
“Ai cách xa cội nguồn 
Ngồi một mình nhớ lũy tre xanh 
Dạo quanh khung trời kỷ niệm 
Chợt thèm rau đáng nấu canh” 
 

Vì nhớ tới những lũy tre xanh nơi có người chị đầu 
bạc tóc ân cần nhổ tóc sâu cho chú em từ xa về  
thăm quê. Có những bà mẹ hiền luôn luôn chăm 
sóc miếng ăn, thức uống cho chồng cho con.  
 
Rau đắng nấu canh với các loại cá, nhúng lẩu hoặc 
chấm mắm kho là những món ăn tuyệt hảo của bà 
con miệt đồng. Rau đắng còn có thể nấu với thịt 
heo bầm nhuyễn, với tép, với tôm… 
 
Mới ăn rau có vị khá đắng, chỉ kém có khổ qua, 
nhưng ăn quen lại thấy ngòn ngọt, nhớ hoài. 
Rau đắng cũng được dùng trong y học. Theo Giáo 
sư Đỗ Tất lợi, rau 
đắng được dùng 
làm thuốc lợi tiểu, 
bổ thận, giúp ăn 
ngon và giảm đau 
khi đắp lên nơi tê 
thấp, rắn cắn. 
 
Kết luận 
Nhà dinh dưỡng uy tín Hoa Kỳ Jean Carpenter phát 
biểu rằng “Trong thực phẩm có dược phẩm. Thay 
đổi dinh dưỡng có thể ngăn ngừa và giảm sự trầm 
trọng của bệnh tật” Đây là lời khuyên khá hữu ích 
mà chúng ta cũng nên theo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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 
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Gia chánh 
 

 

Bò Bía  

 
 
Vật liệu:  
- 500 grs. củ sắn (nếu không có củ sắn thì thay bằng 
xu hào), 2 củ cà rốt cỡ trung bình. 
- 3 cây lạp xưởng. 
- 3 trái trứng gà . 
- 100 grs. đậu phộng rang. 
- 100 grs. tôm khô. 
- Hành chiên . 
- 1 xấp bánh tráng dẻo . 
- Rau thơm, Rau xà lách. 
- Tương đen (Hoisin sauce), Tương ớt. 
- Muối , đường,  2 muỗng dầu ăn. 
 
Cách làm: 
Củ sắn: bóc vỏ , rửa sạch, để ráo, dùng bàn bào 
rau bào củ sắn thành sợi . 
Cà rốt: bào vỏ, rửa sạch, để ráo, bào sợi giống như 
bào củ sắn. 
Đặt chảo lên bếp, vặn lửa trung bình, cho 2 muỗng 
dầu ăn vào, chờ dầu nóng, cho củ sắn + cà rốt vào 
xào , nêm thêm ít muối . Khi thấy củ sắn trong là 
được. trộn đều rồi lấy chảo ra , tắt bếp. 
Lạp xưởng: chiên chín, để nguội, cắt xéo mỏng 2  
ly . 
Tôm khô : rửa sạch, cho nước vào ngâm khoảng 2 
tiếng cho tôm được mềm. Dùng một cái nồi khác, 
cho tôm khô và nước đã ngâm vào nấu cho tôm 
mềm hơn. Khi tôm gần cạn hết nước, múc 1 muỗng 
đường cho vào , trộn cho đường tan, tiếp tục nấu 
cho đến khi thấy đường dính kẹo chung quanh con 
tôm là được. Bắc nồi ra khỏi bếp. 
 
Trứng gà: đập ra cái tô , cho ít muối vào , đ 
ánh tan. Đặt chảo lên bếp, để lửa trung bình, cho 
một ít trứng vào tráng đều một lớp mỏng, chờ cho 
trứng chín, đổ trứng ra đĩa , tiếp tục tráng cho đến 
hết. Trứng nguội , cắt sợi . 
Đậu phộng rang: cán dập. 

Rau xà lách + rau thơm: nhặt gốc và rửa sạch, để 
ráo . Riêng rau xà lách thì cắt bỏ cọng cứng ở giữa 
.Bánh tráng: thoa nước ấm cho bánh được dẻo và 
dễ cuốn. 
Đặt bánh tráng lên đĩa to, trên để rau xà lách, ngắt 
từng lá rau thơm để lên, trải 1 ít củ sắn + cà rốt, sắp 
lạp xưởng + trứng + tôm khô, rắc ít đậu phộng và 
hành chiên lên mặt. Kế đến, phết một lớp tương 
ngọt + một lớp tương ớt lên phần bánh tráng không, 
cuốn lại cho thật chắc taỵ  
Có thể khi cuốn bò bía không cho tương ngọt và 
tương ớt. Khi ăn, múc tương ớt + tương ngọt vào 
một chén nhỏ, trên rắc ít đậu phộng và hành chiên 
. 
 

