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Quan điểm 

Mùa Hè Và Ước Mơ 

Mùa Hè gắn liền với niềm vui trẻ thơ và lắng đọng lại 

trong ký ức của mỗi người lớn chúng ta. Ai cũng có vài 

ba kỷ niệm với mùa hè, gợi lại  cho chúng ta những 

hoài niệm chia tay tuổi học trò, vài dòng lưu lút ngày 

xanh ngô nghê và đầy lãng mạn. Những hàng cây ven 

đường ngập lá me bay, những ghế đá công viên chờ 

đón đôi tình nhân trong bóng nắng chiều tà đô thị. 

Những tiếng trẻ gọi nhau í ới tắm sông trong những 

trưa hè oi bức. Trai thời đi câu, gái chơi chuyền đũa, 

nhảy lò cò, hay đàn đúm dạo quanh trên những bờ 

ruộng trổ đòng ngát mùi thơm ngọt dịu… nơi miền thôn dã. 

Xuân thu nhị kỳ, bốn mùa đắp đổi thay nhau, nhưng mùa Hè trên quê hương nhất là ở dải đất miền 

Trung khô cằn sỏi đá, nghèo khổ, đã từng giúp những tuổi thơ học trò nuôi bao ước mơ hoài bão đổi 

đời và vượt lên số phận bằng nghị lực. So với đất Bắc Kinh kỳ với cái nôi sỹ phu Bắc Hà, văn sỹ tao 

nhân, hay đất phương Nam với đờn ca tài tử, tang bồng theo sông nước, thì dải đất miền Trung cày lên 

sỏi đá, mùa hè đỏ lửa nắng cháy da người, đã sản sinh ra một số vị công thần, lãnh tụ tài ba lập công 

trạng giữ gìn non sông, dựng xây bờ cõi… 

Mùa Hè năm nay trên cả dải đất hình chữ S nắng như đổ lửa, 

hơi nóng hầm hập như muốn hong thật khô cơ thể tàn tạ của 

người dân nghèo từ thôn quê cho đến thành thị. Thời buổi của 

sự nhiễu nhương tột cùng, khi những người đóng vai chi dân 

phụ mẫu ở đất Thăng Long ngàn năm văn vật, quyết tâm đốn 

hạ hàng ngàn cây xanh lâu năm dùng tán lá che nắng cho dân 

lành, chỉ vì một chút lợi lộc cỏn con cho bản thân và gia đình. 

Riêng mảnh đất miền Trung còn đang phải gồng mình chống 

chọi với ô nhiễm môi trường từ trên đất liền ra đến biển khơi, nhưng kẻ cầm quyền vẫn tán tận lương 

tâm quyết dồn dân miền Trung vào bế tắc, uất hận và vô vọng. Với thời tiết khắc nghiệt, thiên nhiên nổi 

giận với những kẻ cầm quyền gian tham, vì tàn phá rừng là cắt đứt đi những lá phổi xanh mà thiên nhiên 

ban tặng để cân bằng sinh thái cho lương dân. Tuy nhiên đa phần hậu quả là người dân gánh chịu, 

quan chức vẫn sống phè phỡn, hưởng lạc. Người dân Việt hôm nay có lẽ không còn mong mùa Hè rực 

nắng, mà chỉ thèm khát những cơn mưa rào đầu mùa mau mau đến, để làm dịu những ngày oi bức khổ 

sở của cuộc sống lầm than. 

Mặt trời vẫn phải chiếu ánh nắng cho địa cầu để bốn mùa vẫn tiếp 

tục luân chuyển. Ước mơ gì đây cho quê hương? Giờ đây mỗi người 

dân Việt Nam trong tâm khảm có lẽ đang mong chờ những luồng gió 

mát đổi thay, thay đổi vận mệnh dân tộc cũng là thay đổi phận người 

từ đứa bé thơ cho đến cụ già. Người ta nói không ai có thể lấy tay 

che mặt trời, một bạo chúa như Tần Thủy Hoàng thì cũng có ngày 

phải chết và ngai vàng sụp đổ và lưu xú vạn niên. Chế độ độc tài – đảng trị nơi quê nhà rồi cũng sẽ phải 

ra đi trong một ngày gần đây, bởi những ngọn lửa đang âm ỉ từng ngày trong lòng chế độ. Người cộng 

sản thường ca ngợi mùa Xuân chiến thắng của họ, nhưng chính ngọn lửa Mùa Hè sẽ thiêu rụi ngai vàng 

của một chế độ vong bản, mãi quốc cầu vinh. Cầu mong ngày đó mau đến! 

Vinh Thắng 

Mùa Hè 2017. 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 6  n ă m  2 0 1 7                           4 

 

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 
 

 

Thông Báo 

Hòa Lan, 21-5-2017 
 

Kính thưa quý 

- lãnh đạo tinh thần các tôn giáo; 
- đoàn thể, tổ chức, cộng đồng; 
- đồng hương, 

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin hoan hỉ thông báo đến toàn thể quý đồng hương như sau: 

Chiếu theo nội quy của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan ở Chương VIII: Hội Đồng 

Bầu Cử và Đai Hội Đại Biểu Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan và căn cứ theo các buổi họp 

mặt khoáng đại cộng đồng vào ngày 30-10-2016 và ngày 21-5-2017 tại Nieuwegein, nay xin thông 

báo đến quý vị thành phần tân Ban Thường Vụ (BTV) Cộng Đồng VNTNCS/ HL như sau: 

 

- ông Nguyễn Quang Kế (chủ tịch) 

- bà Nguyễn Thị Tuyết Lê (phó chủ tịch ngoại vụ) 

- ông Lưu Phát Tấn (phó chủ tịch nội vụ) 

- ông Nguyễn Minh Anh (thư ký) 

- ông Lê Thanh Sơn (thủ quỹ) 

 

Nhiệm kỳ của tân Ban Thường Vụ sẽ được chính thức bắt đầu từ ngày 18-6-2017 đến 18-6-2020. 

Thay mặt quý đồng hương tại Hòa Lan xin chúc mừng các thành viên tân Ban Thường Vụ đã được tín 

nhiệm đề cử vào trách vụ của BTV Cộng đồng qua các buổi họp mặt khoáng đại cộng đồng nói trên. 

Kính chúc tân BTV dồi dào sức khỏe và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ đồng hương giao phó trong 

nhiệm kỳ mới. 

 

Trân trọng kính chào thân ái, 

Nguyễn Hữu Phước 

chủ tịch cộng đồng nhiệm kỳ 2014-2017 

 

http://www.congdonghoalan.com/
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Lễ Bàn Giao Ban Thường Vụ Cộng Đồng VNTNCS/ HL 

 

Buổi Lễ Bàn Giao Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tổ chức vào chiều ngày chủ nhật 18-6-
2017 lúc 14.15 giờ tại Ede - Wageningen dưới sự chủ toạ Ô. Trương Văn Hải Hội Trường Gia Đình 
Quân Cán Chính VNCH/ HL  và các vị đại diện các hội đoàn cùng một số đồng hương các vùng phụ cận 
đã từng tham gia sát cánh hổ trợ Cộng Đồng suốt bao năm qua đến tham dự. 
Lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm được mở đầu cho chương trình, tiếp theo lời phát biểu của Ô.Nguyễn 
Hữu Phuớc cựu chủ tịch (nhiệm kỳ 2014 - 2017) đã tường trình đầy đủ những sinh hoạt và những thành 
quả trong suốt ba năm qua được chiếu trên màn ảnh nhỏ để mọi người cùng theo dõi. Nổi bật nhất là 
việc phát hành tờ báo Việt Nam Nguyệt San đúng thời hạn và con số đọc giả mỗi ngày một gia tăng. 
Thành quả kế tiếp là công trình xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân được khánh thành trong khuôn viên 
chùa Vạn Hạnh tại Almere vào ngày 30 tháng tư năm 2016. Thành quả cuối cùng là  Cộng Đồng phát 
động công tác “Thưong Về Miền Trung” và gây quỹ yểm trợ cho chương trình này. 
Nhìn chung so với các nhiệm kỳ vừa qua, con số chi thu có phần trội hẵn, tính đến nay ngân quỹ Cộng 
Đồng đã lên đến mức khả quan (khoản 11 ngàn euro). Tất cả là nhờ sự đóng góp tích cực vô vụ lợi của 
các anh chị em trong BTV của những nhiệm kỳ trước đó và ba năm vừa qua. Họ đã luôn sát cánh với 
nhau trong công tác và hoàn thành tốt đẹp. Những lời khen và động viên tinh thần các anh chị em trong 
Ban Chấp Hành cũ đã được thể hiện khi  Ô. Nguyễn Liên Hiệp và Ô Trương Văn Hải phát biểu ý kiến 
và được tán thưởng bằng tràng pháo tay nồng nhiệt của tất cả qúy đồng hương đang có mặt trong hội 
trường buổi chiều hôm đó. 
Sau ba năm làm việc vừa qua, có người ra đi vì tình trạng 
sức khoẻ hay cần có thời gian được nghỉ ngơi. Nhưng 
cũng có người còn ngồi lại tiếp tục chung vai góp sức với 
Cộng Đồng trong những chặng đường sắp tới. Thành viên 
trong Ban Chấp Hành mới nhiệm kỳ 2017_2020 đã hiện 
diện buổi chiều hôm đó là Ô. Nguyễn Quang Kế, Lê thanh 
Sơn và Nguyễn Minh Anh. Riêng hai vị khác đã vắng mặt 
trong buổi lễ tuyên thệ và nhậm chức này dù có lý do hay 
không cũng là một điều đáng buồn thay. Cựu chủ tịch và 
tân chủ tịch đã bắt tay nhau với lời chúc mừng và trao con 
dấu của Cộng Đồng. 
 
Tân chủ tịch là ô. Nguyễn Quang Kế  đại diện các anh em trong BTV có hứa trước mặt toàn thể quý vị 
hiện diện trong hội trường là sẽ tiếp tục chung vai gánh vác công việc mà qúy đồng hương đã giao phó 
. 
Trước khi ra về BCH /CĐ cũ cũng đã khoản đãi mọi người đến tham dự bửa cơm chiều thân mật, bửa 
ăn không nhiều nhưng nói lên lòng biết ơn với những người đã từng sát cánh chung sức với Cộng Đồng 
từ trước cho đến nay, có những người đến với Cộng Đồng từ thuở còn tóc xanh cho đến nay đã hơn 
nữa đời người mà họ vẫn còn nhiệt tình gắn bó. Buổi lễ tuyên bố chấm dứt cùng ngày và mọi người ra 
về với niềm vui và mong đợi sự làm việc tích cực của những thành viên trong BCH của nhiệm kỳ sắp 
tới và ước mơ ngày nào đó sẽ được nhìn thấy quê hương Việt Nam dấu yêu sẽ tươi sáng hơn bây giờ. 
 
Miên Thụy 
tháng sáu hai ngàn mười bảy 
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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, 

Nguyễn Hữu Phước (cựuchủ tịch) 

 

http://www.congdonghoalan.com/
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Danh sách các vị ân nhân đóng góp vào quỹ 
Thương Về Miền Trung tính từ 21-1-2017 đến ngày 18-6-2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

70 Võ Thị Dạ Lan (30-04-17)    €       50,00     

71 Thai-Ta T.V. (3-5-17)      €    30,00   

72 Tran Thi Lien (15-5-17)      €    50,00   

73 Kieu Viet Hung (29-5-17)      €    50,00   

74 Trần Khắc Việt (18-6-17)    €     100,00     

            

 tổng cộng     €     925,00    €  530,00   

 tổng kết (tính đến ngày 18-06-2017)   €  1.455,00     

* 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:  

55/1 Thế Vỹ (Den Hoorn)    €     500,00    
         

 

ƯỚC MƠ NHỎ CỦA TÔI 

TRẦN TRUNG ĐẠO 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

 

 

Fb Trinity Hồng Thuận 
 

 

Một phái đoàn vận động quốc tế nhằm giải quyết 
thảm họa Formosa được dẫn đầu bởi Ban Hỗ Trợ 
Nạn Nhân Ô Nhiễm Môi Trường Biển thuộc Giáo 
Phận Vinh bao gồm: 
- Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp 
- Linh mục Phan Sỹ Phương, Quản hạt Cửa Lò  
- Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, Quản xứ Cồn Sẻ 
- Linh mục Trần Văn Thành, Quản xứ Tam Toà 
- Linh mục Trần Đình Lai, Quản xứ Đông Yên  
- Linh mục Bùi Khiêm Cường, Quản xứ Đông Sơn. 
 
Cùng với sự hỗ trợ của Đài Truyền Hình SBTN, 
các tổ chức xã hội dân sự tại Đài Loan và những 
anh chị em quan tâm vấn nạn Formosa, phái đoàn 
đang có một chương trình làm việc dày đặt suốt 
hơn hai tuần tại Châu Âu. Phái đoàn đã trao Thỉnh 
nguyện thư của gần 200 ngàn nạn nhân Formosa 
và tiếp xúc với: Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu 
Châu, một số Bộ Ngoại Giao, một số tổ chức thuộc 
Giáo Hội Công Giáo và các tổ chức xã hội dân sự 
và nhân quyền quốc tế với mong muốn cùng nhau 
làm việc để hỗ trợ các nạn nhân. 
 
Sau đây là những cá nhân, cơ quan mà phái đoàn 
đã và đang tiếp xúc, làm việc trong những ngày 
qua: 
Oslo, Na Uy: 
- Đức Giám mục và Đức ông Tổng Đại diện Giáo 
phận Oslo 
- Caritas, Hội Đồng Liên Tôn và bộ phận Quan hệ 
quốc tế của -- Giáo hội Tin Lành Na Uy  
- Tổ chức Cứu trợ Hội Thánh Tin Lành Na Uy 
(Norwegian Christian Aid) 

 
- Dân biểu thuộc Uỷ ban Đối ngoại và quốc phòng 
của Quốc Hội Na Uy 
- Hội thảo tại Viện Nhân Quyền Na Uy (Norwegian 
Centre for Human Rights) 
- Bộ Ngoại Giao Na Uy – Bộ phận trách nhiệm Đối 
thoại nhân quyền giữa Na Uy và Việt Nam. 
Bonn, Đức: 
- Đại diện Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình của Hội Đồng 
Giám Mục Đức, Dr. Daniel Legutke và ông Ulrich 
Poner 
Brussels, Vương quốc Bỉ 
- Đức Hồng Y Jozef de Kesel, Chủ tịch Hội Đồng 
Giám Mục Giáo Hội Công Giáo tại Bỉ 
- Bộ Ngoại Giao Bỉ – Bộ phận Giao Thương, Phát 
Triển và Hợp tác với Á Châu 
- Đại diện Đảng Xanh của Quốc Hội Liên Hiệp Âu 
Châu 
- Văn Phòng Đối Ngoại EU 
- ClientEarth – Tổ chức luật sư chuyên về môi sinh 
- Tổ chức nhân quyền Front Line Defenders 
- Các Dân Biểu thuộc Uỷ Ban Giao Thương EU 

 
 
Geneva, Thụy Sỹ: 
- Chương Trình Môi Sinh Liên Hiệp Quốc & Phản 
Ứng Thảm Hoạ Môi Sinh (Joint unit UNEP/OCHA) 
- Văn phòng Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc 
(OHCHR) 
- Tổ chức Quyền Phổ Quát (Universal Rights 
Group) 
- Tiếp tân tại Toà Đô Chánh thành phố Geneva. 
Thị trưởng Guillaume Barazzone đón tiếp phái 
đoàn tại phòng tiếp chính khách của thủ đô 
Geneva 
 
Thông Cáo Báo Chí về chuyến vận động: 
 www.thamhoaformosa.com 

VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ CÙNG NHAU GIẢI 
QUYẾT THẢM HỌA FORMOSA 
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GM. Nguyễn Thái Hợp: Một 

chuyến đi đau lòng! 

