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Quan điểm 

THÁNG TƯ ĐEN VÀ ÂM MƯU BÁN NƯỚC 

Quốc hận 30 tháng Tư năm nay đánh dấu 42 năm ngày 

mất Miền Nam Việt Nam và cả nước rơi vào vòng nô lệ 

của chế độ cộng sản do Hồ Chí Minh, kẻ tội đồ dân tộc 

đem vào Việt Nam. 42 năm chỉ là dòng suối nhỏ chảy 

hòa vào dòng sông lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, 

nhưng đó là dòng “Suối Máu” chảy tràn trên số phận 

từng người dân Việt những khổ đau, chia lìa; dâng tràn lai láng những bất công, ngục tù, đổ vỡ và ngấm 

nhiễm những nọc độc vào cả thể xác lẫn tâm hồn… 

Lịch sử Việt Nam với 4000 năm dựng nước và giữ nước, chất chứa những hy sinh bởi máu xương tiền 

nhân là các anh hùng liệt nữ, cả những thăng trầm biến động, lấp núi dời non mở rộng biên cương lãnh 

thổ, chỉ vì sự trường tồn cho nước Việt và con cháu Lạc Hồng đời sau… Thế nhưng đau đớn thay hậu 

sinh khả úy, thế thời mạt vận khiến đất Mẹ Việt Nam sản sinh ra những kẻ vong bản, rước chủ thuyết 

ngoại lai cộng sản về đô hộ dân Nam, rước giặc Tàu vào nhà để ngoài miệng xưng hô anh em, nhưng 

suy tôn cung kính như phụ mẫu để tận tâm báo hiếu. Buồn thay 90 triệu dân Việt đành cúi đầu nhục 

nhằn, để cho vài triệu đảng viên cộng sản đè đầu cưỡi cổ, bức hại gông cùm gấp trăm lần thời thực 

dân- phát xít. Ôi những cái đầu khoa bảng, những phong trào biểu tình phản chiến, bãi khóa - đình công 

- bãi thị, những ông bà “ngây thơ” Mặt trận giải phóng (dâng) Miền Nam, những ông nằm vùng- những 

bà miền Nam nuôi giấu cán bộ cộng sản trước năm 1975… khí phách đấu tranh một thời trực diện với 

chính thể Việt Nam Cộng Hòa đòi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền giờ ở đâu? Hay họ cũng đang lầm lũi 

gặm nhấm dĩ vãng thơ dại và lầm lũi đi hết quãng đời làm thân nô lệ cho thể chế mới có tên Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa (trừ) Việt Nam. Nhắc lại câu nói của tên Việt gian cộm cán  cộng sản là Võ Văn Kiệt 

rằng: “Ngày 30 tháng Tư có triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn…”, để thấy rằng ngày 

Quốc hận 30 tháng Tư một chính thể nhân bản, khai phóng tiến theo nhịp bước văn minh nhân loại đã 

bị bức tử bởi những kẻ phi nhân, cuồng bạo, man khai chậm tiến đã và đang rơi vào hố rác lịch sử nhân 

loại… 

42 năm sau ngày 30 tháng Tư đã đủ chin mùi hầu làm thức tỉnh những số phận trong mọi tầng lớp dân 

tộc nhìn nhận một sự thật giờ đã phơi bày quá rõ ràng và phũ phàng, là cộng sản Việt Nam đã bán 

nước cho Tàu và phản bội dân tộc. Không phải ngẫu nhiên mà đồng bào trong và ngoài nước “đồng 

thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” trước vận nước đang lâm nguy bởi thù trong giặc ngoài. Trung 

cộng đang lăm le đứng trước chốn biên ải quốc gia, Việt cộng thì hai tay dâng giang sơn cho ngoại 

bang mong đánh đổi được ngồi ngôi trường trị vĩnh cửu. Trận chiến Quốc – Cộng vẫn đang tiếp diễn 

và số phận dân tộc Việt phải được định đoạt. Nếu là con cháu Lạc Việt ắt hẳn chúng ta phải noi gương 

các vị tiền nhân như: Danh tướng Lý Thường Kiệt; Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Minh vương 

Lê Lợi; Hoàng đế Quang Trung từng chiến thắng và làm tan tác những đội quân xâm lược phương Bắc 

hùng mạnh. 

Đừng để cho dân tộc Việt Nam phải gánh chịu tương tự thêm một ngày 30 tháng Tư nào nữa, bởi một 

ngày Quốc Hận đã là quá đủ đau thương. “Đất nước hưng vong, thất phu hữu trách”, kẻ thất phu 

cũng còn phải có trọng trách với vận mệnh dân tộc, lẽ nào chúng ta ngồi im để đất nước suy vong? 

Vinh Thắng - Mùa Xuân 2017 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 4  n ă m  2 0 1 7                              4 
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Thư mời 

Tham dự “Ngày Thuyền Nhân” 

Etten-Leur, 28-03-2017. 

Kính thưa quý đồng hương, 

Ngày 30 tháng 04 là mốc thời gian quan trọng trong năm, 
đã in hằn trong tâm khảm của mỗi chúng ta, những 
người Việt ly hương. Người Việt tỵ nạn tại Hòa Lan vô 
cùng hãnh diện là đã cùng nhau người góp công, kẻ góp 
của chung góp xây dựng nên một tượng đài thuyền nhân 
mang giá trị nghệ thuật nhân văn cao. Công trình xây 
dựng tượng đài, kéo dài 3 năm 7 tháng bằng tất cả tâm 
huyết của nhiều đoàn thể, cá nhân và với phí tổn trên 
dướI 50 ngàn euro, đã nói lên tất cả giá trị của nó.  
 
Vào ngày này, năm ngoái cộng đồng chúng ta đã tưng 
bừng tham dự lễ khánh thành tượng đài với sự hiện diện đông đảo của quý vị lãnh đạo tinh thần, quý 
đồng hương, chính quyền trung ương và địa phương. Các nghi thức tôn giáo cũng đã được cử hành 
trang nghiêm trọng thể. 
Và ngày 30 tháng 04 năm nay, tượng đài đã tròn một tuổi, cộng đồng chúng ta sẽ quy tụ về để quây 

quần cùng nhau; không chỉ hồi tưởng lại những giây phút hãi hùng của quá khứ, tưởng niệm những 

người kém may mắn đã gởi thân xác lại trong lòng đại dương mênh mông mà còn là dịp nhắc nhở các 

thế hệ nối tiếp về nguồn cội, lý do nào chúng ta có mặt nơi đây. 

Đến với “Ngày Thuyền Nhân” là chúng ta đến trong tinh thần không những hồi tưởng về quá khứ, về 

những trải nghiệm cay đắng trong hành trình tìm tự do mà còn là đến để cùng nhau chia sẻ nhìn về 

tương lai, cùng nhau kiến tạo cuộc sống mới của tất cả chúng ta trên quê hương thứ hai. Trong tinh 

thần đó, Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời quý đồng hương thu xếp thời gian quý báu đến tham dự 

buổi lễ tưởng niệm “Ngày Thuyền Nhân” sẽ được trang trọng tổ chức vào lúc  

ngày chủ nhật, 30-04-2017 

vào lúc 13:30 giờ đến 16:00 giờ 
tại khuôn viên chùa Vạn Hạnh 

Sumatraweg 350 – 1335 JM Almere 

Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương sẽ là niềm hãnh diện chung của cộng đồng chúng ta, vì 

đã kiến tạo nên những giá trị nghệ thuật nhân văn trong cuộc sống mới tại Hòa Lan.  

Hẹn gặp lại quý đồng hương trong buổi lễ tưởng niệm “Ngày Thuyền Nhân”. 

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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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU 

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 
CHÙA VẠN HẠNH 

Sumatraweg 350, 1335 JM  Almere Buiten, tel. 036-5257067 
Banknummer:NL79INGB0005030958 t.n.v.Stichting VBSN te Almere 

Website: http://www.vanhanhpagode.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Almere, ngày 02 tháng 4 năm 2017 

 
THƯ MỜI THAM DỰ ÐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ LỄ AN VỊ VƯỜN TỨ ÐỘNG TȂM 
 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính thưa quý Đồng hương và quý Phật tử, 
 
Ðức Bổn Sư Thích Ca, sau 49 ngày đêm thiền tọa dưới cội bồ đề, ngay khi chứng quả vô thượng 
chánh đẳng chánh giác đã tuyên bố: 
 “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. 
Câu nói đó không những đã mở đường khai ngộ cho tất cả chúng sanh mà còn nói lên tính bình đẳng 
và đạo từ bi Ðức Phật muốn truyền dạy cho chúng ta. 
 
Ðể tưởng nhớ đến ân đức cao cả đó, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ cử hành Ðại Lễ Phật 
Ðản PL 2561 vào ngày chủ nhật 14-5-2017 (nhằm ngày 19 tháng 4 âm lịch) tại chùa Vạn Hạnh, 
Sumatraweg 350 - Almere. Trong dịp vui mừng này, chúng ta sẽ cử hành nghi lễ An Vị “vườn Tứ Ðộng 
Tâm”, biểu tượng của bốn thánh tích thiêng liêng của Phật Giáo: 
 
- Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini): nơi Ðức Phật đản sanh; 

- Bồ Ðề Ðạo Tràng (Bodhgaya): nơi Ðức Phật thành đạo; 

- Vườn Lộc Uyển (Sarmath): nơi Ðức Phật khai giảng giáo pháp; 

- Câu Thi Na (Kusinara): nơi Ðức Phật nhập niết bàn. 
 
Buổi lễ sẽ được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Như Điển (Ðệ Nhị Chủ Tịch 
GHPGVNTN Âu  Châu).              
 
Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử và Đồng hương dành chút thì giờ quý báu về Chùa tham 
dự ngày Đại Lễ quan trọng này để cùng nhau tu học hạnh từ bi trí tuệ của chư Phật. Đây cũng là cơ 
hội tốt để người con Phật trở về với cội nguồn của niềm tin và sự thực hành giáo lý cao thượng của 
Đức Phật. 
 
Nguyện cầu hồng ân Chư Phật gia hộ quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc. Cầu chúc cho Giáo 
Hội quê nhà sớm thoát cơn Pháp nạn, cho đất nước Việt Nam giữ vững nền độc lập, chủ quyền lãnh 
thổ, lãnh hải và cho dân tộc Việt Nam sớm được an cư lạc nghiệp trong tự do dân chủ. 
 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát T/m Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan, Hội Trưởng, 
 

 
Thượng Tọa Thích Minh Giác 

( xem tiếp chương trình Đại Lễ tại trang 28 ) 

http://www.vanhanhpagode.nl/
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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 21-01-2017 đến ngày 30-3-2017 
 

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    
69 Nguyễn Văn Châu (14-03-17)    €   50,00  

 tổng cộng    €775,00   € 400,00  
         

 tổng kết (tính đến ngày 21-01-2017)  €1.175,00    
55/1 Thế Vỹ (Den Hoorn)    €     500,00    

 
* đính chính: trong phần ghi chú đóng góp đã ghi thiếu xót vị ân nhân đóng góp ở số 55 với 
chi tiết sau đây:  
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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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                      Actie: Thương Về Miền Trung (đợt 2) 

Thư ngỏ 

Kính thưa quý đồng hương, 

Công tác hỗ trợ đồng bào ngư dân miền Trung, đang gặp đại nạn môi 

trường do nhà máy thép Formosa gây ra hồi tháng tư năm ngoái, chính 

thức được Ban Chấp Hành Cộng Đồng tiếp tục phát động lần thứ hai, bắt 

đầu từ nay cho đến cuối tháng 9 năm 2017. 

Cộng đồng Hòa Lan, nhìn chung, là một cộng đồng có giàu lòng nhân ái 

đã được thể hiện qua nhiều hội nhóm thực hiện các công tác từ thiện. Đặc biệt là trong năm 2016 

chúng tôi ghi nhận những đơn vị đã phát động công tác cứu trợ đồng bào tại Việt Nam nói chung, điển 

hình như: Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Gia Đình Quân Cán Chánh VNCH, Chùa Vạn Hạnh, nhóm 

Tình Thương Tình Người (Breda), hội Tình Thương (Eindhoven), Hội Người Việt Tỵ Nạn Eindhoven, 

các ban nhạc Mây Hồng, Tình Si, Bình Minh và Trùng Dương, hội Mở Rộng Trái Tim, v.v... 

Các đợt công tác phát động của các cộng đồng, đoàn thể, nhóm hội này trong năm 2016 đã thu được 

số tịnh tài ước lượng tổng cộng khoảng 50 ngàn euro. 

Thưa quý vị, 

Với tìm năng vừa nêu trên của cộng đồng, chúng tôi đề nghị năm nay cộng đồng Hòa Lan chúng ta, 

sẽ phát động công tác cứu trợ đồng bào miền Trung với phương châm “bundel de kracht”, tập hợp 

tất cả các tìm năng trong cộng đồng lại thành một tổng lực để cứu trợ các nạn nhân tại các tỉnh miền 

Trung. 

Phương cách thực hiện được đề nghị như sau: 
A/ Trong Hòa Lan. 
1/ với các tôn giáo, đoàn thể, cộng đồng, hội nhóm từ thiện, các văn nghệ sĩ, v.v…: 
Chúng tôi kêu gọi quý vị tham gia vào công tác này bằng cách bàn thảo trong giáo hội, trong cộng đoàn, 
trong nhóm của mình để tìm cách gây quỹ cho chiến dịch và thông báo về Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
thời điểm tổ chức để tránh sự trùng lập với các đơn vị khác. 
2/ với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, quý đồng hương: 
Chúng tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương với khả năng có được của mình hãy sốt sắng tham gia vào 
chiến dịch này bằng cách chuyển vào trương mục của Cộng Đồng: NL16ING 0001 5086 64 với ghi chú: 
“thương về miền Trung”. 
B/ Ngoài Hòa Lan.Cộng Đồng VNTNCS/ HL kêu gọi quý cộng đồng trên địa bàn Ấu Châu và trên toàn 
thế giới cùng hưởng ứng chiến dịch công tác cứu trợ đồng bào miền Trung do Cộng Đồng Hòa Lan 
phát động. Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm về việc bảo quản tài chánh: nhận vào và chuyển đi. 
Chiến dịch công tác cứu trợ đồng bào miền Trung lần thứ hai này sẽ được chính thức khởi động kể từ 
ngày ra thư ngỏ này và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9 năm 2017 xuyên qua một buổi đại nhạc hội có 
tầm vóc quy mô. 
Trân trọng kính chào thân ái, 
Thay mặt BCH Cộng Đồng 

Nguyễn Hữu Phước (chủ tịch)

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

Hồi kết cho Trịnh Xuân Thanh 
 

 

Ngày 16 tháng 3 năm 20017, báo chí Việt Nam 
đưa tin từ môt phiên toà cho dư luận biết về việc 
khởi tố vì tội tham ô. 
Điều 354 của bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt 
Nam, khoản 4 tiết a quy định tham ô từ 1 tỷ đồng 
trở nên và khoản b quy định gây thiệt hại từ 5 tỷ 
trở nên mức án từ 20 đến tử hình. 
(http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-
an/trinh-xuan-thanh-bi-khoi-to-tai-toa-vi-bat-tay-
voi-sieu-lua-361570.html#inner-article). 
Tin từ bài báo cho biết , nguyên nhân toà án ra 
khởi tố Trịnh Xuân Thanh tại toà do lời khai của 
Đào Duy Phong, chủ tịch hội đồng quản trị PVP 
Land về Trịnh Xuân Thanh với thương vụ mua bán 
làm thất thoát đến 87 tỷ đồng. 
Theo luật thì toà có quyền đưa quyết định khởi tố 
theo lời tố giác. 
Diễn giải của thạc sĩ Lưu Thanh Hùng, giảng viên 
trường Đại Học An Ninh Nhân Dân thì khởi tố bị 
can, vụ án chỉ là dấu hiệu đầu tiên của luật tố tụng 
hình sự , điều tra xem bị can, bị cáo có phạm tội 
hay không, có phạm tội thì mức độ đến đâu…. 
(http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-
dung-phap-luat.aspx?ItemID=228) 
Thế nên việc toà án khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội 
tham ô từ lời khai của Đào Duy Phong, chưa hẳn 
là quyết định kết tội. Thực tế nhiều vụ án, bị can 
khi khởi tố đã chứng minh mình không phạm tội. 
Bàn chút về thông tin khởi tố Trịnh Xuân 
Thanh. 
Trước tiên phải nói rõ rằng công ty PVP Land là 
công ty mà Trịnh Xuân Thanh đại diện phần vốn 

PVC góp trong đó. Số vốn là 36%, theo luật phải 
quá 51% mới có quyền chỉ dạo. 
Lời khai của Đào Duy Phong là “Trịnh Xuân Thanh 
chỉ đạo chuyển nhượng bán cổ phần giá cao, rồi 
thể hiện trong hợp đồng giá thấp hơn”, có nhiều 
điểm cần phải suy xét. 
Thứ nhất là Trịnh Xuân Thanh có quyền chỉ đạo 
Đào Duy Phong hay không, nếu có chỉ đạo thì chỉ 
đạo bằng văn bản nào. 
Thứ hai số tiền chênh lệch là bao nhiêu? Tại sao 
không có được con số này rõ ràng. 
Thứ ba là văn bản chứng từ nào thể hiện người 
mua với giá ví dụ là 10 đồng, văn bản nào thể hiện 
bán thấp hơn ví dụ là 8 đồng. Như vậy phải chăng 
có 2 hợp đồng, một hợp đồng giá cao do người 
mua giữ, một hợp đồng mua giá thấp hơn do 
người bán giữ? Những văn bản, hợp đồng đó 
đâu.? 
Thứ tư là số tiền Trịnh Xuân Thanh thu về từ 
khoản chênh lệch này nếu có là bao nhiêu.? 
Có rất nhiều câu hỏi cần phải làm rõ, chẳng hạn 
tại sao ở phiên toà sơ thẩm vào tháng 6 năm 2016 
Đào Duy Phong đã khai về Trịnh Xuân Thanh và 
toà án sơ thẩm đã bác bỏ không khởi tố, vì không 
đủ chứng cứ. Nhưng đến năm 2017 đưa ra toà 
phúc thẩm và công nhận lời khai này của Đào Duy 
Phong là có cơ sở để khởi tố Trịnh Xuân Thanh, 
khi Thanh đã ra nước ngoài. 
Rất nhiều cái khó hiểu khi ngược lại xem xét các 
vấn đề đã qua. Nhưng nếu chỉ bàn về quyết định 
khởi tố Trịnh Xuân Thanh tham ô vào lúc này, thì 
đây là một quyết định đẹp nhất cho tất cả các bên. 
Về phần TBT Nguyễn Phú Trọng, người mất uy tín 
nhiều trong vụ Trịnh Xuân Thanh đã có thể nói tôi 
đấu tranh chống tham nhũng, tham ô chứ không 
phải là tư thù, đấu đá nội bộ. 
Về phần các đối tượng bị xét xử như Bình, Phong 
có công khai báo, có thêm tình tiết giảm tội. 
Về phần Trịnh Xuân Thanh, anh ta hết mọi khó 
khăn trong việc lo ngại thấp thỏm số phận của 
mình ở nước ngoài. Tội danh của điều 354 quy 
định khung hình phạt mà Thanh bị khởi tố có thể 
bị tử hình. Ở nước sở tại người ta vì nhân đạo sẽ 
không dẫn giải anh ta về nước để bị xử tội chết, 
một tội mà ở nước họ không bị tử hình. Ở nước 
họ cũng đã từng có người Việt Nam phạm tội buôn 
ma tuý trốn đến, người này trình bày nếu bị về Việt 
Nam sẽ bị kết án tử hình, anh ta đã sống ung dung 
hàng chục năm, và bị bắt khi tưởng mọi việc đã 
qua êm ả bèn về thăm nhà. 
Nhà nước Việt Nam biết rõ Trịnh Xuân Thanh 
đang ở đâu, trước đây họ đã có công hàm ngoại 
giao gửi đề nghị nước đó dẫn độ Trịnh Xuân 

http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/trinh-xuan-thanh-bi-khoi-to-tai-toa-vi-bat-tay-voi-sieu-lua-361570.html#inner-article
http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/trinh-xuan-thanh-bi-khoi-to-tai-toa-vi-bat-tay-voi-sieu-lua-361570.html#inner-article
http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/trinh-xuan-thanh-bi-khoi-to-tai-toa-vi-bat-tay-voi-sieu-lua-361570.html#inner-article
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Thanh về. Công văn phúc đáp của nước này nói, 
họ nắm vững và biết Thanh nhập cảnh ngày nào, 
hiện đang cư trú tại đâu trên nước họ. Nhưng nếu 
Việt Nam muốn dẫn độ về thì cần đáp ứng các 
điều khoản A, B, C theo luật pháp nước họ. 
Những khoản A, B, C đấy Việt Nam khó lòng đáp 
ứng. Cuối cùng để chấm dứt câu chuyện lằng 
nhằng về Trịnh Xuân Thanh, trong một phiên toà 
xử các đối tượng có chút dây dưa với Thanh, nhân 
tiện đưa luôn khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô, 
giúp cho Trịnh Xuân Thanh có điều kiện tị nạn 
nhân đạo ở xứ người, vĩnh viễn đừng bao giờ 
quay lại Việt Nam trừ khi thể chế và pháp luật thay 
đổi. 
Nếu Trịnh Xuân Thanh bằng lòng với tội tham ô, 
trình lý do khi về sẽ bị tử hình để được tị nạn nhân 
đạo. Đó là một chiến thắng danh dự của Nguyễn 
Phú Trọng, ông ta đã buộc tên chống đối mình 
phải nhận đúng tội mà ông đã nêu ra. 
Nếu Trịnh Xuân Thanh phản đối tội danh này, tức 
không xin tị nạn nhân đạo ở nước sở tại. Số phận 
anh ta vẫn còn là dấu hỏi ở phía trước. 
Đã đến lúc kết thúc câu chuyện về Trịnh Xuân 
Thanh và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đây 
một người an phận sống viễn xứ trời phương Tây. 
Một người thảnh thơi bước vào hội nghị trung 
ương 5 với một chiến thắng tuy không triệt để, 
nhưng thế còn hơn là một thất bại. 
Quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô, 
tuy bằng chứng chưa rõ ràng, nhưng là một quyết 
định sáng suốt của Nguyễn Phú Trọng, để ông còn 
thời gian đi làm việc khác. 
 
Ông Trọng còn nhiều đối tượng khác lớn hơn cần 
xử lý đang trong tầm tay, đâu phải chỉ Trịnh Xuân 
Thanh đang ở tân đẩu tận đâu mà phải mỏi mệt 
theo đuổi. 
Thiết nghĩ cá nhân tôi, người cũng gắn bó với sự 
việc này bấy lâu có đôi lời với Trịnh Xuân Thanh 
rằng. 
– Trịnh Xuân Thanh nên bằng lòng chấp nhận 
chuyện khởi tố vì tội tham ô, và đem lệnh khởi tố 
ấy làm đơn xin tị nạn nhân đạo vì sợ về bị xử chết. 
Mang tiếng bạc nhược chút cũng chẳng sao. Nhịn 
người già cả , không ăn hơn thua cũng không có 
gì phải thẹn. 
Với những bạn đọc Dê Tế Thần. 
– Phía trước còn những câu chuyện hấp dẫn hơn 
rất nhiều. 
 
Nguồn: Chân Trời Mới Media, trích từ blogger 
Người Buôn Gió 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu 

Trần trung Đạo 

 

 Nếu tôi chỉ được một ngày để sống  

Xin một ngày được sống thật bình yên  

Không ghen ghét, không hận thù, tranh chấp  

Một ngày thôi trong tay mẹ dịu hiền  

 

Nếu tôi chỉ được một lần để gọi  

Giữa quê người xin gọi lớn Việt Nam  

Ôi tổ quốc, bốn ngàn năm hưng phế  

Vẫn còn đây qua mấy độ thăng trầm  

 

Nếu tôi chỉ được một lần để hát  

Tôi sẽ nghiêng mình hát khúc quốc ca  

Xin mặc niệm bao nhiêu người đã chết  

Ngọn Cờ Vàng thắm máu của ông cha  

 

Nếu tôi chỉ được một lần để viết  

Tôi chẳng ngại ngùng viết chữ thương yêu  

Ngừng tay lại, hỡi ai còn chém giết  

Hai mươi năm thù hận đã thêm nhiều  

 

Nếu tôi chỉ được một lần để vẽ  

Tôi sẽ vẽ hình chữ S thân thương  

Từ hải đảo đến núi rừng sông biển  

Đất trời ta, dáng đứng đẹp phi thường  

 

Nếu tôi chỉ được một lần để khóc  

Xin một lần được khóc cho riêng tôi  

Hạt bụi vướng trên vai đời du tử  

Tôi bay đi nghìn dặm áng mây trời. 
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Xả luận

Lts. Ông Phạm Đình Trọng với cấp bậc đại tá trong quân đội CSVN và 40 năm 

tuổi đảng. Ông đã ly khai đảng vào tháng 11 năm 2009 và thường xuyên viết 

những bài phê bình, chỉ trích kịch liệt những đường lối, chính sách của chế độ. 

Hiện ông bị quản chế tại gia. Nhân vụ việc nhà cầm quyền Hà Nội vừa ra lệnh 

cấm lưu truyền 4 bài nhạc đã được sáng tác trước năm 1975 gồm: Cánh Thiệp 

Ðầu Xuân (Lê Dinh-Minh Kỳ), Rừng Xưa (Lam Phương), Chuyện Buồn Ngày Xuân 

(Lam Phương), Ðừng Gọi Anh Bằng Chú (Diên An), Con Ðường Xưa Em Ði (Châu 

Kỳ-Hồ Ðình Phương).  

Kính mời quý độc giả theo dõi bài bình luận của ông về sự việc này như sau: 

                                                                                   *   *   * 

                                 NHÀ NƯỚC KHÔNG DÂN 
                                  VÀ NỀN NGHỆ THUẬT KHÔNG CON NGƯỜI 

 

1. Kiên trì theo đuổi một học thuyết sai trái, 
phản dân tộc, phản tiến bộ, nhà nước cộng sản 
Việt Nam không thu hút, không tập hợp được 
người có tài năng và nhân cách. Chốn quan 
trường ngày càng thưa vắng người tử tế, 
nhường chỗ cho những kẻ bất tài, thiếu nhân 
cách. Đó là những con ông cháu cha nòi cộng 
sản và những kẻ vô lại chạy chức chạy quyền 
mà thành quan. 

Con ông cháu cha nòi khoa bảng, học được chữ 
thánh hiền, biết giữ đạo làm người, biết bổn phận 
làm quan, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, dân 
còn được nhờ. Con ông cháu cha nòi cộng sản chỉ 
biết kiên trì học thuyết sắt máu chuyên chính vô 
sản, coi lẽ sống là làm cách mạng và chiến tranh 
giết dân lành, li tán dân tộc, tàn phá tan hoang đất 
nước như lời thơ của ông nhà thơ cộng sản lão 
làng Tố Hữu:  

“Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ 
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong 
Cho Đảng bền lâu / Cùng rập bước chung lòng 
 Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”.  

Chỉ có giết, giết dân nữa đảng mới bền lâu. Loại 
con ông cháu cha nòi đảng đó là di họa nặng căn 
của dân tộc vốn tồn tại bằng thương yêu, đùm bọc: 
Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một 
nước phải thương nhau cùng. 

Trong kỷ nguyên dân chủ, ngày nay thể chế dân 
chủ đã có ở hầu hết các nước trên thế giới. Ở đó, 
người dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm 
chủ nhà nước. Bằng lá phiếu thực sự tự do, người 
dân dựng lên nhà nước và người dân cũng phế 
truất khi nhà nước có những việc làm khuất tất, 

trái ý dân. Người dân phát hiện, người dân tiến cử, 
người dân bỏ phiếu đưa người hiền trong dân vào 
bộ máy nhà nước và người dân sở hữu nhà nước 
như sở hữu quyền công dân của mình. Đó là nhà 
nước của dân, nhà nước có dân. 

Ít ỏi nhà nước độc tài đảng trị còn sót lại trong kỉ 
nguyên dân chủ thì ngược lại, người dân không có 
bóng dáng trong nhà nước, không có vai trò, 
không có quyền lực gì với nhà nước. Nhà nước 
độc tài đảng trị chiếm đoạt quyền lực của dân, tự 
tung tự tác chia nhau quyền lực của dân. Đó là 
nhà nước của đảng chứ không phải nhà nước của 
dân. Nhà nước không dân, mảnh đất màu mỡ cho 
hạng giá áo túi cơm, những kẻ bất tài, thiếu nhân 
cách vinh thân phì gia. 

2. Hai biểu hiện của đám quan chức bất tài và 
thiếu nhân cách đó là: 

Một. Có quyền lực trong tay, họ cố kết với nhau 
thành những nhóm lợi ích đầy sức mạnh, biến nhà 
nước thành những tổ chức mafia hắc ám chuyên 
đàn áp, ức hiếp, cướp bóc dân lành và vơ vét, bòn 
rút của cải, tiền bạc ngân khố quốc gia, tài nguyên 

đất nước. 

Quan chức nắm sức 
mạnh quyền lực nhà 
nước cấu kết với 
những kẻ có sức 
mạnh đồng tiền tạo 
ra những liên minh 
ma quỉ rồi liên minh 
ma quỉ đó hối hả vẽ 

ra những dự án mang danh đô thị hóa lộng lẫy 
nhưng thực chất là mưu đồ bẩn thỉu cướp đất 
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riêng của dân, cướp đất công của nước kinh 
doanh kiếm lợi riêng. Những dự án bẩn thỉu, 
những cuộc thôn tính đất vàng đất bạc diễn ra 
ngang nhiên, tràn lan, ngạo ngược, tàn bạo trên 
khắp đất nước, suốt mấy chục năm nay, càng 
ngày càng ồ ạt, trắng trợn. 