Cà Tím Xào Thịt Bò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cà tím có tác dụng chống cholesterol, thường được 
dùng như một bài thuốc dân gian phòng ngừa bệnh 
về động mạch rất hữu hiệu.  
Món cà tím xào thịt bò còn có thể giúp lợi tiểu, thông 
mật... và ngon và rất tốt. 
 
  Nguyên liệu: 
- 5 trái cà tím 
- 100g lê bò tái 
- 2 củ hành tím 
- 1 thìa súp nước tương+ ½ thìa cà phê dầu mè+ ½ 
thìa cà phê mật ong+ ¼ thìa cà phê tiêu+ Hành lá, 
ngò rí cắt nhỏ 
- 1 thìa súp dầu ăn 
- 1 thìa cà phê tỏi băm. 
 
Cách làm: 
Cà tím rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, ngâm nước muối 
pha loãng.  
Hành tím bóc vỏ, xắt mỏng, phi vàng.  
Bò thái mỏng, ướp nước tương, dầu mè, mật ong, 
tiêu, hành ngò.  
Bắc chảo dầu nóng, phi thơm tỏi băm, cho cà tím 
vào xào. Khi cà gần chín thì cho thịt bò vào đảo 
nhanh tay đến khi thịt săn lại, nhắc xuống, rắc hành 
phi lên.  
Trút thịt bò ra dĩa, dùng nóng với cơm. 
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Cười chút chơi 
 
 

 
Uống thuốc độc không chết 
Có một anh nhà giàu nghiện rượu, sợ đầy tớ uống 
vụng, nên cố chọn nuôi một người lù khù. Anh ta có 
việc phải đi vắng, bảo người ở phải trông nhà: 
- Mày ở nhà, phải trông coi lấy cái chân giò treo đó, 
với con gà sống thiến trong chuồng, kẻo chó mèo 
nó tha đi, nghe. 
Rồi anh ta chỉ vào hai be rượu doạ: 
- Còn hai be này là thuốc độc để bẫy chuột. Uống 
chết đấy! 
Anh ta đi rồi, người đầy tớ bắt con gà sống thiến để 
làm thịt, luộc chân giò lên ăn, lại lấy cả hai be rượu 
uống hết, say mềm cả người. Khi anh ta về thấy 
người đầy tớ nằm sấp dưới đất, hơi men nồng nặc, 
liền đánh thức dậy hỏi gà, đùi heo và hai be kia đâu. 
Người đầy tớ khóc mà thưa rằng: 
- Con vâng lời ông ở nhà coi nhà, rủi có con mèo 
và con chó chạy lại, con mèo thì tha cái chân giò, 
con chó thì cắp con gà sống thiến chạy mất. Con 
sợ ông mắng nên lấy hai ve thuốc độc uống cho 
chết, không ngờ vẫn chưa chết! 
 

Mua kính 
Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông già bà cả 
mang kính xem sách, bắt chước ra chợ hỏi mua 
một đôi. Vào hiệu, bảo chủ hiệu đem ra cho anh ta 
chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo 
ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi 
khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta năm sáu 
đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý. Chủ 
hiệu bèn chọn một đôi tốt nhất trong hiệu đưa ra. 
Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu 
chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ, liếc thấy anh ta cầm 
cuốn lịch ngược mà xem, sinh nghi, liền hỏi: 
- Sao đôi nào cũng chê xấu cả? 
Anh ta đáp: 
- Xấu thì bảo xấu chứ sao! Kính tốt thì tôi đã xem 
chữ được rồi! 
Chủ hiệu nói: 
- Hay là ông không biết chữ? 
Anh ta đáp: 
- Biết chữ thì đã không cần mua kính. 
 

Vừa bán vừa biếu 
Một bà bán hàng nổi tiếng bán đắt. Một hôm, có 
người nông dân vào mua hàng, bà ta giở giọng ngọt 
nhạt: "Tôi vừa bán vừa biếu ông đấy". 

Người nông dân chẳng phải tay vừa, ông nói: “Cảm 
ơn bà, tôi xin nhận một nửa là số hàng biếu, nửa 
còn lại bà cất giùm, ngày mai tôi mang tiền đến lấy 
sau”. 
 

Chiếm hết chỗ 
Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa 
con nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại 
còn mắng: 
- Bước ngay! Rõ trông như người dưới địa ngục 
mới lên ấy! 
Người ăn mày nghe nói, vội trả lời: 
- Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây! 
Người giàu nói: 
- Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy còn 
lên đây làm gì cho bẩn mắt? 
- Không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các 
nhà giàu chiếm hết chỗ rồi. 
 