Đang trong chuyến đi vận động quốc tế ở châu Âu 

và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa, 

Giám mục Giáo phận Vinh Phaolo Nguyễn Thái 

Hợp nói với VOA rằng ông đau lòng khi phải thực 

hiện một chuyến đi mà lẽ ra là của những người 

cầm quyền. 

“Đây là chuyến đi ngoài dự phóng cũng như 

chuyên môn của chúng tôi vì thực sự chúng tôi 

không được đào tạo để thực hiện những chuyến 

đi như vậy. Chúng tôi là những người làm mục vụ. 

Đáng lẽ những chuyến đi như vậy phải là của 

những người cầm quyền”. 

Từ chối giúp đỡ của quốc tế 
Trong chuyến đi kéo dài hai tuần tới Na Uy, Đức, 

Bỉ và Thụy Sĩ, phái đoàn của Giáo phận Vinh đã 

có những cuộc tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Liên 

Hiệp Châu Âu, một số Bộ Ngoại giao, các tổ chức 

thuộc Giáo Hội Công Giáo và các tổ chức xã hội 

dân sự. 

Chia sẻ với VOA về kết quả chuyến đi, Giám mục 

Nguyễn Thái Hợp nói các cuộc tiếp xúc với các tổ 

chức quốc tế càng khiến ông thêm đau lòng. 

“Buồn vì cách xử sự của những người cầm quyền, 

của những người đại diện của dân. Chẳng hạn, 

một điều cụ thể mà chúng tôi nhận thấy, khi ở Việt 

Nam tôi cũng đã nghe, là một số nước muốn đến 

để giúp đỡ cho Việt Nam, giúp cho Việt Nam có thể 

nghiên cứu tìm ra nguyên nhân của thảm họa và 

nhất là xử lý thiên nhiên đã bị thảm họa đó bằng 

những phương pháp khoa học, kỹ thuật hiện đại 

để trả lại vùng biển miền Trung, và cho người dân 

biết thảm họa đến bao nhiêu, thảm họa kéo dài bao 

nhiêu, bao giờ có thể ăn cá được, bao giờ có thể 

đi ra biển được v.v.. Không những nhà nước đã từ 

chối một số nước, mà ngay cả cơ quan của Liên 

Hiệp Quốc cũng đã có những đề nghị đó mà không 

hiểu tại sao những người đại diện của dân cũng từ 

chối đề nghị của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Điều đó 

khiến tôi cảm thấy đau lòng”. 

Mị dân và vô trách nhiệm 
Hơn một năm sau khi xảy ra thảm họa môi trường 

lịch sử, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói những 

câu hỏi rất căn bản của người dân như nguyên 

nhân của thảm họa, tác hại của nó thế nào, kéo 

dài bao lâu, khi nào biển miền Trung được khôi 

phục trở lại… vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. 

“Cho tới hôm nay, tôi thấy rằng chúng tôi chỉ gặp 

được những câu trả lời một cách rất mị dân và vô 

trách nhiệm. Chẳng hạn có những quan chức, khi 

thảm họa xảy ra ít lâu, đã xuống biển tắm để nói 

với dân rằng ‘Tắm đi!’. Có những người trả lời một 

cách vô trách nhiệm rằng biển miền Trung cũng 

như dân tộc Việt Nam oai hùng nên nó tự có thể 

tẩy xóa được thảm họa, những chất độc trở lại tình 

trạng ban đầu”. 

Những “cuộc xung đột đau lòng”. 
Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển 

miền Trung hồi tháng 4/2016, nhiều cuộc biểu tình 

đã diễn ra tại địa phương và trên khắp các tỉnh 

thành đòi chính quyền và Formosa phải minh bạch 

thông tin về thảm họa và bồi thường xứng đáng 

cho người dân. 

Mặc dù phía chính quyền nói đã phân phối số tiền 

đền bù 500 triệu đôla của Formosa tới các nạn 

nhân trực tiếp của thảm họa, nhưng nhiều người 

dân không đồng tình với cách giải quyết của chính 

quyền. Gần đây, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn 

ra, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An. 

“Nguyên nhân sâu xa vẫn là chưa đền bù xứng 

đáng. Có những người lẽ ra phải được đền bù 

xứng đáng thì vẫn chưa được vào danh sách [đền 

bù]. Có những người không liên quan gì đến thảm 

họa môi trường, không phải là nạn nhân thì đã 

được đền bù. Tại sao vậy? Phải chăng vì tham 

nhũng, vì lợi ích nhóm?”, Giám mục Nguyễn Thái 

Hợp đặt câu hỏi. 

Tỉnh Nghệ An vốn không được chính quyền xếp 

vào danh sách bồi thường của thảm họa 

Formosa, nhưng nhiều người dân địa phương nói 

họ đã mất nguồn sinh kế, lâm vào cảnh nợ nần vì 

ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa. 

 

Thị trưởng Gevena, Guillaume Barazzon 
tiếp Giám mục Nguyễn Thái Hợp 
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Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết ông đã hai 

lần làm việc với chính quyền tỉnh Nghệ An và được 

chính quyền tỉnh cho biết đã đề đạt ra trung ương 

để đưa một số khu vực ở Nghệ An vào danh sách 

nạn nhân cần được bồi thường. Tuy nhiên cho tới 

nay, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời cho vấn 

đề này. Theo ông, chính sự phẫn uất của người 

dân đã dẫn đến những “cuộc xung đột đau lòng” 

giữa người dân và chính quyền. 

“Chuyện này đáng lẽ giải quyết một cách êm thắm 

giữa người dân và chính quyền, mà cuối cùng 

không được giải quyết, đưa đến những cuộc xung 

đột. Những cuộc xung đột đó thật sự rất đau lòng. 

Càng đau lòng hơn khi người dân bị đánh đập 

trong khi họ là những nạn nhân cần được đền bù 

xứng đáng”. 

Người dẫn đầu phái đoàn của Giáo phận Vinh cho 

biết chuyến đi vận động lần này là một chuyến đi 

“tiếp cận”, giúp cho các thành viên biết cách 

nghiên cứu, sắp xếp và đề đạt các thỉnh nguyện 

của người dân một cách cụ thể hơn để gửi tới 

nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế khác nhau, với 

mong muốn giúp cho các nạn nhân của Formosa 

sớm tìm được câu trả lời cho những băn khoăn 

của họ và được đền bù thỏa đáng. 

Tính đến sáng 18/5, thỉnh nguyện thư về thảm 
họa Formosa trên trang 
www.thamhoaformosa.com đã có trên 195.000 
người ký tên. 
Giáo phận Vinh có quyết định thành lập Ban Hỗ trợ 

các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển 

miền Trung vào tháng 9/2016, 5 tháng sau khi bắt 

đầu xảy ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt, khiến 

đời sống kinh tế trong khu vực gần như tê liệt. 

Nguồn: Khánh An / VOA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Có bao điều cần nói cho em trước lúc xa 
Câu dặn dò cứ ngập ngừng chẳng sao nói 
được 
Mà hình như dù anh chưa nói ra em cũng biết 
Lời tình cứ mênh mang trong đáy mắt trong 
xanh 
 
Mưa từ biển khơi mưa về, mưa bốn phía vây 
quanh 
Mưa trong lòng em, trong lòng anh chơi vơi 
chia cắt 
Mưa từ ngàn xa, mưa về trong đôi mắt 
Mưa từ tâm, mưa se sắt yêu thương 
 
Chiều nay Vũng Tàu mưa chia xa uyên ương 
Người đi thương tương người ở lại 
Người ở lại hoài thương người xa ngái 
Ngút ngàn sông núi biệt ly đôi miền 
 
Ngày mai anh nơi cao nguyên 
Ngày mai em cùng biển nhớ 
Bịn rịn cầm tay em nói nhỏ 
Yêu em và nhớ mãi biển xanh… 
 
 

MƯA THÁNG SÁU 
Tháng sáu ta lại về thăm trường cũ 
Mưa bay bay qua ngõ phố ngày xưa  
Hồn đắm chìm về thuở nào của phố 
Bên triền xanh hoa cỏ ngủ trong mưa 
 
Xưa hai đứa núp bóng cây phượng vĩ 
Xác hoa bay đậu trên nhánh tay gầy 
Em thương quá sao hoa mau tàn thế! 
Tuổi xuân thì sẽ sớm mất đâu hay 
 
Lời thương hứa thủa nào còn đâu nữa 
Em yêu ơi! Giờ em ở phương nào? 
Nếu có nắng anh xin em chút nắng 
Hòa vào mưa cho hồn bớt xanh xao 
 
Anh nhìn mưa, mưa rơi nghiêng lất phất 
Ngửa bàn tay hứng từng giọt buồn rơi 
Thương kỷ niệm nhớ về em quay quắt 
Biết làm sao khi cách biệt phương trời 
 
Có khi nào lúc này em cũng nghĩ 
Về nơi anh ở đất nước bên này 
Tháng sáu quay về nhặt hoa phượng vĩ 
Như đợi nhau nhìn trời cũ mưa bay 
 
Có khi nào em vô tình trở lại 
Như hẹn hò thủa ấy đợi chờ nhau 
Hai đứa mình cầm tay nhau giữ mãi 
Buông tay ra sợ chẳng có ngày sau 
 
 
 
 
 
 

 thơ Lê Lãng Du 

 

CHIA TAY CHIỀU MƯA MÙA HẠ 
 
Chiều nay Vũng Tàu mưa 
Cơn mưa vội vàng đến mà không hề hẹn trước 
Chiều nay sau những ngày xuôi ngược 
Rong ruổi buồn vui anh lại chia tay em 
 
Giờ phút bên nhau cứ ngắn thêm 
Mưa tỉ tê buồn man mác 
Bóng núi Lớn trong mưa xa trầm mặc 
Phố hắt hiu lướt thướt bóng xe qua 
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Xã luận 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế nhưng tia sáng chưa kịp tỏa sáng ấy đã vội 

tắt ngúm, bởi báo Quân Đội Nhân Dân vừa cất 

tiếng như một mụ phù thủy tai ác. Bài báo “Không 

được lợi dụng vấn đề đối thoại để chống phá” của 

tác giả Bắc Hà quả như một gáo nước lạnh dội 

thẳng vào biết bao tấm lòng nóng hổi chờ đón 

những tín hiệu tốt lành từ phía đảng cầm quyền. 

Qua bài báo này, quan điểm của đảng đưa ra thật 

rõ ràng: hoạt động đối thoại mà Ban Tuyên giáo 

Trung ương đề cập đến chỉ là “một dự thảo” để 

hoàn thiện các quyết định của đảng và nhà nước. 

Tác giả Bắc Hà giải thích hoàn thiện theo cái nghĩa 

không làm thay đổi cương lĩnh của đảng và hiến 

pháp của chế độ, hoàn toàn không có nghĩa là phải 

xem xét lại quá trình lãnh đạo tuyệt đối của đảng 

mà lịch sử giao phó. Tuy nhiên dự thảo ấy còn phải 

chờ Ban bí thư bật đèn xanh cho phép thi hành. 

Một “làn ranh đỏ” được giăng ra để những cuộc đối 

thoại không được phép vượt qua. Đó là những chủ 

đề mà bài báo đưa ra coi là cấm kỵ như “thành quả 

vĩ đại của các cuộc kháng chiến anh hùng” hay 

“thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ 

tịch HCM” v.v… Nói một cách tổng quát, bất cứ 

cuộc đối thoại nào diễn ra với bất cứ thành phần 

nào cũng không được phép va chạm đến những 

lãnh vực mà đảng coi là thiêng liêng, bất khả xâm 

phạm. 

Thật rõ ràng khi miệng ông Võ Văn Thưởng vừa 

được phép nói ra hai chữ “đối thoại” lập tức đảng 

bịt miệng cấm dân không cho nói. Hay nói cách 

khác, muốn đối thoại chỉ được mở miệng theo sự 

dẫn dắt của đảng. Đảng hành xử đúng như một 

bọn người vừa đá bóng vừa thổi còi với mục đích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lừa dối và thắng trong mọi trận đấu. Trên sân chơi, 

đảng cộng sản thể hiện đầy đủ bản chất của một 

nhà đạo diễn vừa độc tài, vừa dối trá, vừa tỏ ra 

công bằng hết mức. 

Đảng nói đối thoại nhưng trong đầu chỉ nghĩ những 

ý kiến trái với chủ trương đường lối của đảng là 

chống phá, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực 

thù địch. Chưa thấy thực sự một lộ trình đối thoại 

khả dĩ vớt vát được chút niềm tin mà đảng đã răn 

đe bằng những rào cản đáng sợ thì thử hỏi còn gì 

gọi là đối thoại? Rốt cuộc đảng sẽ đối thoại với ai 

và vì mục đích gì? Cho dù có lòng yêu nước, muốn 

đối thoại trong chiều hướng xây dựng, cũng không 

ai có đủ can đảm bước vào vở tuồng mà họ biết 

trước chỉ là một cú lừa. 

Nhớ lại đầu năm 2013, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 

theo lệnh đảng đứng ra hô hào toàn dân tham gia 

phong trào đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp 

1992. Tổng thư ký MTTQ lúc đó là Vũ Trọng Kim 

đã mạnh miệng hứa hẹn ghi nhận tất cả những ý 

kiến trái chiều, trong khi chủ nhiệm Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hôị Phan Trung Lý cũng tuyên bố 

"không có vùng cấm”, kể cả ý kiến đóng góp về 

điều 4 hiến pháp 1992. 

Thế nhưng mọi người chưng hửng sau khi nghe 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ thị các cấp ủy 

đảng, tổ chức cho nhân dân góp ý sửa đổi Hiến 

pháp nhưng "không để một số cá nhân lợi dụng sự 

kiện này để xuyên tạc, bịa đặt, chống đối đảng, nhà 

nước ta". Tức là đảng chỉ cho phép những ý kiến 

nhằm củng cố chế độ độc tài, dù nó đi ngược lòng 

dân. Câu chuyện sửa đổi hiến pháp ồn ào một thời 

gian rồi cũng chìm xuồng. Quốc hội tiếp tục như 

con ngựa khôn ngoan chạy đúng con đường của 

tên xà ích đảng đã chọn. Tất cả những ý kiến đóng 

Đối thoại hay đảng vừa đá bóng vừa thổi còi? 

Những ngày trước đây, khi Trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng tung ra câu “chúng ta không sợ 

đối thoại, không sợ tranh luận”, không ít dư luận chớp lấy như chớp một cái phao đáng quý. Nhưng 

cũng không ít người nhìn thấy được cái gì bên dưới cái phao ông Thưởng quăng ra trên mặt ao bèo. 

Thiên hạ vừa nghi ngờ, vừa phấn khởi, vừa hy vọng và an ủi nhau về một tia hy vọng mong manh. 