Quĩ đất dự trữ để mở rộng sân bay của nhà nước 
thành sân golf, thành nhà hàng, biệt thự kinh 
doanh của tập đoàn kinh tế tư nhân. Đẩy sân bay 
vào tình cảnh khốn quẫn, bế tắc, không lối thoát, 
thường xuyên diễn ra nỗi đau lòng, máy bay đến, 
không có bãi đáp phải bay lòng vòng trên trời chờ 
đợi, gây thiệt hại về kinh tế, gây khiếp đảm kinh 
hoàng cho người đi máy bay, xua đuổi các hãng 
hàng không quốc tế phải rời bỏ Việt Nam, chặn 
đứng sự phát triển của ngành hàng không, một 
ngành kinh tế thời thượng của thời hội nhập quốc 
tế. 

Thế lực mafia cướp đất mạnh và xảo trá đến nỗi 
quyền lực Chính phủ cũng phải lắc đầu chịu thua 
không thể đòi lại được hàng trăm hecta đất của 
chính mình bị cướp. Thế lực mafia cướp đất mạnh 
và thâm độc đến nỗi điều được hàng ngàn cảnh 
sát dã chiến trang bị công cụ đàn áp hiện đại đến 
tận răng dàn trận giáp chiến với dân lành đầu trần, 
tay không, đánh hộc máu nhà báo đến đưa tin, 
đánh đuổi dân đòi đất phải tan tác, giữ được đất 
cho kẻ cướp đất. 

Những nhóm lợi ích Vinashine của Phạm Thanh 
Bình, Vinalines của Dương Chí Dũng, PVC, Tổng 
công ty xây lắp dầu khí của Trịnh Xuân Thanh đã 
phù phép biến hàng ngàn tỉ tiền ngân sách quốc 
gia nghèo, hàng ngàn tỉ tiền thuế mồ hôi nước mắt 
của người dân đầu tắt mặt tối thành tiền riêng 
trong túi của họ. 

Hai. Dùng danh nghĩa, quyền lực nhà nước để tư 
lợi, để vơ vét cho riêng họ thì họ thừa mưu 
mẹo,thừa ranh ma, láu cá, lưu manh. Nhưng làm 
việc cho dân cho nước thì họ lòi ngay ra sự dốt 
nát, không biết việc, không đủ tầm. 

Chỉ điểm hai việc vừa làm của cơ quan văn hóa 
nhà nước cộng sản Việt Nam cũng thấy rõ điều đó 

Việc thứ nhất. Bộ phim Kông - Đảo Đầu Lâu, dù 
là phim được dàn dựng ở Việt Nam, có thiên nhiên 
kì thú Việt Nam, dù là phim ăn khách, hốt bạc của 
Hollywood ở thời điểm hiện nay và chỉ ở thời điểm 
hiện nay mà thôi, phải chỉ rõ như vậy vì mỗi thời 
điểm Hollywood lại có một bộ phim gây sửng sốt 
cho cả người thờ ơ nhất với điện ảnh, lôi cả người 
thờ ơ đó cũng phài đến rạp cinéma nộp tiền cho 

Hollywood. Dù vậy Kông vẫn chỉ là phim giải trí 
của tư duy Mỹ, của tâm hồn Mỹ. 

Chỉ là phim ăn khách nhất thời của tư duy Mỹ, tâm 
hồn Mỹ vậy mà lãnh đạo bộ Văn hóa nhà nước 
cộng sản Việt Nam lại sốt sắng có ngay công văn 
đóng dấu quốc huy nhà nước đòi Hà Nội phải 
dựng tượng Kông, con đười ươi khổng lồ của tư 
duy Mỹ, của tâm hồn Mỹ ở nơi linh thiêng nhất của 
kinh kỳ Thăng Long – Hà Nội, nơi “lắng hồn núi 
sông ngàn năm”, nơi Hồ Gươm lãng đãng sương 
khói huyền thoại. 

Tư duy Mỹ là tư duy lí, tư duy cụ thể, tư duy vật 
thể. Tâm hồn Mỹ hình tượng hóa sức mạnh thiên 
nhiên hoang dã bằng những con vật khổng lồ, 
Kinh Kông, Khủng Long. Kông - Đảo Đầu Lâu, 
Công Viên Kỉ Jura là sản phẩm của tâm hồn đó. 

Tư duy Việt Nam là tư duy tình, tư duy trừu tượng, 
tư duy huyền thoại, tâm linh. Tâm hồn Việt Nam 
hình tượng hóa sức mạnh thiên nhiên bằng vị thần 
Thủy Tinh huyền ảo nhưng cũng rất bình dị, đời 
thường. Con người huyền thoại của dân gian Việt 
Nam chỉ phi thường ở hành động. Còn vóc dáng, 
hình hài vô cùng bình dị. Thánh Gióng phi ngựa 
sắt phun lửa diệt giặc Ân như đốt cỏ khô cũng chỉ 
là một đứa trẻ vừa rời nôi mẹ. 

 Với tư duy huyền thoại, mỗi dòng sông, mỗi dãy 
núi, mỗi hồ nước mang trầm tích lịch sử Việt Nam 
đều có một vị thần linh thiêng gắn liền với truyền 
thống văn hóa Việt, gắn liền với lịch sử dựng lên 
nước Việt, gắn liền với tâm linh người Việt. Núi 
Nghĩa Lĩnh ở đỉnh tam giác châu thổ sông Hồng 
có vua Hùng của cội nguồn dân tộc. Đỉnh Ba Vì có 
thần Tản Viên của hồn thiêng đất nước. Hồ Tây 
có thần Kim Ngưu của nền văn minh lúa nước. Hồ 
Gươm có thần Kim Quy của trang sử hiển hách 
chống giặc phương Bắc xâm lược. 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa của đất nước là sự thăng hoa của tâm 
hồn dân tộc, là hồn cốt làm nên bản sắc riêng của 
một dân tộc, giúp dân tộc đó tồn tại bền vững với 
thời gian, với lịch sử đầy biến cố dữ dội và khắc 
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nghiệt, giúp dân tộc đó không bị đồng hóa bởi 
những nền văn hóa khác. Đứng đầu cơ quan văn 
hóa của đất nước có Vua Hùng, có thần Tản Viên, 
có thần Kim Qui mà lăm le muốn đưa đười ươi 
King Kông khổng lồ, sản phẩm của tâm hồn Mỹ, 
văn hóa Mỹ đến đứng sừng sững bên Hồ Gươm 
bảng lảng sương khói huyền thoại của thần Kim 
Qui. Đặt quái vật Kinh Kông lừng lững đổ bóng đè 
sập xuống bức tượng nhỏ bé bậc tiên hiền Lý Thái 
Tổ khai sinh ra kinh thành Thăng Long – Đông Đô 
– Hà Nội rạng rỡ. Ôi, nền tảng tri thức văn hóa và 
tâm hồn Việt trong những ông quan văn hóa của 
nhà nước cộng sản Việt Nam đó! 

Việc thứ hai. Bài hát khi đã đến với người hát, 
người nghe, đến với công chúng thì công chúng là 
người quyết định sự tồn tại của bài hát. Bài hát có 
sức sống lâu dài với thời gian hay chết yểu đều do 
công chúng, những người hát và người nghe 
quyết định. Khi đó sự tồn tại của bài hát không còn 
phụ thuộc vào người sáng tạo ra nó, lại càng 
không phụ thuộc vào cơ quan quyền lực cho phép 
hoặc không cho phép nó tồn tại. 

Chất lượng nghệ thuật 
mới là cái giấy phép 
quyền uy nhất cho tác 
phẩm nghệ thuật đi 
vào cuộc sống. Tác 
phẩm nghệ thuật của 
một thời và cái thời 
của nó đã qua, tác 
phẩm sẽ bị quên lãng, 
không cần cấm đoán. 
Nhưng cái thời của tác 
phẩm đã qua mà tác 
phẩm vẫn được những 

người thời sau chấp nhận là tác phẩm đã vượt 
được cái thời hạn hẹp của nó để đến với mọi thời. 
Ca khúc Con Đường Xưa Em Đi của hai nghệ sĩ 
Châu Kỳ và Hồ Đình Phương là tác phẩm âm nhạc 
như vậy. 

Giai điệu của ca khúc Con Đường Xưa Em Đi là 
một giai điệu đẹp, giai điệu dìu dặt của những trái 
tim đang thổn thức yêu đương nhưng khắc khoải 
trong xa cách bởi chiến tranh: Chiến trường anh 
bước đi / Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường 
vắng hoe... Giai điệu ngân nga trong trái tim nhiều 
thế hệ sống ở miền Nam đất nước thời đất nước 
còn bị lưỡi gươm ý thức hệ chém đôi ở vĩ tuyến 
17. 

Chiến tranh đã qua. Đất nước không còn chia cắt. 
Giai điệu Con Đường Xưa Em Đi không những 

vượt giới hạn thời gian mà còn vượt giới hạn 
không gian, vượt vĩ tuyến 17, trở thành giai điệu 
quen thuộc của nhiều người Việt Nam trên cả 
nước, vượt biên giới quốc gia đến những nơi có 
người Việt sinh sống trên khắp thế giới. Dùng 
quyền uy nhà nước và vay mượn, bịa đặt bất cứ lí 
do gì để cấm đoán Con Đường Xưa Em Đi đều 
phơi bày nền tảng văn hóa thấp kém và sự đố kị, 
nhỏ nhen, hẹp hòi của một cơ quan văn hóa cấp 
nhà nước. Và hiệu ứng tất yếu phải đến là không 
những không cấm được bài hát lại làm cho bài hát 
bị cấm nổi tiếng hơn, nhiều người biết đến hơn, 
giai điệu bài hát bỗng ngân nga trong hồn nhiều 
người Việt Nam hơn. 

Quen thói quyền uy cấm đoán thấp kém, nhỏ nhen 
như vậy, dù danh xưng là cơ quan văn hóa cấp 
nhà nước nhưng không xứng tầm cơ quan văn 
hóa của dân tộc Việt Nam mà chỉ là cơ quan văn 
hóa của mấy người cộng sản cầm quyền vốn nhỏ 
nhen, đố kị, chỉ quen sắt máu hận thù giai cấp, 
chuyên chính vô sản, nhìn nhận sản phẩm văn 
hóa, sự thăng hoa của tâm hồn con người bằng ý 
thức hệ cực đoan méo mó, bằng trận tuyến ta – 
địch lỗi thời. Chỉ có nhà nước không dân, không 
cần biết đến dân mới cấm đoán giai điệu ngân nga 
trong tâm hồn người dân. 

Nghệ sĩ đích thực sáng tạo ra giá trị nghệ thuật 
chung của loài người. Nghệ sĩ Việt Nam sáng tạo 
ra giá trị nghệ thuật chung của dân tộc Việt Nam. 
Lưu Hữu Phước là người cộng sản và đang là yếu 
nhân trong nhà nước cộng sản ở miền Bắc. Vậy 
mà chính quyền Sài Gòn, một chính thể đối kháng, 
không đội trời chung với cộng sản vẫn lấy tác 
phẩm âm nhạc Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu 
Hữu Phước làm quốc ca của nhà nước Việt Nam 
Cộng Hòa ở nửa phía Nam đất nước. Một nhà 
nước như vậy xứng đáng là một nhà nước văn 
hóa, nhà nước của cả dân tộc Việt Nam. 

Thời đất nước chia cắt Bắc – Nam, tác phẩm nghệ 
thuật dù sáng tạo ở miền Bắc hay miền Nam đều 
là giá trị Văn hóa của dân tộc Việt Nam, làm nên 
bộ mặt văn hóa của đất nước Việt Nam, tạo nên 
giá trị thẩm mỹ của con người Việt Nam. Sau năm 
1975, bằng bạo lực súng đạn và nhà tù, nhà nước 
cộng sản Việt Nam đã giam cầm, tù đày những 
người dân Việt Nam sống ở miền Nam không 
cùng ý thức hệ cộng sản, gây nên sự chia rẽ, li tán 
sâu sắc dân tộc Việt Nam cho đến nay và còn rất 
lâu về sau không thể hàn gắn, không thể hòa giải, 
hòa hợp dân tộc. Hơn 40 năm đất nước không còn 
chia cắt, cơ quan văn hóa của nhà nước cộng sản 
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Việt Nam vẫn xét nét, cầm tù những tác phẩm 
nghệ thuật của miền Nam thời đất nước chia cắt, 
khoét sâu thêm sự chia rẽ, li tán cả trong nghệ sĩ 
Việt Nam, cả trong nghệ thuật Việt Nam. 

Ngồi ghế cao của nước, hưởng lương hậu của 
dân để chỉ làm những việc hại dân, hại nước như 
vậy. Đó là quan chức của nhà nước cộng sản Việt 
Nam hôm nay. 

3. Phần cuối.  

Những người bị pháp luật buộc tội phải nhờ luật 
sư có tiếng nói biện hộ, cãi cho thoát tội hoặc nhẹ 
tội. Đang làm nhiều việc sai trái với lịch sử, với 
nhân dân, bị người dân hôm nay và bị lịch sử ngày 
mai soi xét, nhà nước cộng sản Việt Nam hôm nay 
phải tổ chức một lực lượng đông đảo dư luận viên 
biện hộ cho những việc làm không thuận lòng dân, 
không xứng với lịch sử vàng son của dân tộc. 

Có thể nhận ra lực lượng đông đảo dư luận 
viên có hai loại. 

Dư luận viên cấp thấp, dư luận viên vô danh rải 
ra như lá rừng, cãi chày cãi cối trên các trang 
mạng xã hội lề dân. 

Dư luận viên cấp cao, dư luận viên có danh xuất 
hiện trên báo giấy, báo nói, báo hình lề đảng. Rất 
buồn là tôi cũng có một ông bạn nhà văn là dư 
luận viên thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt rất 
mãn nguyện với lời văn rất điệu đàng trên báo giấy 
của đảng và xuất hiện rất hùng hồn trên truyền 
hình nhà nước. 

Những người lên báo 
giấy, báo hình cãi chày 
cãi cối về vụ cấm đoán 
nhạc phẩm Con 
Đường Xưa Em Đi mấy 
ngày qua cũng chỉ là 
những dư luận viên đó 
mà thôi. Những người 
được coi là nhà thơ, 
nhà văn, nhạc sĩ mà biến mình thành dư luận viên 
thì tự họ đã hạ thấp tư cách văn hóa, hạ thấp tư 
cách nghệ sĩ của họ rồi, họ đã tự bác bỏ tư cách 
con người trung thực, con người lương thiện của 
họ rồi. 

Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ được nhà nước cộng 
sản Việt Nam xài làm dư luận viên và họ đã trở 
thành những dư luận viên hăng say, tận tụy, miệt 
mài thì nền văn học nghệ thuật đó làm sao thoát 
khỏi thân phận minh họa! 

Coi văn hóa, coi nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ chỉ là 
công cụ, nhà nước đó không coi văn nghệ sĩ là 
những con người, lại càng không khi nào nhìn 
nhận con người sáng tạo ở họ. Và nhà thơ, nhà 
văn, nhạc sĩ lại vô cùng sung sướng, vênh váo, 
hãnh diện được làm công cụ của quyền lực thì đó 
là một nền nghệ thuật không có con người đích 
thực, không có con người tự do, con người sáng 
tạo! Chỉ có con người công cụ! 

PHẠM ĐÌNH TRỌNG 
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                       ***** 
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Chủ đề 

VÌ SAO GỌI NGÀY 30-4 LÀ NGÀY QUỐC 

HẬN VÀ THÁNG 4 LÀ THÁNG TƯ ĐEN? 

Lts. Hằng năm, cứ mỗi độ cuối Xuân là đồng bào 
khắp nơi trên thế giới xuyên qua các cộng đồng 
đại diện, trang trọng tổ chức ngày “Quốc Hận”. Có 
nơi tổ chức trước, có nơi sau và rất nhiều nơi chọn 
đúng ngày 30 tháng 04. Từ đó, người ta hay gọi 
tháng tư là “mùa Quốc Hận” hay còn là “Tháng Tư 
Đen”. để cắt nghĩa ngọn ngành về việc này VNNS 
xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết của tác giả 
Thiện ý. Bài tuy đã cũ, nhưng ý nghĩa vẫn còn 
nguyên vẹn và súc tích cho tất cả chúng ta, nhất 
là giới trẻ lớn lên sau này chưa thấu hiểu. 

*   *   * 

Đúng ngày này của 37 năm về trước, ngày 30-4-

1975, đánh dấu cuộc chiến tranh Quốc-Cộng tại 

Việt Nam đã chấm dứt nhanh gọn, phi lý và bất ngờ 

cho cả hai bên nội thù tham chiến, sau 21 năm diễn 

ra khốc liệt(1954-1975). Thế nhưng đây chỉ là sự 

kết thúc một giai đoạn của cuộc nội chiến ý thức 

hệ Quốc –Cộng tại Việt Nam. Cuộc nội chiến ấy 

vẫn tiếp diễn từ sau ngày 30-4-1975 đến nay đã 37 

năm và vẫn đang tiếp tục. Vì cuộc chiến ấy vẫn 

chưa phân thắng bại. Và vì vậy hàng năm cứ đến 

ngày 30-4, Việt cộng thì ăn mừng như một chiến 

thắng, còn Việt quốc thì tưởng niệm như một 
“ngày quốc hận” và coi cả Tháng 4-1975 là 
“Tháng Tư Đen”.  
Vì sao Việt quốc lại gọi ngày 30-4-1975 là “ngày 
quốc hận” và tháng 4 -1975 là “Tháng Tư Đen”? 
Để trả lời câu hỏi này, nội dung bài viết lần lượt 
trình bầy: 
-  Ý nghĩa từ ngữ “Ngày Quốc hận” và “Tháng 
Tư Đen”. 
-  Chúng ta hận ai, hận cái gì và hận để làm gì?  
 
I/- Ý NGHĨA TỪ NGỮ “NGÀY QUỐC HẬN” VÀ 
 “THÁNG TƯ ĐEN”. 
     Chúng tôi không biết cá nhân hay đoàn thể Việt 
quốc nào ở hải ngoại lần đầu tiên đã dùng từ ngữ 
“Quốc hận” để gọi ngày 30-4-1975 và “Tháng Tư 
Đen” để chỉ tháng 4-1975 . Nhưng điều đó không 
quan trọng bằng ý nghĩa của từ ngữ này đã nói lên 
được điều gì? 
    Theo suy luận của chúng tôi,thì cụm từ “Ngày 
Quốc hận 30-4” diễn tả nỗi đau uất hận của 
những người Việt quốc gia từng sống ở Miền Nam 
Việt Nam trước 30-4-1975, dưới chế độ dân chủ 

pháp trị Việt Nam Cộng Hòa.Vì ngày ấy đánh dấu 
chế độ tự do dân chủ non trẻ ở Miền Nam Việt 
Nam bị cưỡng tử, khiến cho gần 20 triệu dân quân 
Miền Nam Việt Nam lúc đó mất hẳn vùng đất tự 
do, rơi vào ách thống trị chế độ độc tài toàn trị Việt 
cộng. 
         Chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng tử, có 
nghĩa là đã bị bắt buộc phải “chết bất đắc kỳ tử”, 
khi mà chế độ ấy cơ thể còn khỏe mạnh, không 
thể chết được hay ít ra chưa thể chết được, còn 
có thể cứu vãn được tình hình để hồi phục và tồn 
tại.Bị cưỡng tử vì chính quyền, quân, dân của chế 
độ có chính nghĩa ấy vẫn còn thừa khả năng chiến 
đấu để tự tồn, trước một đối phương Việt cộng phi 
chính nghĩa lúc đó đang ở thế cùng lực kiệt, thực 
sự không có khả năng để chiến thắng như vậy. 
         
 Vậy mà, đối phương ấy đã được các thế lực 
khuynh đảo quốc tế sắp xếp cho đóng vai kẻ thắng 
trận, trong một cuộc chiến tranh Quốc- Cộng kéo 
dài 21 năm (1954-1975), chỉ vì nhu cầu thay đổi 
thế chiến lược quốc tế mới của các cường quốc 
cực.Thật là điều bất công, phi lý khi họ đã cho phe 
“Tà cộng” thắng “Chính quốc”; quốc tế và đồng 
minh Hoa Kỳ đã làm ngơ bỏ mặc Việt Nam Cộng 
Hòa, trước hành động xâm lăng của Việt cộng, vi 
phạm trắng trợn Hiệp Định Paris về chấm dứt 
chiến tranh lập lại hòa bình choViệt Nam ngày 27-
1-1973 dù có những cam kết đa phương và bảo 
đảm quốc tế. 
        Như thế bảo sao người Việt quốc gia ở Miền 
Nam Việt Nam không uất hận. Chính vì vậy ngày 
30-4-1975 đã là “Ngày Quốc Hận” và Tháng Tứ 
năm 1975 đã là “Tháng Tư Đen” đối với người 
Việt quốc gia ở hải ngoại cũng như trong nước. 
Bởi vì ngày ấy, tháng ấy đã diễn ra những sự kiện 
đen tối cho Việt quốc (bao gồm chính quyền quốc 
gia, người Việt quốc gia trong chế độ dân chủ 
pháp trị Việt Nam Cộng Hòa) và là ngày tháng khởi 
điểm đưa Việt Nam vào một giai đoạn “Đen tối 
nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam thời cận đại”. 
Đến đây , vấn đề đặt ra là: Chúng ta, những người 

Việt quốc gia hận ai, hận cái gì và hận để làm gì? 

II/- CHÚNG TA HẬN AI, HẬN CÁI GÌ VÀ HẬN ĐỂ 

LÀM GÌ? 

1.-Trước hết chúng ta hận ai và hận cái gì? 

Về mặt khách quan, Việt quốc hận đối phương 

Việt cộng và hận cả người bạn đồng minh Hoa Kỳ 

năm xưa, nay lại đang là đối tác làm ăn với cựu 

thù Việt cộng. Về mặt chủ quan, người Việt quốc 
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gia hận những người lãnh đạo hàng đầu về chính 

trị cũng như quân sự có trách nhiệm trước sự sụp 

đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa và có thể hận với 

chính mình nữa. 

Thật vậy, người Việt quốc gia ở hải ngoại 37 năm 

qua và có thể cho đến lúc chết vẫn mang trong 

lòng mối hận người, hận mình, với tính chất và 

cường độ hận khác nhau. 

Mối hận hàng đầu là đối với đối phương Việt cộng. 

Với đối tượng này, tính chất và cường độ mối hận 

phải được diễn đạt bằng ngôn từ căm hận hay thù 

hận. Căm hận hay thù hận Việt cộng là điều tất 

nhiên, vì là đối phương, kẻ thù chính trong một 

cuộc chiến phi nghĩa do họ phát động, tiến hành 

đã gây nhiều hận thù trong chiến tranh. Và sau 

cuộc chiến tiếp tục gây nhiều thù hận vì đã xích 

hóa nhân dân cả nước dưới chế độ độc tài cộng 

sản hà khắc, tàn bạo, phi nhân.Trong chế độ này, 

Việt cộng đã xử dụng “Chuyên chính vô sản” cướp 

đoạt mọi tài sản của nhân dân Miền Nam (bị miệt 

thị là “Dân ngụy”), đầy ải, lăng nhục hàng trăm 

ngàn quân, dân, cán chính chế độ Việt Nam Cộng 

Hòa trong các trại tù “Tập trung cải tạo”. Trong khi 

cha, mẹ, vợ con họ ở nhà bị Việt cộng phân biệt 

đối xử như những công dân hạng hai, bị bạc đãi, 

xua đuổi khỏi các thành thị hay các vùng đất mầu 

mỡ, đẩy đến các vùng kinh tế mới nơi đèo heo hút 

gió, đồi núi khô cằn hay bùn lầy nước đọng; phải 

bỏ lại tất cả nhà cửa, đất đai tài sản và các tiện 

nghi khác nơi các thành thị hay nông thôn, 

nhường lại tất cả cho giai cấp mới, giai cấp cán bộ 

đảng viên cộng sản thụ hưởng. 

Không căm hận và thù hận sao được, khi khởi đi 

từ Tháng Tư Đen 1975, Việt cộng đã đưa cả đất 

nước và dân tộc  vào một thời kỳ bi thảm và đen 

tối nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam.Bởi vì từ 

đó, Việt cộng đã phá nát tài sản quốc gia, của nổi 

cũng như của chìm, nhượng đất, nhượng biển cho 

ngoại bang, làm băng hoại toàn diện đất nước về 

vật chất cũng như tinh thần. Những truyền thống 

văn hóa tốt đẹp của dân tộc và nền đạo đức luân 

lý xã hội cổ truyền đã bị đảo lộn, phá hủy, thay vào 

đó cái gọi là “Nền đạo đức cộng sản chủ nghĩa hay 

xã hội chủ nghĩa” vô luân, vô thần. Mọi tôn giáo, 

tín ngưỡng của người dân đều bị bài bác và tìm 

cách tiêu diệt qua các hành động chống phá các 

giáo hội và đàn áp, khủng bố các tín đồ dưới nhiều 

hình thức tinh vi, thâm độc.Mọi tầng lớp nhân dân 

bị bác đoạt các dân quyền và nhân quyền cơ bản. 

Đời sống của quảng đại quần chúng nhân dân bị 

đói khổ lầm than và sự cách biệt giầu nghèo giữa 

thiểu số giai cấp thống trị cán bộ đảng viên cộng 

sản với tuyệt đại đa số nhân dân ngày một sâu 

sắc. Hệ quả là sau 37 năm cầm quyền, Việt cộng 

đã làm tan hoang đất nước,lòng người ly tán, hận 

thù và đói nghèo, di hại toàn diện và lâu dài cho 

nhiều thế hệ Việt Nam tương lai phải gánh chịu. 

Hận kẻ nội thù Việt cộng là như thế, còn đối với 

người bạn Hoa Kỳ đồng minh năm xưa thì sao, 

chúng ta hận gì? 

Tất nhiên là có hận, nhưng mối hận có khác về 

tính chất và cường độ được diễn đạt bằng ngôn 

từ “Oán hận” hay “Uất hận”. Nó tương tự như mối 

hận của một người tình bị phụ bạc sau những năm 

chăn gối mặn nồng tưởng như chung thủy. Vì sao 

hận và hận cái gì? 

- Câu trả lời chi tiết thì đã được nhiều người đưa 

ra,còn câu trả lời tổng quát thì đã được Tướng 

Nguyễn Văn Thiệu, vị Tổng Thống dân cử cuối 

cùng nền Đệ nhị chế độ Việt Nam Cộng Hòa đưa 

ra trong bài diễn văn từ nhiệm ngày 21-4-1975 

trước khi kịp “lưu vong”, rằng “Họ đã bỏ rơi chúng 

tôi. Họ bán rẻ chúng tôi. Họ đâm sau lưng chúng 

tôi. Thật vậy, họ đã phản bội chúng tôi. Một nước 

đồng minh lớn đã không làm tròn lời hứa với một 

nước đồng minh nhỏ…”.  

Đây là những lời tố cáo muộn màng của người 

lãnh đạo cao nhất chính quyền Việt Nam Cộng 

Hòa sau 9 năm cầm quyền, chẳng thay đổi được 

gì, chỉ bầy tỏ nỗi uất hận của cá nhân và cũng là 

mối uất hận chung của quân, dân, cán chính Việt 

Nam Cộng Hòa trước sự phản bội của Hoa Kỳ. 

Sự bầy tỏ uất hận trên đây của cố Tổng Thống 

Thiệu có tính đổ lỗi cho Hoa Kỳ,song vẫn không 

tránh khỏi mối hận thứ ba của người Việt quốc gia 

đối với cá nhân Ông Thiệu và tập đoàn lãnh đạo 

chính trị cũng như quân sự chính quyền Việt Nam 

Cộng Hòa. Vì chính họ đã là một trong những 

nguyên nhân chủ yếu làm sụp đổ chế độ Việt Nam 

Cộng Hòa vào ngày 30-4-1975, đã tạo tiền đề cho 

ngoại bang để cho Việt cộng đóng vai kẻ chiến 

thắng trong cuộc chiến, dù chỉ là chiến thắng giả 

tạo (Chiến thắng biểu kiến như chúng tôi phân tích 
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trình bầy trong “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược 

Quốc Tế Mới”) song thực tế đã để lại nhiều hậu 

quả nghiêm trọng, toàn diện và lâu dài cho nhân 

dân, dân tộc và đất nước Việt Nam như mọi người 

đã biết. 

Oán hận và uất hận vì với trách nhiệm lãnh đạo, 

họ đã để mất Miền Nam Việt Nam vào tay Việt  

cộng một cách dễ dàng, chóng vánh và hầu hết 

trong số họ đã kịp cao bay xa chậy di tản ra hải 

ngoại trước khi chế đô Việt Nam Cộng Hòa bị 

cưỡng tử,để lại sau lưng hàng trăm ngàn quân, 

dân, cán chính cho đối phương Việt cộng hành hạ, 

xỉ nhục trong các trại tù “Cải tạo” nhiều năm sau 

đó. Nhất là đã đẩy gần 20 triệu nhân dân Miền 

Nam Tự Do rơi vào ách thống trị cộng sản độc tài 

và độc ác, cùng chia khổ và bị xích hóa với nhân 

dân Miền Bắc trong gông cùm của cái gọi là “Cộng 

Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam” kéo dài cho đến 

hôm nay đã 37 năm qua. 