Áo không dám mặc 
Cụ ông tâm sự với cụ bà: “Hôm qua, đi mua lúa 
giống, tôi được tặng một cái áo mà không dám mặc” 
- Sao vậy, áo xấu hả ông? 
- Không, rất đẹp. 
- Hay ông mặc không vừa? 
- Rất vừa. 
- Thế thì tại sao? 
- Trước áo có dòng chữ “Giống tốt, năng suất cao” 
 

Nhận xét về con rể.. 
- Này, chàng rể mới của bà thế nào? 
- Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc! 
- Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ? 
- Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó không biết 
đánh bạc nhưng cứ đâm 
đầu vào chơi. 
 

Tại sao? 
A: Mày biết con gì hay hỏi “tại sao?” không? 
B: Không. 
A: À, để tao nói cho, là con chó đó 
B: Ủa? Tao tưởng là con heo chứ 
A: Tại sao? 

 
Thoát rồi 
Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở 
báo với chồng: 
- Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một 
tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: “Yêu thì tha, 
chống lại thì chết!” 
- Trời ơi! Rồi sao? 
- Em… xin tha ạ! 
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Lá thư tòa soạn 
Quê hương – hai chữ tuy ngắn ngủi, nhưng hàm chứa cả một vùng trời kỷ niệm. Nơi 

đó, là hình ảnh những chuỗi ngày của tuổi thơ, đã đến với ta rất nhẹ nhàng hồn nhiên. Có lẽ trong khoảng 
thời gian này là suối nguồn, là những gì căn bản nhất của mỗi chúng ta cho quảng đời về sau. 
Rồi ngày tháng qua đi, tuổi đời chồng chất và cuộc sống đẩy xô 
ta ngày một xa rời những ngày tháng êm đẹp của tuổi thơ.  
Nhưng, quê hương không chỉ là những kỷ niệm của tuổi thơ, quê 
hương còn là nơi đầu tiên mà ta đặt chân đến làm nơi an cư để 
được lạc nghiệp. Những thuyền nhân như chúng ta năm xưa, 
khi đặt chân đến mãnh đất tuy xa lạ nhưng hiền hòa này, cũng 
đã từng trải qua những ngày tháng của “tuổi thơ”. Nào là học ăn 
(biết ăn món haring), học nói (khóa tiếng Hòa Lan 400 giờ), học 
đi, học đứng (đi đúng luật giao thông, không được đạp xe ngược 
chiều). Sau giờ học tụm 5, tụm 3 kể cho nhau nghe những mẫu 
chuyện vượt biên, ... 
Rồi ngày tháng qua đi, một năm, 10 năm, 20 năm, rồi 30 năm 
trôi qua những kỷ niệm ấy nay vẫn còn in hằng trong tâm khảm của mỗi chúng ta hay đã mờ nhạt theo 
thời gian thì còn tùy ở sự nhận thức của mỗi chúng ta.  
Nhưng, tất cả đều là kỷ niệm đẹp, thật đẹp mà trong cuộc đời của chúng ta đã trải qua trên cả hai miền 
đất nước được người đời đặt cho cái tên nghe ngọt ngào: quê hương (1 & 2) ! 
Nhắc đến kỷ niệm của những ngày đầu trên quê hương thứ hai làm ta nhớ đến cảnh tượng hãi hùng của 
những con thuyền mong manh chứa đầy ấp hằng trăm sinh mạng ngồi, nằm la liệt như sắp cá mòi, lênh 
đênh trên biển cả phó thác sinh mạng cho... số phần. Nếu may mắn thì gặp các thương thuyền quốc tế 
cứu vớt, bằng như không thì không làm mồi cho cá mập thì cũng làm mồi cho bọn hải tặc Thái Lan và có 
khi còn tệ hơn nữa, để sống còn người ta còn .... lẫn nhau để qua cơn đói, khát, ... 
Cái gì đã khiến dân Việt mình mạo hiểm, đánh đổi sanh mạng ra đi đầy trắc trở như vậy ? ? ? 
Câu trả lời ngắn gọn và chỉ như vậy: đi lánh nạn cộng sản ! ! ! 
Họa cộng sản đã ập đến vào cuối tháng tư năm 1975 đã làm đảo lộn cuộc sống của nhân dân miền Nam: 
tù cãi tạo, kinh tế mới, cãi tạo công thương nghiệp, đánh tư sản mại bản, hợp tác xã, đổi tiền, ... 