Trong một chế độ cực quyền mà đảng là người cầm lái vĩ đại đầy sai lầm, biết đâu nó cũng đủ thắp 

sáng con đường hầm mịt mù tiến lên xã hội chủ nghĩa. Người lạc quan thì cho rằng đây là một cơ hội 

hiếm có cần nắm bắt, kẻ thì nói đảng đang cố thoát ra khỏi áp lực của những cuộc đối đầu từ những 

hành động đàn áp nhân quyền đầy tai tiếng. Cạnh đó, nền kinh tế kiệt quệ trong bối cảnh bán tống 

bán tháo các công ty làm ăn thua lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng cũng góp phần thúc đẩy đảng đi tìm con 

đường sống. 

*   *   * 
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góp đầy tâm huyết sau đó bị ném vào sọt rác như 

chưa bao giờ có. 

Năm 2016 ngân sách quốc gia đã bỏ ra hàng ngàn 

tỷ đồng để bầu ra một quốc hội của đảng, tạo ra 

một sân chơi thu hẹp cho 500 đảng viên chọn lọc 

đua nhau làm trò hề bằng những phát biểu đảng 

mớm sẵn. Đó là thực chất của một quốc hội đảng 

cử dân nhắm mắt bỏ phiếu mà các đại biểu chưa 

hề biết nói lên tiếng nói của cử tri. Vì lý do dễ hiểu, 

họ chưa bao giờ là đại diện của dân và do dân bầu 

lên. 

Mặt khác nhiều lần trước khi quốc hội nhóm họp, 

lúc nào người ta cũng thấy có những buổi gặp gỡ, 

đối thoại với cử tri ở các địa phương của tổng bí 

thư hay chủ tịch nước, và gần đây còn có chủ tịch 

quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Báo chí trong 

nước dưới cây gậy chỉ huy của tuyên giáo, đã mô 

tả vẽ vời đó là những cuộc đối thoại giữa nhân dân 

và lãnh đạo diễn ra rất dân chủ và hào hứng. Thực 

chất đây chỉ là những màn dàn dựng của các địa 

phương với những cử tri chim mồi được chọn lựa 

trước. Lần đối thoại nào người ta cũng thấy những 

cử tri đại diện lên phát biểu rất hùng hồn. Nhưng 

họ đều là những người mà kỳ trao đổi nào cũng có 

mặt và cầm giấy viết sẵn. Những cảnh đó không 

khác gì một đoạn phim đối thoại mà các diễn viên 

đều đã cho học rất thuộc vai tuồng của mình. 

Trong suốt quá trình thực hiện một chế độ cực 

quyền, không chỉ một lần mà nhiều lần đảng đã 

kêu gọi đối thoại góp ý khi qua hình thức “liên 

hiệp”, lúc khác “liên minh” rồi “hòa hợp, hòa giải”. 

Trong những lần diễn tuồng như vậy đảng bao giờ 

cũng giành phần thắng lợi rất vẻ vang. 

Lần này đảng lại phóng chiêu đối thoại để thăm dò, 

một mặt cho báo Quân Đội Nhân Dân cầm còi sửa 

soạn thổi phạt. Dù đảng cố tạo ra một gương mặt 

“độc tài cởi mở”, liệu có ai dám tô son trét phấn 

để cùng ông Thưởng diễn thêm một lần nữa vở 

tuồng... “Trao duyên lầm tướng cướp”? 

Bron: viettan.org 

 

 

 

 

 

  

Thơ 

Mùa Hạ Và Dòng Sông 

 

Mùa hạ nào bay qua dòng sông 

Chùm hoa phượng rơi theo chiều ngọn gió 

Theo dòng nước ra khơi xa 

Biển đời mênh mông 

 

Mùa hạ nào vội vã chia xa 

Không lời chào chỉ anh mắt trao theo 

Dòng sông khẽ khàng sóng vỗ 

Thuyền ai xa bến 

 

Mùa hạ nào mang bóng dòng đời 

Tuổi đôi mươi chạy dài theo năm tháng 

Người cằn cỗi với lo toan 

Cơm áo gạo tiền 

 

Dòng sông xưa đưa mùa hạ về 

Bốn mươi năm chỉ khắc khoải đợi chờ 

Gặp nhau nhìn tên chưa nhớ 

Nụ cười chân chim 

 

Mùa hạ về bên dòng sông nhỏ 

Chùm phượng đỏ vẫn đong đưa theo gió 

Đời hết buồn  bỏ cả lo toan 

Chỉ còn nhớ - em 

Mối tình si mùa hạ với dòng sông 

 

 
 

Phú Hưng 

 

 
Hạnh phúc của con người không nằm ở vận 
may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm 
ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên 
trong và không thể nhìn thấy. 
A man's felicity consists not in the outward and 
visible blessing of fortune, but in the inward and 
unseen perfections and riches of the mind. 
Thomas Carlyle   

 

 

Đọc thêm 

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

87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.

http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/9659/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/9659/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/9659/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/9659/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/9644/search/thomas-carlyle/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
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 Phạm Trần (Danlambao) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TIỀN LỚN HƠN NHÂN QUYỀN 
Đó là kết quả chuyến sang Mỹ của phái đòan Thủ 
tướng (CSVN) Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc đã 
biết chọn người và tiêu tiền đúng chỗ nên theo Bản 
Tuyên bố chung và tường thuật của các Phóng 
viên báo chí nhà nước đi theo đoàn Việt Nam thì 
trong suốt cuộc hành trình 3 ngày ở Mỹ của ông 
Nguyễn Xuân Phúc (29-31/05/2017), không nơi 
đâu, kể cả tại Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngọai Giao, 
những vi phạm quyền con người ở Việt Nam đã 
được chính quyển Trump quan tâm. 
Hành động xoay chiều của chính quyền Trump coi 
quan hệ kinh tế quan trọng và cần thiết hơn các 
quyền cơ bản của con người, kể cả nhân quyền và 
các quyến tự do tư tưởng và tôn giáo của đồng 
bào trong nước là một bài học rất đắt gía cho cuộc 
tranh đầu của người Việt Nam. 
 
Bời vì chỉ một cuộc gặp ngắn ngủi ngày  
31/05/2017 tại Bạch Ốc thôi, mà ông Donald 
Trump đã xóa đi tất cả những thành tích bản quyền 
con người Việt Nam trong 24 năm cầm quyền (từ 
1993 đến 2016) của ba đời Tổng 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thống Hiệp Chủng Quốc (42) Bill Clinton (Dân  
chủ), (43) George W. Bush (Cộng hoà) và (44) 
Barack Obama (Dân chủ). 
 
KINH TẾ HƠN NHÂN QUYỀN 
Bằng chứng là ông Donald Trump, một nhà kinh 
doanh thành công trước khi đắc cử Tổng thống 
tháng 11/2016, đã không nói hay viết một chữ về 
tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong cuộc nói 
chuyện với Thủ tướng (CSVN) Nguyễn Xuân 
Phúc, mặc dù Việt Nam đã bị các Tổ chức Nhân 
quyền, Tôn giáo Liên Hiệp Quốc và Thế giới lên án 
từ nhiều năm qua. 
Ngay Bộ Ngọai giao Mỹ, dưới thời các vị Tổng 
thống tiền nhiệm, năm nào cũng ra Báo cáo tình 
trạng nhân quyền trên thế giới và chưa hề bao giờ 
Việt Nam được coi là quốc gia có thành tích tốt về 
các quyền con người. 
 
Chính quyền Donald Trump, tuy mới cầm quyền ít 
tháng đã nhanh chóng coi nhẹ chuyện nhân 
quyền. Vì vậy, không ngạc nhiên khi thấy Tuyên 
bố chung đã nói nhiều đến hợp tác kinh tế và mối 
lợi nhuận của hai nước. 
Những điểm hai bên thỏa hiệp sau đây được phổ 
biến tại Hà Nội sáng ngày 1/6/2017, theo đó: 
- Hai nhà lãnh đạo cam kết tích cực tăng cường 
quan hệ kinh tế cùng có lợi và ngày càng phát triển, 
góp phần thúc đẩy thịnh vượng cho cả hai nước. 
Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục ủng hộ hợp 
tác phát triển giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc khẳng định Việt Nam thực hiện nhất 
quán chính sách đổi mới kinh tế và hội nhập quốc 
tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước 
ngoài, bao gồm các công ty Hoa Kỳ kinh doanh, 
đầu tư tại Việt Nam; thực thi và bảo vệ sở hữu trí 

Donald Trump coi đồng xu to hơn nhân quyền Việt Nam 

Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã quay lưng với quyền con người ở Việt Nam khi ông ta nhặt 
được nhiều đồng xu trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 
29 đến 31/05/2017. Bằng chứng như tin Chính phủ Việt Nam phổ biến :“Chúng tôi đã ký hợp đồng 
gần 15 tỷ USD, chủ yếu từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ”, Thủ tướng (CSVN) Nguyễn 
Xuân Phúc thông báo với gần 300 doanh nghiệp Hoa Kỳ. 
Các báo Việt Nam đồng loạt đưa tin:”Tối 30/5, giờ Washington (sáng 31/5, giờ Hà Nội), Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc có cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ và tiệc 
chào mừng do Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN 
(USABC) đồng chủ trì với sự tham dự của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Chủ tịch 
Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Alexander C. Feldman, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ 
Thomas J.Donohue và gần 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. 
Thủ tướng cho biết, tổng vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam là 10,2 tỷ USD, nhiều doanh nghiệp 
Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và việc làm cho Việt Nam, phần lớn 
các doanh nghiệp đều muốn đóng góp vào thúc đẩy quan hệ song phương. Xuất khẩu của Hoa Kỳ 
vào Việt Nam tăng 77% trong những năm gần đây.” 

*   *   * 
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tuệ; hoàn thiện luật lao động phù hợp với các cam 
kết quốc tế của Việt Nam.  
- Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc 
đẩy thương mại song phương và tạo môi trường 
thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên, đặc biệt 
thông qua việc triển khai có hiệu quả Hiệp định 
khung về Thương mại và Đầu tư để xử lý các vấn 
đề trong quan hệ Việt Nam– Hoa Kỳ trên tinh thần 
xây dựng.  
- Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc xử lý một số 
vấn đề thương mại ưu tiên, bao gồm dịch vụ 
chuyển vùng điện thoại và thuốc thú y, và cam kết 
sẽ tiếp tục phối hợp trên tinh thần xây dựng nhằm 
giải quyết các vấn đề ưu tiên khác của mỗi bên, 
như sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và quảng cáo, 
sản phẩm an ninh thông tin, nội tạng trắng, bột bã 
ngô, cá da trơn, tôm, xoài và các vấn đề khác.  
- Phía Hoa Kỳ ghi nhận quan tâm của Việt Nam đạt 
được quy chế kinh tế thị trường và hai bên nhất trí 
tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và toàn diện 
thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song 
phương. Hai bên hoan nghênh việc công bố các 
thỏa thuận thương mại mới với tổng trị giá hơn 8 tỉ 
USD. 
- Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ 
quốc phòng song phương trên cơ sở Bản ghi nhớ 
về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương năm 
2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc 
phòng năm 2015. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về 
quyết định vừa qua của Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 
giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam nhằm 
tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển 
của Việt Nam, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tỏ 
quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc 
phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực 
lượng cảnh sát biển.  
 
QUYỀN CON NGƯỜI Ở ĐÂU? 
Trong lĩnh vực quyền con người, mặc dù ai cũng 
biết đang tiếp tục bị nhà nước xâm hại nghiệm 
trọng ở Việt Nam, nhưng Tuyên bố chung chỉ nói 
cho có nói nguyên văn như sau: 
- “Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc hoan nghênh kết quả của các cuộc đối thoại 
thẳng thắn, xây dựng về quyền con người, đặc biệt 
là vòng 21 Đối thoại nhân quyền Việt Nam – Hoa 
Kỳ diễn ra vào tháng 5 năm 2017, nhằm thu hẹp 
khác biệt và tiếp tục xây dựng lòng tin. Lãnh đạo 
hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo 
vệ, thúc đẩy quyền con người và sự liên hệ giữa 
quyền con người với an ninh và phát triển bền 
vững của mỗi quốc gia.  
- “Hai nước khuyến khích tăng cường hợp tác để 
bảo đảm tất cả mọi người, bao gồm cả những 
thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không 
phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo và khuynh 
hướng giới tính, cũng như người khuyết tật, được 

hưởng đầy đủ các quyền con người. Hoa Kỳ hoan 
nghênh nỗ lực củaViệt Nam trong việc cải thiện hệ 
thống pháp luật nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền 
cho mọi người dân.” 
Nên nhớ, đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam 
không ngừng lên án và cáo buộc những người đấu 
tranh cho tự do, dân chủ và quyền tự do tư tưởng, 
báo chí, thông tin ở Việt Nam luôn luôn bị đàn áp 
và bắt bỏ tù vì lý do bịa đặt được gọi là xâm phạm 
“an ninh quốc gia”. 
Do đó, khi Tổng thống Donald Trump đồng ý ghi 
câu này vào Tuyên bố chung là ông đã mắc bẫy 
Nguyễn Xuân Phúc.  

 
NHÂN QUYỀN VIỆT DƯỚI 3 ĐỜI TỔNG 
THỐNG MỸ 
Ngược lại, nước mỹ, kể từ thời Tổng thống Bill 
Clinton đến hai đời Tổng thống Gorge W. Bush và 
Barack Obama, không khi nào tình hình nhân 
quyền tồi tệ ở Việt Nam đã bị các ông làm ngơ 
Bằng chứng năm 2006, khi thăm Việt Nam, hai 
nước đã ra Tuyên bố chung, trong đó có đọan viết:  
”Tổng thống George Bush thông báo về Chiến 
lược An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, trong đó nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ các 
quyền con người và các quyền tự do cơ bản đối 
với hoà bình thế giới cũng như đối với sự phát triển 
ổn định của mỗi quốc gia. Chủ tịch Nguyễn Minh 
Triết thông báo cho Tổng thống George Bush về 
các luật và quy định mới được ban hành về tự do 
tôn giáo cần được thực thi tích cực tại tất cả các 
địa phương của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng 
ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến 
bộ trong đối thoại song phương về quyền con 
người và tái khẳng định rằng đối thoại cần được 
tiến hành một cách toàn diện, xây dựng và có kết 
quả.” 
Sau đó năm 2007, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ 
tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thông cáo của Tòa 
Bạch ốc viết về tuyên bố của Tổng thống Bush về 
nhân quyền như sau:” 
 
“I also made it very clear that in order for relations 
to grow deeper that it's important for our friends to 
have a strong commitment to human rights and 
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freedom and democracy. I explained my strong 
belief that societies are enriched when people are 
allowed to express themselves freely or worship 
freely.” 
(Tạm dịch: Tôi cũng nói rất rõ là để có được mối 
quan hệ vững chắc hơn, tôi nghĩ rất quan trọng là 
những người bạn của chúng ta cũng cần có những 
cam kết về nhân quyền, các quyền tự do và dân 
chủ. Tôi cũng đã giải thích tôi mãnh liệt tin rằng xã 
hội chỉ có thể phồn vinh khi con người hòan tòan 
được phép bầy tỏ quan điềm của mình và quyền 
được tự do thờ phượng.” 
Đến năm 2013, khi Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang thăm Mỹ và gặp Tổng thống Obama tại Bạch 
Ốc, bản Tuyên bố chung cũng viết:”Hai bên cũng 
đã trao đổi về một số vấn đề còn khác biệt, trong 
đó có vấn đề quyền con người; nhất trí tiếp tục 
thông qua đối thoại xây dựng và tôn trọng lẫn nhau 
để tăng cường hiểu biết, giảm thiểu khác biệt, 
không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ đang 
phát triển tốt đẹp giữa hai nước.” 
Và sau cùng, trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên 
của Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng 
tháng 7/2015, hai bên đã ra Tuyên bố về Tầm nhìn 
chung, trong đó khẳng định:”Hai nước hứa hẹn tiếp 
tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con 
người và ủng hộ việc duy trì đối thoại tích cực, 
thẳng thắn và xây dựng về quyền con người nhằm 
tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp khác biệt. 
Hai nước khuyến khích sự hợp tác hơn nữa nhằm 
bảo đảm rằng mọi người, bao gồm cả những thành 
viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân 
biệt giới, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng 
giới tính, và bao gồm cả người tàn tật, được hưởng 
đầy đủ các quyền con người.” 
 