Trên đây là những mối “Hận người”, còn với “chính 

mình” thì sao? 

Có lẽ chúng ta cũng phải xét mình để tự “hận 

mình”, song với tính chất và cường độ có khác, 

được diễn tả bằng từ “Ân hận”. Tùy vị trí trong xã 

hội Miền Nam, trong tương quan với cuộc chiến 

để có “mối ân hận khác nhau”. 

 Ân hận rằng nếu như ngày ấy, ở vị trí ấy mình nên 

làm thế này, không nên làm thế kia thì có thể đã 

góp phần xây dựng và củng cố chế độ, chính 

quyền, quân đội, xã hội ở Miền Nam ngày một 

vững mạnh, để không thể xẩy ra “Ngày Quốc Hận 

30-4-1975”, ngày cuối cùng của một “Tháng Tư 

Đen”. 

Chặng hạn là người chỉ huy lãnh đạo các cấp 

chính quyền, quân đội “ân hận” vì đã không quan 

tâm đúng mức và dồn hết tâm lực cho cuộc chiến 

chống cộng bảo vệ chế độ dân chủ Việt Nam Cộng 

Hòa và phần đất Miền Nam tự do. “Ân hận” vì đã 

lợi dụng vị trí lãnh đạo, chức quyền mua quan bán 

chức, nuôi dưỡng linh ma lính kiểng để thủ lợi, 

tham nhũng, đục khoét của công để làm giầu bất 

chính,tập trung vào các hoạt động hưởng thụ, ăn 

chơi trong lối sống tương phản với cuộc chiến đấu 

gian nguy của những người lính tham chiến trực 

tiếp với Việt cộng và đời sống thiếu thốn của gia 

đình họ; Ân hận vì đã cấu kết bè phái để tranh 

danh đoạt lợi, ám hại những người công chính, coi 

lợi ích cá nhân và phe nhóm cao hơn lợi ích chống 

cộng,khoán trắng việc chống cộng cho Hoa Kỳ và 

coi việc chống cộng thắng bại là trách nhiệm của 

Hoa Kỳ,do Hoa Kỳ hoạch định, tài trợ mọi mặt. 

Chẳng hạn là những thương gia ân hận vì đã chậy 

theo lợi nhuận, móc ngoặc, mua chuộc hủ hóa các 

viên chức chính quyền quân sự cũng như dân sự, 

môi giới buôn bán vũ khí và cung cấp lương thực 

cho Việt cộng…. 

Chẳng hạn, là bậc cha mẹ đã ân hận vì đã tìm 

cách chậy chọt cho con làm lính ma, lính kiển, 

được về phục vụ hậu phương xa chiến trường lửa 

đạn. Là thanh niên ân hận vì đã tìm cách chốn lính 

khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ trai thời loạn. 

Chẳng hạn là những người gốc Việt cộng, hay 

ngưỡng vọng Việt cộng, hay “Nằm vùng”, “ăn cơm 

quốc gia thờ ma cộng sản” sớm muộn nay đã 

“phản tỉnh” thì ân hận vì những nhận thúc, hành 

động sai lầm trong quá khứ làm lợi cho Việt cộng, 

hại cho Quốc gia ngày ấy….và di hại nghiệm 

trọng, toàn diện, lâu dài cho đất nước, dân tộc cho 

đến hôm nay, sau 37 năm Việt cộng thống trị cả 

nước. và cả sau này chưa biết bao giờ mới khắc 

phục được. 

2.- Đến đây, chúng ta mang mối “Hận” để làm 

gì? 

Theo suy luận của chúng tôi, đối với Việt cộng, 

chúng ta “căm hận” không phải nuôi chí phục thù 

rửa hận theo kiểu “Răng đền răng, mắt đền mắt” 

thời Trung Cổ ở Tây Phương; cũng không phải tìm 

cách diệt đến tên Việt cộng cuối cùng, vì không 

phù hợp với bản chất nhân đạo và lý tưởng chiến 

đấu của Việt quốc (mà dù ai đó  có muốn thế cũng 

không thể làm được). 

Nhưng điều chúng ta có thể, đã và đang làm và 

chắc chắn làm được để “phục thù” Việt cộng là 

kiên trì đấu tranh vương đạo như đã kiên trì đấu 

tranh 37 năm qua nhằm tiêu diệt toàn bộ chế độ 

độc tài toàn trị Việt cộng  để thiết lập chế độ dân 

chủ pháp trị đa nguyên tại Việt Nam. Thắng lợi sau 

cùng này của cuộc đấu tranh  sẽ khẳng định sự tất 

thắng của chính nghĩa quốc gia và như thế là 

chúng ta đã rửa được mối “Quốc hận 30-4-1975”      

Đối với người bạn đồng minh Hoa Kỳ năm xưa, 
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nay lại là “Đối tác” làm ăn với Việt cộng, song cũng 

đang là đồng minh với chúng ta về mục tiêu hiện 

thực lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền cho 

Việt Nam, mối “oan hận” của chúng ta chỉ nên coi 

là bài học kinh nghiệm để có cách ứng xử thận 

trọng và khôn ngoan hơn trong tương lai sao cho 

có lợi cho sự nghiệp chống cộng vì tự do dân chủ 

cho Quê Mẹ Việt Nam. Đó là bài học kinh nghiệm 

về tinh thần độc lập tự chủ, sức mạnh đoàn kết và 

luôn chủ động trong tổ chức, chiến lược, chiến 

thuật đấu tranh chính trị, ngoại giao, truyền thông, 

để huy động được sức mạnh nội lực (trong nước) 

cũng như ngoại lực (quốc tế), nhưng luôn dựa trên 

sức mình là chính để chống cộng và thắng cộng. 

Đối với những người lãnh đạo có trách nhiệm đã 

để chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, mối hận 

của chúng ta đến nay sau 37 năm dường như đã 

được cảm thống và tha thứ phần nào đối với 

những người còn sống hay đã khuất. Nghĩ lại, 

trong bối cảnh Miền Nam vào những năm tháng 

cuối cùng trước khi rơi vào tay Việt cộng, Hoa kỳ 

với ý đồ bỏ cuộc và cố tình tạo tiền đề thuận lợi 

cho Việt cộng cưỡng tử Việt Nam Cộng Hòa càng 

nhanh càng tốt, để khỏi phải dính líu thêm nữa, rút 

ngắn thời gian đi vào thế chiến lược quốc tế mới, 

thì cá nhân cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và 

tập đoàn lãnh đạo chính trị cũng như quân sự 

chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc đó cũng 

chẳng làm được gì hơn là trốn chậy để bảo toàn 

tính mạng, trừ khi họ dám chọn cái chết hào hùng 

để trở thành anh hùng bất tử như các vị Tướng 

Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, 

Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ. Tiếc rằng phần đông 

họ đã không chọn con đường như vậy, mà đã 

chọn con đường thà “Sống nhục hơn chết 

vinh”.Thôi thì công tội của họ xin hãy đề lịch sử 

mai này phán định công minh. 

Riêng mối hận mình, mỗi người trong chúng ta hãy 

tự xét mình xem có điều gì “ân hận” về những gì 

nên làm đã không làm hay không nên làm mà đã 

làm có lợi hay có hại cho Việt quốc, có lợi cho Việt 

cộng trong cuộc chiến tranh Quốc- Cộng hôm qua. 

“Ân hận” để tự rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng 

vào cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ cho Quê Mẹ 

Việt Nam hôm nay, để chỉ nên làm những gì có lợi 

, tránh làm những gì có hại cho cho sự nghiệp 

chống cộng vì tự do dân chủ cho đất nước. Có 

như vậy chúng ta mới rửa được “Quốc hận 30-4-

1975”, ngày cuối cùng của “Tháng Tư Đen”,để 

đưa cất những ngày, tháng, năm này đi vào những 

trang  lịch sử đen tối nhất của dân tộc, đất nước, 

mở ra những trang sử mới tươi sáng cho Tổ Quốc 

Việt Nam.  

Thế nhưng thực tế sau 37 năm mất nước (VNCH) 

qua các sinh hoạt nơi các cộng đồng Người Việt 

Quốc Gia nhiều nơi ở hải ngoại, đã có những dấu 

hiệu đáng buồn và đáng tiếc, là nhiều người vẫn 

chưa rút được bài học kinh nghiệm của quá khứ. 

Dường như họ vẫn coi lợi ích cá nhân, bè phái cao 

hơn lợi ích chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa 

cho Quê Mẹ Việt Nam. Vì lợi ích cá nhân và bè 

phái, họ đã chống nhau, căm thù nhau có lúc, có 

nơi cường độ mạnh mẽ hơn cường độ chống cộng 

rất nhiều.Họ là ai? Là những bạn bè, chiến hữu 

trong cuộc chiến chống cộng hôm qua, từng bị Việt 

cộng đầy ải xỉ nhục trong các trại tù “Cải tạo” sau 

cuộc chiến và từng kề vai sát cánh đấu tranh 

chống cộng hôm nay.Thế nhưng họ đã quên quá 

khứ, quên tình bè bạn chiến hữu để “bôi mặt đá 

nhau”.  

Miệng họ nói chống cộng, chống cộng mạnh 

miệng hơn ai hết, nhưng hành động của họ hoàn 

toàn phản tác dụng. Dường như họ chỉ dùng 

chống cộng như chiêu bài để có thế chống phá lẫn 

nhau để thủ thắng? Dường như họ căm thù Việt 

cộng nhưng không biết cách nào “Phục thù”, nên 

đã trút căm thù trên bạn bè chiến hữu của mình 

cho vơi bớt đi niềm hân thù bị dồn nén chất chứa 

trong lòng?- Đó là những điều nghịch lý, nhưng 

xem ra lại là một thực tế đã và đang xẩy ra khiến 

nhiều người Việt quốc nặng lòng với sự nghiệp 

chung không khỏi lo ngại công cuộc “Rửa hận” , 

“phục hận” Việt Cộng sau 37 năm, rồi đây sẽ ra 

sao? 

- Còn phải mất bao nhiều năm tháng nữa chúng ta 

mới thành đạt mục tiêu tối hậu này? 

Thiện Ý 
Houston, 30 
tháng 4 năm 
2012. 
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Góc bạn trẻ 

Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng: 
Từ Đắng Cay Hậu Chiến đến Bình An Tâm Hồn 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn 
 
NOTE: This year-long project “Black April, Bright April” © is produced using oral history, community 
participation, and lived perspectives. Trangđài Glassey-Trầnguyễn reporting on trauma, loss, and 
emotional health in the Vietnamese diasporas was undertaken as part of the 2011-12 California 
Endowment Health Journalism Fellowships (CEHJF), a program of the University of Southern 
California's Annenberg School for Communication & Journalism. Contact: vietamproj@gmail.com; 
trangdai.net. 
 Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện Dự án “Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng” © về những ảnh hưởng 
của tang thương và mất mát trên đời sống tình cảm của người Việt hải ngoại qua học bổng của tiểu 
bang California cho Chương trình Báo chí về Y tế Sức khỏe (CEHJF), và do Trường Báo chí và Thông 
tin Annenberg của Đại học University of Southern California tổ chức. Cô sử dụng phương pháp lịch sử 
truyền khẩu, cùng kinh nghiệm dấn thân cộng đồng, và tư duy trải nghiệm. Liên lạc: 
vietamproj@gmail.com, trangdai.net. 

*   *   * 
1. MƯỜI BA NĂM KHỔ SAI 

Khi đến Mỹ, Cựu thiếu tá Thiên Nga 
Nguyễn Thanh Thủy mang theo ba vật rất quan 
trọng đối với mình. Một đôi găng tay may từ vải 
vụn, bà đã dùng trong thời gian mười ba năm tù 
cải tạo. Hai chiếc áo tù –  một bằng vải thô, và một 
bằng len, do chính bà đan lại từ hai chiếc áo lạnh 
cũ đã chật của hai con gái, do mẹ bà gửi vào. Và 
một cơ thể đã bị phá hủy, thương tật. Nhưng bà 
cũng mang theo một gia tài quan trọng hơn cả 
những vật chứng này – một gia tài không ai có thể 
tịch thu, đấu tố, hay phá hủy: một ý chí để sống, 
một nghị lực phục vụ gia đình và xã hội, và một 
niềm tin mãnh liệt vào Chúa. 

Trên hai chiếc áo tù đó, số tù – cũng là 
'nhân diện' của bà trong mười ba năm khổ sai – 
đã bắt đầu phai nhạt theo năm tháng. Nhưng 
những đau đớn về tinh thần lẫn thể xác vẫn còn 
hằn sâu. Có lẽ những thế hệ một và một rưỡi còn 
nhớ và biết cái bi kịch hỏa lò tại Việt Nam, nhưng 
thế giới và những thế hệ Việt ngoại biên vẫn cần 
một văn khố chính thức về bi kịch này. Điều quan 
trọng là chúng ta không để cho những sự thật về 
bi kịch này phai nhạt – như những số tù trên áo 
những người tù khổ sai năm nào – không để thù 
hận, nhưng để đấu tranh cho Công lý, Hòa bình, 
Tự Do, Dân Chủ cho quê hương và dân tộc Việt 
Nam. 

Tại trại Hàm Tân Z30, Nguyễn Thanh Thủy 
đã phải trồng rau bằng phân người và nước tiểu, 
đã phải nhổ răng bằng kềm đóng đinh, đã canh 
cánh sợ bị bọn võ trang muốn làm hỗn nên không 
bao giờ dám chợp mắt, đã nơm nớp khiếp sợ mỗi 

đêm khi cai ngục lẻng kẻng xâu chìa khóa đâu đó 
giữa rợn rùng thăm thẳm tối. “Vì đêm trước có ai 
bị đưa đi, thì sáng hôm sau coi như mất tích,” bà 
nói. Bà nhớ lại, “Tôi phải cải tạo khổ sai, không đủ 
vệ sinh và thiếu thốn mọi điều. Ăn thì độn khoai mì 
có vỏ đỏ quấy, gọi ‘bột ngàng phệt,’ hột bo bo, mì 
sợi luộc có cả con chuột chết vớt ra bỏ đi, lại tiếp 
tục chia mì sợi cho người một phần để ăn, không 
thì đói. Cả ngày cuốc xới mỏi mệt, tối đến vào 
phòng ngủ gần người lao phổi (xuất huyết phổi tới 
thời kỳ chót), bệnh giang mai thời kỳ thứ ba, phổi 
có nước thời kỳ chót. Tôi phải sống chung với họ 
cho tới khi họ được tha, và không bao lâu thì họ 
chết.” 

Vì bà đã giữ một vai trò khá quan trọng khi 
phục vụ dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bà đặc 
biệt bị quản lý nghiêm ngặt và tra khảo liên tục, 
làm bà chóng mặt, căng thẳng đến ngã bệnh. Cán 
bộ không bao giờ rời mắt khỏi bà, ngay cả về đêm. 
Bà kể, “Tôi là người tù bị chỉ định nằm ngay cửa 
ra vào hoặc ngay cửa sổ phòng tù để họ dễ kiểm 
soát hành vi về đêm của tôi. Cửa sổ tù không bao 
giờ có cửa để đóng lại, nên rất lạnh. Đêm đêm đói 
bụng quá, các bạn tù kể món ăn này, món ăn kia 
cho đỡ thèm đỡ đói. Nhớ chồng con kể chuyện 
hạnh phúc ngày nào thì có bà lên tiếng, kêu đừng 
kể nữa, vì rờ hai bên toàn chiếu không. Tới ngày 
thăm nuôi được gặp thân nhân gia đình, là lúc lấy 
dạ dày an ủi trái tim.” 

Bà kiên trì, giữ vững tôn nghiêm của người 
lính, giữ tinh thần lạc quan. Cho nên “Cả 13 năm 
tù, tôi không muốn kẻ địch thấy giọt nước mắt của 
tôi. Nên khó tìm thấy nét buồn, cho tới ngày em tôi 

mailto:vietamproj@gmail.com
mailto:vietamproj@gmail.com


V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 4  n ă m  2 0 1 7                              20 

 
lên trại, báo tin Ba tôi mất, tôi xỉu ngay tại phòng 
thăm nuôi và tôi rơi nước mắt.” Gian nan nhất là 
bốn tháng biệt giam, khi bà bị một nhóm cán bộ 
hỏi cung liên tục tại trại tù biệt giam X4 (Bộ Công 
An Cộng Sản đường Võ Tánh, Sàigòn). Bà kể, 
“Tôi ở xà lim, chung quanh tối om, ngoài một bóng 
đèn điện cho cả dãy xà lim, mỗi xà lim có một 
khoảng trống bằng một cục gạch trên sát trần nhà 
để thở. Đưa tôi về nơi này, bọn Cán Bộ chấp pháp 
làm áp lực để tôi viết cam kết, với chồng hồ sơ thu 
thập được của nhân viên Thiên Nga, cấp chỉ huy, 
bạn bè để trước mặt, cho thời hạn suy nghĩ là 3 
ngày. Trên đường trở về xà lim, tôi nhờ chấp pháp 
trình lại với lãnh đạo của họ, rằng sáu năm tù cải 
tạo đủ để suy nghĩ, không cần thêm ba ngày. Tôi 
đã trả lời ngay: Không, không bao giờ!’” 

Vì vậy, tiêu chuẩn ăn hàng ngày của bà bị 
giảm đến mức tối thiểu, chỉ còn một chút cơm với 
vài hột muối hột. Thời gian này, dù bà có bị bệnh 
nặng cũng không được chữa, có lần ói từ nửa đêm 
đến sáng. Để phạt bà, chúng không cho bà tắm. 
Những ngày có kinh nguyệt, bà chỉ được 40 phút 
để thay quần áo, rồi bị cùm lại ngay. Cuối cùng, 
không khai thác được gì, cán bộ cai tù đã chuyển 
bà sang trại lao động. Bà quá yếu, không đi nổi, 
mà vẫn phải đứng để nghe án lệnh. Trong 13 năm 
tù đằng đẵng đó, bà đã nhiều lần suýt chết, nhưng 
trong niềm tin của mình, bà nghĩ, Chúa đã cứu bà, 
và cả một người bạn của bà, khi bà cầu xin cho 
bạn tù trong một đêm ngặt nghèo. Và bà đã 
nguyện – từ những lúc khốn đốn đã được Chúa 
nhậm lời – rằng bà sẽ trở thành con Chúa trong 
trọn cuộc đời này. Do đó, sau khi ra tù, nhờ sự 
hướng dẫn của một người bạn, bà đã gia nhập Hội 
thánh Tin lành. 

 
Tôi tự hỏi, đối với bà, đâu là nỗi đau lớn 

nhất trong mười ba năm này: những đau khổ về 
thân xác trong trại cải tạo, hay nỗi đau tình cảm 
phải chia lìa với gia đình và con dại? Thời gian có 
xoa dịu được những nỗi đau này không? Hay mất 
mát sẽ vĩnh viễn là mất mát? Trong các cuộc 
thuyết trình chuyên môn về người Việt hải ngoại 
tại các trường đại học trên toàn thế giới trong suốt 
hai mươi mấy năm qua, tôi vẫn đặt câu hỏi: Ai sẽ 
trả lại cho Nguyễn Thanh Thủy và gia đình bà 
mười ba năm chia lìa vì tù ngục cải tạo? 
 
2. THÁNG TƯ SÁNG 

Là người nữ tù cuối cùng rời trại cải tạo vì 
bị cho là ngoan cố, Nguyễn Thanh Thủy rời tù nhỏ, 
về tù lớn của xã hội Việt Nam hậu 1975, với hai 
hàm răng đã rụng, nên các con không dám tới gần 

bà. Con gái bà bảo, “Kỳ quá, Mẹ không có răng!” 
Sau khi ra khỏi tù, Nguyễn Thanh Thủy và gia đình 
tiếp tục bị đàn áp, trù dập, đe dọa, cho đến khi gia 
đình bà được sang Mỹ theo diện HO. Sau nhiều 
đau khổ và mất mát, bà vẫn tiếp tục sống còn, 
vươn lên. Khi qua Mỹ, bà tự lực cánh sinh, không 
muốn làm gánh nặng cho xã hội, cho nên dù bị liệt 
một tay, bà vẫn tiếp tục lao động để nuôi sống bản 
thân và gia đình. 

Nhưng bất hạnh đã một lần nữa đã đến với 
gia đình bà. Con gái lớn của bà bị chứng bệnh 
hiểm nghèo và qua đời. Bà lại bị ung thư tử cung, 
nhưng may mắn sống thoát sau hai lần giải phẫu. 
Không còn làm khả năng làm việc, kinh tế gia đình 
sa sút, lại buồn nỗi buồn mất con, bà bắt đầu suy 
sụp tinh thần, mất ngủ triền miên. May thay, niềm 
tin của bà đã cứu bà. Bà đã tìm được sự cứu rỗi 
nơi Chúa, để bà chấp nhận quá khứ, và tìm được 
sự bình an trong tâm hồn – cho dù bà đã chịu cảnh 
tre già khóc măng non khi trưởng nữ qua đời, hay 
khi bà tưởng đã mất mạng vì bị ung thư. Tuy vẫn 
còn chịu nhiều đớn đau về thể xác, bà đã dấn thân 
trong hơn mười mấy năm qua với Hội H.O. Cứu 
Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng 
Hòa, giúp cải thiện đời sống của những gia đình 
vẫn còn lây lất bên lề xã hội tại quê nhà. 

Từ 1976 đến nay, mỗi tháng Tư là một thời 
gian hồi tưởng, truy niệm, và gìn giữ một biến cố 
lịch sử đã thay đổi vận mạng quê hương và dân 
tộc Việt Nam. Tháng Tư Đen đã trở thành một biến 
cố thiêng liêng cho người Việt hải ngoại từ nhiều 
thập niên qua. Và sẽ tiếp tục là một dấu chỉ của sự 
hiện diện của dân tộc da Vàng nơi viễn xứ. Qua 
dự án này, tôi muốn quy nhận truyền thống tưởng 
niệm này của Cộng đồng người Việt hải ngoại. 
Đồng thời, tôi cũng muốn đón nhận và đưa lên giá 
cao những ngọn đèn đã làm cho Tháng tư 1975 
không chỉ còn là một ngày của bạo lực và mất mát. 
Chúng ta đã xây dựng những Tiểu Việt Nam khắp 
dọc dài thế giới. Chúng ta đã nuôi dạy nên người 
nhiều thế hệ trẻ tại xứ người. Chúng ta đã xoay 
ngược thế cờ, dùng sức mạnh của thế giới và tư 
duy đương đại để gìn giữ lịch sử và phát triển 
tương lai. Những ngọn đèn đó vẫn tỏa sáng giữa 
chúng ta, là chính ông, bà, cha mẹ, anh chị em của 
chúng ta, bên cạnh những ngọn thiên đăng rực rỡ 
như gương sáng của các vị lãnh đạo và những 
nhà hoạt động dân chủ. 

Hành trình của Cựu Thiếu tá Biệt động 
Thiên Nga Nguyễn Thanh Thủy chính là một trong 
muôn vàn ngọn đèn đã từ lâu thắp lên ánh sáng 
Đức tin, Hy vọng, và Nhân ái trên một trang lịch sử 
bi ai của dân tộc. Niềm tin của bà vào Chúa đã 
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cứu rỗi bà ngay trong đời này, giúp bà chỗi dậy từ 
một vũng tang thương chết chóc, cho bà một niềm 
tin, truyền cho bà sức sống mới, thắp lên trong bà 
một hy vọng mới. Ngày 9 tháng 3 năm 2012, bà 
Nguyễn Thanh Thủy đã được văn phòng TNS Lou 
Correa tuyên dương. Ánh sáng mà Chúa đã thắp 
lên trong bà, giờ đây cũng đã được thế gian nhận 
biết. Tôi nhớ đến Vị lãnh đạo tinh thần của Giáo 
hội Công Giáo Việt Nam, Đức Cố Hồng Y 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, một ngọn 
thiên đăng. Ngài đã chịu 13 năm lao tù, và trong 
thời gian đó, Ngài đã viết những tài liệu quý giá, 
những bài thơ tha thiết, những kim chỉ nam thiết 
thực, những chứng từ Đức Tin mãnh liệt. Trong 
chúc thư, Ngài viết, “Tôi thanh thản ra đi, và tôi 
không giữ lòng oán hận nào đối với ai. Tôi dâng 
tất cả những đau khổ tôi đã trải qua cho Đức Mẹ 
Vô Nhiễm và Thánh Giuse.” Điều mà chúng ta kính 
ngưỡng ở Ngài, chính là tinh thần lạc quan và 
niềm hy vọng tràn trề nhờ lòng tin tưởng vào 
Chúa. 

Nên trong Tháng Tư Đen, chúng ta cùng 
hướng lòng về sức mạnh của hồng ân và lời 
nguyện, để Chúa giúp chữa lành những vết 
thương trên thân thể dân tộc Việt Nam, và trên 
từng con người, từng gia đình của chúng ta. Để 
sau 42 năm tha phương, chúng ta được cùng 
bừng sáng trong sự Phục Sinh của Chúa, cùng 
chỗi dậy trong một niềm tin mới vào đường sống 
của quê hương Việt Nam. Quê hương đã vùng 
lên! Ngày khải hoàn cho dân tộc ắt không còn xa... 
Rồi đây quê hương sẽ bừng sáng lên: trong hy 
vọng, trong niềm tin, trong chiến thắng của Chân 
Thiện Mỹ. 
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Chết như người Việt Nam 
Trần trung Đạo 

 
Em bị giết ở Florida  
Anh tự thiêu ở Indonesia  
Chị xác trôi trên biển  
Cha chết trong rừng già  
 
Ai khóc ở ven sông  
Con cò trắng nhớ mong  
Mười bảy năm gánh gạo  
Ðời như chiếc lưng cong  
 
Người nước Mỹ về thăm  
Chuyện cũ thành xa xăm  
Nhớ gì chăng quá khứ?  
Well, it’s been a long time…  
 
Kẻ về từ Hồng Kông  
Mang theo cả mùa đông  
Không đeo gì vẫn nặng  
Không buồn sao mưa giăng  
 
Em chết ở Florida  
Em chết vì màu da  
Anh chết từ trại cấm  
Anh chết vì tự do  
 
Người chết không ai hay  
Người chết trong đêm nay  
Mang vết thương quá khứ  
Máu rỉ vào tương lai  
 
Chết như người Việt Nam  
Trại cấm hay rừng sâu  
Bên nầy hay bên nớ  
Một nỗi buồn như nhau. 
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Tài liệu: Hồ sơ đen của cộng sản. 

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

*   *   * 

Mật Thư Tội Ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản 
Nguyên tác: Le livre noir du communisme; nxb: Robert Laffont, Paris 

Ấn bản Hòa Lan: Zwaartboek van het communisme; nxb Singel Uitgevers, Amsterdam 
Lược dịch: Foisson René & Trần Hữu Sơn. 

*   *   *

Chương III. 

Cộng-sản và khủng bố. 

Trong những năm thuộc các thập niên 1920 và 
1930, phong trào quốc tế cộng sản đã tập trung tất 
cả các hoạt động vào việc tổ chức các cuộc nổi loạn 
có võ trang, và họ đã hoàn toàn thất bại. Họ đã tạm 
để qua một bên hình thức bạo động này và lợi dụng 
thời cơ các cuộc chiến tranh giải phóng chống lại 
chủ nghĩa Quốc-Xã và quân phiệt Nhựt Bản, diễn 
ra trong các năm của thập niên 1940. Sang đến các 
năm của thập niên 1950 và 1960 lợi dụng các cuộc 
chiến tranh giải phóng các thuộc địa, họ tổ chức các 
đơn vị quân đội thật sự, các thân binh các toán du 
kích quân và dần dần lớn mạnh lên thành các đạo 
quân chính quy và từ đó biến thành các đạo Hồng 
quân. Các diễn biến ở Yougoslave, ở Trung Quốc, 
ở Bắc Hàn, ở Việt-Nam và ở Cao Miên các hình 
thức của các hành động này cho phép những đảng 
cộng-sản nắm lấy chính quyền. Tuy vậy, ở Châu 
Mỹ La tinh các người du kích quân cộng sản đã thất 
bại vì sự phản ứng mạnh mẻ của các lực lượng đặc 
biệt của chính phủ do các người Bắc Mỹ huấn luyện 
và viện trợ, khiến các tổ chức cộng sản của các 
nước dùng lại các thủ đoạn ‘’ khủng bố ‘’, mà họ đã 
xữ dụng như vụ đặc chất nổ ở tại giáo đường lớn 
ở thành phố Sofia thủ đô của nước Bulgarie xãy ra 
vào năm 1924. Trên thực tế có việc phân chia việc 
khủng bố ra làm hai loại : một là việc khủng bố 
thông thường và một là việc khủng bố để chuẩn bị 
cho một cuộc nổi loạn cướp chính quyền và cùng 
là một nhóm người hoạt động để đạt được cả hai 
mục tiêu nói trên, dù đó là hai nhiệm vụ khác nhau. 
Danh từ được thông dụng là phong trào giải phóng 
quốc gia được xử dụng phối hợp các cuộc khủng 
bố, với các cuộc tấn công của các du kích quân 
được võ trang như lính chính quy, và điển hình là 

mặt trận giải phóng quốc gia Algérie và quân đội 
giải phóng Algérie. 
Trường hợp của nước Algérie, khiến cho chúng ta 
phải chú ý và nằm trong môi trường của các người 
thuộc phe ‘’ Algérie thuộc Pháp ‘’, với nhản quan 
của họ, họ đã nhìn thấy sự nổi loạn của dân Algerie 
là một phong trào do các người cộng sản ở Moscou 
hoạch định và lèo lái ; nhận định của họ được 
chứng minh bởi diển tiến là trong những năm 1956 
-1957, đã xãy ra các cuộc khũng bố bằng cách đặt 
chất nổ ở nhiều nơi giữa trung tâm của thành phố 
Alger và đảng cộng-sản Algérie đã cung cấp cho 
người lãnh đạo của Mặt trận giải phóng quốc gia 
Front de Libération Nationale  viết tắt là FLN, tênlà 
Yacef Saadi, những chuyên viên lỗi lạc nhất về chất 
nổ. 
 