Chẳng những thế, họ còn gây thêm một cuộc chiến 
tranh mới tại Campuchia, lùa thanh niên miền Nam 
làm mồi, làm bia cho chúng trong việc gây hấn chiến 
tranh với nước láng giềng này. Rồi vì bản chất phản 
trắc ngã theo Nga, nên đã bị Tàu “dạy cho một bài 
học” gây thêm trận chiến ở phía Bắc. 
Với ngần ấy tại họa do cộng sản gây ra đã khiến cho 
hàng triệu người đã dắt díu nhau bỏ nhà cửa, ruộng 
vườn nơi chôn nhao cắn rốn lao ra biển mưu tìm thoát 

khỏi vũng lầy đọa đày của cộng sản. Theo thống kê của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cho biết: Cứ mỗi 
3 người thuyền nhân thì có 1 người nằm lại trong lòng đại dương. Biến cố này đã làm rún động dự luận 
thế giới, bỡi làn sóng vượt biển ngày một dâng cao và từ đấy có một danh từ mới để nói về người vượt 
biển: “Boat People”. 
Biến cố của ngày 30 tháng 04 năm 1975 đã để lại dấu ấn thê thảm, đen tối trong dòng lịch sử của nước 
ta và vì thế hằng năm vào ngày này cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi đều trang trọng tổ chức tưởng 
niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 04. 
Trong tâm tình ấy VNNS số 288 sẽ mang chủ đề: “Tháng Tư Quốc Hận”, báo sẽ được phát hành vào trung 
tuần tháng tư. Kính mong quý văn -, thi -, nhạc sĩ, quý vị cộng tác viên thu xếp bài vở gởi về tòa soạn 
trước ngày 3-4-2017. 
 
Kính thư,  VNNS 
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Quý độc giả thân mến, 
Nhân dịp đầu năm Đinh Dậu 2017 Việt Nam Nguyệt San (VNNS) kính chúc quý độc giả cùng gia quyến 
năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. 
 
Thưa quý vị, 
Suốt thời gian dài hơn 40 năm sống lưu lạc nơi xứ người, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hòa 
Lan đã duy trì sinh hoạt với 13 nhiệm kỳ Ban Thường Vụ và tờ báo VNNS. Tính đến nay VNNS đến tay 
quý vị là số thứ 287. VNNS được duy trì một thời gian dài như thế cũng nhờ vào sự đóng góp tích cực 
của quý độc giả. Chúng ta có quyền tự hào đây là một trong những tờ báo sinh hoạt lâu đời nhất trong 
cộng đồng người Việt tại Ấu Châu và cả thế giới nữa. Để tiếp tục duy trì tờ báo, sự hậu thuẩn của đồng 
hương nói chung và quý độc giả nói riêng là điều hết sức cần thiết.  
 
Qua đây chúng tôi xin được kêu gọi quý độc giả đã hay sắp hết hạn. Xin quý vị vui lòng gia hạn báo 
bằng cách chuyển số tiền 30 euro vào trương mục NL16INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN. 
 
VNNS mong đón nhận sự hậu thuẩn tích cực của quý độc giả. 
 
Trân trọng kính chào, 
 
Nguyễn Hữu Phước 
Chủ Nhiệm VNNS 
 
Kroeten 9 
4871 JT Etten-Leur 
Tel. 076.5038426 / 06.38544847 

 
 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 28-12-2016 đến 27-02-2017 
 

stt ngày trả tiền Tên vùng 
số độc 

giả  số tiền  
ghi 
chú 

       

1 06/01/2017 Nguyen Minh Tham Leiderdorp 846  €    30,00   

2 13/01/2017 Le Thi Minh Chau Hoofddorp 674  €    60,00   

3 16/01/2017 Vu T.C. Delft 140  €    60,00   

4 18/01/2017 M.T. Vo/ T.P. Tran    €    50,00  * 

5 18/01/2017 Le Kim Tuyet Nijmegen 763  €    30,00   

6 21/01/2017 Pham Thi Thu Cuc Putterhoek 187  €  100,00   

7 23/01/2017 Le Thi Ngu Utrecht 46  €    30,00   

8 31/01/2017 Dinh The Dan Hoorn 836  €    30,00   

9 02/02/2017 Le Ngoc Bich Delft 697  €    30,00  ủng hộ 

10 03/02/2017 Nguyen K.L. Drunen 266  €    30,00   

11 08/02/2017 Nguyen Q.T. Hoorn 67  €    30,00   

12 09/02/2017 Hoang V.T. Oss 285  €    30,00   

13 24/02/2017 Nguyen Van Kha Heerhugowaard 78  €    30,00   
 

* “đóng góp vào quỹ” thương  về miền trung” 
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