BIỂN ĐÔNG 
Bên cạnh những vấn đề của hai nước, Mỹ và Việt 
Nam cũng lên tiếng về tình hình Biển Đông như 
sau: 
- “Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc khẳng định Biển Đông là tuyến đường hàng 
hải có tầm quan trọng chiến lược đối với cộng đồng 
quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng 
không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp 
khác; bày tỏ lo ngại về tác động bất ổn mà những 
hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên biển gây 
ra đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực 
Châu Á –Thái Bình Dương.  
- “Hai bên cũng khẳng định hoàn toàn ủng hộ giải 
quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa vũ 
lực hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp 
quốc tế, trong đó có việc tôn trọng đầy đủ các tiến 
trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời kêu gọi tất 
cả các bên liên quan thực hiện nghiêm túc các 
nghĩa vụ pháp lý quốc tế trong quá trình giải quyết 

tranh chấp. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các bên 
cần kiềm chế, không có các hành động có thể gây 
gia tăng căng thẳng, như việc quân sự hóa các cấu 
trúc có tranh chấp. Tổng thống Trump nhấn mạnh 
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay di chuyển 
và hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế 
cho phép.” 
Tuyên bố của hai nước về Biển Đông không có gì 
mới hơn lập trường cố hữu của Mỹ thời Tổng 
thống Barack Obama. Nhưng Ông Obama đã mất 
hơn 7 năm để hoàn tất Hiệp dịnh Hợp tác kinh tế 
chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific 
Partnership, TPP) với 11 nước khác, kể cả Việt 
Nam với chủ trương khống chế ảnh hưởng bành 
trướng quân sự và kinh tế của Trung quốc. 
Nhưng khi lên cầm quyền, ông Trumpo đã rút Mỹ 

khỏi TPP nên Trung Quốc đã rảnh tay hơn để phát 

động chiến lược Một Vành Đại-Một Con Đường 

để bành trướng thế lực kinh tế và chính trị (hay 

còn gọi là Con đường tơ lụa trên đất liền và trên 

biển). 

Bây giờ, chính quyền Donald Trump lại coi chuyện 

nhân quyền không lớn bằng đồng xu thì nhân dân 

các nước bị độc tài và độc quyền đán áp biết trông 

cậy vào ai?  

6/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOÀI CÂY NHỚ GIÓ 

Lâm chương 

Từ buổi đến rừng cao như mắt nhớ 
Áo sương che lá ngủ ướt lệ người 
Chiều lên đứng đồi xa trông bốn hướng 
Hồn mơ bay cánh én liệng bên trời 

Vàng cây cỏ những ngày đi chẳng hết 
Dọc biên thuỳ mòn rã gót hành quân 
Mình lỡ hẹn không về thương tóc đó 
Thì ngồi đây điếu thuốc đốt buồn thêm 

Tình lính trận tê tê ngoài tuyến gió 
Chút bụi mờ trên áo nhẹ như sương 
Lòng hiu hắt cũng buồn cây súng lạnh 
Trên vai đời nghe nhớ đã rưng rưng 

Ba lô nặng tâm tình theo đơn vị 
Những nẻo đường u uất của quê hương 
Chân phiêu bạt chưa hề đo ý nghĩ 
Sao lệ người đã vướng gót lang thang 

Từ buổi đến rừng cao cây nhớ gió 
Mình nhớ đời đêm nhớ gối trên tay 
Mong trở lại một ngày thương tóc đó 
Có tình người trên vầng trán mây bay. 
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Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa 
trải qua thời kỳ bú bớm 
 

Bùi Văn Đỗ 
 

 

 
Viết về những chuyện Cộng Sản thì nó xưa như 
trái đất. Nói xưa như vậy, nhưng vẫn cần nói, vì 
hiện nay trên thế giới có tới 200 quốc gia, nhưng 
chỉ có  Việt Nam, Trung Cộng và Bắc hàn, là những 
quốc gia theo chủ thuyến Cộng Sản, từ dó chúng 
ta hiểu rằng, theo chủ thuyến Cộng Sản hiện nay 
vừa cuồng ín, vừa thủ cựu, lại cũng già nua không 
còn hợp với các chế độ hiện nay nữa, nên theo 
Cộng Sản, vừa có tiếng nói là đảng viên của một 
đảng cầm quyền, vừa có miếng để nói chuyện ta 
đây với thế giớ bên ngoài. 
 
Nói vậy để hiệu rằng, Việt Nam hôm nay, dù nói 
năng thế nào cũng không thoát khỏi già nua, chậm 
tiến, là một động vật thượng đảng, nhưng không 
là vật kỳ đà cản người trẻ tiến lên ở nhiều lãnh vực 
khoa học, kinh tế, những tiến bộ về khoa học kỹ 
thuật mà người trẻ muốn tiến tới và vươn lên. 
Đang  bị lớp già cản lại, vì họ là đảng viên lâu năm, 
có nhiều thành tích mà không có học. Họ mới là 
những người cầm cân nảy mực trong chế độ hiện 
nay. 
 
Mùa hè muôn màu rực rỡ ở xứ hoa tulip, nhưng 
còn thao thức hơn nữa vì mùa hè năm nay họa 
mất nước đang còn chờ thời cơ để biến sự thể 
hành hiện thực. Thực vậy, họa da vàng đang chờ 
chực từng ngày để thôn tính nước ta chỉ cần ta ơ 
hờ hớ hênh , bán nhiều đất đai nơi cửa ngõ, hay 
cho các nhà đầu tư nước ngoài vào làm chủ nhà 
máy như Fomasa thì một mai ta sẽ mất Việt Nam 
về tay Tàu Cộng, người hàng xóm luôn rình mò, 
chỉ cần ta lơ là, sơ xuất là biến nước ta từ từ, thành 
thuộc địa và đồng hóa dần dần. Vì Việt tộc ta có 
những tập quán, phong tục, lễ hội gần giống như 
của Trung Cộng. Cái khác, cái không giồng là tình 
tự quê hương cúa Việt Nam,  đó lá những cái 
chúng ta khác  Tàu. 
 
Từ đó, mùa hè không còn rực rỡ nữa mà là mùa 
Trung Cộng đang muốn nhuộm , chiếm Việt Nam, 
cái họa da vàng từ ngàn đời trước, và cho tới ngàn 
đời sau chúng ta phải canh cánh đề phòng. 

 
 
Mùa hè, đối với người Việt ở tại xứ Hòa lan, tuy có 
đẹp thực, nhưng làm sao quên khỏi cội nguồn, cái 
họa mật nước đanh nằm kề cận. Người Việt Nam 
và người bạn láng diềng Trung Cộng nắm sát vách 
nhưng hết sức cẩn trọng, vì họ chỉ mong ta sơ hở, 
là chiếm đật đai, sông ngòi, biến Việt Nam thành 
ao nhà của Trung Cộng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyện đã có hàng hàng ngàn năm lịch sử chứng 
minh, nhục nhã vô cùng, mỗi khi phải đi cống nộp, 
tìm được người hay chữ, giỏi văn, biến hóa để kèn 
cựa với đàn anh gần nhà, gần  
ngõ, sát vách với quê hương ta. Nói như vậy giới 
trẻ hôm nay ở hải ngoại không hiểu, nhưng giới trẻ 
ở trong nước thì gần thực tế có thể hiểu ra, bọn 
Trung Cộng ỷ thế, cùng chế độ, nhưng chế độ hiện 
nay chỉ còn vài nướt theo. Hụt hẫng, vô cảm mà 
cả thế giới nguyền rủa./- 
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Chủ đề 
 

Nắng nhạt vàng trên những cành 

phượng vĩ. 

 
 
Chiều nhạt dần, những tia nắng cuối ngày yếu ớt 
khẽ len qua từng nhành phượng vĩ già góc sân 
trường lặng lẽ. Tôi, đứa học trò nhỏ năm nào giờ 
đây đã sang cấp 3, đã gần chạm đến "cái đích hoài 
bão" về tương lai của cuộc đời. Lang thang trên 
con đường mòn quen thuộc nơi thị trấn huyện 
nghèo Tuy Phước, tôi vô tình dừng chân lại trước 
ngôi trường THCS năm xưa, nhẹ nhàng ngồi trên 
băng ghế đá đã vương cái mùi hơi cũ kĩ của thời 
gian. Tôi còn nhớ như in tại nơi này cứ mỗi giờ ra 
chơi cô giáo và tụi học trò nhỏ chúng tôi lại gặp 
nhau kể chuyện về trường, về lớp. Đôi mắt tôi 
hướng nhìn về nơi đọng lại những giọt nắng cuối 
cùng của ngày thật buồn đối lập hoàn toàn với sắc 
hoa phượng đỏ tươi như máu con tim thật nổi bật 
và rực rỡ làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện 
trong đời, cái lúc mà tôi chỉ là một học sinh lớp 6 ... 
 

                    * * * 
 
Khó quên lắm cái khoảnh khắc ấy, cái kỉ niệm 
chớm mang vị buồn đến khó tả, đến nhói lòng. Mỗi 
chúng ta ai ai trong cái thời đi học cũng có những 
phút giây bỡ ngỡ khi chuyển cấp, từ một học sinh 
lớp năm bắt đầu bước sang bậc THCS thực sự 
còn quá đỗi non nớt như chú chim non, chú chim 
non ấy vừa mới chào đời mở  đôi mắt thức tỉnh bắt 
đầu biết cuộc sống là gì và giờ đây đang vươn 
mình chập chững tập bay để khám phá rộng hơn 
rằng cuộc sống ấy sẽ hiện diện như thế nào tiếp 
theo. Những buổi đầu tiếp xúc với trường, với lớp 
cái cảm giác của các cô cậu học trò nhỏ chúng tôi 
lúc này là vô cùng rụt rè và lo sợ, những cái e dè 
ấy đã khiến con người ta khó mà tiếp cận gần với 
nhau cho đến khi cô giáo chủ nhiệm lớp xuất hiện. 
Cô thật đẹp! Có một sự duyên dáng của tà áo dài 
mang sắc tím dịu dàng hơi mộng mơ làm tôn lên 
dáng vẻ cao ráo và nữ tính cùng với mái tóc dài 

xõa ngang vai xuất hiện. Vẻ đẹp của cô đã thu hút 
ánh nhìn của từng đứa một trong lớp, còn với tôi 
thì tôi nhìn cô không ngớt. Cô chào lớp rồi tự giới 
thiệu đôi nét về bản thân, cô tên Tô Thị Minh Tâm, 
giáo viên dạy toán kim luôn cả giáo viên chủ 
nhiệm, năm nay cô 50 tuổi. Tôi ngạc nhiên khi 
nghe được cái tuổi thật của cô vì trước đấy tôi cứ 
nghĩ nhìn cô chỉ trạc 40-45 thôi. Cô ngồi vào bàn 
của mình, kiểm tra sỉ số lớp bằng cách đọc tên 
từng bạn một. Nực cười lắm, có đứa mạnh dạn 
đứng lên thì không nói gì nhưng có đứa lạ lẫm thì 
không dám đứng thay vào đó là đưa lên cánh tay 
rụt rè và biểu hiện rõ nhất là đôi mắt cúi gằm xuống 
bàn, thậm chí không dám ngước mặt lên. Thấy thế 
cô khuyên: "Mọi người cùng trong tập thể phải biết 
mặt và làm quen với nhau để gắn bó hơn sau này 
các em ạ, các em đừng ngại ngùng gì cả". Vừa dứt 
lời cô khẽ cười, một nụ cười thân thiện và sáng 
như những tia nắng buổi đầu của ngày mới. Thời 
gian thấm thoát trôi qua, nó trôi nhanh một cách vô 
tình như cơn mộng, những cô cậu học sinh giờ đây 
đã khá thân nhau và đã biết nhiều hơn về cô giáo 
chủ nhiệm, cô hơi nghiêm khắc nên đứa nào cũng 
sợ, nhiều đứa còn tuyệt vọng vì nghĩ rằng lúc đầu 
gặp cô và lúc cô trong tiết dạy khác xa hoàn toàn. 
Dường như cô đoán được chúng tôi nghĩ gì, có lúc 
cô tâm sự nhỏ rằng từng tuổi này nhưng cô chưa 
có gia đình vì thế cô xem học trò của mình như 
những đứa con của cô, tình yêu thương của cô 
như một "Người mẹ" thật sự vô hạn, những lúc cô 
nghiêm khắc chỉ là cô muốn "Những đứa con" của 
mình nên người. Nghe cô nói thế là mọi người đều 
cảm thấy có lỗi khi  có suy nghĩ lệch lạc và biết 
được bản chất thực sự của vấn đề. Nghĩ lại sự việc 
mà có thể kết luận rằng với cái tuổi "Ăn chưa no lo 
chưa tới" lúc ấy thì khó có học sinh nào chịu khó 
suy nghĩ một cách sâu sắc về những điều trước 
mắt, chỉ thẳng thắn nhìn nhận vấn đề một cách 
khách quan mà không bao giờ để cho cái đầu óc 
non trẻ của mình trưởng thành hơn một chút. Kể 
từ dạo ấy, chúng tôi đã gạt bỏ hẳn đi thói nghĩ ấy 
và trở nên chăm ngoan hơn để cô vui lòng, mọi thứ 
đang thực sự rất hạnh phúc, suôn sẻ và êm đềm 
như ánh nắng rực rỡ chiếu vào sắc đỏ hoa 
phượng, nhìn hài hòa và giàu sức sống lắm. Nắng 
sáng rực vàng hòa với màu đỏ tươi phượng vĩ 
mạnh mẽ như một nguồn sáng hi vọng có thể đánh 
tan cái giá buốt của mùa đông, thử hỏi liệu khi 
nguồn sáng ấy lụi tàn đi thì cái lạnh buốt ấy sẽ vẫn 
thống trị lâu dài, vạn vật không có sự ấm áp thì sẽ 
như thế nào? Như thế thì quả thật buồn. 
 