Như vậy là đả chứng minh việc phong trào quốc gia 
đã lệ thuộc vào chủ nghĩa cộng sản. Nhưng trên 
chiến địa, đảng cộng sản Algérie phải chịu sự chi 
phối ‘’ độc đoán ‘’ của các vị chỉ huy của FLN. Ở 
các nước khác FLN đả được sự hổ trợ ‘’ không dấu 
diếm ‘’ của Moscou. Vì các lý do chính trị Moscou 
tránh không muốn có các cuộc xung đột với nước 
Pháp, trừ các trường hợp xãy ra những vụ ‘’ 
commando ‘’ do các lực lượng đặc biệt của Moscou 
nhúng tay vào. Các vụ cung cấp vũ khí cho FLN là 
của Ai Cập dưới sự lãnh đạo nơi Yougoslavie bởi 
Tito, và đại diện cho các nước Ðông Âu là nước 
Tchécolosvaquie cung cấp vũ khí và huấn luyện 
các chiến sĩ FLN về cách thức ‘’ hoạt động trong 
bóng tối ‘’. Phải chăng Moscou đã tiên liệu là trong 
tương lai, nước Algérie về mặt chính trị sẽ gần hơn 
với Moscou, nhưng lập trường của FLN có sự độc 
lập của họ. Việc này được thể hiện là các tổ chức 
đặc biệt của Moscou , không hề đạt được các sự 
xâm nhập vào cơ quan an-ninh quân đội ( viết tắt là 
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SM - Sécurité Militaire )  của Algérie, không như họ 
đã làm với cơ quan an ninh quân đội của Cuba viết 
tắt là DGI. Các chế độ mới coi các cơ quan an ninh 
là cơ quan ‘’ tâm linh ‘’ quan trọng hơn tất cả các 
cơ quan tâm linh khác. ( le saint des saints du 
nouveau régime ). 
 
Một ví dụ khác về sự thận trọng của Moscou đối với 
các phong trào quốc gia khác, mà các mục tiêu còn 
trong tình trạng mờ ảo : đó là trường hợp của nước 
Irlande- Ái Nhĩ Lan. Phần đặc hữu của tổ chức IRA 
( quân đội cộng hòa Irlande ) được thành lập ở 
Dublin trong cuộc nổi dậy bị thất bại vào năm 1916, 
nhân mùa Phục-sinh, chủ nghĩa cộng hòa là một ý 
thức hệ có một đặc tính riêng biệt của người 
Irlande, ta cần phải có một suy tư. Không để qua 
một bên vấn đề xã hội, vấn đề này đả để qua một 
bên vấn đề quốc gia sau năm 1921 việc thống nhất 
hòn đảo này, và đạt được việc đòi lại sáu quận 
thuộc quyền của Vương quốc Anh, và hiện nay là 
trọng tâm của mọi hành động đấu tranh. Ðảng cộng 
sản Ireland chỉ mới được thành lập vào năm 1933 
và là nhóm thân sô viết hiện nay, đã dần dần tách 
ra đấu tranh cho chủ nghĩa quốc gia mà lại thiên về 
đấu tranh giai cấp. 
 
Tổ chức IRA muốn có được vũ khí để chống lại 
người Anh. Trong khoảng thời gian giữa hai cuộc 
thế chiến, tổ chức này mong đợi ở sự hổ trợ vũ khí 
nơi URSS. Nhiều lần Moscou đã tránh khéo vấn đề 
này : Vì trên vấn đề công pháp quốc tế, việc cung 
cấp vũ khí cho tổ chức IRA quá độc lập này sẽ 
được coi như một cuộc gây hấn với Anh-quốc và 
sẽ làm mất lòng nước này. Dù đã xãy ra việc có 
hàng trăm thành viên của tổ chức IRA đã tình 
nguyện tham gia chiến đấu trong hàng ngũ các 
trung đoàn quốc-tế, trong cuộc nội chiến ở Tây-
ban-Nha cũng không làm thay đổi đường lối của 
các người Sô-viết. Trong hai năm 1939-1940, một 
chiến dịch đánh phá nước Anh bằng các cuộc ‘’ đặt 
chất nổ ‘’ ở nhiều nơi đã diễn ra. Các hoạt động này 
do một nhóm nhỏ người ‘’ đấu tranh quốc gia ‘’ bí 
mật, nhưng những người này lại theo đạo Tin Lành 
( confession protestante ) vì họ bị thuộc thành phần 
ít bị nghi ngờ. Nhưng nhóm nhỏ các người đấu 
tranh quốc gia này đã bị các người cộng-sản ‘’ xâm 
nhập ‘’ dưới sự lãnh đạo của tên Betty Sinclair. Ở 
toàn Âu-châu, nhiều toán người phá hoại, như 
nhóm do ông Ernst Wollweberg chỉ huy sẳn sàng 
đặt chất nổ trên các chiếc tàu chở hàng của các 
nước Ðức và luôn của Anh và Pháp. Và đồng thời 
Moscou củng toan tính xữ dụng tổ chức IRA. Nếu 
phá hoại các tàu chiến của Vương-quốc Anh, tổ 

chức IRA sẽ che dấu các chiến dịch của sô-viết 
chống lại Anh-quốc, như vậy tuy là một việc nhưng 
lại có lợi cho cả IRA và người sô-viết. Nhưng sau 
cùng việc này cũng thất bại. Moscou đả rút được 
một bài học về sự ‘’ nghi ngờ ‘’ đối với người Irlande 
vì các người này sẳn sàng liên kết với tất cả các ‘’ 
đồng minh ‘’ nào có thể cung cấp tất cả các nhu cầu 
‘’ trang bị ‘’ ( vũ khí và tiền ) mà họ cần dùng, nhưng 
với chính sách là từ chối quyết liệt phải trả lại một 
giá về chính trị, là chịu ‘’ qui thuận ‘’ chiến lược của 
họ vào chiến lược những người đã cung cấp các 
trang bị. Vào các năm đầu của các năm 1970, tổ 
chức IRA cho phát khởi lại một ngành chuyên môn 
của họ, là các cuộc ‘’ đặt chất nổ ‘’ chống lại người 
Anh sau khi xãy ra các cuộc nổi loạn ở các ‘’ ghetto 
‘’ ( khu ở riêng biệt ) của các người theo đạo Gia-
tô-giáo-catholique ở vùng Bắc Ái Nhĩ Lan. Trái lại 
là các tin đồn hoang đường, các chất nổ dùng trong 
các cuộc ‘’ đặt bom ‘’ này không phải do người Nga 
cung cấp gián tiếp hay trực tiếp. Trong các việc xãy 
ra, những người nâng đở chính là những người 
dân Irlande di cư sang ở Bắc Mỹ  và nằm trong 
cộng đồng các người Irlande cư ngụ ở đây hơn là 
từ các nước Nga hay Ðông-âu. 
‘’ Bàn tay của Moscou ‘’ không phải là ‘’ ở khắp mọi 
nơi ‘’. Nhưng dù sao bàn tay này cũng có một vai 
trò tích cực, trong việc hổ trợ dưới một vài hình thức 
nào đó của các cuộc khủng bố ở Trung Đông. Xuất 
phát từ các cuộc nhận định và phân tích về các tổ 
chức đấu tranh của các người Palestine tượng 
trưng cho cuộc mưu đồ giải phóng quốc gia giống 
như tổ chức FLN của Algérie, các người sô-viết đã 
sớm chính thức nhìn nhận tổ chức Organisation de 
libération de la Palestine viết tắt OLP của Yasser 
Arafat và thành phần chính phủ của tổ chức này là 
tổ chức này El Fatah. Nhưng cơ quan KGB vẫn có 
các sự chú ý với một thành phần của tổ chức OLP, 
có một khuynh hướng khác về khuynh hướng quốc 
gia Palestine la FPLP ( mặt trận giải phóng miền 
Nam ), do bác sĩ Georges Habache,  ông này đả tự 
nhận mình là thuộc về ý thức hệ mác-xít cấp tiến, 
tổ chức này được cấu tạo một cách chặc chẻ, đả 
hoạt động và tổ chức các cuộc đặc chất nổ cùng 
mưu sát hay các cuộc phá hoại. Ðả nhìn nhận là 
thủ phạm những việc cướp phi cơ chuyên chở 
hành khách trên các đường bay quốc tế. Ðược phát 
động vào tháng 7 năm 1968 và khởi đầu là việc ‘’ 
đánh cướp ‘’ chiếc máy bay Boeing của hảng hàng 
không El Al của Do-thái, rồi đến tháng 12 năm 1968 
với việc đặc chất nổ ở phi cảng Athènes và cao 
điểm của các cuộc khủng bố này là việc đáng cắp 
3 chiếc phi cơ chở hành khách, và buộc 3 chiếc này 
phải đáp xuống phi trường nhỏ ở Zarka, nằm ở 
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trong bải xa-mạc của Jordanie. Sau đó, vì các bất 
đồng chính kiến, các lực lượng võ trang của tổ 
chức OLP đã xung đột với quân lực của Hoàng-gia 
Jordanie và các lực lượng võ trang OLP đả thua 
trận và phải lui quân ra Liban. Về ba chiếc phi cơ bị 
đánh cướp và các hành khách bị giữ làm con tin, 
đó là chiếc phi cơ Boeing của hãng hàng không Mỹ 
TWA, chiếc phi cơ DC8 của hãng hàng không 
Thụy-sĩ Swssair và chiếc phi cơ Viscount CC 10 
của hãng hàng không BOAC của Anh-quốc. Vụ 
cướp phá 3 chiếc phi cơ này xãy ra trước các cuộc 
xung đột giửa các lực lượng võ trang OLP và quân 
lực của hoàng-gia Jordanie. 
 
Vì lo ngại trước việc xãy ra các cuộc khủng bố ‘’ 
quá mức ‘’ này, một cán bộ của tổ chức OLP là 
Nayef Hawatmech, đả tách rời ra khỏi tổ chức này 
và lập ra một tổ chức khác vào năm 1970-1971 đó 
là tổ chức FDPLP ( mặt trận dân chủ và nhơn dân 
để giải phóng Palestine ) Với chủ đích là : vận động 
đại khối dân chúng và quốc tế hóa vô sản, tổ chức 
này càng ngày càng đi theo đường lối của các 
người cộng-sản chính thống ( communiste 
orthodoxe ), đã từ bỏ đường lối ‘’ khủng bố ‘’ mà đã 
một thời họ xử dụng. Như vậy tổ chức FDPLP đã 
trở thành một đồng minh của các người cộng sản 
Palestine. Nhưng ngoài mặt, sự nghịch lý là cơ 
quan KGB đã gia tăng sự giúp đở cho tổ chức 
FPLP. Nhưng có những chuyện củng xảy ra, là 
người khủng bố bao giờ củng có một người khác 
hành động khủng bố hơn. Ðó chính là bác sĩ 
Goerges Habache đã bị  ‘’ qua mặt ‘’ bởi người 
cộng tác tin cẩn và là cánh tay mặt của bác sĩ tên 
là Waddi Haddah,   một cựu nha sĩ tốt nghiệp ở đại 
học đường của Mỹ ở Beyrouth, vì Haddah là người 
chỉ huy các cuộc tổ chức khủng bố mà chính bác sĩ 
Georges Habache lãnh đạo. 
 
Nha sĩ Haddah là một người có rất nhiều kinh 
nghiệm về tổ chức các cuộc khủng bố. Theo các sự 
nhận định của ông Pierre Marion trưởng phòng 
phản gián nước ngoài, đó là cơ quan DGSE và 
cũng là cơ quan đặc biệt của Pháp. Haddah, là 
người sáng tạo ra chế độ khủng bố hiện đại : chính 
Haddah đả sáng tạo ra các cấu tạo và huấn luyện 
các người chỉ huy có trách nhiệm, và cũng chính 
ông đả cải thiện các công thức tuyển mộ và đào tạo 
và cũng chính ông đã biến đổi các chiến thuật và 
các kỹ thuật. Cuối năm 1973 đầu năm 1974, ông 
đả tách rời ra khỏi tổ chức FDLP để tổ chức các 
cấu tạo riêng của ông và đặt tên là FDLP-COSE ( 
FDLP- ban chỉ huy các hành động ở các nơi ngoài 
tổ chức ), hoàn toàn đãm nhiệm các vụ khủng bố 

quốc tế trong lúc tổ chức của Habache cố gắng để 
hoạt động trong các lãnh vực khác như : mưu toan 
tổ chức các cuộc chiến đấu du kích với quân lực 
Israel và vận động quần chúng trong khối dân 
Palestine còn sống ở trong các trại tị nạn người 
Palestine. Các trại tị nạn này ở rải rác trong những 
vùng Jordanie, Liban, Egypte và vùng Gaza. 
Tuy vậy, cơ quan KGB cũng quyết định ủng hộ các 
tổ chức kể trên, căn cứ trên văn thư không giấu sự 
thật đề ngày 23 tháng 4 năm 1974 dưới số 1071-
1/05 gởi cho chủ tịch Leonid Brejnev  

 
( văn thư riêng ) : Ủy ban an 
ninh nhà nước đả từ năm 
1968, có các sự liên lạc ‘’ mật 
‘’ với Waddi Haddah, thành 
viên của văn phòng chính trị 
của tổ chức FPLB, đồng thời 
củng là trưởng ban công tác 

các hành động ở các nước ngoài. Nhơn cuộc hội 
kiến với vị chỉ huy của mạng lưới KGB ở Liban, 
Waddi Haddad đả ‘’ tín cẩn ‘’ trình bày chương trình 
về các kế hoạch hoạt động phá hoại, khuynh đảo 
và khũng bố cùng các điễm cốt yếu được trình bày 
theo đây. 
 
Và tiếp theo là một danh sách của các mục tiêu, 
các hoạt động khũng bố và phá hoại trên lãnh thổ 
của Israel, tấn công vào các doanh nghiệp liên hợp 
về kim cương ở trên thế giới, ám sát các nhơn viên 
ngoại giao của Israel, phá hoại các cơ xưởng và 
các giếng dầu Arabie Saoudite, phá hoại các chiếc 
tàu chở dầu to lớn chạy ở vịnh Persia và luôn cả ở 
HongKong. Cơ quan KGB đả chính thức xác nhận 
điều này. 
 
Ông Waddi Haddad đã yêu cầu giúp đở tổ chức 
của ông để có được các loại vũ khí đặc biệt, cần 
thiết cho các hoạt động khuynh đảo mà ông dự trù 
: ‘’ Hợp tác với chúng ta, ông yêu cầu chúng ta giúp 
đở ông, Waddi Haddad biết đích xác là chúng ta bài 
xích trên nguyên tắc sự khủng bố và không đặt cho 
chúng ta các câu hỏi dính líu về các hành động về 
các hành động của FPLP. Tự các liên lạc với Waddi 
Haddad đã cho phép chúng ta dặt các biện pháp 
để kiễm soát các hoạt động của các công tác mà 
FPLP ở nước ngoài, và đạt được những ảnh 
hưởng có lợi cho chúng ta. Thực hiện cho quyền 
lợi chúng ta, nhờ vào các lực lượng tổ chức này, 
các công tác tích sản, mà vẫn tôn trọng giữ được 
hoàn cảnh cần yếu. Ðây là một ví dụ quá tốt về việc 
xử dụng hai ngôn ngữ, và việc kết thúc được xuất 
phát từ nguồn gốc: Hãy vứt bỏ đi cho con quỷ, 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 4  n ă m  2 0 1 7                              25 

 
những nguyên tắc khi mà ta đả đánh cho địch thủ 
các đòn đau, mà không bị ai bắt được hay là giản 
dị hơn : Ném đá dấu tay ‘’. 
Văn thư này được chuyễn cho các lãnh tụ sô-viết 
cao cấp là : Souslov, Podgorny, Kossyguine và 
Gromyko và các tài liệu này được chuẩn y vào ngày 
26 tháng 4 năm 1974 ( các tài liệu này đã được 
đăng bằng tiếng Pháp trên tờ báo Các Tin Tùc Từ 
Moscou, số 25 phát hành ngày 23 tháng 6 năm 
1992 ). 
 
Người học trò giỏi của Waddi Haddad là một thanh 
niên người Venézuelien tên là Ilitch Ramirez-
Sanchez được nhiều người biết đến dưới biệt hiệu 
là Carlos. Haddad và Carlos đã cộng tác với các 
người còn sống sót của một toán người khủng bố 
gốc người Á-châu, đó là đạo quân đỏ của Nhật ( 
viết tắt là ARJ ), mà cuộc hành trình đáng cho ta 
học hỏi. Ðược tổ chức vào các năm cuối của thập 
niên 1960, vào thời điễm của sinh viên cấp tiến 
không nhượng bộ của Nhật, và cũng vào lúc cao 
điểm của phong trào theo chủ nghĩa của Mao-
Trạch-Ðông. Tồ chức ARJ liền liên lạc với các nhân 
viên của ban công tác Bắc-Hàn ( được biệt là cộng 
đồng người Hàn-quốc sinh sống ở nước Nhật rất là 
đông, lối 4 000 000 người ). Các nhân viên công 
tác Bắc-Hàn đã huấn luyện và cung cấp vũ khí cho 
các cán bộ của tổ chức ARJ, nhưng không ngăn 
cản được các cuộc trả thù đẫm máu giữa các phe 
giáo điều và đi trật chính sách, xãy ra vào các năm 
đầu của thập niên 1970. Kết quả là một sự chia rẽ 
: một nhóm người ARJ liền quay qua phục vụ cho 
Bắc Hàn. Các người tị nạn này, ngày hôm nay ở tại 
Bình Nhưởng ( Pyongyang ) đã trở thành các nhà 
doanh thương và là các người trung gian với 
phương Tây. Một phần khác của các người ARJ 
liền lựa chọn việc ‘’ quốc tế hóa ‘’ các hoạt động 
của họ. Họ liền đi theo Waddi Haddad. Ðó là ba 
người của tổ chức ARJ đả hành động cho tổ chức 
FPLP, đã phóng tay trong cuộc tàn sát ở phi cảng 
Lod-Tel-Aviv / Israel diễn ra vào tháng 5 năm 1972 
và giết chết 28 người. 
 
Tổ chức FPLP-COSE đã cộng tác chặt chẻ với ông 
chủ nhà băng Thụy-sĩ, ông này là người của tổ 
chức Quốc-xã Thụy-sĩ tên là François Genoud, như 
ký giã Pierre Péan tiết lộ trên tờ tuần báo Expresse 
là ‘’ con người quá khích ‘’. Theo như lời thú nhận 
của Genoud, không gây ra một cuộc trở ngại nào 
cho cơ quan KGB mà ngược lại, cũng đã không tạo 
ra một trở ngại nào cho các việc phát triển ‘’ các 
hoạt động ngoạn mục ‘’ của Calos : Trước là làm 

công cho tổ chức FPLP-COSE, sau thì làm lợi cho 
các cuộc tuyên truyền của cộng-sản.   
 
Các việc liên quan với 15 sở công tác mật vụ 
của các nước Ðông Âu và các nước Á Rập. 
 
Bị sở ‘’ mật vụ Pháp ‘’ dàn xếp với cơ quan ‘’ mật 
vụ Soudan ‘’ bắt và giao cho Pháp, việc này xảy ra 
ở thủ đô Khartoum-Soudan, và sau đây là lời cung 
khai của Carlos với ông Thẫm phán Bruguière : Vào 
năm 1969, tôi tên là Ilitch Ramirez, con của một luật 
sư người Vénézuela và là người ngưởng mộ 
Lénine ( ông đã liên tiếp đặt tên các con trai của 
ông với các tên Vladimir, Ilitch và Oulianov ), lần 
thứ nhất đã gặp một nhơn viên của FPLP, tên là 
Rifaat Aboul Aoum ở tại Moscou. Tại nơi đây 
Carlos là một sinh viên theo học môn chủ nghĩa 
mát-xít và Léninisme cùng với các môn vật lý và 
hóa học. Tại đây Carlos buồn vì các hoạt động của 
các đảng cộng sản châu Mỹ La Tinh hoạt động quá 
yếu ớt, Carlos muốn hoạt động tích cực hơn và 
quyết liệt hơn. Carlos đã được toại nguyện sau một 
cuộc đi du lịch ở nước Jordanie và nơi đây Carlos 
gặp các tay chỉ huy của tổ chức FPLP khi y vừa đặt 
chân đến. Sau một thời gian thụ huấn Carlos có thể 
khởi đầu hoạt động vào đầu năm 1971, được đi lại 
dể dàng ở các nước Ðông Âu và URSS cùng với 
các nước Tây Âu nhờ vào sự lịch thiệp của y là con 
cái của một gia đình trung lưu để thi hành các cuộc 
xâm nhập mưu sát đẫm máu và ngoạn mục. 
 

 
Carlos  
 
Ngày 27 tháng 6 năm 1975, Carlos lúc bị xét hỏi tại 
nơi trú ngụ ở Paris, trong lúc các nhơn viên công 
lực ‘’ bất cẩn ‘’ và không đề phòng, đả ra tay bắn 
chết hai công an viên Pháp thuộc sở kiểm soát lãnh 
thổ, viết tắt là DST và bắn bị thương nặng một viên 
công an khác. Ðến tháng Chạp năm 1975, Carlos 
cầm đầu một toán cảm tử tấn công vào trụ sở 
OPEP ở thành phố Vienna thủ đô nước Áo. OPEP 
là tên viết tắt của tổ chức của các nước xuất cảng 
dầu hỏa. Kết quả : Ba người chết và bắt làm con tin 
tất cả các đại diện của các nước tham dự cuộc hội 
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thảo tại đây. Carlos và đồng lỏa đòi hỏi một số tiền 
rất lớn lối gần cả chục triệu đô la và một chiếc phi 
cơ cho các người con tin và toán cảm tử của y đi 
qua nước Algérie. Tại đây với các người của toán 
cảm tử, họ thả các người con tin rồi đi qua nước 
Libya. Các người của toán cảm tử này là các người 
Ðức thuộc tổ cách mạng do tên Johannes Weinrich 
chỉ huy. Sau cuộc hành động ngoạn mục này, 
Carlos từ Lybia đi qua Yémen, rồi đi Irak và 
Yougoslavie. Và nhất là Ðông Ðức, các cơ sở của 
cơ quan mật vụ Ðông Ðức là STASI ( đây là tên viết 
tắt của Staatsi tức là an ninh của nhà nước ) đã chú 
ý đến con người quá khích này, có khả năng thực 
hiện các việc táo bạo. Và đã coi như là thâu nhận 
Carlos với tên mật mã là Séparat. Vào cuối năm 
1980, một hồ sơ tối mật được đệ trình lên cho 
tướng Erich Mielke là chỉ huy trưởng của cơ quan 
Stasi. Hồ sơ này có tên rất là đơn giản : ‘’ Kế hoạch 
về các cách thức của cơ quan Stasi về việc đối xử 
và kiểm soát các hành động của nhóm Carlos ‘’.  
 
Trong một cuốn sách nghiên cứu và phân tích của 
Bernard Violet ‘’ Weinrich và Kopp, một người là 
cộng sự đắc lực đồng thời là bạn chăn gối của 
Carlos, và một người là cánh tay mặt của Carlos, 
hai người này vừa mới bị mật vụ Pháp bắt ở Pháp 
sau 26 năm lẩn trốn. Cả hai người này đều không 
phải là nhân viên của mật vụ Stasi và củng không 
được lãnh một đồng lương nào của cơ quan này. 
Họ chỉ là một sợi giây liên lạc giữa cơ quan Stasi 
và nhóm người của Carlos. Các vị sĩ quan của cơ 
quan Stasi là các vị Ðại-tá Hary Dahl, Hörst Franz, 
Günter Jackel và Helmut Voigt thường hay liên lạc 
với hai người thân tín của Carlos và Carlos củng 
biết việc này. 
 
Carlos củng có liên lạc chặc chẻ với các cơ quan 
mật vụ của nước Roumanie vì vậy y đả làm ‘’ quấy 
rầy ‘’ cơ quan an ninh nhà nước Hongrie vì Carlos 
có khuynh hướng dùng thủ đô Budapest làm hậu 
cứ. Nhóm người của Carlos đả đổi tên là : ‘’ Tổ 
chức vũ trang đấu tranh để giải phóng các người 
Arabe, liên tiếp thực hiện các cuộc mưu hại gây tử 
vong. Ðại tá Voigt của cơ quan Stasi đã chỉ đích 
danh là tổ chức ‘’ Séparat ‘’ là thủ phạm vụ đặt chất 
nổ tại trụ sở của ‘’ Nhà Pháp Quốc ‘’ nằm vùng phía 
Tây ở Berlin, việc này xảy ra vào ngày 25 tháng 8 
năm 1983 và đã có 2 người chết. Theo lời của đại 
tá Voigt thì nhóm người của Séparat có một phần 
trách nhiệm lớn vì đã liên lạc với một nhóm người 
khủng bố khác dính líu với khối Ðông-Âu và đặc 
căn cứ ở Beyrouth, đó là tổ chức ASALA ( quân đội 
bí mật để giải phóng xứ Arménie ). 

Việc làm hơi ngạc nhiên là cơ quan Stasi có nhiều 
hành động khoan dung, đối với các hành động của 
các nhóm mà cơ quan Stasi không hề xử dụng để 
thi hành các mục tiêu của cơ quan Stasi. Nếu chất 
vấn về tâm lý thì khó mà chứng tỏ về trường hợp 
của Erich Mielke, ông từng là chỉ huy của nhóm 
tranh đấu võ trang của đảng cộng sản Ðức KPD 
trước chiến tranh, và bị buộc tội đã giết hai người 
công an, cùng có các tư cách hay hành động tương 
tự như Carlos và các thuộc viên của nhóm ‘’ toán 
người Baader ‘’. Vì các đường lối và quyết định của 
cơ quan Stasi đều do cấp chỉ huy cao hơn định 
đoạt. Không thể nghi ngờ được là phải đi tìm kiếm 
xa hơn các hội tụ có tính cách khách quan hơn về 
sự liên hệ của các nhóm khủng bố quốc tế và cơ 
quan Stasi. Ông Mielke và các nhà lãnh đạo Ðông-
Ðức  đã thường cho chúng ta biết về sự trắc ẩn có 
tính cách ‘’ lãng mạng của cách mạng ‘’. Vì vậy, đây 
không phải là một sự ngẩu nhiên khi nhóm Carlos 
đã có các cuộc giao thiệp liên tục với lối 15 cơ quan 
‘’ mật vụ ‘’ của các nước Ðông-Âu và Á-Rập. Việc 
khoan dung của các nước cộng sản đối với các 
nhóm người quá khích thuộc về lãnh vực ở Trung 
Á không dành riêng cho nhóm Carlos. Vì nhòm 
phản đối và thù nghịch với tổ chức OLP và Yasser 
Arafat, lãnh tụ Abou Nidal và tổ chức El Fatah- Hội 
đồng cách mạng đã khởi đầu phục vụ cho các 
người Irak, sau lại quay sang phục vụ các người 
Syrie. Họ cũng hưởng được các sự khoan dung 
nhưng kém hơn vì rất khó kiểm soát được họ.  
 

Một vụ trực tiếp liên can đến 
các nước Ðông Âu vào cuộc 
khủng bố quốc tế hiện đại, là 
việc điều khiển tổ chức Rote 
Armee Fraktion, viết tắt là 
RAF mà báo chí ở Tây Ðức 
gọi là ‘’ toán người của 
Baader ‘’. Xuất phát từ các 
cuộc bác bỏ của phong trào 
sinh-viên, tổ chức nhỏ này 
với khoảng 50 thành viên 

hoạt động tích cực ở trong một cao trào của hơn 
một ngàn người đã phóng tay phát động, vào các 
năm của thập niên 1970, các cuộc khủng bố có tính 
cách biểu diễn để chống lại các quyền lợi của Mỹ-
quốc. Sau năm 1977 và việc bắt cóc và ám sát ông 
Hans Martin Scheleyer chủ tịch của nghiệp đoàn 
các chủ nhân và giám đốc các xí nghiệp thương 
mãi và công kỹ nghệ ở Ðức quốc, song đến việc tự 
sát của các người chỉ huy nhóm ‘’ toán người của 
Baader ‘’ tên là Ulrike Meinholf và Andreas Baader, 
các thành viên của toán người này sang ẩn náu ở 
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Ðông Ðức và nhận sự lệ thuộc càng ngày càng gia 
tăng của cơ quan Stasi và dưới con mắt của tất cả 
mọi người họ đã trở thành lực lượng võ trang của 
cơ quan này. Sau ngày bức tường ngăn hai thành 
phố Berlin bị sụp đổ, đưa đến sự thống nhất của 
nước Ðức, các người còn sống sót của ‘’ toán 
người của Baader ‘’ sinh sống ở Ðông Ðức đều bị 
bắt giam. 
 