        Sáng chủ nhật dịu dàng, trời vẫn trong xanh 
nhưng không đậm nắng. Sau vài ngày nghỉ lễ lớp 
chúng tôi được xếp lịch đi lao động trường. Hôm 
nay chúng tôi không thấy cô Tâm đến trường để 
hướng dẫn lớp mà là một giáo viên khác cùng tổ 
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Toán với cô hướng dẫn lớp giúp. Thế là cả bọn 
xúm xít hỏi thăm thì biết được nguồn tin đáng 
buồn, đó là cô vừa phát hiện mình bị ung thư giai 
đoạn cuối và hiện tại đang nghỉ ngơi tại nhà. Cảnh 
lúc này thật buồn, buồn đến vô tận, nắng càng lúc 
càng nhạt, lá rơi vãi đầy sân trường và trên hết là 
những gương mặt không sắc thái vì chưa tin hay 
quá đỗi tuyệt vọng từ những đứa học sinh. Ngay 
lập tức cả bọn tranh thủ quét sân đâu ra đấy rồi 
mua sữa, trái cây thăm cô. Căn nhà nhỏ xuất hiện 
với cánh cửa nhỏ, ngôi nhà cô đang sống thực sự 
rất đơn giản, mọi thứ đều nhỏ và có vẻ cũ kĩ. Căn 
phòng nhỏ của cô đây rồi, chúng tôi xin phép cô và 
khẽ bước vào, cô bảo tôi ngồi cạnh cô căn dặn 
nhiều việc ở lớp vì là lớp trưởng, rồi cô còn dạy dỗ 
các bạn nhiều điều. Thật sự khi vừa biết tin về căn 
bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối của mình cô 
cũng sốc lắm nhưng cuộc đời mà, không biết trước 
được điều gì. Cuộc đời quả là vô tâm khi nó tự ý 
định đoạt một sinh mạng sống của con người, một 
người tốt như cô nhưng phải chịu nhiều bất hạnh 
đau đớn như thế thì quả là không công bằng chút 
nào! Không gian như yên ắng tột độ và có cả tiếng 
thút thít khi mọi người nghe cô nói bác sĩ báo tin 
rằng cô sẽ không qua khỏi. Buổi sáng hôm ấy cứ 
thế trôi qua, miên man theo những nỗi buồn vô 
vọng ... Mỗi ngày như thế trong tuần cứ đến giờ 
tan học chúng tôi lại ghé thăm cô, cô nói cô vui và 
tự hào vì có lũ "khỉ nhỏ" đáng yêu như chúng tôi ở 
bên cô. Chiều chủ nhật cuối tuần chúng tôi lại đến 
thăm cô như thường lệ, cô càng lúc càng xanh 
xao, người gầy đi nhiều và còn ho dữ dội. Chúng 
tôi đứa nấu cháo, đứa đun nước ấm cho cô uống, 
pha sữa cho cô nhưng cô bảo cô không ăn được 
vì tình hình sức khỏe hiện tại đang yếu lắm. Chúng 
tôi vội vã chạy đến bên cô khi nghe cô ho liên tục 
và nấc lên một tiếng, đứa nào cũng lo sợ. Cô nắm 
tay từng đưa một nghẹn ngào nói: "Cô không ... 
qua khỏi đợt này rồi, có lẽ cuộc sống của cô ngắn 
ngủi nên cô phải đành chấp nhận thôi các em ạ, 
các em nhớ lời cô phải luôn ngoan ngoãn và học 
thật tốt thì sau này mới trở thành người có ích cho 
xã hội được". Nói đến đây mắt cô lịm dần lịm dần... 
Trời ơi! Có lẽ nào ... ? Cả bọn chạy đến khóc to lay 
cô: "Cô ơi! Tỉnh dậy với chúng em đi cô ... Cô đang 
giả vờ phải không ?". Muộn rồi, muộn thật rồi, dù 
có cố gắng bao nhiêu thì mọi chuyện cũng đã rồi. 
Ngoài trời mưa to ròng rã như xối nước, ướt cả 
góc hiên nhà, cơm sấm rạch ngang trời một cách 
dữ dội làm mọi thứ trở nên bi thảm hơn và đây là 
bi kịch. Mất mác một thứ chỉ là sự nuối tiếc bình 
thường nhưng mất mác một thứ quan trọng thì có 
lẽ sẽ là cơn ác mộng cực hình vì những thứ quan 
trọng thường có giá trị nhất định và mang tầm vóc 
lớn khó đánh đổi đối với người trong cảnh ngộ. Cô 
đã mất trong khi chúng em còn quá non trẻ trong 
cái tuổi mới lớn bồng bột, giống như ánh nắng đã 

nhạt dần vào khoảng chiều trong khi hoa phượng 
cứ thế đỏ, mà một khi nắng tắt thì sắc phượng kia 
cũng đã phai dần. Không có nắng tức là thiếu đi 
một phần sự sống, thiếu sự sống thì màu đỏ tươi 
rực rỡ của hoa có mãi trường tồn kiêu hãnh được 
không? Đám tang của cô diễn ra cũng vào một 
ngày mưa mang theo sự buồn bã, mang theo sự 
nuối tiếc và trông chờ một điều kì diệu về những 
tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ trở lại như xưa của 
những đứa trẻ ngây dại. Chỉ biết cầu mong nơi 
chín suối cô được yên lòng, chúng em mãi nhớ về 
cô, về con người cao cả tuyệt vời. 

 
Tiếng chuông từ đài phát thanh 
gần đấy vang lên làm tôi chợt tỉnh 
từ quá khứ quay về với thực tại. 
Có những nỗi nhớ vô điều kiện 

cứ thế quay về tạo nên những dòng suy nghĩ 
nhiều. Dù bây giờ tôi đã là cô nữ sinh 11 nhưng tôi 
vẫn không thể nào quên được kí ức ấy, câu 
chuyện ấy của 5 năm về trước. Cuộc đời em và 
các bạn năm ấy sẽ không bao giờ quên cô, cô ạ. 
Mỗi khi nghĩ lại về lời dạy dỗ của cô em lấy đó làm 
động lực để vươn lên khi gặp khó khăn trong cuộc 
sống, và em muốn nói với cô rằng hiện tại em đạt 
được rất nhiều thành tích đấy cô ạ. Cảm ơn cô vì 
một thời, người mẹ hiền của chúng em. Bóng 
hoàng hôn dần buông xuống, tôi rời khỏi và vẫy tay 
tạm biệt ngôi trường cũ một thời thân yêu, bóng tn 
hoàng hôn bảng lảng nhẹ nhàng hắt lên gương 
mặt tôi, tôi ra về với niềm hạnh  phúc ... Đôi lúc 
cuộc đời cũng thật công bằng với chúng ta vì đã 
để lại những điều đáng để nhớ, đáng để khắc ghi. 
Tôi nghĩ vậy! 
 
Trần Thị Thúy Vy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Đợi đò 

Sông Hương ơi 
Gió thổi chi nhiều rứa? 
Sóng vỗ làm chi rối ruột cả hai bờ 
Tôi ngồi… đá mọc thành thơ 
Ngóng về cửa Thuận… tôi chờ đò lên… 
Một đò lên… 
Hai đò lên… 
Ba đò lên… 
Mà tôi chẳng thấy bóng em trong đò… 
Bến sông đá tạc thành thơ 
Đá thơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ đợi đò 
Một đò lên… 
Hai đò lên… 
Ba đò lên… 
(Trích Trăng Hoàng Cung) 

Phùng Quán 
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Tiếng ve sầu 
Trần Hoài Thư 

Thế là tôi đã xa Huế đến gần hai mươi lăm năm. 
Thời gian quá dài cho một đời người và quá lâu 
cho một ký ức. Nỗi nhớ về quê chỉ là nỗi nhớ bàng 
bạc. Không da diết như vết thương. Không nồng 
nàn như nụ hôn si dại. Chắc con tim của mình đã 
trở thành chai sạn. Chắc trí não của mình đã bị hao 
mòn. Chắc nỗi lo toan của cuộc sống tất bật ở quê 
người đã lấn đi những thoáng nhậy bén của sợi tơ 
đàn tâm tưởng. Đôi khi gặp một người cùng quê, 
nói cùng giọng Huế, thì câu chuyện cũng quanh 
quẩn với Bún Bò, Cơm Hến, trái vả, trái ớt cay 
nồng, hay những tên quen thuộc của bạn bè, hay 
thầy cô. Nói để mà ôn lại kỷ niệm, để mà vơi đi một 
phần nào nỗi buồn xa xứ. Có khi gặp nhau, kéo 
vào một quán Huế, kêu một món ăn Huế, để cùng 
nhau hít hà, cùng chảy nước mắt sống, cùng nhau 
ôn lại một giờ một phút cho quê nhà, cho Huế, cho 
ngày tháng cũ, trong khi bên ngoài, tuyết trắng mịt 
mùng, và sừng sững lầu cao vách dựng. Sau đó, 
bánh xe cũ tiếp tục lại lăn trên những xa lộ dập dìu, 
và áo cơm mệt lã, để con nhớ con thương ngủ yên 
trong tâm xó. Tôi vẫn chưa đánh giá hay đo lường 
được mức độ nhớ nhung của người con xa hương. 
Ngay cả bản thân mình, nỗi nhớ kia chỉ cồn cào 
trong giây lát, rồi sau đó, nó lại ngủ quên, rồi thức, 
rồi lại ngủ… 
 
                            * * * 

Chiều nay, tôi đến 
nhà một người 
bạn. Buổi họp mặt 
được tổ chức 
ngoài trời trên một 
khoảnh sân vườn 
rộng mênh mông 
với những thân 

cây dẻ, sồi um tùm lá. Kế cận là đường tiểu bang 
22, với một biển âm động xe cộ dội về vào một thời 
điểm của giờ tan việc. Những hàng ghế đặt ngay 
ngắn trong vườn. Tôi ngồi bên cạnh chị Th., người 
thiếu phụ xứ Huế. Mái tóc cắt ngắn, môi luôn luôn 
nở nụ cười, và một đôi mắt thật sáng. Và chúng tôi 
cùng nói chuyện. Về Huế. Thưa chị, ở Huế chị ở 
mô. Còn anh, anh ở mô…Chị học trường mô. Anh 

học trường mô. Chị học năm nào. Anh học năm 
nào…Những câu thăm hỏi mà bất cứ một người 
xa hương nào đều đặt lên, đều nằm lòng, để chuẩn 
bị cho một giòng sông kỷ niệm, cho một sợi dây 
thân tình vô hình vô tướng, cho một sự gần gũi 
thân mật giữa những người cùng chung một số 
phận ly hương.. Và từ thăm hỏi đến tay bắt mặt 
mừng, huyên thuyên trò chuyện. Bây giờ quê 
hương mới thật sự trở về. Trời đang hoàng hôn, 
mà cứ ngỡ những cơn mưa ủ dột, trắng xoá cả 
vành cầu, cả giòng sông, cả những người học trò 
Đồng Khánh đi học về…Trời đang lạnh của mùa 
viễn xứ mà sao lại cứ thấy cả một mặt trời chói lọi 
và cả một con đường rợp màu hoa phượng vĩ đỏ 
rực bên trời. Chị Th. nhắc lại hoài niệm. Và tôi cũng 
vậy. Thỉnh thoảng chị lại tiếng cười khúc khích. Cả 
đám người xung quanh vẫn tiếp tục ồn ào với 
những chuyện thời sự, những chuyện job, hay con 
cái. Bỗng một lúc nào đó, chị Th. ngừng nói. Chị 
quay mặt nhìn lên trời, nhìn về lùm bụi, lên chòm 
lá xanh. Chị ngước đôi mắt về phía vườn sau, rồi 
lại quay mặt về phía trái, sang phía phải. Rõ ràng 
có một điều gì kỳ lạ đã làm thôi miên, hớp hồn chị 
rồi. Chị không còn để ý đến đám đông đang sôi nổi 
trò chuyện. Có lẽ chị đã khám phá một điều gì đó 
trong buổi hoàng hôn này. Và quả vậy, chị hỏi tôi: 
– Anh Thư, anh nghe gì không? 
– Thưa chị, nghe gì ?… 
– Không. Hình như có thứ tiếng gì mà em đã nghe 
đâu đó rất quen. 
Một cơn gió thổi qua. Và chị Th. reo lên: 
– Đó, anh nghe không? 
– Hình như tiếng ve sầu. 
Chị Th. cầm chặt lấy tay tôi, thốt lên, quá vui mừng: 
– Phải rồi. Tiếng ve anh ơi. Em không thể ngờ ở 
Mỹ này lại có cả tiếng ve sầu nữa. 
Chị nói oang oang, bất chấp cả buổi nói chuyện. 
Đôi mắt chị sáng ngời. Lúc này, chị chẳng khác 
một người vừa bắt gặp lại một thứ gì hiếm hoi đã 
mất. 
 
 

Rồi chị ngồi bất 
động, như tê dại 
cùng âm thanh 
ngày cũ. Đôi mắt 
chị vẫn nhìn, 
nhưng tôi biết chị 
đang nhìn về quá 
khứ. Đôi tai chị 
đang nghe 

nhưng có lẽ chị đang nghe lại dư âm xưa. Nó là 
hôm nay nhưng nó là hôm qua, và chắc chắn hôm 
qua đã chế ngự hết ngày hôm nay của chúng tôi. 
Như tiếng ve bây giờ. Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, ve 
cũng vẫn một loài côn trùng, cũng vẫn sống rất lâu 
dưới đất, khi gần mọc cánh thì chờ mùa hè xoi đất 
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mà chui lên để có mặt cùng trần gian. Rồi cánh 
được mọc thêm. Ve bắt đầu nhã tụng cho ban 
nhạc triệu ức tỉ nhạc công bất tận suốt trong ba 
ngày đêm trùng trùng điệp điệp trước khi bị lột 
xác…Nơi đâu cũng vậy. Nhưng có một nơi loài côn 
trùng kia đã đánh thức giấc ngủ của đứa bé, đã 
chớm vào lòng người học trò nỗi buồn ly biệt, hay 
nỗi hồi hộp của một mùa thi oan khiên. Có một nơi 
mà tiếng ve nương nhờ vào trận gió, và gió nương 
nhờ vào tiếng ve, để đưa âm thanh của đất trời trở 
thành một tấu khúc, khi thì dìu dịu, khi thì rộn rả, 
khi thì như im ắng như một cơn mưa rào, rồi lại bắt 
đầu ào ạt như một niềm vui quá độ, làm cả một 
thinh không chói chan đầy ấp những cung bậc 
vang lừng. 
 
Ôi, tiếng ve. Bản nhạc trổi lên trong một ngày mùa 
hạ, để nắng thêm chói loà, để mây thêm xanh biếc, 
để càng rực rở thêm niềm vui tuổi nhỏ, để ngà 
ngọc thêm hương vị cuộc đời. Có một nơi, người 
ta còn gìn giữ, còn nưng niu như những kỷ niệm 
ngọc ngà. Để một lần như buổi chiều này, cung 
bậc xưa, được nghe lại như làm òa vỡ cả lòng 
người xa hương. Giữa lúc người xa xứ không ngờ, 
hay vô tình quên bẵng. 
 
Chị làm lòng tôi cũng xôn xao không kém. Chúng 
tôi cùng ngồi yên, không ai còn nói với ai một lời. 
Hình như đôi mắt của chị Th. ngấn lệ. Tôi biết quê 
hương đã về cùng chị chiều nay. 
Rõ ràng, chúng tôi đang sống ở đây, mà tâm trí 
đang trở lại một phương trời nào. Ôi, chao, tiếng 
ve ! Nó chỉ là âm thanh từ đôi cánh mỏng sao lại 
chở mang cả trùng trùng tấn nhớ. Nơi này, nó rất 
vô danh, không ai nhắc như là một báu vật của tuổi 
thơ. 
 