Việc vận dụng cùng xử dụng các tổ chức du kích 
và các tổ chức khủng bố không phải là một việc dễ 
dàng. Phải khéo léo và vời  một chính sách về 
chính trị  nhạy bén. Có lẽ vì lý do này vào các năm 
1969-1970, cơ quan KGB do một nhân vật xuất sắc 
là Oleg Maximovitch Netchiporenko đã cộng tác với 
các người Bắc-Hàn và tổ chức một phong trào do 
ông lãnh đạo, Movimiento de Ación Revolucionaria 
viết tắt là MAR, đã bị công an Mexico phá tan vào 
năm 1971. 
 
Với mục tiêu nhất định, đây là một cuộc vận động 
khéo léo để tránh các cuộc đòi hỏi quá đáng, vô kỹ 
luật và các sáng kiến ngẩu nhiên của các nhóm có 
khuynh hướng theo chủ nghĩa của Castro hay Mao-
Trạch-Ðông. Một vài nhóm đã thoát khỏi ảnh 
hưởng của các người được coi như ‘’ đở đầu 
hướng dẫn họ ‘’, như nhóm FRAP ( mặt trận cách 
mạng Ái-quốc chống phát-xít ) người xứ Tây ban 
Nha một thời đã ve vãn các người cộng sản Trung 
quốc, sau đến các người Albanie để có được võ 
khí. Nhưng các cuộc vận động của nhóm này 
không đi đến đâu, họ bèn tách ra và thành lập một 
tổ chức mang tên GRAPO ( nhóm kháng chiến 
chống phát-xít của ngày 1 tháng 10 ) Còn về tổ 
chức du kích của Abimael Guzman ở nước Pérou 
và lấy tên là ‘’ các con đường nhỏ soi sáng ‘’, họ tự 
nhận là xuất phát từ nguồn gốc của chủ nghĩa Mao-
Trạch-Ðông nguyên thủy và cứng rắn, tức là chiến 
tranh nhân dân lâu dài, nhưng trái lại họ chú chủ 
tâm ối với Ðặng-Tiểu-Bình và các người lãnh đạo 
mới của Bắc-kinh. Tháng Chạp năm 1983, họ đã 
mưu toan tấn công vào tòa nhà của đại sứ Trung 
quốc ở Lima thủ đô của nước Pérou. 
 
Ở vào một vài trường hợp hiếm hoi, vì các sự rủi ro 
quá lớn trong thời điểm hiện đại, các nước cộng 
sản đã thực hành thẳng do các cơ quan mật vụ của 
họ, các cuộc tấn công khủng bố. Ðó là trường hợp 
xảy ra vào tháng 11 năm 1987, do hai công tác viên 
Bắc-Hàn gồm có một cán bộ nhiều kinh nghiệm tên 
Kim Seung Il và một nữ công tác viên trẻ tuổi tên 
Kim Hyoun Hê   đã được huấn luyện trong vòng 3 
năm ở đại học quân sự Kem Sung. Họ lấy vé phi 

cơ và đi trên một chuyến phi cơ của Korean Air của 
Nam Hàn bay đi Bangkok. Ðến trạm hàng không 
Abou Dhabi họ xuống và ở lại đây, trước khi họ 
xuống phi cơ, họ đã để lại một máy thu thanh 
Transistor có gài chất nổ. Chiếc phi cơ này bị nổ 
tung trên trời khi còn bay trên vùng biển vịnh 
Bengale. 
 
Kết quả : 115 người đả chết. Bị truy tầm ra tung tích 
và bị bắt, công tác viên Kim Seung Il tự sát bằng 
cách nuốt thuốc độc, còn nữ công tác viên Kim 
Young Hê thì sau khi bị bắt đã cung khai tất cả các 
chi tiết của cuộc khủng bố này. Nữ cộng tác viên 
này cũng viết một quyển sách nhưng hãy còn quá 
sớm để biết rõ đâu là sự thật, đâu là sự mờ ám. 
Tựa đề của cuốn sách này là : ‘’ ở trong hố của các 
con cọp ‘’ ( Dans la fosse aux tigres ) do nhà xuất 
bản Presses de la Cité xuất bản vào năm 1994. 
Trong mọi trường hợp, sự thật được coi là hiển 
nhiên : Bắc Hàn là nước cộng sản duy nhất, vào 
năm 1997 đã thực thi có phương pháp các cuộc 
khủng bố do Nhà Nước cộng sản chủ trương. 

( …Còn tiếp ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tiếp trang 5 ( Thư mời dự lễ Phật Đản) 

 

Chương Trình Ðại Lễ Phật Đản năm 
2017 và Lễ An Vị vườn Tứ Ðộng Tâm: 
 
Ngày Chủ nhật 14-5-2017 (nhằm ngày 
19 tháng 04 âm lịch) 

 
09 giờ 30: Phật tử tề tựu 
10 giờ 00: Thuyết pháp 
11 giờ 00: Cử hành Lễ Phật Đản (có 
chương trình riêng) 
12 giờ 00: Lễ An Vị vườn Tứ Ðộng Tâm 
12 giờ 45: Cúng chư tiên linh 
13 giờ 00: Cúng dường Trai Tăng 
13 giờ 30: Phật tử và Đồng hương thọ 
trai 
13 giờ 30: Văn nghệ Karaoke 
16 giờ 00: Chấn tế cô hồn 
17 giờ 00: Hoàn mãn 

 
Ghi chú: Danh sách Cầu an, Cầu siêu 
sẽ được quý Thầy đọc tiếp vào buổi tối 
(khóa lễ lúc 20 giờ) 
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Sinh hoạt Gia Ðình Quân Cán Chính 
Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan 
 
Den Bosch 19/3/2017 (AVVN).- Nhằm thắt chặt 
tình thân hữu với những cá nhân và hội đoàn đã 
tích cực hợp tác trong những công tác chung đóng 
góp cho quê hương, Gia Ðình Quân Cán Chính 
Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan đã tổ chức một 
buổi gặp gỡ với các thân hữu vào chiều ngày 19-
3-2017 tại hội trường Nico Schuurmanhuis ở 
thành phố Den Bosch. 
 
Buổi họp mặt khai mạc lúc 13g30 với nghi thức 
dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, mọi người 
cùng hướng về quốc kỳ hát quốc ca, tưởng niệm 
các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc và đồng bào đã 
bỏ mình trên đường tìm tự do. 
 
 

 
 
Sau đó, ông Trương Hải, hội trưởng 
GÐQCC/VNCH/HL đã chào mừng các hội đoàn và 
thân hữu. Ông Lê Quang Kế, cố vấn của hội đã 
nêu lên môt số quan tâm về tình hình đất nước và 
bày tỏ sự đoàn kết của hội với các hội đoàn bạn.  
 
Ngoài ra ông cũng kêu gọi những người trẻ nên 
tích cực dấn thân, nối bước cùng cha anh trong 
các công tác đóng góp cho tổ quốc và cộng đồng. 
Theo lời mời của ban tổ chức, ông Nguyễn Hữu 
Phước chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn 

Cộng Sản tại Hoà-Lan đã bày tỏ sự ngưỡng mộ 
về tinh thần hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam 
Cộng Hoà. Ông cũng nêu lên một số thành quả 
thật đáng khích lệ mà Cộng Ðồng tại Hoà-Lan đã 
đạt được trong việc ủng hộ tài chánh cho đồng bào 
miền Trung tranh đấu chống lại tập đoàn Formosa 
gây ô nhiễm môi trường. Ông chủ tịch Cộng Ðồng 
cho biết nhiệm kỳ của ban chấp hành Cộng Ðồng 
sắp chấm dứt và kêu gọi mọi người đáp lời kêu 
gọi của Ban Vận Ðộng Bầu Cử tích cực ứng cử 
vào ban chấp hành Cộng Ðồng nhiệm kỳ 2017-
2020 trong thời gian sắp tới. 
 
Sau phần phát biểu của đại diện các hội đoàn, ông 
Lê Quang Kế đã công bố thành phần tân ban chấp 
hành của GÐQCC/VNCH/HL gồm các ông: 
 
Trương Hải, hội trưởng 
Trần Văn Thắng, hội phó đặc trách nội vụ 
Trần Quốc Sủng, hội phó đặc trách ngoại vụ 
Nguyễn Minh Anh, thư ký 
Nguyễn Thọ, Thủ quỹ 
 
 

 
 
Tân Ban Chấp Hành GÐQCC/VNCH/HL đã nhận 
được những tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng 
của người tham dự. 
 
Sau đó mọi người dùng cơm thân mật do hội Quân 
Cán Chính khoản đãi và thưởng thức văn nghệ do 
một số thân hữu đóng góp. 
 
Buổi họp mặt thân hữu kết thúc tốt đẹp và là cơ 
hội để những nguời cùng chung lý tưởng càng 
ngày càng thông cảm, siết chặt tay nhau trong 
những công tác đóng góp cho cộng đồng và tổ 
quốc trong tương lai. 
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Họp Mặt Khoáng Ðại Cộng Ðồng 
 
Nieuwegein 26/3/2017 (AVVN).- Vào lúc 13g30 
ngày 26-3-2017 tại hội trường ’t Veerhuis ở thành 
phố Nieuwegein, một cuộc họp khoáng đại với các 
đoàn thể và đồng hương đã được Ban Chấp Hành 
Cộng Ðồng tổ chức để tường trình những công tác 
đã thực hiện và kế hoạch công tác trong thời gian 
tới. 

 
 
Ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch Cộng Ðồng đã 
tường trình một số công tác đã thực hiện như tổ 
chức tết nguyên đán, ngày nhân quyền, báo chí, 
đặc biệt là công tác hổ trợ đồng bào miền Trung 
trong việc kiện tập đoàn Formosa gây ô nhiễm môi 
trường. Ông đặc biệt ca ngợi các hội đoàn và đồng 
bào tích cực hổ trợ đồng bào miền Trung, đạt 
được kết quả tài chánh thật cao trong thời gian 
ngắn. Ngoài những công tác thường xuyên, Cộng 
Ðồng Hoà-Lan cũng đã ngăn chặn được một việc 
đưa ca sĩ từ Việt Nam sang Hoà-Lan trình diễn sau 
khi trao đổi với người tổ chức. Ngoài ra Cộng 
Ðồng Hoà-Lan cũng tích cực hợp tác với các Cộng 
Ðồng bạn tại các nước khác thành công trong việc 
ngăn chặn âm mưu xây dựng tượng Hồ Chí Minh 
tại thành phố Wenen, Áo Quốc.  Sau đó, ông chủ 
tịch Cộng Ðồng đã báo cáo tài chánh của Cộng 
Ðồng trong việc thực hiện phát hành báo Việt Nam 
Nguyệt San và các công tác khác. 
Tiếp theo đó là phần đóng góp ý kiến về việc tổ 
chức ngày Quốc Hận 30 tháng 4, mọi người cùng 
đồng ý chọn ngày 30/4/2017 tại nơi xây dựng 
tương đài thuyền nhân ở thành phố Almere để tổ 
chức Quốc Hận và Tưởng Niệm Thuyền Nhân đã 
bỏ mình khi vượt biển tìm tự Do. 
Sau thành công trong công tác yểm trợ đồng bào 
miền Trung đợt 1, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng tiếp 
tục đề ra kế hoạch yểm trợ đồng bào miền Trung 

đợt 2 từ nay cho đến tháng 9/2017 và kêu gọi các 
cá nhân và hội đoàn hổ trợ. 
 

 
 
Tiếp theo đó, Hội Ðồng Bầu Cử (gồm bà Nguyễn 
Thị Như Tuyết, bà Nguyễn Tuyết Lê và ông Trần 
Hữu Sơn) đã báo cáo về công tác của hội đồng 
bầu cử. Việc vận động các cá nhân ra ứng cử vào 
Ban Chấp Hành Cộng Ðồng nhiệm kỳ 2017-2020 
không đạt được như mong muốn, do đó Ban Vận 
Ðộng Bầu Cử đề nghị các hội đoàn cử người ra 
ứng cử. Trong buổi thảo luận, một số vị hiện diện 
đã tình nguyện ứng cử nhưng số thành viên 5 
người trong Ban Chấp Hành Cộng Ðồng chưa đạt 
được. Các hội đoàn có thời gian trong vòng 3 tuần 
lễ kể từ ngày họp này để cử người ứng cử Cộng 
Ðồng hoặc vận động người ra ứng cử. 
Buổi họp khoáng đại Cộng Ðồng kết thúc tốt đẹp. 
Các tham dự viên đã tích cực đóng góp ý kiến 
trong việc xây dựng Cộng Ðồng và cùng thống 
nhất trong các kế hoạch công tác trong thời gian 
tới.  
 
Thế Truyền tường thuật 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sưu tầm 

*Cuộc sống vẫn vậy, nếu nó lấy đi cái gì của 
bạn, thể nào nó cũng trả cho bạn thứ khác?  
Quan trọng là bạn có chịu đi tìm hay không! 
 
*Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công 
việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách. 
 
Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm 
màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó 
những vì sao lấp lánh. 
                                               – Khuyết Danh – 
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      Tin Hòa Lan 
 

 

Nội Các Rutte III Đang Được Hình Thành?  

Cuộc bầu cử Hạ Viện vừa qua chính thức chấm 

dứt pháp nhiệm của Nội Các thứ hai do Thủ 

Tướng Mark Rutte cầm đầu. Thành viên của Hạ 

Viện vừa được bầu hiện giờ có nhiệm vụ thiết lập 

một liên minh thân chính hay regeringscoalitie để 

đi đến một tân nội các.   

Như mọi người đều biết, đảng VVD mà Thủ 

Tướng Rutte là thủ lãnh đã thắng được 33 ghế 

trong kỳ bầu cử này, biến nó thành đảng lớn nhất 

tại Hại Viện. Thông thường thì điều này có nghĩa 

là VVD sẽ trở thành một trong những đảng đứng 

ra sáng lập liên minh thân chính và nội các mới, 

với vị thủ lãnh của họ là người làm Thủ Tướng. 

Sau cuộc bầu cử Hạ Viện năm 2012, VVD cũng 

đã là đảng lớn nhất và nó đã cùng với đảng PvdA 

tạo ra một liên minh thân chính với đa số quá bán 

tại Hạ Viện là 79 trên 150 để ủng hộ Nội Các Rutte 

II.   

Tuy VVD hiện nay là đảng có nhiều ghế nhất tại 

Hạ Viện nhưng việc thành lập một liên minh thân 

chính hậu thuẩn cho nội các thứ ba dưới quyền 

điều hành của Rutte lại trở nên phức tạp hơn cách 

đây bốn năm về trước rất nhiều. Lý do chính là 

năm 2012 chỉ cần có 2 đảng để đạt được đa số 

quá bán, trong khi sau cuộc bầu cử tháng Ba vừa 

qua phải cần đến ít nhất là 4 đảng mới có thể vượt 

qua con số 75 trên 150. Một yếu tố khác khiến cho 

việc thiết lập một liên minh thân chính hiện nay khó 

khăn hơn lần trước rất nhiều là sự kiện đảng PVV 

của Geert Wilders bị cả VVD lẫn CDA tẩy chay.  

Như đã nói, đảng VVD bây giờ có 33 ghế tại Hạ 

Viện. Trong khi đó thì CDA đã giành được 19 ghế, 

còn PVV thắng 20 ghế. Vậy thì ba đảng hữu 

khuynh nói trên có tổng cộng là 72 ghế. Nếu bộ ba 

này có thêm sự tiếp tay của một đảng như đảng 

50Plus đại diện cho giới cao niên đang có 4 ghế 

trong Hạ Viện, thì họ sẽ có đa số quá bán là 76 

trên 150, một đa số rất mong manh, nhưng vẫn là 

một đa số. Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm không 

mấy tốt đẹp mà họ đã có khi hợp tác với Wilders 

để hổ trợ cho Nội Các Rutte I từ năm 2010 đến 

năm 2012, hai đảng VVD và CDA đã tuyên bố 

không muốn hợp tác với PVV một lần nữa.  

Vì đảng PVV đã 
bị họ loại bỏ, nên 
hai đảng bảo thủ 
hữu khuynh VVD 
và CDA phải tìm 
cách bắt tay với 
các đảng cấp tiến 
hay thiên tả. 
 Đảng PvdA đảng 
đã cùng với đảng 
VVD ủng hộ Nội 
Các Rutte II, cho 
biết sẽ không 
tham gia vào việc 
thiết lập một liên 
minh thân chính 

mới vì họ đã bị cử tri trừng phạt quá nặng trong 
cuộc bầu cử vừa qua. Năm 2012, PvdA giành 
được 38 ghế. Năm nay đảng này chỉ còn giữ lại 
được có 9 ghế. Như thế thì, với một cái nhìn tương 
đối thực tế, VVD và CDA sẽ phải dựa vào 2 trong 
ba đảng sau đây để đi đến một đa số thân chính 
tại Hạ Viện: D66 với 19 ghế, GroenLinks 14 ghế 
và ChristenUnie 5 ghế.   
Khi bài báo này đang được viết, thì bốn đảng VVD, 

CDA, D66 và GroenLinks đang thương lượng với 

nhau để đi đến Nội Các Rutte III. Thế nhưng giới 

quan sát chính trị Hòa Lan không tin rằng cuộc 

thương lượng này sẽ đi đến đâu. Khoảng cách ý 

thức hệ giữa đảng hữu khuynh VVD và đảng thiên 

tả GroenLinks quá lớn, khó có thể vượt qua.  

GroenLinks sở dĩ được 

mời tham dự thương 

lượng là vì dưới sự cầm 

đầu của tân thủ lãnh 

Jesse Klaver đảng này 

đã thắng lớn, đi từ 4 

ghế năm 2012 đến 14 ghế năm nay như đã ghi ở 

trên. Giới quan sát cũng tiên đoán rằng sau khi 

GroenLinks tự rút lui hay bị các đảng khác loại bỏ, 

ba đảng VVD, CDA và D66 sẽ thương lượng với 

ChristenUnie để dựng lên một nội các mới.  

 02/04/2017  

(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.) 
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TIN THẾ GIỚI  

 

 

RFI: Vương Quốc Anh khởi động tiến trình ra 

khỏi Liên Hiệp Châu Âu 

 

Chín tháng sau khi người dân bỏ phiếu tán đồng 

kế hoạch được mệnh danh là Brexit, tức là rút ra 

khỏi Liên Hiệp Châu Âu, ngày hôm nay, 

29/03/2017, thủ tướng Anh Theresa May chính 

thức khởi động tiến trình lịch sử này, và mở ra hai 

năm đàm phán được đánh giá là rất khó khăn để 

giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc chia tay. 

Ngày 28/3 Thủ tướng Anh đã ký tên vào bức thư 

gởi chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu Donald Tusk, nêu 

lên điều khoản 50 của Hiệp Định Lisboa của châu 

Âu để chính thức hóa việc ra khỏi khối này. Bức 

thư dài tám trang, mà nội dung không hề được 

Luân Đôn tiết lộ, được chuyển đến tay ông Tusk. 

Đây là tín hiệu bắt đầu một tiến trình thương thuyết 

dự trù kéo dài 2 năm, từ nay cho đến cuối tháng 

Ba năm 2019, để xác định các nghĩa vụ và quyền 

lợi của mỗi bên. Ông Donald Tusk phát biểu ngắn 

gọn để xác nhận việc nhận thư của Luân Đôn, 

nhưng điều người ta chờ đợi là phản ứng bằng 

văn bản của ông. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu từng 

hứa là sẽ có thư trả lời trong 48 tiếng đồng hồ, gởi 

đến 27 thành viên còn lại của Liên Hiệp Châu Âu, 

trong đó ông phác họa những nét chính về những 

gì mà các thành viên châu Âu muốn đạt được 

trong cuộc đàm phán sắp tới với Anh Quốc. 

Về phần mình, trước Nghị Viện Anh Quốc vào trưa 

ngày 29/3, thủ tướng Theresa May đã nỗ lực kêu 

gọi đoàn kết vào lúc Vương Quốc Anh vẫn chưa 

hết chia rẽ giữa các phe bênh và chống Brexit. Bà 

cũng trấn an mọi người trước nhiều vấn đề cần 

giải quyết do việc Luân Đôn chia tay với Bruxelles, 

từ số phận công dân châu Âu cư ngụ tại Anh Quốc 

và kiều dân Anh tại Liên Hiệp Châu Âu, cho đến 

món tiền có thể lên đến 60 tỷ euros mà Bruxelles 

có thể đòi Luân Đôn phải trả". 

BBC: Colombia khẩn trương cứu hộ nạn nhân 

do lở đất 

Giới chức Colombia cho biết các lực lượng cứu hộ 

đang tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau khi 

vụ lở đất nặng nề làm ít nhất 254 người chết. 

Khoảng 1.100 binh lính và cảnh sát đã tham gia 

vào nỗ lực giải cứu người bị nạn. 

Mưa lớn làm ngập thành phố Mocoa ở mạn tây 

nam của đất nước trong bùn và đá, chôn vùi các 

khu phố xung quanh và buộc người dân phải chạy 

trốn khỏi nhà ở của họ. Một thông báo của quân 

đội nói rằng có ít nhất 400 người bị thương và 200 

người vẫn còn mất tích ở thủ phủ tỉnh Putumayo. 

 

Tổng thống Juan Manuel Santos tuyên bố tình 

trạng khẩn cấp trong khu vực và đã đáp phi cơ tới 

để giám sát các nỗ lực cứu hộ. Giám đốc Cơ quan 

Quản lý Rủi ro Thiên tai của Colombia nói một 

phần ba lượng mưa hàng tháng của khu vực này 

đã rơi xuống trong vòng một đêm. 

Mưa lớn bất thường khiến các con sông bị vỡ bờ. 

Thị trưởng thành phố Mocoa, Jose Antonio 

Castro, nói với báo chí địa phương rằng thành phố 

này "bị cô lập hoàn toàn", không có điện và nước. 
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BBC: Người biểu tình đốt nhà quốc 

hội Paraguay 

Người biểu tình ở Paraguay đốt cháy tòa nhà quốc 

hội, trong cuộc biểu tình bạo lực phản đối dự luật 

cho phép tổng thống tái cử. Họ đã xông vào quốc 

hội, đập phá hàng rào và cửa sổ. 

Hiến pháp năm 1992, ra đời sau 35 năm dưới chế 

độ độc tài, buộc tổng thống chỉ phục vụ một nhiệm 

kỳ năm năm. Nhưng tổng thống hiện nay Horactio 

Cartes muốn được tái cử. Một phóng viên ở 

Asuncion nói với BBC rằng nhà quốc hội bốc cháy 

vào đêm thứ Sáu 31/3. Từ năm 1954 đến 1989, 

Tướng Alfredo Stroessner kiểm soát Paraguay. 

Hiến pháp 1992 tạo ra chính phủ mới, nhưng có 

thời gian dài xảy ra bất ổn chính trị, đấu đá đảng 

phái. Nhiệm kỳ của Tổng thống Cartes sẽ hết vào 

năm 2018. Nếu dự luật được thông qua, ông và 

cựu tổng thống Fernando Lugo cũng sẽ được ra 

tái cử. Ông Lugo từng bị lật đổ năm 2012 vì xảy ra 

vụ lấy đất làm 17 người bị thiệt mạng. 

RFA:9 người Malaysia về nước, đổi 

thi hài ông Kim Jong-Nam 

 

Trung Quốc cho hay thi hài ông Kim Jong-Nam đã 

về tới Bình Nhưỡng, sau khi chiếc phi cơ chở quan 

tài người quá cố quá cảnh ở Bắc Kinh. Ông Kim 

Jong-Nam, người được nói là anh cùng cha khác 

mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-Un, bị ám sát 

chết hồi giữa tháng Hai vừa rồi, khi đang ở phi 

trường quốc tế Kuala Lumpur chờ chuyến đi về 

Macao. 

Cuộc điều tra cho thấy ông bị giết bởi một loại chất 

hóa học cực độc, và có đồn đãi cho rằng chủ mưu 

vụ này chính là Kim Jong-Un. Tại Kuala Lumpur, 

ông Khalid Abu Bakar, Giám Đốc Cảnh sát Quốc 

Gia Malaysia, cho hay trên chuyến bay còn có 3 

công dân Bắc Hàn từng bị chính phủ Mã truy lùng, 

vì tình nghi liên quan đến vụ giết người. Ông 

Khalid nói rằng cả 3 người này đều nộp bản khai 

báo cho cơ quan điều tra trước khi được chấp 

thuận cho lên phi cơ trở về Bình Nhưỡng. Ông 

Khalid nói với báo chí là cảnh sát Malaysia hài 

lòng với những điều 3 công dân Bắc Hàn đã khai 

báo, nhấn mạnh ở điểm những gì nhân viên điều 

tra muốn biết đều được 3 người này trả lời cặn kẽ. 

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay trong 

số 3 công dân Bắc Hàn mới được rời Kuala 

Lumpur có viên đệ nhị tham vụ đại sứ quán và một 

nhân viên làm việc cho hãng hàng không Bắc Hàn. 

Sau khi án mạng xảy ra, những người này lẩn trốn 

ngay trong Đại Sứ Quán Bắc Hàn. 

Sau một thời gian điều đình, Thủ tướng Malaysia 

Najib Razak đồng ý trao thi hài nạn nhân Kim 

Jong-Nam cho Bình Nhưỡng, đánh đổi lấy 9 người 

Malaysia bị kẹt ở Bắc Hàn. Thủ Tướng Malaysia 

nói rằng quan hệ đôi bên sẽ sớm trở lại bình 

thường. 

VOA: Tillerson, NATO thảo luận 
hành động‘gây hấn” của Nga 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết ông 

sẽ thảo luận về "hành động hung hăng của Nga ở 

Ukraine" khi ông gặp các đồng minh NATO hôm 

thứ Sáu 31/3. 

Vừa đặt chân đến Brussels, nhà ngoại giao hàng 

đầu của Hoa Kỳ nói theo ông, có ba lĩnh vực quan 

trọng để thảo luận: các nguồn lực cho sứ mệnh 

của NATO, cuộc chiến chống khủng bố của 

NATO, bao gồm cuộc chiến chống Nhà nước Hồi 

giáo và vị thế của NATO ở Châu Âu, "đặc biệt là 

phản ứng tại Đông Âu về hành động hung hăng 

của Nga ở Ukraina và những nơi khác." 
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Phát biểu của ông Tillerson liên quan đến Moscow 

là một trong những phát biểu mạnh mẽ nhất mà 

chính quyền Tổng thống Trump từng đưa từ khi 

lên nắm quyền vào tháng Giêng năm nay. Ông 

Tillerson đến thăm Brussels một ngày sau khi gặp 

gỡ các quan chức hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở 

Ankara, thủ đô nước này. Ông ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ 

là một đồng minh đáng tin cậy sau cuộc họp với 

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và các nhà 

lãnh đạo khác hôm 30/3. 

Tuy nhiên, hai đồng minh NATO này vẫn tranh cãi 

về sự hậu thuẫn mà Washington dành cho PYD, 

nhóm người Kurd ở Syria đang chiến đấu chống 

lại Thổ Nhĩ Kỳ, và lực lượng dân quân YPG trong 

cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến Nhà 

nước Hồi giáo. Ankara tố cáo PYD là một tổ chức 

khủng bố liên kết với Đảng Công nhân Kurdistan 

(gọi tắt là PKK). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN VIỆT NAM 

 

 

VOA: Mẹ Nấm được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh 

danh 'Phụ nữ Can đảm'. 

 

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và Thứ trưởng 

Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị 

Thomas A. Shannon hôm 29/3, đã trao “Giải Phụ 

nữ Can đảm Quốc tế” năm 2017 cho một số phụ 

nữ đến từ nhiều nước trên thế giới tại trụ sở Bộ 

Ngoại Giao Hoa Kỳ. Trong số các phụ nữ được 

vinh danh, có Blogger Mẹ Nấm của Việt Nam và 

12 phụ nữ khác. 

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 28/3 

cho biết từ khi Giải “Phụ nữ Can đảm Quốc tế” 

được thành lập vào năm 2007, Ngoại trưởng Mỹ 

đã vinh danh nhiều phụ nữ can trường trên toàn 

cầu, những người đã thể hiện lòng dũng cảm và 

khả năng lãnh đạo trong các nỗ lực vận động cho 

nhân quyền, bình đẳng giới và quyền phụ nữ. Giải 

này đặc biệt vinh danh những phụ nữ từng bị tống 

giam, tra tấn, bị đe dọa tới tính mạng hoặc chịu 

tổn thương nghiêm trọng vì đã đứng lên đấu tranh 

cho công lý, nhân quyền và pháp quyền.” 

Được biết một đại diện sẽ thay thế blogger Mẹ 

Nấm để nhận giải Phụ nữ Can Đảm Quốc tế, vì 

Mẹ Nấm, tức blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 

đang bị giam cầm ở Khánh Hoà về tội “tuyên 

truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 của Bộ 

Luật Hình sự Việt Nam. 

Trong số các phụ nữ khác được Bộ Ngoại giao Mỹ 
vinh danh hôm nay, còn có các phụ nữ đến từ 
Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger, 
Papua New Guinea, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, 
Yemen, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia và 
Peru. 

Trương Chi dị khúc 

Tiếng đàn rơi cứa lòng đêm 
Trăng chìm dưới đáy sông lềnh âm ba 
Trương Chi đòi cụng ly ta 
Ô hô, chuyện lụy đàn bà hóa hay! 
Tiếng đàn mê muội tỉnh say 
Ly tình quá nhỏ buồn này quá sâu 
Ngỡ rằng anh chết không đâu 
Tiếng ngàn năm, tiếng ngàn sau nhắc hoài 
Cụng cùng anh nỗi bi hoài 
Trôi đi tiếng hát nhạt phai tiếng đàn 
Ừ thì cũng một âm vang 
Nuối gì mà níu trăng ngàn đêm nay 
Cạn nào, cho hết đắng cay 
Anh còn tiếng hát ứ đầy Mỵ Nương 
Riêng ta một mảnh trăng suông 
Cũng chìm nghỉm giữa mù sương khói đời 
Hát đi phách điệu đang mời 
Sông tình nhỏ lắm cố bơi đừng chìm 
Cái ly con rượu còn nguyên 
Uống rồi hát ngợi ca tim đàn bà 
Tiếng đàn rơi chạm xót xa 
Tiếng tình rơi khắc vào ta 
nổi… 
chìm… 
 
Nguyễn Liên Châu 
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BBC: Kiến nghị về Formosa 'có hơn 

70.000 chữ ký' 

 

Một thỉnh nguyện thư về việc giải quyết thảm họa 

Formosa hiện thu thập được hơn 70.000 chữ ký 

tính đến hôm 29/3 và đặt mục tiêu có 100.000 chữ 

ký để gửi đến Tổng thống Đài Loan cũng như các 

tổ chức quốc tế. Thỉnh nguyện thư do Ủy ban trợ 

giúp Nạn nhân môi trường biển thuộc giáo phận 

Vinh đề xuất lấy chữ ký của ngư dân bị thiệt hại 

được thực hiện từ cuối năm 2016 và gần đây mở 

rộng lấy chữ ký online.  

"Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là nạn 

nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa môi sinh 

do công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh - một 

chi nhánh của tập đoàn Formosa Đài Loan - gây 

ra tại bốn tỉnh miền Trung Việt Nam," những người 

khởi xướng kiến nghị viết. 

Trả lời BBC, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, 

Giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 

An, nói: "Điểm khác biệt của thỉnh nguyện thư này 

so với những bản thỉnh nguyện thư trước đây là 

đã một năm trôi qua nhưng những vấn đề của 

thảm họa cá chết vẫn chưa được giải quyết thỏa 

đáng." 

"Về khoản đền bù cho nạn nhân, tôi được biết 

chính quyền chỉ mới chi 150 trong số 500 triệu 

đôla mà họ công bố ban đầu. Bên cạnh đó, việc 

chính quyền tiếp tục để cho nhà máy Formosa tồn 

tại, bao che những hiện tượng nước biển một số 

khu vực tại miền Trung gần đây và không có kế 

hoạch cải tạo biển là những điều công luận muốn 

làm rõ." 

Linh mục cũng nói thêm: "Trong việc quảng bá cho 

thỉnh nguyện thư này, các linh mục không phải là 

người toàn năng, không thể làm hết được. Điều 

quan trọng hơn là hoạt động này có lợi cho nạn 

nhân của Formosa, nên ai có lòng thì giúp đỡ.". 

RFI: Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa 

để hù dọa Việt Nam ? 

 

Chuyên gia Pháp Henri Kenhmann, trên trang blog 

East Pendulum, ngày 29/03/2017 có bài phân tích 

một sự kiện hầu như không ai chú ý : Quân đội 

Trung Quốc vừa công bố hình ảnh về một cuộc 

tập trận quy tụ nhiều tàu thuyền đổ bộ của Hạm 

Đội Nam Hải, diễn ra ở một vùng biển không được 

chính thức nêu tên. Tác giả bài viết đã phân tích 

một số yếu tố để kết luận rằng Hải Quân Trung 

Quốc đã thao diễn từ ngày 26 đến 27/03, gần quần 

đảo Hoàng Sa. Khu vực đổ bộ nằm cách bờ biển 

Việt Nam độ 300 km. Mục tiêu có thể là nhằm hù 

dọa Việt Nam. 

Trên những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy 2 

chiếc tàu đổ bộ loại 071, trọng tải hơn 20 000 tấn 

(trên hình là chiếc Côn Luân Sơn, ký hiệu 998 và 

Tỉnh Cương Sơn, ký hiệu 999), 3 chiến thuyền đổ 

bộ chạy trên đệm hơi loại 726/726A, hai trực thăng 

chuyển vận trên biển Z-8J, cùng tiến theo đội hình 

về một hòn đảo. Ngược lại với những cuộc tập 

trận khác cùng loại của Hải Quân Trung Quốc, 

cuộc thao diễn nói trên không huy động thiết vận 

xa lội nước, chỉ có thủy quân lục chiến tham gia đi 

trên các chiến thuyền đổ bộ chạy trên đệm hơi. Bài 

tập đổ bộ có lẽ cũng diễn ra vào ngày 27/03, ở 

vùng khác, phía tây, từ 15g đến 18g. Thủy quân 

lục chiến đã đổ bộ lên đảo Quang Ảnh (Money 

Island), một đảo nhỏ cách bờ biển Việt Nam 

khoảng 300 km. 

Điểm đáng lưu ý là thời gian và địa điểm mà Hải 

Quân Trung Quốc chọn để tổ chức tập trận đổ bộ 

đã làm dấy lên thắc mắc : không những nó diễn ra 

ở Hoàng Sa, một quần đảo bị rơi vào tay Trung 

Quốc sau trận hải chiến với Hải Quân Việt Nam 

Cộng Hòa tháng Giêng năm 1974, mà lại được 

tiến hành 10 ngày sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa 

quan chức cao cấp Quân Đội Trung Quốc và tư 
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lệnh Hải Quân Việt Nam. Hải Quân hai bên đã bàn 

về vấn đề hợp tác song phương, như tuần tra 

chung ở Vịnh Bắc Bộ chẳng hạn. Tư lệnh Hải quân 

Việt Nam, chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, đã nói 

với đồng nhiệm Trung Quốc là Việt Nam xem trọng 

quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Theo ghi nhận 

của East Pendulum, cuộc tập trận đổ bộ mới này 

của Trung Quốc ở khu vực Hoàng Sa, hoặc là đã 

được dự kiến từ lâu, điều rất có thể, hoặc đã được 

tiến hành như một phản ứng tức thời sau cuộc gặp 

cấp cao Việt Trung nói trên, và điều đó có nghĩa là 

cuộc họp có thể đã không diễn ra một cách tốt đẹp. 

RFA: Chính quyền hứa thanh tra nhà 

máy giấy Lee & Man 

 

Công tác cải tạo, khắc phục và sửa chữa tình 

trạng ô nhiễm môi trường của nhà máy giấy Lee & 

Man tại Hậu Giang sẽ được kiểm tra vào đầu 

Tháng Tư. Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường vừa ra thông báo vừa nêu. 

Thông báo được đưa ra sau khi truyền thông loan 

tin nhiều người dân sống gần khu vực Nhà máy 

giấy Lee & Man phải gửi đơn kêu cứu về tình trạng 

ô nhiễm mùi hôi và tiếng ồn kể từ khi nhà máy này 

bắt đầu chạy thử vào đầu tháng 3 vừa qua. Trước 

đó, vào tháng 7 năm 2016, Bộ Tài nguyên- Môi 

trường từng tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trường của doanh nghiệp Lee & Man 

sau khi có nhiều lo ngại rằng nhà máy này sẽ bức 

tử sông Hậu, vì sau khi hoạt động sẽ xả khoảng 

28.500 tấn xút ra sông. Nhà máy Lee & Man thuộc 

tập đoàn Lee&Man Paper Hong Kong – Trung 

Quốc, đặt tại công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái 

Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang, với tổng 

mức đầu tư khoảng 1,2 tỉ USD, được xem là có 

qui mô lớn nhất Việt Nam, và là 1 trong 5 nhà máy 

giấy lớn nhất thế giới. 

Sau khi cơ quan chức năng Việt Nam chuẩn thuận 

cho triển khai dự án vừa nêu, các nhà bảo vệ môi 

trường cùng các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo 

về nguy cơ gây ô nhiễm của nhà máy này cho 

vùng sông nước Cửu Long. Đây là vùng sản xuất 

lúa gạo, trái cây chính của Việt Nam, thế nhưng 

hiện nay tình trạng thiếu nước, xâm ngập mặn và 

thêm ô nhiễm khiến ngành này bị tác động nặng 

nề. 

QHT (tổng hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ước mơ nhỏ của tôi 

Tôi mơ ước mai này khi thức dậy 
Bỗng thấy mình đang đứng giữa quê hương 
Con chim nhỏ hót mừng tôi trở lại 
Quãng đường quen rực sáng nắng sân 
trường  

Chào cô gái học trò đang tới lớp 
Cho tôi làm viên sỏi dưới chân em 
Ðể xào xạc hồn tôi khi mới lớn 
Chút men tình năm tháng ấy chưa quên  

Chào chị gánh hàng rong qua trước ngõ 
Cho tôi làm một chút gió heo may 
Ðể thổi nhẹ lên vai gầy cực khổ 
Ðời cần lao nước mắt đã đong đầy  

Chào bác nông phu ra đồng tát nước 
Cho tôi làm bụi cỏ mọc ven đê 
Ðể mỗi sáng thở mùi hương lúa chín 
Lỡ mai xa tôi nhớ lối quay về  

Chào anh công nhân dệt từng tấm vải 
Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay 
Ðể tôi nối hai bờ sông Bến Hải 
Nối lòng người vời vợi cách xa nhau  

Chào chú bé mục đồng nghêu ngao hát 
Cho tôi làm tiếng sáo thổi vi vu 
Ðể được sống thời hồn nhiên đã mất 
Của đời tôi trong tuổi ấu thơ buồn  

Ôi quê hương, bao giờ tôi trở lại 
Ði giữa ngày không sợ bóng đêm đen 
Trong giấc ngủ không xích xiềng réo gọi 
Câu thơ tình chỉ viết để yêu em. 

Trần Trung Đạo 
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Truyện ngắn 

  

Ngàn ánh dương 
         rực rỡ 
  

  
Khaled Hosseini 
Trúc Hà dịch 
  
  

 
Phần Ba 
Chương 27 

  
Mariam 
  
“Em biết tôi là ai không?” 
Ðôi mắt con nhỏ rung động. 
“Em có biết chuyện gì đã xảy ra không?” 
Miệng con nhỏ mấp mấy. Con nhỏ nhắm mắt lại. 
Nuốt xuống. Bàn tay đưa lên sờ má trái. Môi  mấp 
máy điều gì. 
Mariam cúi xuống gần hơn. 
“Tai này,” con nhỏ thều thào. “Tôi không nghe 
được.” 
  
Tuần lễ đầu, con nhỏ chỉ ngủ, nhờ mấy viên thuốc 
màu hồng Rasheed mua ở bệnh viện. Trong giấc 
ngủ, con nhỏ nói thì thầm. Có đôi khi nó nói chẳng 
có đầu đuôi, nó hét lên, nó kêu tên những người 
Mariam không hề biết. Trong giấc ngủ nó khóc, rồi 
vùng vẫy, đá tung chăn, khiến Mariam phải giữ nó  
lại. Ðôi khi nó ụa dữ dội rồi ói thốc, ói tháo tất cả 
đồ ăn Mariam đã đút cho nó. 
  
Những khi con nhỏ nằm yên, dưới tấm chăn chỉ 
còn thấy đôi mắt ủ rũ nhìn trừng trừng, và những 
câu ngắn thều thào trả lời những câu hỏi của 
Mariam và Rasheed. Có những hôm con nhỏ như 
đứa con nít, quay đầu tránh né khi Mariam, rồi 
Rasheed cố đút nó ăn. Hễ thấy Mariam cầm cái 
muỗng đi tới là người nó cứng lên. Tuy nhiên nó 
mau mệt, và cuối cùng phải chịu thuần phục sự 
nài ép dai dẳng của Mariam và Rasheed. Sau mỗi 
lần đầu hàng, nó khóc thật lâu.  
  
Rasheed biểu Mariam bôi dầu kháng sinh lên các 
vết cắt trên mặt và cổ con nhỏ, và trên các vết 
thương sâu đã được khâu lại trên vai, trên hai 
cánh tay và phần dưới hai chân của nó. Mariam 

băng bó các vết thương này bằng băng mà nàng 
giặt và tái xử dụng. Nàng giữ tóc con nhỏ ra phía 
sau để  khỏi lòa xòa trên mặt mổi khi nó ói. 
  
“Nó ở đây bao lâu?” Mariam hỏi Rasheed. 
“Tới khi nào nó khỏe. Nhìn kìa. Nó đi đâu có nổi. 
Tội nghiệp.” 
  
Chính Rasheed là người đã tìm thấy con nhỏ, là 
người đã đào bới đống gạch đá đổ nát để đem nó 
ra. 
  
“Cũng may tôi có ở nhà,” y nói với con nhỏ. Y ngồi 
trên chiếc ghế xếp đặt bên cạnh giường của 
Mariam, nơi con nhỏ đang nằm. 
  
“May cho em đó. Chính tay tôi bới em ra. Có một 
miếng sắt vụn, bự cỡ này nè –”  Nói tới đây, y dang 
ngón cái và ngón trỏ ra ít nhất gấp đôi kích thước 
thực sự, theo sự đánh giá của Mariam, cho con nhỏ 
thấy. “Bự cỡ này. Cấm ngay vai em. Ðâm lút vô. 
Tưởng phải dùng kìm mới lấy ra được. Nhưng em 
đỡ rồi. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ phục hồi lại như 
xưa.” 
  
Chính Rasheed đã cứu được một ít sách của 
Hakim. 
“Phần lớn đã ra tro. Còn lại bị người ta lấy mất hết 
rồi.” 
  
Y phụ Mariam theo dõi con nhỏ trong tuần lễ đầu 
đó. Có hôm, y đi làm về mang theo cái chăn và gối 
mới. Hôm khác, một lọ thuốc. 
“Thuốc bổ,” y bảo. 
  
Chính Rasheed là người báo cho Laila biết tin nhà 
của Tariq đang bị chiếm đóng. 
“Quà tặng,” y nói. “Của một trong những người chỉ 
huy của nhóm Sayyaf cho ba tên thuộc hạ của hắn. 
Một món quà. Ha!” 
  
Ba tên thuộc hạ thực ra là những đứa con nít với 
gương mặt non choẹt rám nắng. Lần nào đi ngang 
qua, Mariam cũng nhìn thấy họ mặc quần áo lính, 
ngồi xổm trước cửa nhà Tariq, chơi bài và hút 
thuốc, súng dựng vô tường. Tên có tướng người 
vạm vỡ và thái độ tự mãn, khinh khỉnh là trưởng 
nhóm. Tên trẻ nhất cũng là người im lặng nhất, có 
vẻ miễn cưỡng không muốn ra vẻ ngang tàng như 
đồng bọn. Tên này hay mỉm cười và nghiêng đầu 
chào mỗi khi Mariam đi ngang. Khi làm thế, vẻ ngạo 
mạn bề ngoài của tên đó biến mất và Mariam bắt 
gặp một ánh mắt khiêm nhường chưa bị biến chất. 
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 Rồi một hôm, đạn pháo kích trúng ngay căn nhà. 
Người ta đồn do nhóm thiểu số Hazaras của 
Wahdat bắn. Mãi lâu sau, hàng xóm còn tìm thấy 
những mảnh vụn của ba tên này. 
  
“Ðáng đời,” Rasheed bảo.  
  
Con nhỏ may mắn kinh khủng, Mariam nghĩ, mới 
thoát chết mà chỉ bị thương nhẹ như thế, trong khi 
đạn pháo kích phá tan căn nhà. Và như thế, dần 
dần con nhỏ hồi phục lại. Nó bắt đầu ăn nhiều hơn, 
bắt đầu tự chải tóc. Nó tự tắm. Nó bắt đầu ăn cơm 
dưới nhà với Mariam và Rasheed. 
  
Nhưng rồi ký ức không mời cũng trở lại, và con nhỏ 
có những lúc lặng im nặng nề và thật khó chịu. Nó  
co rút lại và suy sụp hoàn toàn. Ánh mắt ngây dại. 
Những cơn ác mộng và những cơn buồn tuyệt vọng 
bất ngờ ập đến. Uạ mửa. Và đôi khi hối hận. 
  
“Ðáng lẽ em không có quyền được sống,” một hôm 
con nhỏ nói. Mariam đang thay ra giường. Con nhỏ 
ngồi dưới đất đưa mắt nhìn theo dõi, ôm hai đầu gối 
thâm tím vô ngực. 
  
“Ba em muốn đem mấy cái thùng ra ngoài sân. 
Sách. Ba nói nặng lắm, nhưng em không nghe. Tại 
em em nôn quá. Ðáng lẽ em phải là người ở trong 
nhà lúc pháo trúng.” 
  
Mariam giũ mạnh tấm ra giường và trải xuống. Nàng 
đưa mắt nhìn con nhỏ, những lọn tóc quăn vàng óng 
ả, cái cổ mảnh mai và đôi mắt màu ngọc thạch, gò 
má cao và đôi mắt đầy đặn của nó. Mariam nhớ đã 
nhìn thấy con nhỏ ngoài đường lúc nó còn nhỏ lẽo 
đẽo theo mẹ đến lò nướng, hay cõng trên vai người 
anh có nhúm lông trong tai. Bắn bi với thằng nhỏ, 
con người thợ mộc. 
  
Con nhỏ quay đầu nhìn Mariam như thể chờ đợi 
nàng tiếp cho chút khôn ngoan, hay nói lời khích lệ 
nào đó. Nhưng Mariam có gì khôn ngoan để chia 
xẻ? Khích lệ như thế nào? Mariam nhớ lại cái ngày 
chôn mẹ nàng, những lời trích dẫn kinh Koran của 
ông thầy già Mullah Faizullah đã chẳng an ủi được 
nàng. Ðáng kính thay Người là kẻ có quyền toàn 
năng, Người là kẻ quyền uy trên mọi vật, Người tạo 
cái chết và sự sống để thử thách chúng ta. Hay khi 
Người phán ai có tội.  
 
Những ý nghĩ đó chẳng ích lợi gì, Mariam ạ, chỉ hại 
con thôi. Ðó không phải lỗi tại con. Không phải lỗi 
tại con. 

 Nàng biết nói gì để giảm bớt gánh nặng cho con 
nhỏ? Nhưng Mariam chẳng kịp nói gì. Bởi vì mặt 
con nhỏ đã nhăn nhúm lại và nó bò ra đất, nói nó 
sắp ói. 
  
“Khoan đã! chờ đã. Ðể lấy cái nồi. Ðừng ói ra nhà. 
Tôi mới lau… Ôi Trời ơi.” 
  
Rồi một hôm, chừng một tháng sau vụ nổ giết chết 
cha mẹ con nhỏ, có người đàn ông đến gõ cửa. 
Mariam ra mở. Ồng ta trình bày lý do. 
  
“Có người đàn ông đến tìm em,” Mariam bảo. 
  
Con nhỏ nhấc đầu lên khỏi gối nằm. 
  
“Ông ta nói tên là Abdul Sharif.” 
“Em không quen ai tên Abdul Sharif.” 
“Ông ta đến, hỏi tên em. Em phải xuống nhà để nói 
chuyện với ông ta.”  
 
(…còn tiếp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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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Chuyện cần được kể 
Xuân chiến thắng trong trại tù cải tạo Suối Máu 

để tưởng nhớ đến Hài Quân trung úy Phạm Ngọc Đông 
 

 
 
Trại tù cải tạo Suối Máu nằm trong địa phận tỉnh Biên Hòa. Nơi đây hơn bốn ngàn sĩ quan quân đội 
VNCH đã bị giam giữ dưới danh từ mỹ miều “học tập cải tạo”. Suối Máu được chia làm 5 trại tù: K1, 
K2, K3, K4 và K5. Các trại bị ngăn cách nhau bởi 
những chòi canh và hàng rào kẽm gai dầy đặc. 
                                                                           *** 

                                                                                  

 
 

Giữa năm 1978 do tình hình bất ổn nơi vùng biên 
giới Việt Miên, chúng tôi bị chuyển từ trại Cà Tum, 
Tây Ninh về K4 Suối Máu. Nơi đây, tôi liên lạc 
được Phạm Ngọc Đông, một người bạn cũ cũng 
đang bị tù tại trại K5. Hai trại chúng tôi sát cạnh 
nhau nên buổi trưa tôi và Đông hay ra đứng sát 
hàng rào để trao đổi tin tức. Đông học khóa Hải 
Quân sau tôi nhưng chúng tôi đã có thời gian phục 
vụ chung tại Giang đoàn 75 Thủy Bộ mà vị tư lịnh 
lực lượng lúc đó là Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh. 
 
Do thân tình đó, chúng tôi coi nhau như anh em. 
Đông tính tình bộc trực, gan dạ và xông xáo. Trong 
thời gian phục vụ tại Giang đoàn Thủy Bộ, tôi đã 
từng chứng kiến sự can trường của Đông. Nay 
gặp lại nhau trong trại tù, tôi biết thế nào Đông 
cũng có những hành động táo bạo bất ngờ, nên 
lựa những dịp nói chuyện với nhau tôi thường 
khuyên Đông nên thận trọng. Sự suy đoán của tôi 
không sai vì trong cuộc biến động tháng 12 năm 
1978 tại Suối Máu, đưa đến sự phản kháng của 
toàn năm trại chống lại bọn cai ngục cộng sản, 
Đông chính là một trong những người chủ xướng. 

Câu chuyện bắt đầu khi anh em tù cải tạo K5 đi 
làm khu sinh hoạt phía ngoài vô tình nhặt được 
một số bản báo cáo của những tay ăng ten nằm 
vùng trong trại tố cáo anh em với hy vọng được 
thả về sớm. 
Qua những bản báo cáo này, những tên nằm vùng 
đón gió đã bị phát giác. Một làn sóng căm hờn 
dâng lên trong toàn trại. Đông và một số anh em 
nhiệt huyết tại K5 bí mật thành lập “ban hành 
động” với nhiệm vụ hỏi tội những thành phần ăng 
ten trong trại. Buổi tối đó, ban hành động ra tay và 
bọn ăng ten nhận được những trận đòn đích đáng. 
Sáng ngày hôm sau, ngưòi ta thấy những tên ăng 
ten này máu me đầy người bò ra khỏi trại, xin đi 
nằm bệnh viện và không dám trở về trại nữa. 
Tin K5 hỏi tội bọn ăng ten được loan truyền nhanh 
chóng đến các trại khác. Trại K4 của chúng tôi 
cũng không kém; ban hành động được thành lập 
bao gồm những anh em khỏe mạnh, võ nghệ cao 
cường. Những ngày sau đó là những ngày hãi 
hùng cho đám ăng ten, trở cờ trong trại. 
Buổi tối những toán người bịt mặt tiến vào những 
phòng có ăng ten đang ngủ. Đèn phòng tắt phụt 
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và khi gian phòng chìm trong bóng tối thì bản cáo 
trạng kể tội được dõng dạc đọc lên. Bọn ăng ten 
còn đang luống cuống trong mùng thì dây giăng 
mùng bị cắt đứt và tức thì những cú đá, cú đấm 
được tung ra. Tiếng thét đau đớn kèm tiếng kêu 
cứu vang lên khắp trại … nhưng không ai phản 
ứng. Ngày hôm sau, những tên ăng ten này bị thảy 
ra khỏi trại và tự bò đến bệnh xá xin chữa trị vết 
thương. 
Chiến dịch “bình định nông thôn” đã thành công. 
Trong trại không còn bóng dáng những kẻ nội thù; 
mọi người đi lại, phát biểu tự do. Khi trận đánh ăng 
ten xảy ra, chúng tôi nghĩ bọn cai tù sẽ có những 
hành động đối xử tàn bạo hơn với chúng tôi. 
Nhưng lạ thay, chúng không hề có phản ứng và 
mỗi lần vào trại chúng phải đi cả chục đứa súng 
ống tua tủa. Nhìn thì có vẻ ghê gớm lắm, nhưng 
qua ánh mắt của chúng chúng tôi biết chúng 
không còn cảm thấy an toàn khi vào trong trại. Biết 
thế anh em tù hả hê phấn khởi. Ta đã thắng trận 
đầu tiên. 
Khi thấy lũ cai tù không phản ứng, phe ta thừa 
thắng xông lên. Tất cà năm trại đồng ý sẽ tổ chức 
mừng Giáng Sinh. Đây là một thách thức cho bọn 
cai tù cộng sản. Hai vị linh mục có mặt tại trại K3 
nhận trách nhiệm làm lễ ngoài trời cho anh em 
công giáo cả năm trại. Sáu giờ chiều ngày 24 
tháng 12, không ai bảo ai, mọi người không phân 
biệt tôn giáo cùng tiến về sát K3 tham dự thánh lễ. 
Việc ngang nhiên tổ chức mừng Giáng Sinh không 
chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà cũng là một thông 
điệp đối kháng trực tiếp với bọn cai tù, như một 
tuyên ngôn đòi tự do cho con người. 
Bên ngoài bọn cai tù lúng túng. Chúng đi vòng 
quanh hàng rào các trại im lặng quan sát nhưng 
hoàn toàn không có hành động phản ứng. Buổi lễ 
mừng Giáng Sinh tuy đơn giản nhưng thành công. 
Toàn thể anh em trong trại vui mừng khôn tả vì 
phe ta lại thắng bọn cai tù một trận thứ hai. 
9 giờ đêm hôm đó, tôi đang ngồi nói chuyện với 
một số anh em thì có người vào báo có người K5 
muốn liên lạc gấp. Tôi tiến lại gần hàng rào thì 
nhận ra người đang đứng chờ là Phạm Ngọc 
Đông. Đông thấy tôi liền nói oang oang: 
-“Chương, bọn công an vừa tràn vào K1 và bắt đi 
ba người. Anh báo lại cho anh em ban hành động 
K4 tin này nhé. Bên này tụi tôi sẽ biểu tình phản 
đối để yểm trợ K1.” 
 
Nhận được tin này, tôi biết như thế là bọn cai tù 
đã bắt đầu phản ứng. Tôi nhanh chóng liên hệ anh 
em nhóm hành động để thông báo sự việc xảy ra 
tại K1. 

Từ K5 Đông đánh kẻng báo động toàn khu Suối 
Máu.  Các trại hưởng ứng lời kêu gọi, tập họp rất 
đông tại hội trường và ngồi biểu tình đòi trả tự do 
cho ba anh em thuộc K1 bị bắt. Tại  K4 bỗng nhiên 
thiếu úy Nguyễn văn Hóa, một cựu ca trưởng của 
một ca đoàn ở Sai gòn tiến lên phía trước và bắt 
nhịp bản Đêm Đông. Trong đêm tối mênh mông, 
gần một ngàn tiếng ca cùng đồng loạt vang lên: 
 “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh 
ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa...” 
Lời hát vang lên trong đêm tối, vang vọng đến các 
trại bạn chung quanh, rồi bỗng nhiên không ai bảo 
ai cả năm trại tù Suối Máu với gần bốn ngàn tù cải 
tạo đã cùng đồng ca nhạc bản Đêm Đông. Trong 
khi K1 bắc loa yêu cầu bọn cai tù phải thả ngay ba 
anh em bị bắt thì ca trưởng Nguyễn văn Hóa đầy 
nhuệ khí và linh động vung tay bắt nhịp bản Việt 
Nam Việt Nam.  
Ngàn giọng hát phát ra như vỡ tan lồng ngực bay 
tới tận khu vực của bọn công an cai tù. Chúng 
sửng sốt, ngỡ ngàng vì không ngờ phản ứng 
mãnh liệt của anh em. Chúng lúng túng, chạy tới 
chạy lui phía ngoài, một lúc sau chúng điều động 
ba chiến xa đến án ngữ cổng trại K4, chúng rọi 
đèn pha chiếu sáng một vùng K4, toán cộng con 
chĩa súng chuẩn bị tấn công. 
Để giữ vững tinh thần anh em, ca trưởng Nguyễn 
văn Hóa lại phất tay bắt nhịp: 
 ”Trên đầu súng quê hương tổ quốc đã vươn 
mình, trên lưỡi lê căm hờn hờn căm như triều 
sóng...” 
Lời ca như thách thức, như khai hỏa một cuộc 
chiến mới. Từ bên ngoài bọn cai tù bắc loa hù gọi 
mọi người phải giải tán nếu không chúng sẽ nổ 
súng. Bên trong anh em vẫn ngồi yên tay nắm tay 
nhau thật chặt và các bài nhạc chính huấn lại vang 
lên như xé màn đêm, như ngạo nghễ đối mặt với 
giặc thù. 
Không thấy phía trong giải tán, hàng loạt đạn được 
bắn trực tiếp vào khu hội trường, một vài anh em 
bị trúng thương nhưng mọi người vẫn ngồi trong 
trật tự. Ca trưởng Hóa hiên ngang kêu gọi anh em 
hát to để “tiếng hát át tiếng súng”  và vung tay bắt 
nhịp bản “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”: 
“Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn,  
 đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang”  
 rồi nhạc bản “Thề không phản bội quê hương”, 
 “Quyết chiến! Thề quyết chiến! Quyết chiến!  
Đánh cho cùng dù mình phải chết  
Để mai này về sau con cháu ta sống còn”. 
Ngàn giọng ca dâng cao bằng trái tim, bằng nhịp 
thở, hiên ngang và uy dũng đã lấn áp cả tiếng 
súng từ bên ngoài. 
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Nhanh chóng ”ban quyết tử” được thành lập bao 
gồm những anh em gan dạ, võ nghệ cao cường. 
Toán quyết tử này nằm phục sát gần cổng trại 
chuẩn bị một trận thư hùng để đời nếu đám công 
an tấn công. Một nhóm khác chuẩn bị phá hàng 
rào để anh em có thể vượt thoát ra ngoài khi bị tấn 
công. Trong lúc đó tiếng hát vẩn tiếp tục vang lên, 
“Một cánh tay đưa lên, 
 hàng ngàn cánh tay đưa lên, 
 hàng vạn cánh tay đưa lên 
 quyết đấu tranh cho một nền hòa bình chân 
chính”  
. Trong giây phút căng thẳng ấy, thời gian tưởng 
như ngừng lại thì bỗng  nhiên ba xe tăng và toán 
công an đang án ngữ cổng trại K4 tự động rút đi. 
Trong trại nhốn nháo, không biết bọn cai tù sắp 
tung ra chiêu gì mới, thì từ K1 loan báo ba anh em 
bi bắt đã được trả về trại. Tin mừng này được đón 
nhận như một niềm vui chiến thắng, tiếng reo hò 
vang dậy khắp năm trại Suối Máu. Chiến thắng 
này phài được ghi vào chiến sử mai sau.  
 