Con tôi không thể hiểu được thế nào là một buổi 
trưa trốn ngủ, ra ngoài vườn, hồn cũng đầy ấp âm 
thanh hạnh phúc. Con tôi chỉ biết những chương 
trình hoạt họa trên màn ảnh truyền hình, không hề 
biết một khung cửa mở ra cho cơn gió mang tiếng 
ve vào, như nhắc rằng, mùa hè thiên đường lại 
đến. Con tôi không hề cảm nhận được những nỗi 
buồn của học trò trong giờ ly biệt, mà hoa phượng 
đỏ thắm cùng với tiếng nhạc ve rộn rả ngoài sân… 

o O o 
 
Trời bỗng nhiên nổi mưa. Những hạt mưa thật 
hiếm hoi của mùa hè. Người ta đã hấp tấp mang 
ghế vào khu nhà trong, để tiếp tục cuộc vui bị gián 
đoạn. Chỉ riêng tôi và chị Th. là vẫn còn đứng yên 
dưới mưa. Mưa rơi tên tóc chị, tóc tôi. Hay là 
chúng tôi mang cùng tâm trạng chung. Tâm trạng 
của những người con xa hương bỗng một lần bắt 
gặp lại một điều gì quá thân thiết đã từ lâu mất biệt 
trong một đời xa xứ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thơ   

HẠ THƯƠNG 
Hạnh Ngọc 

 

 

  

Tháng năm kề, rộn rả tiếng ve ngân 
Lòng bâng khuâng mở từng trang lưu bút 
Vẫn vẹn nguyên những câu chào, lời chúc 
Của một thời bè bạn lúc tuổi xanh... 
 
Hạ đến rồi, phượng nở thắm trên cành 
Nắng sân trường chắc còn vương màu nhớ? 
Thầy, bạn xưa... giờ xa xôi , cách trở 
Chợt hiện về... Sao thương quá... người ơi! 
 
Tháng năm chờ... nhắc lại tuổi mộng mơ 
Lời ai kia từng hẹn hò một thuở... 
" Cảm ơn em, đã ngồi xe anh chở, 
Cuộc đời này, Mong...được nợ cùng nhau...!" 
 
Tháng năm về, lất phất hạt mưa rào 
Hoa phượng đỏ như buồn trong lá biếc 
Tiếng ve ngân... Gợi lời xa...tạm biệt 
Biết còn ai... Thương miền nhớ...tìm về? 
 
Đã xa rồi những mong đợi một thời 
Giờ còn lại chỉ khung trời kỷ niệm 
Nắng hạ vàng sao bỗng vương sắc tím? 
Tiếng ve gầy...thảng thốt một niềm riêng. 
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Chương IV. 

CUỘC CHIẾN BẨN THỈU. 

( tiếp theo báo VNNS 289 ) 

 

Ngày 9 tháng 4, cơ quan Tcheka đem xử bắn 26 

người. Ngày hôm sau các hãng xưởng hoạt động 

trở lại. 

Thành phố Astrakhan nằm trên cửa sông Volga, 

là địa điểm chiến lược then chốt cuối cùng của 

người Bônsêvich để ngăn chận sự liên lạc giữa 

các toán quân của Ðô đốc Koltchak ở phía Ðông 

và cánh quân của Tướng Denikine ở hướng Tây 

Nam. Tháng 3 năm 1919 xảy ra cuộc nổi dậy và 

cuộc đàn áp kinh hoàng các cuộc đình công của 

nhân công thợ thuyền. Khởi đầu vì lý do kinh tế 

, vì các tiêu chuẩn cấp phát lương thực. 

 Sau đó với lý do chính trị, đòi thả các chính trị 

phạm. Ngày 10 tháng 3, Trung đoàn 45 có nhiệm 

vụ đàn áp cuộc biểu tình, nhưng đã quay súng 

lại và gia nhập lực lương công nhân thợ thuyền. 

Họ đập phá trụ sở Bônsêvich, giết chết nhiều cấp 

lãnh đạo đảng. Chủ tịch ủy ban quân quản 

SergeKirov của thành phố Astrakhan ra lịnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dùng hết mọi phương tiện để tiêu diệt không 

nương tay những ‘’ con rận của Bạch quân’’. 

Các đơn vị còn trung thành với chính phủ khóa 

chặt các ngõ vào thành phố, cho truy lùng bắt 

công nhân và tái chiếm lại thành phố. Vì không 

đủ chỗ nhốt, họ dùng xà lan chở công nhân và 

quân nhân , cột vào các cục đá , xô xuống sông 

Volga cho chết chìm. 

Ngày 15 tháng 4 , nhà nước mở chiến dịch đánh 

tư sản.  Họ viện lý do , những người tư sản đã 

xúi giục các cuộc nổi dậy. Trong hai ngày liền, 

các căn nhà sang trọng của các thương gia, tư 

sản trong  thành phố Astrakhan bị nhà nườc tịch 

thu và đem chủ gia ra bắn.  Có lối 600 người bị 

bắn và 1000 bị chết chìm. Từ trước đến nay 

người ta được biết tại thành phố này chỉ có các 

cuộc đụng độ giữa phe Hồng và Bạch quân. Gần 

đây, các tài liệu lấy từ trung tâm văn khố cho biết 

đó là các cuộc tàn sát công nhân tàn bạo , vĩ đại 

và xảy ra trước  các cuộc tàn sát ở thành phố 

Kronstadt do người  bônsêvich chủ trương. 

Cuối năm 1919 và bước qua năm 1920, vì phải 

động viên trên 2000 công nhân cho chiến trường 

cho nên đã tạo nên một bầu không khí tồi tệ giữa 

chính quyền Sô Viết và công nhân. Troski đề 

nghị quân sự hoá các cơ xưởng trong kỳ đại hội 

đảng lần thứ tư tổ chức vào hồi đầu tháng 3. 

Theo ông, con người vốn lười biếng. Dưới chế 

độ Tư bản người  ta phải làm việc vì để sinh tồn, 

vì lẽ kinh tế thị trường hướng dẫn nhân công.  

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, sự hữu dụng của 

công nhân là nguồn năng lực lao động thay thế 

cho thị trường. Nhà nước có nhiệm vụ hướng 

dẫn, xử dụng và chỉ huy công nhân. Công nhân 

phải tuân theo lịnh như quân nhân trong khuôn 

khổ một nhà nước công nhân, bảo vệ quyền lợi 

giai cấp vô sản. Ðây là căn bản và hướng đi của 

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. 

*   *   * 
 

 

Astrakhan 
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công cuộc quân sự hóa các lực lượng lao động. 

Một số lãnh tụ bônsêvich và nghiệp đoàn chỉ 

trích quan điểm của Troski. Theo quan điểm này, 

còn có nghĩa là cấm đình công, cấm đào nhiệm 

trong thời chiến và tăng cường quyền kiểm soát 

cho các ban giám đốc các xí nghiệp. Từ nay các 

nghiệp đoàn và các ủy ban công xưởng lệ thuộc 

vào sự chỉ đạo của cấp trên. Công nhân không 

được phép rời nhiệm sở. Họ sẽ bị trừng phạt khi 

vắng mặt hay đi trễ. Hiện tượng vắng mặt và đi 

trễ xảy ra thường xuyên trước đây vì công nhân 

còn phải tìm công việc khác làm thêm để có thể 

nuôi gia đình. Sự kiểm soát giờ giấc, vì thế gây 

thêm khó khăn cho công nhân. Họ không kiếm 

được thêm tiền. Nạn đói đe dọa. Trong bản phúc 

trình đề ngày 6 tháng 12 năm 1919 của cơ quan 

công an Tcheka gởi về chính phủ đã viết : ‘’ 

Nhiều công nhân trong nhiều công xưởng 

luyện kim ở Mạc Tư Khoa tỏ ra thật vọng và 

bất mãn. Họ sẵn sàng đình công, bạo động, 

nổi dậy nếu chúng ta không giải quyết cấp 

bách vấn đề tiếp tế lương thực .’’ 

Ðầu năm 1920, mức lương hằng trung bình của 

công nhân ở thành phố Petrograd là 7000 đến 

12000 rúp. Với đồng lương này không thể nào 

so với gía thị trường 700 rúp cho một lít sữa, 

3000 rúp nửa ký thịt heo, 5000 rúp nửa ký thịt 

bò. Mỗi công nhân được phân chia một số lượng 

thực phẩm tùy theo loại hạng. 

Cuối năm 1919 ở Petrograd, công nhân làm việc 

nặng mỗi ngày lãnh 250 gram bánh mì; mỗi  

tháng được quyền mua 250 gram đường , 1 ký 

cá khô và 125 gram dầu ăn. 

Trên lý thuyết, công nhân được chia làm 5 loại 

bao tử lao động. Hạng nhất là các công nhân làm 

công việc nặng. Kế đến là quân nhân của Hồng 

Quân. Trí thức được xếp vào hạng ăn không 

ngồi rồi, không được cấp phát gì cả.  Tuy phân 

chia như vậy nhưng trên thực tế, phứt tạp và bất 

công hơn nhiều. Trong hạng nhân công còn phải 

chia ra nhiều đẳng cấp. Ưu tiên dành cho các 

công nhân phục vụ trong các cơ quan thiết yếu 

cho sự sống còn của chế độ. 

Mùa đông 1919-1920, tại Petrograd có tất cả 33 

loại phiếu mua thực phẩm. Mỗi phiếu chỉ có gía 

trị trong một tháng. Với phương pháp tập trung 

phiếu phân phối thực phẩm, chính quyền 

Bônsêvich đã xử dụng vấn đề ‘’ đói và no’’như là 

một vũ khí quan trọng để thưởng hay trừng phạt 

những ai hưởng ứng hay chống lại chính quyền. 

Ngày 1 tháng 2 năm 1920, Troski báo cáo cho 

Lenine biết, phải cắt giảm số lượng bánh của các 

công nhân không phục vụ để cung cấp thêm cho 

các công nhân phục vụ cho ngành vận tải. Nếu 

cần phải bỏ chết đói hàng ngàn người để cứu 

chế độ, họ sẵn sàng cho chết đói ngay. Trước 

tình trạng này, những ai còn có thân nhân ở miền 

quê, họ phải trở về quê để xin thêm thực phẩm. 

Nhưng con số người có thân nhân ở miền quê 

rất ít. Chính sách quân sự hóa lao động các công 

xưởng kể như thất bại. Năng xuất sản xuất rất 

thấp. Nhiều cuộc đình công, bỏ việc và bạo động 

xảy ra liên tục, rồi các cuộc đàn áp thẳng tay. 

Báo Sự Thật-Pravda, số ra ngày 12 tháng 2 năm 

1920 cho rằng nhân công đình công là những 

con muỗi vàng phá hoại. Chỗ đứng của họ là các 

trại tập trung. 

Theo thống kê chính thức của Bộ Lao Ðộng , 

77% các công xưởng đủ loại ở Nga đã tham gia 

vào các cuộc đình công phá hoại trong sáu tháng 

đầu của năm. Xí nghiệp quan trọng nhất là các 

xưởng luyện kim, hầm mỏ, hỏa xa vì các nơi này 

chính sách quân sự hóa được thi hành triệt để.  

Các phúc trình được coi như là tối mật của cơ 

quan công an chính trị Tcheka gởi về Trung 

Ương đã nói rõ các vụ đàn áp công nhân chống 

lại chính sách của nhà nước. Các công nhân bị 

bắt vì bị truy tố là những phần tử phá hoại, đào 

ngũ, rồi bị đưa ra tòa án cách mạng. Tháng 4 

năm 1920, tại thành phố Simbirsk có 12 công 

nhân phục vụ trong ngành sản xuất vũ khí đã bị 

Tòa án Cách mạng buộc tội đình công, tuyên 

truyền chống phá chính quyền Bônsêvich. Nếu 

ta phân tích chính sách ‘’ Cái lưỡi gỗ’’, chúng ta 

cỏ thể biết các công nhân đã ngưng làm việc khi 

họ chưa được phép. Họ chống đối ban giám đốc 

khi bị bắt buộc đi làm thêm vào ngày chủ nhật. 

Họ cũng đã tố cáo những người Cộng sản có 
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quá nhiều đặc quyền , tố cáo tiền lương quá 

thấp. 

Ngày 29 tháng giêng năm 1920, các cuộc đình 

công lan tràn đến các vùng Tây bá lợi á. Lenine 

gởi điện văn cho Smirnov, chỉ huy trưởng ủy ban 

quân sự cách mạng quân khu 5 và khuyến cáo: 

‘’ P. đã báo cáo cho tôi hay, công nhân ngành 

hỏa xa phá hoại và công nhân vùng Ijevsk 

cũng gây nổi loạn. Tôi lấy làm ngạc nhiên tại 

sao đồng chí chấp nhận sự việc như vậy. Tại 

sao đồng chí không ra lịnh đàn áp các vụ phá 

hoại.’’. 

Vào năm 1920, do chính sách quân sự hóa lao 

động, tại vùng Ekaterinboutg đã xảy ra nhiều vụ 

đình công. Có 80 nhân công bị bắt hồi tháng 3 

và bị giam trong các trại tập trung. Trong tháng 

4 có 100 nhân viên hỏa xa phục vụ trên  đường 

xe lửa Riazan - Oural bị kết án.  Tháng 5, trên 

đường xe lửa Mạc Tư Khoa - Koursk  120 nhân 

viên. Xưởng luyện kim Bransk có 152 công nhân 

bị bắt trong tháng 6. Sự kiện quan trọng hơn hết, 

đó là vụ đàn áp ngày chủ nhật 6 tháng 6 tại 

xưởng chế tạo vũ khí Toula. Công nhân xưởng 

vũ khí từ chối không chịu làm thêm giờ phụ trội. 

Họ viện cớ ngày chủ nhật là ngày duy nhất để họ 

trở về miền quê mua thêm thực phẩm. Ban giám 

đốc nhờ cơ quan an ninh Tcheka đưa nhân viên 

đến bắt các người thợ.  

Quân luật được thi hành 

tại xưởng. Họ thành lập 

một ủy ban gồm có lãnh tụ 

đảng, đại diện công an, tố 

cáo âm mưu chống cách 

mạng do các tên gián điệp 

Ba Lan chủ mưu cùng với 

100 tên mọi rợ [ ám chỉ các 

thành phần đảng xã hội 

cách mạng và  nhóm 

Mensêvich]. Cuộc đình 

công lan tràn rất nhanh. Kế 

hoạch đãu tranh thay đổi. Cả ngàn nhân công 

cùng với vợ con đến bao vây văn phòng của 

công an và xin được bắt giam luôn. Họ làm như 

vậy để chứng tỏ lời buộc tội cho họ chống phá 

cách mạng là vô căn cứ.  Bị phản ứng bất ngờ, 

các chỉ huy công an địa phương không biết giải 

quyết bằng cách nào và cũng không biết phải 

báo cáo làm sao với cấp trên. Một ủy ban hỏi 

cung đã tra hỏi hàng ngàn nhân công và vợ con 

họ hầu tìm ra thủ phạm chính.  Muốn được thả 

ra , được làm việc trở lại và được cấp thẻ lương 

thực thì nhân công phải làm tờ tự khai với lời lẽ 

như sau :‘’ Tôi, ký tên dưới đây là một con chó 

hôi thúi , phạm tội ác, đã ăn năn trước tòa án 

cách mạng và Hồng quân . Tôi đã kê khai các 

tội của tôi. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ trở 

lại.’’ 

Không như ở các trung tâm khác, công nhân ở 

trung tâm Toula chỉ bị kết án nhẹ. 28 người đưa 

đi trại giam, 200 không cho định cư tại Toula. 