Sau chiến thắng huy hoàng và nhận thấy phản 
ứng yếu ớt của bọn cai tù, anh em tự động cắt bỏ 
nhiều khu hàng rào ngăn cách để các trại có thể 
đi lại dễ dàng. Cùng thời điểm đó, ban hành động 
các trại gặp gỡ nhau và đi đến quyết định cùng 
hợp tác để hành động chung. Các trại thành lập 
“Ủy ban bảo vệ danh dự quân đội VNCH”. Ủy ban 
ra những thông cáo kêu gọi tình huynh đệ chi binh, 
kêu gọi có những hành động không hại đến danh 
dự quân đội. Trại K4 còn thành lập ban văn nghệ 
dã chiến tổ chức hằng đêm các chương trình văn 
nghệ quê hương.  
 
Đêm văn nghệ đầu tiên được tổ chức tại hội 
trường K4 thật long trọng với nghi lễ chào quốc kỳ 
và một phút tưởng niệm các chiến hữu đã bỏ mình 
vì lý tưởng tự do. Không thể tưởng nổi, ngay trong 
vòng kiềm tỏa của giặc thù, trong trại tù, những 
người chiến sĩ của quân lực VNCH vẫn không hề 
sợ nguy hiểm đến tính mạng, họ đã nắm chặt tay 
nhau cùng hát to: 
”Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi, đồng 
lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tương lai 
quốc gia, cùng xông pha khói tên, làm sao cho núi 
sông từ nay luôn vững bền ...” 
Những ánh mắt rưng rưng, những cảm xúc tột 
cùng dâng trào, họ hiện thân những chiến sĩ tuy 
không còn vũ khí và dù chiến đấu đơn độc nhưng 
vẫn hiên ngang đứng vững như lời thề năm xưa 
nơi quân trường cũ: ”Thà chết cho máu đào tô 
điểm non sông”. 

Kể từ thời gian đó chúng tôi sống tự do, thoải mái. 
Mùa xuân lại trở về, các trại tổ chức những trận 
bóng chuyền giao hữu, những buổi thuyết trình 
chống cộng và phân tích tình hình được công khai 
tổ chức. Các đêm văn nghệ với con chim đầu đàn 
Nguyển văn Hóa lúc nào cũng thu hút cả ngàn 
khán giả. Trại tù Suối Máu được hoàn toàn “giài 
phóng” vì giặc thù không giám tự tung tự tác nữa.    
Vài tháng sau, bọn cai tù bắt đầu phản ứng. Việc 
đầu tiên là chúng tung tin sẽ có nhiều người được 
trả tự do về với gia đinh. Sau đó chúng chuyển 
một số anh em qua trại khác. Kế hoạch này nhằm 
làm giảm tinh thần đối kháng của anh em cũng 
như phân hoá tinh thần anh em trong trại. Một vài 
người vẫn còn mơ ngủ, tin vào lời hứa của bọn cai 
tù đã lén lút khai tên những thành phần nòng cốt 
hoạt động. Do đó nhiều anh em tích cực hoạt động 
đã bị chuyển trại và đưa về giam ở khám Chí Hòa. 
Phạm Ngọc Đông cũng không thoát khỏi cuộc lùng 
bắt này. 
Cuộc nổi loạn tại trại tù Suối Máu bắt đầu vào 
tháng 12/1978 và kéo dài năm, sáu tháng, tuy 
ngắn ngủi nhưng đã là một cuộc chiến đấu hào 
hùng của hơn 4000 chiến sĩ VNCH chống lại bọn 
cai tù cộng sản. Các anh em đã chứng tỏ tinh thần 
“thà chết vinh còn hơn sống nhục”. Có người bị 
bắt, bị đánh đập tàn nhẫn, có người đã chết tức 
tưởi vì đòn thù của bọn cai tù cộng sản, nhưng tinh 
thần bất khuất hào hùng của các chiến sĩ anh hùng 
tổ quốc sẽ muôn đời ghi nhớ. 

*   *   * 
Tháng chín năm 2010 vừa qua tôi liên lạc được 
anh Phan Công Đoàn, người bạn học thời niên 
thiếu, một cựu sĩ quan không quân. Đoàn cũng là 
bạn thân với Phạm Ngọc Đông và cả hai cùng ở 
chung với nhau tại trại tù K5 Suối Máu. Năm 1982, 
Đông được trả tự do có ghé thăm Đoàn. Đông kể 
lại những tra tấn tàn bạo của bọn cai tù Chí Hòa 
mà dấu vết vẫn còn in hằn trên thân thể anh. 
Chúng bắt anh khai tên những thành phần chủ 
chốt trong cuộc nổi dậy tại trại tù Suối Máu. Đông 
kiên quyết không khai một ai; quá tức giận tên cai 
tù đã quát lên:  
-”Mày muốn gì?” 
Đông hiên ngang trả lời:  
-”Chúng mày cứ bắn tao đi, tao không khai một ai 
cả”. 
 Cuối năm 1982, Đông cũng tìm đường ra đi, 
nhưng anh đã không đến được bến bờ tự do. 
Thân xác anh đã chìm vào biển mẹ để lại thương 
tiếc cho gia đình, bạn bè, chiến hữu khắp nơi. 
 
Ngô Thụy Chương, mùa Xuân 2012 
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Bức Ảnh    
   
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua ngày Nguyễn Đức 
Quang, con chim đầu đàn của Phong Trào Du Ca Việt 
Nam đã lìa bầy ngày 27-03-2011, nhân dịp kỷ niệm 
ngày giỗ của anh, hồi tưởng lại những sinh hoạt thân 
thương mà chúng tôi đã có, tôi viết lên đây 1 kỷ niệm 
tuy thật nhỏ bé, chả có gì gọi là đặc biệt, thế nhưng 
nó là sự khởi đầu của tôi dính liền với phong trào du 
ca nói chung và với Nguyễn Đức Quang nói riêng , đã 
ăn sâu một nền văn nghệ cộng đồng trong tôi và kéo 
dài mãi cho đến hôm nay, mảnh kỷ niệm này anh 
N.Đ.Quang vẫn luôn nhớ và đã kể lại cho tôi cùng các 
bạn nghe trong lần họp mặt " 30 Năm Sinh Hoạt Cộng 
Đồng " tại Cali năm 1997, và tôi cũng có dịp kể lại cho 
anh và các bạn nghe lại trong buổi văn nghệ " Tình Ca Ngưỡi Hát Rong" tại Hòa lan năm 2010 trong 
dịp anh đi thăm Âu Châu cùng bằng hũu, hôm nay một lần nữa, tôi ghi lại đây với tất cả lòng qúi mến 
và thương nhớ tới người anh tinh thần NĐQuang của tôi đã muôn trùng xa cách. 
 
Nguyễn Quyết Thắng 

*   *  * 
Sinh nhật của tuổi vừa mới lớn của tôi rơi đúng 
vào ngày đại hội du ca toàn quốc lần thứ 1, năm 
1967 nhóm họp tại khuôn viên trường đại học Văn 
Khoa ( cũ ) tọa lạc trên đường Gia Long Sài Gòn , 
chúng tôi 4 người gồm Thị Đầm, Nguyệt Quờn, 
Thanh Tài và tôi, đại diện cho đoàn Du Ca Lòng 
Mẹ tại Banmêthuột kéo nhau về dự , mặc dù tôi đã 
thành lập đoàn Du Ca Lòng Mẹ năm 1966 khi đoàn 
còn mang tên là đoàn Thanh Ca Tác Động do tình 
cờ nghe được những bản nhạc này bởi Huỳnh 
Long Hải thuộc đoàn Thanh Ca Tác Động Long An 
hát , trong lòng đã luôn dâng một niềm cảm mến 
vô biên người nhạc sĩ, tuy chưa được diện kiến 
nhưng vẫn coi anh như một thần tượng . 
 
     Từ bến xe đò , chúng tôi tìm đến điểm hẹn tập 
trung, bước vào khuôn viên , tôi phải đi qua những 
căn phòng nhỏ thấy đề bảng  CPS rồi bảng Thanh 
Niên Thiện Chí , rồi bảng Nguồn Sống v..v.. cuối 
cùng là 1 phòng sinh hoạt thật lớn có nhiều người 
đang lui tới : Phong Trào Du Ca Việt Nam. 
     Tôi rụt rè lấp ló nhìn vào trong , bất ch 
ợt có một người đi ngược ra gập tôi hỏi :  
- Em tìm ai ? 
tôi nói :  
- Dạ , em muốn tìm anh Nguyễn Đức Quang ạ , 
anh ta trả lời : 
- Vào đi em, Quang đang ở trong đó . Hôm sau tôi 
mới biết tên anh ấy là Huỳnh Đắc Đậu , một người 
thật dễ thương , vui tánh , luôn hòa đồng với mọi 

người , sẵn sàng để mọi người đem ra làm trò diễn 
kịch . 
      Bước vào phía trong hội trường tôi thấy nhiều 
người đang bận rộn treo biểu ngữ trên sân khấu , 
người thì đang kê bàn, treo đèn , kết hoa, bên 
cạnh tôi dựng một cái thang và có người đang 
đứng trên đó gắn bóng đèn thấy tôi hỏi vọng xuống 
: 
- Các em mới đến đó hả ? đơn vị nào đấy ? 
tôi hỏi : 
- Dạ chúng em thuộc đoàn duca Banmethuột , em 
muốn gặp anh Nguyễn Đức Quang ạ , 
- Ờ ! anh đây , chờ anh một tí . 
      Tôi giật mình, thì ra người mình đang muốn 
tìm là đây , tôi ngước lên nhìn , thấy một người 
thanh niên chắc lớn hơn tôi 5-7 tuổi là cùng, ốm 
tong, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, chiếc 
quần kaki vàng và mang đôi dép sandals nhựa có 
quai, dáng dấp của một học sinh chứ không phải 
dáng ... " thần tượng " như tôi nghĩ , lòng chợt 
trùng xuống , đôi chút thất vọng ... 
 
      Lúc còn ở quê nhà chúng tôi đã học thuộc và 
tập cho nhau những bài ca có tinh thần yêu quê 
hương đâú tranh thật hào hùng và bất khuất của 
dân tộc, qua những bản nhạc của NĐQuang tôi đã 
học được những bài học thật hữu dụng thực tiễn 
hơn là những bài trong lớp thầy cô giáo đã dậy. 
"... Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại 
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài 
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Từng giờ qua, cười ngạo nghễ đi trong đau nhức 
không nguôi. 
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang 
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang 
Còn Việt Nam,triệu con tim này còn triệu khối kiêu 
hùng..." 
 
     Hình ảnh qua lời nhạc của NĐQuang phải là 
một người vạm vỡ, bắp thịt săn tròn, tung xiềng 
như Phù Đổng hiên ngang, sao giờ thấy cái cổ dài 
thoòng, mái tóc chẻ ngôi vắt ngang bên, cái miệng 
hô ra, cười cười . 
 
" Đường Việt Nam ôi vô cùng vô tận 
Đường ngang tàng ngoài biển Nam giữa Trường 
Sơn 
Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng  
Mỗi xóm làng một dở dang. 
Đường ruộng ngô đến xóm dừa chưa cùng 
Đường ngông cuồng đường trường chinh vẫn ruổi 
rong 
Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi  
Lúa yêu người hẹn về bước rong chơi 
 . . . . . . 
Nhưng càng mưa giông càng vươn tới  
Bước chân hùng còn đi rất hăng 
Đi dựng lấy huy hoàng 
Giống da vàng này là vua đấu tranh ..."  
 
      Như một bài địa lý về đất nước VN, nó rộng 
lớn đến độ từ thuở chào đời đến nay, nào ai có thể 
đi hết được ?, tôi nghĩ thế ,NĐQuang như một 
Hercule với đôi chân rắn chắc rong ruổi đường 
dài, bước trên mọi chông gai, thế sao bây giờ tôi 
lại thấy NĐQuang với 2 cánh tay lêu khêu và cái 
miệng rộng đến mang tai thế kia, hình ảnh một 
chàng trai hào hùng mà tôi đã hình dung tưởng 
tượng ra mà tôi đã nắn nót vẽ trên bìa giấy hẹn sẽ 
tặng anh lúc gặp gỡ, nay trở thành kịch cỡm vô 
duyên quá. 
 
      Tối hôm đó, tất cả các du ca viên khắp nơi đã 
tề tựu đông đủ , chúng tôi ngồi thành vòng tròn 
quây quần trong hội trường, dưới ánh sáng chỉ đủ 
soi tỏ những mái đầu xanh , chúng tôi cùng nhau 
hát những bài ca quen thuộc của du ca, NĐQuang 
đứng ở giữa vòng tròn, anh khom người cong 
chân rồi vung tay lều khều đánh nhịp: 
 
"... Ta còn những người thật yêu nhau biết bao 
thiết tha  
Chưa gặp bao giờ mà đã quá uống máu ăn thề  

Giam mình trong lòng thành đô kia sống nơi ấp 
quê  
Nhưng tình cao vời đòi yêu thương khắp luôn thế-
gian . . . . . . . . 
Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu đang chiến 
tranh  
Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu chưa thanh 
bình  
Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu đang khó 
khăn  
Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu chưa ấm 
êm... " 
 
      Cánh tay của anh dang dài như bao phủ trên 
đầu chúng tôi, đôi cánh tay ôm trọn tiếng hát của 
chúng tôi rồi tung lên cao vụn vỡ rơi rớt lên tâm 
hồn chúng tôi, chúng tôi càng vươn vai hát lớn , 
chúng tôi hát bằng trái tim thật trong sáng, thật non 
nớt của tuổi chưa đầy đôi mươi , chúng tôi chưa 
được nghe đến những gíao điều, chủ nghĩa ,chính 
kiến, những tuyên ngôn tung trời của loài người, 
chúng tôi chỉ biết lúc chào đời cho đến nay toàn 
thấy cảnh chiến tranh dầy xéo trên quê hương , 
người dân phải sống trong cơ cực của thiên tai lũ 
lụt, chiến đấu với miếng cơm manh áo, chúng tôi 
chưa biết đến tình yêu trai gái , nhưng điều chắc 
chắn chúng tôi đang có một trái tim và một bầu 
máu nóng đang sôi sục trong những trại công tác 
thiện nguyện trong dịp nghỉ hè, trong những mái 
trường bằng tre lá được cất lên vội vã nơi những 
thôn làng bản ốc xa , chúng tôi đang học và đang 
hành những bài công dân thật đơn giản mà nhiều 
người đã hay bị lãng quên . 
 
" Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi 
Mà phải cùng nhau ta làm cho tươi mới 
Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau 
Nghi ngờ nhau , khích bác nhau 
Cho cay cho sâu , cho thật đau 
 
Không phải là lúc ta ngồi mà cãi suông 
Không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dẫn đầu 
Thế giới ngày nay không còn ma quái 
Thần tượng tàn rồi , còn anh với tôi 
chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi 
 
Làm việc đi không lo khen chê 
Làm việc đi hãy say và mê 
Cứ bắt tay từ từ chúng ta giải quyết 
Mình chậm chân theo sau người ta 
Còn ngồi đây nghĩ lo viễn vong 
Thắc mắc ngại ngùng đến lúc nào mới làm xong 
... " 
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      .... Không đâu! đó chỉ là tỷ dụ mà anh Quang 
nêu cho cho chúng tôi thấy lớp đàn anh của chúng 
tôi đã vấp phải như thế đó, giờ đây trong căn 
phòng này chúng tôi đang ngồi xát bên nhau, kề 
vai nhau, tay nắm tay nhau , chúng tôi không nhìn 
nhau nhưng tất cả đang cùng nhìn về điểm giữa, 
con tim đang cùng một nhịp thở , mọi người đều 
hát lên một câu cùng ý nghĩa , theo cùng một chỉ 
đạo hướng dẫn của cái dáng người nhập nhô 
đứng giữa vòng. 
 
"... Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu 
phiền 
Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến 
Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước 
mắt 
Hy vọng đã vươn dậy như làn tên , đang rực lên 
,trong màn đêm ..." 
 
      Niềm xúc cảm mạnh mẽ dâng lên , dường như 
có giọt nước mắt nào long lanh , và hình như tôi 
đã có cảm tình với bóng hình mảnh khảnh này . 
 
" Lìa nhau mây đen lớp lớp, về đây che khuất, che 
khuất mẹ hiền  
Mẹ buồn nhìn đời khốn khó, đàn con gieo thêm 
lắm, thêm lắm ưu phiền  
Mẹ khuyên khuyên con tiếng nấc nghẹn ngào:  à 
ơi con hỡi đừng lìa nhau  
Đạn bay trên non cao, hay đạn tuôn về xóm nghèo  
Lìa nhau cho non nước tiêu điều" 
 
" Ai từng đi trên đường Việt Nam.  
Bước âm thầm và tim nát tan.  
Bao lòng tham chất chứa đầy  
những mưu đồ bạo tàn đang ngăn lối.  
Nhưng càng mưa giông càng vươn tới.  
Bước chân hùng còn đi rất hăng. ...." 
 
      Cái chân khẳng khiu của anh xoay chuyển 
chống đỡ , đạp lên niềm kiêu hãnh, bước theo 
nhịp con tim . 
 
" Cho đàn em tôi còn bỡ ngỡ nơi sân trường  
Đi kiếm tình thương trong tập sách in đen  
Em say sưa học cố vươn lên  
Trong khi cô thầy bỗng lo hơn  
Bao nhiêu năm dạy chưa thấy niềm tin  
Cho người bạn trai mà bạn gái rất mơ mộng  
Hay cố đùa vui theo ngày tháng long đong  
Nay cho ra đời đứa con trai  
Mai sinh thêm một gái đông vui  
Theo gương cha mẹ bơ vơ rồi đói ..." 

Tiếng hát như gào thét thiết tha, như năn nỉ kể lể, 
như trách móc giận hờn ,thoát ra từ cái miệng rộng 
đến mang tai kia , sự trông chờ của con người Việt 
Nam đau khổ khiến cái cổ dài của anh lại càng dài 
thêm , chúng tôi hát say sưa bên nhau như chưa 
từng được hát , mà qủa thật như thế , đây là lần 
đầu tiên chúng tôi từ bốn hướng trở về , cùng hát 
một lời ca , cùng mang một tâm trạng , cùng gõ 
một nhịp tim với cánh tay bao phủ trên đầu, 
 
      Rõ thật NĐQuang đứng đó không còn là 
NĐQuang thư sinh ban đầu của tôi nữa, anh thật 
mạnh mẽ như người lực sĩ đang phô bầy những 
bắp thịt căng tràn , tiếng hát của anh hùng hồn , 
không cần đến máy phóng thanh, vang vang như 
dẫn lối, như truyền khẩu, lời hát của anh là một 
nhắc nhở, một lời khuyên nhủ, hay một khuyến 
cáo, nó ngầm chứa một sự đau khổ, một chút 
phẫn nộ, và cả lòng tự hào dân tộc nữa . 
 
" Chuyện Việt Nam ta mấy mươi năm 
Mấy trăm năm hay đã hơn ngàn năm 
Mấy ngàn năm chưa thấy vẻ vang 
Trên đường đi vẫn đầy bóng tối tăm 
Ôi quê hương ơi đẹp tươi đứng trong trời đất 
Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất  ..." 
 
      Mấy trăm cái miệng cũng ngoạc lớn theo anh 
, những nhịp chân nhún nhẩy của anh dội ngược 
vào lòng chúng tôi , tôi thấy anh qủa cao lớn và 
quyền uy nơi đây, anh không yếu đuối như tôi 
tưởng , và hình ảnh tôi đã tuởng tượng con người 
to lớn vai u thịt bắp mà tôi đã vẽ ra, vẫn còn nằm 
trong balô kia qủa đúng không sai , tôi yêu và tôi 
thích cái dáng dấp này của anh, cám ơn anh đã 
cho tôi ôn lại những bài học Sử Ký, Địa Lý, Công 
Dân Gíao Dục, tình Nhân Bản v..v.. qua những bài 
hát của anh , tôi yêu qúi anh và cho nên tôi yêu qúi 
du ca vô cùng . 
 
       Hôm chia tay trở về , tôi bồn chồn lui tới quanh 
co một hồi, điều này không tránh khỏi ánh mắt với 
sự thắc mắc của anh, anh hỏi : 
- Có chuyện gì không em ? 
      Tôi rụt rè chìa ra tấm hình đã vẽ : 
- Em định tặng anh tấm ảnh này, mặc dù có thể 
không giống anh lắm, nhưng đó là sự tưởng tượng 
của em về anh , xin anh nhận cho . 
      Anh Quang cầm tấm ảnh đưa lên xem, rồi há 
miệng cười ha hả . 
 
      Tôi thở dài nhẹ nhõm . ..  
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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 23-04-2017.  

Độc giả trúng giải thưởng:  
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Mẫu giới thiệu VNNS đến gia đình bè bạn 
 

- tên người giới thiệu: .....................................  

- số độc giả: ....................................................  

- địa chỉ: ..........................................................  

- giới thiệu độc giả mới tên: ............................  

- địa chỉ: ..........................................................  

 

Giới thiệu 1 độc giả mới sẽ nhận được giải 

thưởng 6 tháng báo VNNS. 

 

Gratis  
examentraining: Wiskunde &Natuurkunde 
Voor: VWO-6, HAVO-5 enVMBO-4 –leerling. 
Neem contact op (Luyện thi miễn phí Toán – 
Vật Lý Cho thí sinh Tú Tài II, Tú Tài I và Trung 
Học Đệ Nhất Cấp Liên lạc): 

Trần Hữu Sơn 
0306063967 – 0659800724 
Katumtran975@gmail.com 

 

 

 
                                      
                                         ĐỌC VÀ ỦNG HỘ BÁO VIỆT NAM NGUYỆT SAN 

€ 30 MỘT NĂM 
 

Địa chỉ liên lạc  
Ban Quản Trị VNNS 

Kroeten 9 – 4871 JT  Etten-Leur 
Nederland 

 
Email: hpnguyen@congdonghoalan.com 

Telefoon: +31(0)765038426 
 

IBAN:NL16 INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN 
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Truyền Thông xã Hội Dân Sự 

Lts. Facebooker Đỗ Việt Trinh là 
một trong số các facebookers nổi 
tiếng có số bạn bè theo dõi lên 
đến hàng ngàn người. Tuy ở vào 
độ tuổi đôi mươi, nhưng cô rất 
nặng lòng với quê hương nhất là 

vụ Formosa xả thảy cực độc ra biển làm hủy hoại 
môi trường của 4 tỉnh miền Trung. Trong chuyến 
khảo sát hiện trường ngày 11 tháng 3 2017 vừa 
qua, cô đã ghi lại cảm nhận của mình qua bài viết 
với nhan đề “Thư Bố Gửi Con Gái” rất cảm động. 
VNNS xin mời quý độc giả theo dõi sau đây: 

*   *   * 
 
Bố ơi con muốn đi vào miền trung, nơi bị ảnh 
hưởng trực tiếp từ thảm họa Formosa bố nhé!  
- Có an toàn ko con? 
Không sao bố ah! Con chỉ đi xem, muốn nhìn trực 
tiếp thôi bố ah... Sẽ ko có chuyện gì đâu. Nhưng 
bố biết không? Cá chết hết rồi bố ơi! 
THƯ BỐ GỬI CON GÁI 
Khi nào con biết sống tốt, biết phấn đấu, hy sinh, 
chân thật, biết vui với niềm vui của người khác, 
biết buồn với nỗi đau của đồng loại nghĩa là lúc ấy 
bố vẫn còn tồn tại… 
Trong cuộc sống hỗn độn độc tài đảng trị hiện nay. 
Những thật thật, giả giả mà lòng người trắc ẩn, 
trong những đêm không ngủ, con luôn là điều bố 
nghĩ đến nhiều nhất trong hết thảy những gì bố có 
trong cuộc đời. 

Con ạ, khi bố viết lên những 
dòng này bố đang cảm thấy 
nghẹn ngào lắm, cuộc đời bố 
dường như đã chịu nhiều 
những nỗi đau, nỗi buồn rất 
lớn khi phải sống trong đất 
nước ko có quyền tự do của 
một con người. Trong những 
niềm vui, trong những bẽ bàng 
của cuộc sống được được mất 
mất, bố chỉ thấy cái tâm trong 

sáng của đồng loại là thứ quý giá, mà cũng thật 
đáng sợ khi cái tâm tà lạc lối ích kỷ của những kẻ 
tên cộng sản mà bố từng gặp và từng thấy hàng 
ngày. 
Cuộc đời đã lấy đi những tiếng cười trong trẻo của 
bố. Vì bố ko được chọn nơi bố sinh ra, vậy bố sẽ 
phấn đấu để đem lại điều ấy đến với con. Đó là 
ủng hộ những điều con khao khát được sống trong  
 
 

 
 
 
một đất nước hoàn toàn có tự do dân chủ và sống 
trong xh có bầu không khí trong lành, một đất 
nước trong sạch.  
Đáng lẽ ra, công cuộc đấu tranh này là của bố vì 
bố là thế hệ trước con. Đó chính là cái lỗi lớn nhất 
đời bố khi bố để con gái của mình phải sống trong 
bối cảnh này. 
Bố không dám nhận bố là người yêu con nhất, 
nhưng bố dám khẳng định tình yêu bố dành cho 
con không hề thua kém bất kỳ ông bố nào trên cõi 
nhân gian. Bởi vì, bố chỉ có con làm niềm vui, là 
niềm hy vọng duy nhất, để mong chờ con góp 
thêm ngọn đèn nhỏ bé cho dân tộc lầm than này. 
Con không chỉ là cuộc đời bố mà còn là cuộc đời 
kéo dài của bố nữa, khi con biết sống tốt, biết phấn 
đấu, hy sinh, chân thật, biết vui với niềm vui của 
người khác, biết buồn với nỗi đau của đồng loại 
nghĩa là lúc ấy bố vẫn còn tồn tại, con hiểu không? 
Bố sẽ cố gắng để dòng chảy văn hóa dân tộc bồi 
đắp và thẩm thấu vào tâm hồn trong trẻo của con. 
Bố sẽ cố gắng gieo vào con chữ “Công, Dung, 
Ngôn, Hạnh” truyền thống. Để không gây nên nỗi 
đau cho mình cho những người yêu thương con, 
không phải sống gấp gáp, hưởng lạc và vô cảm; 
có được những điều ấy để con có được sự trân 
trọng, nâng niu, thương yêu và hạnh phúc trọn 
vẹn, thấy cuộc sống vị tha, nhân văn và ý nghĩa 
hơn. 
Bố xin lỗi con, khi các con bé bỏng của bố tập 
những bước đi chập chững đầu tiên, bố không ở 
bên con để cho con bấu vín. Bố không thể cầm tay 
tập cho con những nét chữ đầu tiên vì sinh con ra 
bố đã đi "giải phóng" hai miền rồi khi thức tỉnh bố 
đã chạy đến cái xứ sở xa lạ, mùa đông lạnh lẽo, 
lạ hoắc lạ huơ đến cô độc để tìm con chữ Tự Do. 
Trong tất cả những điều ấy có để lại thứ gì với núi 
sông? Bố chưa dám khẳng định, nhưng có điều 
bố sẽ cố gắng làm tốt, sống tốt để xứng đáng với 
con. 
Vào thời khắc Formosa chủ nghĩa, bố cầu chúc 
cho con luôn mạnh mẽ để bước vào những mặt 
trận nguy hiểm trong thời XHCN đảng trị. Nhưng 
phải luôn có nụ cười trong trẻo của cuộc sống 
nhân văn và cảm nhận được tình yêu bố dành cho 
con – Con nhé! 
 