Vì thiếu tay nghề nên ban giám đốc phải giữ lại 

một số thợ chuyên môn. Việc đàn áp cũng như 

việc tiếp tế lương thực vì thế cũng tuỳ thuộc vào 

từng loại công nhân. Mặt trận chống lại công 

nhân chỉ là một trong những mặt trận nhỏ của 

cuộc nội chiến. Mặt trận chính của chính quyền 

Bônsêvich chính là mặt trận chống lại lực lượng 

vũ trang nông dân.  Các tài liệu mật ngày nay 

phơi bày cho chúng ta thấy  trận chiến  đàn áp 

đẫm máu , cuộc chiến bẩn thiểu là cuộc chiến 

của chính quyền Bônsêvich tấn công những 

người lính gốc nông  dân . Trong cuộc chiến 

quyết định giữa người Bônsêvich và toàn thể 

khối nông dân dẫn đến sự hình thành một chính 

sách khủng bố. Derjinski chê trách nông dân là 

những người không hiểu biết đâu là quyền lợi vật 

chất của họ. Ông coi nông dân là những con thú, 

cần phải dùng súng đạn để chế ngự. Troski thì 

cho rằng phải dùng cây chổi sắt để thanh toán 

họ như đã thanh toán đẫm máu các’’ băng đảng 

ăn cướp’’ ở Ukraine. Các ‘’ băng đảng ‘’ này do 

các lãnh tụ nông dân và lãnh tụ Nestor Makhno 

lãnh đạo. 

Các cuộc nổi dậy của nông dân bắt đầu từ mùa 

Hè năm 1918 sang đến mùa Hè 1919.  Cuộc nổi 

loạn mỗi lúc mỗi gia tăng. Cao điểm của nó là 

vào mùa Ðông 1919-1920. Ðến lúc này chính 

quyền Bônsêvich thấy nguy nên họ nhượng bộ. 

Có hai lý do gây nổi loạn . Thứ nhất là vì nhà 

nước trưng dụng lương thực. Kế đến là lịnh bắt 

nông dân đi lính.  

Tháng giêng 1919, xảy ra các cuộc lùng kiếm 

lương thực quá bừa bãi. Trung ương cho tái tổ 

chức. Mỗi tỉnh, quận, xã, tổ hợp nông dân bắt 

buộc phải đóng cho nhà nước một số lương thực 

nhất định và định kỳ từng mùa. Số lương thực 

này không chỉ riêng ngũ cốc mà còn gồm cả 20 

loại khác. Khoai tây, mật ong, trứng gà, bơ, sữa, 

thịt,.. Mỗi tổ nông dân đều phải chịu trách nhiệm 

giao đủ số lương lương thực. Chính quyền địa 

phương chứng nhận và sẽ trao đổi vật dụng do 

các nhà máy sản xuất, cần dùng cho cuộc sống 

 

Felix Derjinsky 
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hằng ngày. Nhưng đến cuối năm 1920, số lượng 

cung cấp chỉ bằng 15% nhu cầu. Nhà nước chỉ 

trả một số tiền tượng trưng theo giá quy định của 

nhà nước. Trong lúc đó đồng rúp mất 96% gía 

trị.  

Từ năm 1918 đến năm 1920 chỉ số trưng dụng 

lương thực tăng lên gấp 3. Khó mà biết con số 

chống đối của nông dân có tăng theo tỉ lệ này 

hay không. 

Lý do thứ hai của 

các cuộc nổi loạn 

này là số lính đào 

ngũ trong trận chiến 

tranh với Ðức. Họ 

gọi đó là cuộc chiến 

đế quốc.  Các quân 

nhân gốc nông dân 

rời bỏ hàng ngũ 

chạy vào các khu 

rừng, tổ chức thành 

‘’quân đội xanh’’,chống lại chính quyền 

Bônsevich. Có khoảng 3 triệu lính đào ngũ trong 

hai năm 1919-1920. Các toán công an lùng bắt 

trở lại khoảng 500.000  quân nhân trong năm 

1919. Qua đến năm 1920, các toán công an phối 

hợp với ủy ban chống đào ngũ, truy lùng và bắt 

được 700.000 đến 800.000 lính đào ngũ. Một số 

lính đào ngũ trốn về nông thôn, nơi họ quen biết 

địa hình nên dễ lẫn tránh, trốn thoát các cuộc 

truy nã.  

Trước tình trạng đào ngũ trầm trọng này, chính 

quyền phải cho thi hành các biện pháp mạnh. Họ 

xử bắn hàng ngàn lính đào ngũ và bắt thân nhân 

của các quân nhân này giữ làm con tin. Chính 

sách ‘’ bắt làm con tin’’ được áp dụng từ mùa hè 

năm 1918. Theo lịnh của Lenine ký ngày 15 

tháng 2 năm 1919 ,  các toán công an địa 

phương bắt ‘’ các con tin’’ đi quét tuyết trên các 

đường xe lửa. Nếu không thi hành chu toàn, 

công an có quyền đem họ ra xử bắn.Ngày 12 

tháng 5 năm 1920, Lenine ra chỉ thị cho các ủy 

ban cách mạng tỉnh phải chống lại việc đào ngũ. 

Các quân nhân đào ngũ được gia hạn một tuần 

lễ để ra trình diện.  Bất kỳ ai giúp đở hay che chở 

các đào binh đều bị kết án như là những con tin 

và sẹ bị trừng phạt.  Tuy vậy, mức độ đào ngũ 

cũng không thuyên giảm.  Cuộc chiến dẹp quân 

đào ngũ đã diễn ra rất tàn ác, gay go, đẫm máu 

và kéo dài có nơi đến 4, 5 năm. 

Ngoài lý do bị trưng thu tài sản, bị bắt đi lính, giới 

nông dân còn cho rằng các ủy viên cộng sản là 

những người ngoại lai. Cán bộ cộng sản đã xâm 

phạm vào quyền lực nội bộ của địa phương. Họ 

lý luận đơn giản rằng chính sách tịch thu lương 

thực của cộng sản khác với  chính sách cải cách 

điền địa của người bônsêvich năm 1917. Ở nông 

thôn, sau các hành động bạo tàn của Bạch quân, 

rồi kế tiếp chính sách trưng dụng của Hồng quân 

đã làm họ vô cùng khốn khổ. 

Ban kế hoạch của cơ quan tình báo công an chia 

lực lượng võ trang nông dân ra làm hai loại.  Loại 

tổ chức từng nhóm nhỏ vài trăm người và tổ 

chức định kỳ. Loại thứ hai đông hơn, có khi lên 

đến hàng chục ngàn nông dân tham đự.  Loại 

này được tổ chức có kế hoạch, có đường lối 

chính trị  do các lãnh tụ cách mạng xã hội lãnh 

đạo. Họ có khả năng chiếm đóng các vùng rộng 

lớn ở nông thôn cũng như ở thành phố. 

Ðầu tháng 4 năm 1919, lính đào ngũ và nông dân 

nổi dậy chống chính sách của nhà nước về việc 

bắt lính, thu mua lương thự và trưng dụng tài sản 

tại vùng Lebiadinski thuộc tỉnh Tambov. Họ 

trương khẩu hiệu ‘’ Ðả đảo cộng sản! Ðả đảo Sô 

Viết ‘’. Dùng vũ lực, các toán nông dân phá 4 trụ 

sở Uỷ ban hành chánh cách mạng và dùng cưa 

,cưa 7 cán bộ cộng sản cho đến chết. Lực lượng 

tiếp trợ của cộng sản cùng với tiểu đoàn 212 

công an đến dẹp tan nhóm nông dân nổi loạn . 

60 người  bị bất và 50 người bị bắn tại chổ. Khu 

hoàn toàn bị phá hủy. 

Ngày 11 tháng 6 năm 1919, 

vào lúc 16 giờ 15, tỉnh Voronej 

báo về trung ương :’’ Tình 

hình trở lại bình thường. Cuộc 

nổi lọan ở Novokhopersk đã bị 

đè bẹp. Phi cơ của chính phủ 

đã san bằng thị trấn Trechia 

nơi bọn phản loạn nông dân 

khởi xướng. Cuộc tảo thanh 

vẫn còn tiếp tục. 

  Ngày 23 tháng 6 năm 1919, cuộc nổi loạn của 

lính đào ngũ ở Volost Petropavlovskaia đã bị đàn 

áp. Thân nhân của các đào binh bị bắt làm con 

tin.  Khi chúng ta đem một  thân nhân ra xử bắn 

thì đào binh của thân nhân này từ trong rừng ra 

đầu hàng.  Chúng ta đã xử bắn 34 đảo binh để 

làm gương.’’ 

(còn tiếp...) 

Trần Hữu Sơn 
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Họp Khoáng Ðại Cộng Ðồng 

Nieuwegein 21/5/2017 (VNNS).- Nhằm báo cáo 

tình hình sinh hoạt của Cộng Ðồng và tìm ra 

phương hướng giải quyết cho việc tìm nhân sự 

ứng cử vào Ban Chấp Hành Cộng Ðồng nhiệm kỳ 

2017-2020, Ban chấp hành Công Ðồng đương 

nhiệm đã mời các tổ chức, đoàn thể và đồng 

hương tại Hoà-Lan đến tham dự phiên họp khoáng 

đại vào lúc 13g30 ngày 21/5/2017 tại hội trường ’t 

Veerhuis thành phố Nieuwegein. 

 

Sau nghi thức chào quốc kỳ và tưởng niệm những 

chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc và đồng bào bỏ mình 

trên đường tìm Tự Do, ông Nguyễn Hữu Phước, 

chủ tịch Cộng Ðồng đã chào mừng mọi người 

tham dự và tóm lược những đề tài quan trọng cần 

bàn thảo. 

 

Tiếp theo đó, bà Nguyễn Như Tuyết trưởng ban 

vận động bầu cử đã tường trình về những nỗ lực 

vận động người tham gia ứng cử vào Ban Chấp 

Hành Cộng Ðồng nhiệm kỳ 2017-2020, nhưng 

không đạt được kết quả như ý muốn, do đó ban 

vận động bầu cử đã thông báo cho ban chấp hành 

Cộng Ðồng đương nhiệm về việc chấm dứt trách 

nhiệm của Ban Vận Ðộng Bầu Cử.  

Kế đến, ông Nguyễn Hữu Phước đã đề nghị mọi 

người đưa ra các phương cách giải quyết cũng 

như kêu gọi các cá nhân và tổ chức hiện diện trong 

phiên họp tích cực tham gia ứng cử vào Ban Chấp 

Hành Cộng Ðồng. 

Mọi người tích cực đóng góp ý kiến vì nhận thấy 

tầm quan trọng trong việc duy trì Ban Chấp Hành 

Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-

Lan, cuối cùng một số vị đã tình nguyện ứng cử 

vào Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Nhiệm Kỳ 2017-

2020. 

Sau khi các thành viên tình nguyện tham gia vào 

Tân Ban Chấp Hành thảo luận riêng trong thời gian 

giải lao, thành phần tân Ban Chấp Hành Cộng 

Ðồng được công bố phân nhiệm như sau: 

Chủ Tịch                      : Ông Nguyễn Quang Kế 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ    : Ông Lưu Phát Tấn 
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Bà Nguyễn Tuyết Lê  
Thư Ký                          : Ông Nguyễn Minh Anh 
Thủ Quỹ                        : Ông Lê Thanh Sơn 
 

 

Mọi người cùng vỗ tay chào mừng những thành 

viên tình nguyện tham gia vào tân Ban Chấp Hành 

Cộng Ðồng, việc bàn giao nhiệm vụ giữa cựu và 

tân Ban Chấp Hành sẽ được tổ chức vào ngày 18-

06-2017. 

Trong buổi họp, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng 

đương nhiệm cũng báo cáo tài chánh và kêu gọi 

mọi người tiếp tục hổ trợ đồng bào trong nước 

đang đấu tranh chống lại việc gây ô nhiễm môi 

trường do công ty Formosa gây ra với sự tiếp tay 

của nhà cầm quyền cộng sản. 

Buổi họp khoáng đại Cộng Ðồng chấm dứt lúc 

16g30 với kết quả thật tốt đẹp. 

Thế Truyền tường thuật  
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Kỷ niệm 10 năm ban nhạc Mây Hồng 

Vào ngày thứ bảy, 

27-5-2017 đã diễn 

ra một buổi sinh 

hoạt thật sôi nổi và 

sinh động. Ðồng 

hương khắp nơi 

đã quy tụ về vùng 

Zaandam để tham 

dự buổi sinh hoạt 

kỷ niệm 10 năm 

Mây Hồng. Số 

người tham dự 

ước lượng khoảng 

trên dưới 400 đã 

đến chia vui cùng 

ban nhạc Mây Hồng đã vượt qua chặng đường 10 

cùng chia sẻ những hoài bảo, nguyện vọng của 

nhau. 

Những ai đã từng sinh hoạt trong một tập thể thì 

sẽ thắm thía đoạn đường dài mười năm như thế 

nào và những ai có mặt trong buổi sinh hoạt hôm 

ấy thì sẽ thắm thía tình cảm sâu đậm, thắm thiết 

của những người đồng sự trong nhóm, bất kể là 

tập thể ấy phục vụ cho mục tiêu gì, xã hội, kinh tế, 

chính trị hay văn nghệ. Và những anh chị em nghệ 

sĩ (ca sĩ hay nhạc sĩ) là những người có cái thiên 

chức đặc biệt thượng đế ban cho. Ðiều đáng được 

đề cập ở đây là quý anh chị em trong ban nhạc 

Mây Hồng đã xử dụng thiên chức này để phục vụ 

cho xã hội, cộng đồng người Việt tại Hòa Lan. Đi 

khắp nơi ta điều thấy dấu vết khắc ghi của Mây 

Hồng từ nhà chùa cho đến nhà thờ, những sinh 

hoạt lễ tết luôn luôn có sự hiện diện của Mây Hồng 

từ Nam chí Bắc,  từ Hoorn, Purmerend, Alkmaar 

cho đến Eindhoven, Arnhem, v.v...  

Ngay cả công trình xây dựng tượng đài thuyền 

nhân, Mây Hồng cũng đã có sự đóng góp đáng kể 

để công trình vô vàn ý nghĩa này sớm thành công 

viên mãn và đã được khánh thành vào ngày 30-

04-2016.  

Có lẽ đây là nguyên do sâu xa đã đưa đến kết quả 

thành công mỹ mãn của buổi sinh hoạt kỷ niệm 10 

năm Mây Hồng. Bất kể ngày hôm ấy thời tiết rất 

nóng, nhiệt độ đã vượt trên 30 độ Celsius mà ban 

tổ chức trước giờ khai mạc đã rất lo lắng. được 

biết, trong buổi sinh hoạt này có sự hiện diện của 

ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Hữu Phước và gia 

đình. Nhân dịp này ông chủ tịch cộng đồng đã thay 

mặt Ban Chấp Hành Cộng Ðồng biếu tặng anh chị 

em Mây Hồng món quà lưu niệm để tán dương tinh 

thần phục vụ của ban nhạc Mây Hồng. 

Buổi sinh hoạt chấm dứt khoảng 2 giờ sáng ngày 

hôm sau trong bầu không khí từng bừng, vui nhộn, 

thắm thiết tình đồng hương xa xứ. 

Bạch Mai tường trình 

 

 Kỷ niệm 35 người Việt tại Eindhoven 
và vùng phụ cận. 