Đỗ Việt Trinh bij Kì Anh, Hà Tĩnh. 11 maart om 
11:49 ·  
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LẠI MỘT THÁNG TƯ ĐEN 

 Hăm  chín  năm  dài  một  tháng  Tư 
 Lòng  ta  vời  vợi  bóng  quê  xưa 
Hồn  ta  vẫn  một  hồn  ly  khách 
Biển  Thái  trông  sông  núi  mịt  mờ … 
Cuộc  chiến  đã  đi  qua 
Lòng  ta  rền  hậu  chấn 
Hỡi  ơi !  Trời  biển  rộng 
Thăm  thẳm  núi  sông  ta 
Lại  một  tháng  Tư  đen 
Theo  ta  miền  đất  lạ 
Rừng  bao  mùa  thay  lá 
Sầu  hóa  đá  trong  tim. 
Lại  một  tháng  Tư  đen 
Hồn  ta  còn  đau  tấy 
Phương  trời  xa  khuất  ấy 
Đêm  dài  sầu  mắt  em… 
Lại  một  tháng  Tư  đen 
Ta  ôm  sầu  viễn  xứ 
Bước  chân  mòn  lữ  thứ 
Nỗi  nhớ  thuở  nào  quên ? 
Lại  một  tháng  Tư  đen 
Mắt  trông  vời  đất  mẹ 
Hơn  phần  tư  thế  kỷ 
Quê  cũ  bóng  xưa  chìm 
Lại  một  tháng  Tư  đen 
Hỏi  ai  còn,ai  mất ? 
Ta  nghe  lòng  quặn  thắt 
Ngàn  trùng  dương  nhớ  thêm. 
Lại  một  tháng  Tư  đen 
Trải  bao  mùa  Đông  tuyết 
Đã  phai  màu  mắt  biếc 
Đôi  bờ  xa  cách  Em . 
Lại  một  tháng  Tư  đen 
Đường  chiều  thân  lưu  lạc 
Tóc  xanh  giờ  điểm  bạc   
Xa  khuất  bóng  Em  chìm . 
Lại  một  tháng  Tư  đen 
Quê  người  ta  tạm  trú 
Bao  giờ  về  cố  thổ 
Như  máu  chảy  về  tim ? 
Cuộc  chiến  đã  qua  lâu 
Lòng  ta  còn  hậu  chấn 
Hỡi  ơi  !  Trời  biển  rộng 
Dằng  dặc  một  cơn  sầu . 
 
Hoàng  Song  Liê 
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                                Phân ưu 
 

Nhận được hung tin cụ bà Đào Thị Sương pháp danh Thiện Nguyệt sinh ngày 15-03-1928 tại Tuy 
Hòa đã mãn phần vào ngày 12-03-2017 tại tư gia (Nijmegen-Hòa Lan), hưởng thọ 89 tuổi. 
Nguyện cầu hương hồn cụ bà sớm được tiêu diêu miền cực lạc. 
Thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. 
 
Đoàn thể: 

- Ban Chấp Hành Cộng đồng VNTNCS/ HL, 
- Hội Phật Giáo Việt Nam/ HL,  
- Ban Biên Tập VNNS, 
- Gia đình Quân Cán Chính VNCH/ HL, 
- đảng Việt Tân cơ sở Hòa Lan. 

 
Cá nhân: 

- Gđ. Lê Quang Kế,  
- Gđ. Trần Văn Thắng,  
- Gđ. Trương Hải,  
- Gđ. Nguyễn Thọ, 
- Gđ. Trần Quốc Sủng, 
- Gđ. Nguyễn Hữu Phước, 
- Gđ. Võ đức Tiến, 
- Gđ. Nguyễn Văn Anh, 
- Gđ. Phan Phú, 
- Gđ. Nguyễn Liên Hiệp, 
- Gđ. Trần Văn Vinh, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Gđ. Nguyễn Khai Trí, 
- Gđ. Đinh Ngọc Hiển, 
- Gđ. Võ Hồng Vâng,  
- Gđ. Nguyễn đắc Trung, 
- Gđ. Phạm Văn Tách, 
- Võ Thị Dạ Lan và các con, 
- Gđ. Lê Thị Ngọc Anh, 
- Gđ. Nguyễn Hồng Sơn, 
- Gđ. Phạm Văn Thật, 
- Gd.Nguyễn Quang Kế 

 
 

Cảm Tạ                                                                 

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân:  
- Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan; 
- Thượng Tọa Thích Minh Giác, trụ trì chùa Vạn Hạnh;  
- Ban Hộ Niệm chùa Vạn Hạnh; 
 - BCH Cộng Đồng VNTNCS / HL; 
 - Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa 
 đã hộ niệm, cầu siêu, phân ưu, gởi bông hoa đến chia buồn. 
Đặc biệt đã không quản ngại đường xá xa xôi đến tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố chúng tôi 
là: 
Hương linh Đào Thị Sương, pháp danh Thiện Nguyệt đã tạ thế lúc 00 giờ 42 phút ngày 12 tháng 3 
năm 2017 (nhằm ngày 15 tháng 2 âm lịch năm Đinh Dậu 2017) tại Nijmegen – Hòa Lan, hưởng thọ 
89 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng. 
Sự hiện diện, chia buồn của quý vị là niềm an ủi lớn lao cho gia đình chúng tôi.  
Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi nhiều sơ sót, xin quý Thầy và tất cả quý cô bác, 
anh chị niệm tình hỷ xả. 

Tang gia đồng cảm tạ ! 

Thay mặt gia đình, 

Trần Văn Đức 
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Y học – Sức khỏe 

 

Đường Và 
Các Chất 
Ngọt 
 
 
 
 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 
 
Được tinh chế vào khoảng từ thế kỷ thứ IV tới thế 
kỷ thứ VII ở Cận Đông, đường là món ăn hiếm quý 
chỉ dành riêng cho hàng vương giả thời đó. Ngày 
nay, đường là một gia vị rất phổ biến, giá tương 
đối rẻ và được sản xuất khắp nơi từ những nguồn 
thực vật như mía, củ cải. 
Đường được dùng trong các bữa ăn một cách rất 
quen thuộc, tự nhiên: 
- Nấu một nồi canh tôm, một nồi phở thì các bà nội 
trợ thường cho một thìa đường để làm ngọt nước. 
- Pha dầu trộn xà lách thêm một chút đường cho 
giấm bớt chua và tạo thêm hương vị. 
- Sau bữa ăn, một miếng bánh ngọt để tráng 
miệng thì ai cũng thích. 
- Trẻ con khóc nhè chỉ cần một viên kẹo là có thể 
khiến chúng bỏ qua mọi việc. 
Ngoài việc sử dụng trực tiếp, đường còn hiện diện 
một cách kín đáo trong nhiều loại thực phẩm chế 
biến hoặc dược phẩm. 

Các loại chất ngọt 

Cùng với tinh bột và chất xơ, đường thuộc nhóm 
chất dinh dưỡng carbohydrat và là nguồn năng 
lượng lớn cho cơ thể. Đường hòa tan trong nước, 
có nhiều trong thực vật, được cấu tạo bởi sự liên 
kết của các phân tử carbon, oxy và hydro. 
“Đường” là tên gọi chung cho nhiều chất ngọt có 
tên hóa học khác nhau. 
Có hai nhóm đường: đường đơn và đường kép. 
Đường đơn có một đơn vị đường là fructose, 
glucose và galactose. Đường kép gồm có hai 
đường đôi kết hợp với nhau, như là: 
sucrose= glucose+ fructose 
lactose= glucose+ galactose 
maltose= glucose+ glucose 

Tất cả các loại đường đều có công dụng như 
nhau. Fructose có tự nhiên trong trái cây; lactose 
có tự nhiên trong sữa. 
Ngoài ra chất ngọt còn có trong mật ngô, mật ong, 
đường vàng, mật mía. Mật ong là một hỗn hợp của 
các đường fructose, glucose, sucrose do ong sản 
xuất. 
Các nhà dinh dưỡng phân biệt đường tự nhiên có 
trong rau trái, và đường tinh chế là dạng cho thêm 
vào thực phẩm khi nấu nướng hoặc khi ăn uống. 
Đường tự nhiên trong rau trái có kèm theo nhiều 
sinh tố, khoáng chất, chất xơ... Đường tinh chế có 
rất ít calori, không có chất dinh dưỡng nhưng thỏa 
mãn khẩu vị vì làm tăng phẩm chất của nhiều thực 
phẩm. 
Đường tinh chế thường được sử dụng là loại 
đường trắng succrose, được tinh chế từ cây mía 
đường và củ cải đường. 
Mặc dù mới chỉ được sản xuất hàng loạt từ thế kỷ 
thứ 15 nhưng đường trắng đã nhanh chóng trở 
thành gia vị ưa thích của dân chúng đồng thời 
cũng là nguyên gây ra tình trạng hư răng của 
nhiều thế hệ. 

Tinh chế đường: 

Một cách tổng quát, đường trắng được tinh chế 
như sau: 
Chất ngọt của mía hoặc củ cải được ép ra, pha 
thêm một chút nước chanh rồi đun nóng để loại bỏ 
tạp chất. Làm dung dịch bốc hơi để trở thành đặc 
sệt hoặc tinh thể đường thô. Giai đoạn cuối là tinh 
chế đường thô với than để có đường trắng 
sucrose. 

 
Trong các giai đoạn chế biến, đường thiên nhiên 
đã mất đi một số chất khoáng như đồng, kẽm, 
cobalt, chrom, magan có trong mía và củ cải. Bột 
ngô được thêm vào đường trong khi gói để đường 
khỏi dính với nhau. Người bị dị ứng với ngô (bắp) 
nên lưu ý điểm này để tránh rắc rối. 
Một gram đường cung cấp 4 calori. Một thìa canh 
đường khoảng 11g có 45 calori; một gói nhỏ 
đường để trên bàn ăn trong nhà hàng cung cấp 25 
calori. 
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Dạng đường 

Có nhiều dạng đường khác nhau: 
a- Đường cát trắng ở dạng tinh thể nhỏ, mau tan, 
rất ngọt, được dùng trong việc nấu nướng. Dạng 
này cũng được đúc thành từng viên vuông nhỏ để 
uống trà hoặc cà phê. Ngoài ra còn đường cát 
vàng mầu vàng sậm có vẻ thô xấu hơn nhưng rất 
ngọt; đường cát mỡ gà không được tinh khiết lắm; 
b- Đường mịn để làm kem trứng; 
c- Đường bột có pha thêm bột ngô để hút ẩm, 
được dùng làm bánh ngọt; 
đ- Đường nâu chỉ mới tinh chế một phần, có 
hương vị riêng; 
 
e- Đường phèn kết tinh từng miếng lớn, không 
gợn đục; 
g- Đường phổi được chế biến từ đường cát, xốp 
đóng thành từng bánh mầu trắng; 
h- Đường phên, tảng hoặc đường thẻ ở dạng 
bánh dài dùng làm gia vị hoặc nấu chè, làm bánh. 
i- Mật đường (Molasse) là nước ngọt dạng đặc sệt 
màu đen, được thải ra từ đường mía trong khi lọc 
lấy đường kết tinh. Đường này thường được dùng 
để làm thực phẩm cho gia súc; 
k- Đường cây thích là đưòng mật ngọt lấy từ nhựa 
cây Thích (maple) được dùng trong việc làm bánh 
kếp (pancakes) hoặc bánh quế (waffles). 
l- Mật ngô chế bằng cách nấu tinh bột ngô với acid 
hydrochloric, dùng làm ngọt thực phẩm hoặc phết 
lên bánh mì, bánh kết. 
m- Sucrose là loại đường đôi (disaccharide) do hai 
đường đơn glucose và fructose kết hợp. Glucose 
là đường trong máu hay trong trái nho. Fructose là 
chất ngọt tự nhiên trong nhiều loại trái cây. 
n- Fructose, còn gọi là đường trái cây (fruit sugar), 
vì là dạng đường có tự nhiên trong hầu hết các 
loại trái cây và mật ong. Loại đường này có độ 
ngọt gấp đôi đường glucose và rất dễ tiêu hóa. 
Khi ăn, fructose được hấp thụ vào máu chậm hơn 
các loại đường khác nên không gây xáo trộn cho 
việc tiết ra insulin từ tụy tạng và không gây mất 
cân bằng mức độ đường trong máu. 
o- Dextrose là đường tinh chế từ bắp (ngô), 
thường được dùng trong kỹ nghệ thực phẩm. 
Đường này gần giống như glucose. Mật ngô ( corn 
syrup ) có dextrose và một ít fructose, giá rẻ hơn 
đường trắng, thường được dùng trong kỹ nghệ 
đóng hộp thực phẩm. 
p- Nước ta có đường mía lau sản xuất nhiều ở 
Quảng Ngãi nhưng lại được tiêu thụ nhiều ở 
Quảng Nam, Thừa Thiên. Loại đường này rất 

mềm, khó giữ lâu, nhiều khi chỉ cầm trên tay đã 
mềm chảy ra. 

Sử dụng đường 

Dường như mục đích của thiên nhiên khi thêm vị 
ngọt vào một số thực phẩm là để khuyến khích ta 
dùng thêm sinh tố, khoáng chất và chất xơ trong 
thực phẩm đó. Nhưng việc con người tinh chế 
đường từ một vài loại thực vật rồi sử dụng quá 
nhiều chẳng mang lại ích lợi gì mà đôi khi còn gây 
nguy hại cho sức khỏe. 

 
Đường có nhiều tác dụng khác nhau trong các 
món ăn thức uống. Nó tạo ra một cảm giác thú vị 
khi dùng vừa phải và đúng chỗ, đúng lúc. Nó cũng 
giúp cất giữ thực phẩm. 
Đường được dùng hàng ngày trong việc nấu 
nướng và được sử dụng thêm trong nước ngọt, cà 
rem, bánh kẹo và trong thức ăn mặn như thịt 
nguội, súp đóng hộp, nước xốt, dưa chuột chua, 
mayonaise, và bánh mì ngọt. 
Hai phần ba lượng đường sản xuất trên thế giới 
được dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm, 
đặc biệt là trong các loại nước ngọt. Một phần ba 
được dùng trực tiếp như khi uống cà phê, nấu chè, 
trong bánh ngọt. 
Trong thực phẩm đóng hộp, đường được ghi dưới 
nhiều tên khác nhau nên khi mua, ta cần đọc kỹ 
nhãn hiệu. 
Con người hầu như bị đường thu hút một cách 
mạnh mẽ. Có lẽ vì vị ngọt hấp dẫn của nó hoặc vì 
cảm giác thỏa mãn, nhiều sinh lực sau khi dùng. 
Vừa đưa vào miệng, đường đã hòa tan rất nhanh 
trong nước miếng và sau đó được hấp thụ ngay 
vào máu. Ta thấy như tỉnh người lên, có cảm giác 
tràn đầy sinh lực, giống như sau khi uống rượu 
hay hít bạch phiến vậy. Đó là vì lượng đường 
trong máu tăng lên nhanh và rõ rệt. 
 
Nhưng việc sử dụng đường, nhất là khi dùng quá 
nhiều, cũng dẫn đến nhiều rủi ro cho sức khỏe. 
Như là hư răng, tăng nguy cơ béo phì, đặc biệt 
nguy hiểm với những người mắc bệnh tiểu đường 
hay các bệnh tim mạch./. 
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Gia chánh 

 

 

Cách làm chanh muối  

 

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như chanh, 
muối, phèn chua, bạn đã có thể tự làm chanh muối 
ở nhà, vừa vệ sinh, lại ngon. 
Nguyên liệu: - 1 kg chanh - 200g muối hột - Vài 
viên phèn chua - Lọ thủy tinh sạch.  
Cách làm: - Lựa chanh vỏ mỏng, thật tươi và quả 
lớn. 
- Chanh rửa sạch với nước muối pha loãng, dùng 
kim đâm xung quanh bề mặt chanh khoảng 10 lần. 
- Dùng tay mài từng quả chanh lên bề mặt rổ, để 
vỏ chanh ra bớt chất đắng. - Rửa lại chanh cho 
sạch, để lên rổ cho ráo nước. 
- Đổ phèn chua vào nồi, thêm nước lạnh, đun sôi 
để phèn chua tan, để nguội, ngâm chanh vào thố 
nước chèn chua, để ra ngoài nắng khoảng từ 4 
đến 5 tiếng. 
- Đem thố chanh vào rửa lại cho sạch. Đổ nước 
phèn chua đị 
- Nấu 1 lít nước với 200g muối hột, để nguộị 
 - Lọ thủy tinh rửa sạch, không dùng lọ bằng nhựa 
vì khi phơi nắng chất nhựa chảy ra sẽ làm chanh 
có mùi hôị 
 
 - Xếp từng quả chanh vào lọ thủy tinh, đổ nước 
 muối ngập mặt, dùng que tre hay bát nhỏ, đè 
những quả chanh xuống bề mặt nước muốị 
- Phơi ngoài nắng từ 3 đến 4 tuần, đến khi chanh 
 vàng, thấm nước muốị là có thể sử dụng được. 

 

Bò kho 

 

Nguyên liệu: 

- 300g thịt nạm có gân  

- 2 củ cà rốt gọt vỏ cắt khúc 

- 4 muỗng canh xốt cà chua  

- 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương 

- ½ muỗng canh muối 

- 1 muỗng canh đường 

-1 nhánh gừng - 3 hồi - 3 nhánh quế  - 2 tép sả. 

 Cách làm: 

- Thịt bò nạm cắt miếng vuông nhỏ. Ướp thịt bò 
với ngũ vị hương, muối, đường tỏi bằm, gừng 
mài nhuyễn với chút dầu ăn. Cho thấm 
khoảng 15 đến 30 phút. 

-  
- Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào nồi to, cho tỏi, 

xốt cà chua vào xào thơm. Tiếp theo cho thịt 
vào xào cho săn lạị Thêm 1 lít nước lạnh, sả 
cắt khúc. Hầm khoảng 30 phút thì cho cà rốt 
vàọ Hầm tiếp đến khi thịt và cà rốt mềm. 

-  
- Vớt quế, sả, hoa hồi ra bỏ. Nêm thêm 1 

muỗng cà phê bột nêm bò. Nêm nếm lại cho 
vừa ăn. 

 
Múc ra tô thêm hành lá, ớt, rau quế. Bò kho có thể 

dùng ăn với bánh mì hay ăn với hủ tiếu tất cả đều 

ngon. 

http://www.bing.com/images/search?q=koken&view=detail&id=E4D9794A60AFBF7A365E23DF8C417F170DF8EDBE&first=301&FORM=IDFRIR
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 Cười chút chơi 

 
 
 

 
Chết… già! 
Một người bị kết án tử hình khẩn cầu tòa giảm 
án. Quan tòa bảo: 
- Anh đã phạm tội tày trời làm sao chúng tôi tha 
được? Nhưng có thể chấp thuận cho anh được 
quyền chọn lựa cách chết. 
Tử tù vội nói: 
- Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được chết… già! 
 

Trả thù 
Nằm hấp hối trên giường bệnh, ông chồng gọi bà 
vợ lại và bảo: 
- Một tháng sau khi anh chết, anh muốn em lấy 
John. 
- John ư! Nhưng ông ta là kẻ thù của anh cơ mà! 
” Bà vợ thốt lên”. 
- Ừ, anh biết chứ. Ông chồng thì thào nói 
– Chính bởi vì vậy bây giờ anh muốn hắn ta sẽ 
phải sống trong đau khổ! 
 

Lủng ruột 
Bệnh nhân: 
- Ối chao ơi... ruột tôi đau quá! 
Bác sĩ trấn an:  
- Đừng lo, để tôi kiểm tra xem ! Chà,... bị lủng 
ruột... uống viên thuốc giảm đau này đã! 
- Ối chao, bác sĩ ơi! Ruột vẫn đau.  
- Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ thủng 
rồi! 
 

Phát biểu 
Giám đốc một công ty may mặc phát biểu trong 
cuộc họp tổng kết cuối năm:  
- Các chị em cố gắng may cho nhanh và đẹp hơn 
nữa để sản phẩm của công ty được ổn định. Cứ 
như hiện nay, nhìn vào biểu đồ sản xuất mất cân 
đối rất nhiều: mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần 
lúc nào cũng... tụt xuống! Mà đã tụt thì... lòi ra 
nhiều thứ rắc rối lắm! 
 

Số 5 kỳ diệu 
Một anh chàng mê chơi cá ngựa thường hay bị 
thua. Một hôm. anh ta nằm mơ thấy có 5 con 
ngựa đang chạy đua trên một cánh đồng rộng. 

Tỉnh dậy, anh ta đi ăn sáng thì thấy có 5 chiếc xe 
hơi chạy vèo qua mặt. Vào quán ăn, nhìn quanh 
quẩn, anh ta cũng chỉ đếm được có tất cả 5 vị 
khách (kể cả anh ta). Anh ta nghĩ bụng: 
- Tại sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Hay là trời 
ban cho mình con số 5 may mắn đây? 
Ăn xong, anh ta vừa đi về vừa suy nghĩ mông 
lung về con số 5. Chợt anh ta lại trông thấy một 
cậu bé cầm 5 que kem đang đứng bên đường. 
- Được rồi! Lần này đúng là trời phù hộ ta. Nhất 
định con ngựa số 5 sẽ chiến thắng. 
Nói thế, anh ta quyết định về gom hết tài sản để 
mua tờ phích cá ngựa cho con ngựa số 5. 
 
Ngồi trên khán đài mà anh ta cứ tủm tỉm cười 
một mình. Phen này thắng lớn đây. 
Và điều kỳ diệu của con số 5 đã xảy ra. Con 
ngựa mang số 5 của anh ta đã về hạng thứ... 5. 
 

Về nhất 
Chiếc đồng hồ này ở đâu mày có? 
- Phần thưởng nhờ chạy về nhất! 
- Có mấy người tham dự? 
- Cả tao nữa là 3. Tao về nhất, tay cảnh sát về 
nhì, người mất đồng hồ về hạng ba. 
 
Mua vé số 
Người bán vé số: "Ông ơi, mua một vé số đi ông, 
bảo đảm thế nào cũng trúng độc đắc." 
 
Ông B: "Tôi đã mua rồi!" 
Người bán: "Mua thêm một vé đi, mua nhiều 
trúng nhiều mà ông!" 
Ông B: "Nếu không trúng thì sao?" 
Người bán: "Thì ông cứ đến đây tìm tôi!". 
Ông B: "Tìm anh để làm gì?" 
Người bán: "Để mua thêm vé nữa!". 
 

Luật sư 
Bác cắt tóc cho một cảnh sát và lại không lấy tiền. 
Bác nói: "Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh 
là một người tốt và anh bảo vệ cho cuộc sống của 
chúng tôi". Sáng hôm sau, ông ta tìm thấy trước 
cửa nhà mình một hộp bánh của người cảnh sát 
trả ơn. 
Hôm sau, người thợ cạo cắt tóc cho một luật sư. 
Bác cũng không lấy tiền, bác nói: "Tôi không thể 
lấy tiền của ông được. Ông là một người tốt và 
ông chiến đấu cho công bằng xã hội". 
Sáng hôm sau, một tá luật sư chờ trước cửa nhà 
bác thợ cạo chờ cắt tóc 
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Lá Thư Tòa Soạn 

 
Cứ mỗi độ Xuân về thì muôn hoa đua nở, khoe sắc dưới ánh mặt trời. Cây cỏ thay màu đổi sắc từ vàng 
úa sang xanh tươi chứa đựng đầy sức sống. Anh Thanh Linh, một độc giả kỳ cựu của VNNS có lần 
tâm sự trên trang ‘phây’ của anh:  
“mai nhà em nở rồi,  
Xuân đã về !  Xuân đã về !” 
Không phải chỉ ở Việt Nam mình mới có mai, Hòa Lan cũng có “mai”. Loại “mai” này cứ vào múa Xuân 
thì đâm chồi nẫy lộc, màu hoa vàng ánh, rực rỡ. Tuy cánh hoa có khác, nhưng tàng cây cũng trạng cỡ 
giống như mai. Phải chăng, vì sống xa quê lâu quá, khách ly hương chạnh lòng nhớ về quê cũ khi nhìn 
thấy cành “mai” nở rộ trước sân nhà lúc Xuân sang !? 
“...đồn anh đóng ven rừng mai, 
nếu mai không nở, 
anh đâu biết Xuân về hay chưa!... “ 
Đồn Vắng Chiều Xuân (Trần Thiện Thanh) 
Thế nhưng, khi Xuân về thì cũng là lúc làm ta chạnh lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng, ray rức sực 
nhớ về mốc thời gian u ám, ảm đạm của ngày 30 tháng 04 năm 1975. Họa cộng sản đã ập đến trên 
phần đất tự do còn lại của quê hương, khởi đầu cho những hệ lụy tang tóc về sau. Một trong những 
cảnh tang thương mà dân ta phải trải nghiệm dưới ách cai trị của cộng sản là làn sóng vượt biên, vượt 
biển. Một hành trình tìm tự do đầy bất trắc, hiểm nguy. Nhưng !, lòng người đã quyết ra đi để được 
sống như một con người đúng nghĩa. Cứ 3 người ra đi thì có một người ở lại giữa lòng đại dương hay 
làm mồi cho cá mập. Người ở lại thì đã yên phần, còn kẻ ra đi thì phải đối diện với cảnh đói, khát, hải 
tặc hãm hiếp,... Ôi ! Bút mực nào tả xiết cảnh kinh hoàng của đoàn lữ khách cứ miệt mài ra đi vì hai 
chữ: Tự Do. 
“...Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt, 
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương, 
Tự do ơi tự do! em đổi bằng thân xác, 
Vì hai chữ Tự Do, ta mang đời lưu vong...” 
Xin Đời Một Nụ Cười (Nam Lộc) 
Trải nghiệm những nỗi nhục nhằng, cay đắng dường ấy, thế nên trong lòng của hàng triệu con dân Việt 
đang sống rải rác khắp năm Châu trên các quốc gia tự do đã mãi mãi khắc ghi trong lòng, thệ nguyện 
sẽ không bao giờ quên. Nên chi, cứ mỗi độ Xuân về vào cuối tháng tư, ta thấy các buổi lễ tưởng niệm 
trang nghiêm được diễn ra trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới.  
“…Công danh phú quý như sương khói, 
Yên nghỉ ngàn thu với núi sông. 
Chúa Ba Ngôi trên cao nhìn xuống 
Phật Từ Bi rộng mở vòng tay 
Tượng Ðài lưu dấu hôm nay 
Mong người bạc mệnh ngàn sau an lành 
Thân có mất, nhưng tâm không mất 
Ðất nước ngàn đời, lịch sử khắc ghi.” 
Văn Tế Thuyền Nhân Tử Nạn (Ngô Thụy Chương) 
 
Sắp đến là ngày đại lễ Phật Đản, nhân loại chào mừng một vị cứu tinh mang lại sự giải thoát chúng 
sinh khỏi chốn mê đồ, trầm luân của trần thế. VNNS số 289 sẽ mang chủ đề “Phật Đản”, phát hành vào 
trung tuần tháng 5. Kính mong quý văn-, thi-, nghệ sĩ, quý vị cộng tác viên gởi bài về tòa soạn trước 
ngày 8-5-2017. 
 
Kính thư,  
 VNNS 
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 27-02-2017 đến 02-04-2017 

Giá quảng cáo trên báo Việt nam Nguyệt san 
 
 
 
 
 
 
 

stt N.trả tiền Tên vùng S. độc giả  số tiền  ghi chú 

1 11/03/2017 Dang Q.D. Hoorn 62  €    30,00   

2 11/03/2017 Nguyen D.V. Hoogvliet 170  €    30,00   

3 13/03/2017 Tran Q.T. Heerlen 352  €    30,00   

4 13/03/2017 Phan T. Lelystad 441  €    30,00   

5 13/03/2017 Vu D.T. Eindhoven 305  €    30,00   

6 13/03/2017 Luong H.T. Utrecht 215  €    30,00   

7 13/03/2017 Tran Van Hai Bergen op Zoom 834  €    30,00   

8 13/03/2017 Do Thi Bach Neunen 309  €    30,00   

9 13/03/2017 Le T.K.C. Tilburg 381  €    30,00   

10 13/03/2017 Do Bao Long Rotterdam 182  €    30,00   

11 14/03/2017 Nguyen Van Chau Eindhoven 774  €    50,00  * 

12 14/03/2017 Nguyen Van Chau Eindhoven 774  €    50,00   

13 14/03/2017 Nguyen Hien Maarssen 837  €    30,00   

14 15/03/2017 Huynh L.T. Driebergen-Rijsen 428  €    30,00   

15 15/03/2017 Mai Si Quy Heemskerk 95  €    30,00   

16 16/03/2017 Le T.T.D. Maarssen 211  €  100,00  3 năm báo 

17 16/03/2017 Dip T.K. Zutphen 722  €    30,00   

18 17/03/2017 Tran V.N. Drunen 267  €    30,00   

19 19/03/2017 Luu Thi Trang Ijssselstein 788  €    30,00   

20 20/03/2017 Bui Thi Thanh Nga Nijmegen 716  €    30,00   

21 20/03/2017 Fam. Vo Rotterdam 792  €    30,00   

22 20/03/2017 Kieu V.H. Nijmegen 861  €    40,00   

23 21/03/2017 Ms.Huynh V.Cong Hoensbroek 598  €    50,00   

24 22/03/2017 Ho Si Hien Den Hoorn 145  €    30,00   

25 22/03/2017 Trinh D.T. Raamsdonksveer 665  €    30,00   

26 23/03/2017 Nguyen Van Son Amstelveen 81  €    30,00   

27 23/03/2017 Huynh S.N. Zwolle 432  €    30,00   

28 23/03/2017 Ta Thi Van Goirle 718  €    30,00   

29 24/03/2017 Le. T.N.A. Oss 803  €    30,00   

30 27/03/2017 Dinh Ngoc Hien Nieuw-Vennep 101  €    30,00   

31 29/03/2017 Nguyen V.V. Maastricht 347  €    30,00   

32 02/04/2017 Dinh M. Thìn Ede 873  €    30,00   

33 02/04/2017 Dinh Thi Miến Ede 401  €    30,00   

* Actie "thương về miền Trung" 

Trang Số tiền mỗi số báo 1 năm 8 số báo 
Hình màu €.150 €.800 

Hình màu €.100 €.600 

Trắng đen   €.80 €.500 

Trắng đen   €.50 €.300 

Trắng đen   €.25 €.150 

Trắng đen   €.15 €.100 
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Music 
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