VNNS – 10-06-
2017, Eindhoven. 
“Một Thời Ðể Nhớ” 
là tiêu đề của buổi 
sinh hoạt kỷ niệm 35 
năm người Việt tại 
Eindhoven và vùng 
phụ cận đã được tổ 
chức vào lúc 19 giờ 
chiều ngày thứ bảy, 
10-6-2017 tại hội 
trường Lievendaal – 
Eindhoven. Buổi tổ 
chức đã mang lại 
thật nhiều súc động 

cho quý đồng hương tham dự, nhất là những đồng 
hương có mặt từ những ngày đầu khi đặt chân đến 
vùng đất xa lạ này. 

 

Buổi sinh hoạt bắt đầu bằng những nghi thức 

truyền thống của Việt Nam thật trang nghiêm, súc 

động nhất là những lời phát biểu của những vị cao 

niên đã 35 năm qua hiện diện chứng kiến những 

thăng trầm của cộng đồng tại đây. 

Anh Nguyễn Văn Châu là vị chủ tịch đương nhiệm 

đã tổ chức buổi lễ thật chu đáo, ban tiếp tân rất lịch 

thiệp tiếp đón khách một cách ân cần và vui vẻ. 

Mỗi người vào cửa phụ góp 10 euro, những đã 

được ban tổ chức đã khoản đãi khách mời với 

những món ăn thuần túy Việt Nam.  
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Hiện diện trong buổi sinh hoạt này có sự góp mặt 

của ông Lê Quang Kế, đại diện Gia đình Quân Cán 

Chính VNCH và ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn 

Hữu Phước cùng gia đình. 

Buổi sinh hoạt đã diễn ra trong tình thân mật và 

đặc biệt hội trường đã vui nhộn tưng bừng qua tài 

hướng dẫn chương trình của MC Ngọc Anh. 

Buổi sinh hoạt chấm dứt vào lúc một giờ sáng hôm 

sau. 

Bạch Mai ghi 

 

 Bữa cơm cho người yêu nước. 

 

 

VNNS – Ede, chủ nhật, 11-6-2017. 

 Ede là thành phố nằm về hướng đông của Hòa 

Lan thuộc tỉnh Gelderland. Người Việt sinh sống ở 

đây tuy không đông, khoảng trên dưới 100 gia 

đình. Vào ngày chủ nhật, 11-6-2017 vừa qua đã có 

buổi họp mặt với chủ đề “bữa cơm gây quỹ hỗ 

trợ người yêu nước”. Ông Nguyễn Quang Kế 

(đương kim phó chủ tịch nội vụ của cộng đồng) là 

người đã đứng ra tổ chức buổi sinh hoạt thật ý 

nghĩa này.  

 

 

Số đồng hương tham dự tuy không đông, nhưng 
không khí sinh hoạt đã gây ấn tượng sâu đậm cho 
khách tham dự qua các tiết mục văn nghệ, đặc biệt 
có sự tham dự của một ca sĩ trẻ với nghệ danh là 
ÁiNi. Qua giọng hát “ngọt liệm” của ÁiNi đã làm 
khán giả thẩn thờ với các ca khúc “Chiều Tây đô” 
của Lam Phương và “Những đồi Hoa Sim” thơ 
Hữu Loan nhạc Zdũng Chinh. 
 
Khách tham dự hôm nay nhận được sự ngạc nhiên 
với ca sĩ cây nhà lá vườn, ca sĩ ‘chị Xứng” qua 2 
bài hát chưa từng được chị trình bày. Hôm nay mọi 
người lần đầu tiên nghe chị hát cũng làm khán giả 
“ngẩn ngơ” không kém chi ca sĩ ÁiNi. 
 

 
Phần trình chiếu những vấn nạn của đất nước gần 
đây nhất do ông bí thư đảng đảng bộ Việt Tân Hòa 
Lan Đinh Ngọc Hiển thực hiện đã làm mọi người 
hiện diện bồi hồi thương cảm cho những nạn 
nhân, nhất là vụ cá chết do nhà máy thép Formosa 
đã gây ra hồi tháng tư năm ngoái. 
Tiếp theo là buổi sinh hoạt trò chuyện online của 
một thanh niên Công Giáo, anh Paulus Lê Văn 
Sơn. Anh Sơn là một thanh niên nhiệt huyết, anh 
rất nặng lòng với đất nước, luôn trăn trở đến vận 
mạng của quê hương. Paulus Lê Văn Sơn là một 
trong 14 thanh niên Công Giáo đã bị bắt gây chấn 
động dư luận hồi tháng Giêng 2013. Sau khi mãn 
hạn tù, anh Sơn đã bị nhà cầm quyền liên tục sách 
nhiễu, hiện anh đang cư ngụ tại Sài Gòn. 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 6  n ă m  2 0 1 7                           28 

 
Qua buổi tâm tình, trò chuyện khách tham dự cảm 
nhận được lòng nhiệt thành dân trào, tình yêu quê 
hương dân tộc cao độ của người thanh niên trẻ 
này qua cung cách nói chuyện của anh: không 
khách sáo, ngôn từ chơn chất, bình thường 
của một thanh niên nặng lòng với nước non. 
 

 
Phần phát biểu cảm tưởng của chị Miên Thụy cũng 
làm nức lòng khách tham dự. Nên chị, buổi họp 
mặt tuy không đông khách, nhưng đã mang lại số 
tịnh tài 2.060 Euro thật đáng khích lệ cho những 
kỳ sinh hoạt tương tự trong tương lai.  
 
Buổi sinh hoạt được ban tổ chức khoản đãi với 
những món ăn thật ngon, thuần túy Việt Nam và 
chấm dứt vào lúc 18 giờ cùng ngày. 
 
Bạch Mai tường trình. 

 

Lễ bàn giao Ban Thường Vụ Cộng 
Ðồng VNTNCS/ HL. 

 

 

 
VNNS – Ede, chủ nhật 18-6-2017.  
Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hòa 
Lan với quá trình hoạt động có bề dày 36 năm kể 

từ năm 1979 khi các đợt thuyền nhân bắt đầu đến 
Hòa Lan ngày một nhiều hơn.. Và Cộng Đồng đã 
chính thức đi vào hoạt động nề nếp, có tổ chức kể 
từ năm 1981 cho đến nay, đã trải qua 12 nhiệm kỳ 
(mỗi nhiệm kỳ là 3 năm), nay là nhiệm kỳ thứ 13.  
 
Chương trình của buổi lễ bàn giao Ban Thường 
Vụ (BTV) Cộng Đồng được hướng dẫn bỡi ông 
Trương Hải, đại diện Gia Đình Quân Cán Chính 
VNCH/ HL. 
Bắt đầu là phần ghi thức chào cờ mặc niệm, kế 

đến là phần lượt duỵệt công tác sau 3 năm hoạt 

động do ông chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Hữu 

Phước trình bày. Điều đáng được khích lệ sau 3 

năm hoạt động là phần tài chánh đã ngày một tăng 

dần với tổng số hiện kim là trên dưới 11 ngàn euro.  

Tiếp theo là phần nghi thức trao “ấn tín” của cựu- 

và tân chủ tịch và phát quà lưu niệm cho cựu BTV. 

Các thành viên của cựu- và tân BTV đã hiện diện 

không đầy đủ, vì lý do đặc biệt đã vắng mặt bà 

Nguyễn Thị Tuyết Lê (cựu- và tân phó chủ tịch 

ngoại vu) và ông Lưu Phát Tấn (tân phó chủ tịch 

nội). 

Sau cùng là phần chụp hình lưu niệm của tất cả 

đồng hương tham dự và bữa cơm thân mật do Ban 

Chấp Hành đương nhiệm khoản đãi. 

Buổi lễ bàn giao BTV cộng Đồng chấm dứt vào lúc 

18 giờ cùng ngày. 

 

Tân Chủ Tịch Cộng Đồng 
Ông Nguyễn Quang Kế
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Tin Hòa Lan 
 
  

 Khi Nào Có Nội Các Mới ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hơn ba tháng đã trôi qua kể từ ngày cuộc bầu cử 
Hạ Viện được tiến hành. Thế nhưng Hòa Lan vẫn 
chưa có một tân nội các để điều hành quốc gia 
trong thời gian đến. Như đã từng được trình bày 
trong mục này, căn cứ vào kết quả của cuộc bầu 
cử, bốn đảng với tổng cộng số ghế quá bán tại Hạ 
Viện là VVD, CDA, D66 và GroenLinks đã bắt đầu 
thương lượng với nhau để thành lập một liên minh 
thân chính mới và, qua đó, một nội các mới. Giới 
quan sát chính trị lúc đó tiên đoán rằng sự thương 
lượng này cuối cùng sẽ không đi đến đâu vì sự bất 
đồng chính kiến quá sâu rộng về nhiều vấn đề 
quan trọng giữa VVD, đảng hữu khuynh nhất trong 
bốn đảng, và GroenLinks, đảng thiên tả nhất. Theo 
dự liệu của họ thì GroenLinks sớm muộn gì cũng 
tự ý bỏ cuộc hay bị các đảng khác loại bỏ bởi 
những mâu thuẩn nói trên. Trong số báo trước, 
mục này có loan tin rằng trái với sự dự liệu của giới 
quan sát, GroenLinks vẫn tiếp tục thương lượng. 
Tuy nhiên, không lâu sau đó, đảng này tuyên bố 
bỏ cuộc với lý do chính thức là sự mâu thuẩn 
không thể hóa giải được với ba đảng khác về vấn 
đề người tỵ nạn. GroenLinks khẳng định rằng họ 
muốn duy trì một chính sách nhân đạo đối với 
những người muốn xin tỵ nạn tại Hòa Lan và 
không muốn nhượng bộ các đảng khác ở điểm 
này. Như mọi người bây giờ đã biết, đảng 
ChristenUnie được mời nhập cuộc để thay thế 
GroenLinks.  
 
Thế nhưng không lâu sau đó thì chính đảng này lại 
cũng phải bỏ cuộc vì D66 không muốn hợp tác với 
nó. Lý do chính thức mà D66 đưa ra để giải thích 
việc họ khước từ ChristenUnie là một vấn đề trong 
lãnh vực đạo đức.Là một đảng được xây dựng trên 
chủ nghĩa tự do hay “liberalisme,” D66 quan niệm 
rằng người cao niên có quyền tự quyết định chấm 
dứt cuộc đời của mình khi họ cho rằng nó đã hoàn 
mãn. ChristenUnie trong khi đó lại là một đảng của 
tín đồ Tin Lành bảo thủ, cho rằng quyền quyết định 
việc sinh tử con người là một quyền thuộc về đấng 

Tạo Hóa, những kẻ phàm phu tục tử không được 
nhúng tay vào.  
GroenLinks một lần nữa được mời trở lại bàn 
thương lượng, nhưng cuối cùng cũng lại bỏ cuộc 
một lần nữa. Một lần nữa lãnh tụ GroenLinks là 
ông Jesse Klaver giải thích rằng cuộc thương 
lượng với VVD, CDA và D66 đi vào bế tắc vì 
GroenLinks nhất định không chịu nhượng bộ trong 
vấn đề người tỵ nạn.Tuy nhiên có người đã hoài 
nghi tính chân thật của cái lý do chính thức mà ông 
Klaver đưa ra. Họ cho rằng sự kiên định lập trường 
trong vấn đề người tỵ nạn chỉ là một cái cớ để 
GroenLinks khỏi phải tham gia vào chính quyền 
mới. Khi tham chính thì GroenLinks sẽ phải 
nhượng bộ các đảng khác trong những lãnh vực 
khác bên cạnh lãnh vực tỵ nạn. GroenLinks có lẽ 
sợ những nhượng bộ không thể tránh được này 
sẽ khiến cho những người bỏ phiếu cho nó xa lánh 
đảng này trong kỳ bầu cử mới...  
 
Tuy D66 không sợ tham chính như GroenLinks, 
nhưng nó lại không muốn gia nhập một liên minh 
thân chính có ChristenUnie. Trong trường hợp đó 
D66 sẽ là một đảng cấp tiến nhất bị bị bao vây bởi 
ba đảng bảo thủ khác là VVD, CDA và 
ChristenUnie. D66 sợ rằng những nhượng bộ của 
nó sẽ làm cho nó mất cử tri cấp tiến. Do đó đảng 
này muốn thành lập một nội các mới với 
GroenLinks trong vài tro đảng cấp tiến nhất để 
hứng chịu sự bất mãn của khối cử tri nói 
trên. GroenLinks dường như ý thức được nguy cơ 
này nên đã nhất định đứng bên lề làm đối lập chứ 
không chịu cầm quyền trong vị thế mà D66 muốn 
đẩy nó vào.  

 
Nhưng cho dù những suy luận vừa được nêu trên 
có chính xác hay không thì Hòa Lan vẫn chưa có 
nội các mới. Điều may mắn là nền kinh tế của 
vương quốc này hiện nay đang phát triển mạnh, 
khiến cho sự chậm chạp trong lãnh vực chính trị 
không hay chưa gây ra khó khăn đáng kể nào.  
18/06/2017  
 (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: Hỏa hoạn ở Luân Đôn : Người dân 
xuống đường phản đối thủ tướng May 
 

 
 
Tại Luân Đôn, trong lúc con số nạn nhân vụ hỏa 
hoạn cao ốc Grenfell không ngừng tăng lên, chiều  
16/06/2017 nhiều người dân đã phẫn nộ biểu tình 
trên các đường phố thủ đô nước Anh. Chính quyền 
khẳng định số người chết là 30, nhưng còn 70 
người mất tích, và cảnh sát lo ngại có những nạn 
nhân sẽ không bao giờ được nhận diện. 
Thủ tướng Theresa May bị chỉ trích dữ dội vì chỉ 
đến hiện trường để gặp các cảnh sát và lính cứu 
hỏa trong chớp nhoáng, chứ không tiếp xúc với 
người dân. Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI 
Marina Daras tường trình : 
« Không có công lý thì không có hòa bình. Những 
người biểu tình đã tuần hành trên các đường phố 
của Holland Park và Notting Hill, các khu phố sang 
trọng của Kensington, để bày tỏ sự phẫn nộ. Các 
câu khẩu hiệu được hô lớn nói đến công lý và bình 
đẳng, những giá trị mà theo họ đã bị nhạo báng 
trong những ngày qua. 
Một người cho biết : « Tôi đi biểu tình vì chính phủ 
không thể phủi tay dễ dàng như thế. Luôn luôn là 
chúng tôi, những người nghèo, những người da 
màu, cuộc sống của chúng tôi bị hủy hoại, trong 
khi những người khác làm giàu. Ngày càng ít trợ 
cấp cho nhà ở, và chúng tôi phải trả giá bằng cuộc 
sống của mình. Chúng tôi phải bày tỏ sự giận dữ 
và tự đi tìm công lý cho chính mình ». 
Một người biểu tình khác bày tỏ : « Người ta đã 
chán ngán bà Theresa May, bà ta có quá nhiều sai 
lầm. Chính quyền của bà phải chịu trách nhiệm về 
việc không cập nhật các quy định về nhà ở. Lúc 
nãy bà đã bị đuổi ra khỏi Kensington. Người dân 
cho rằng thực sự đã đến lúc bà ta phải ra đi ». 
 

VOA: Mỹ tìm kiếm thủy thủ trong vụ đâm 
tàu chiến 
Các nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm 7 thủy thủ Mỹ mất tích 
trong vụ đâm tàu khu trục của hải quân Mỹ và tàu 
hàng treo cờ Philippines vẫn tiếp diễn ở ngoài khơi 
Nhật Bản, dù trời tối.Theo hải quân Mỹ, tàu khu 
trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS 

 Fitzgerald đã va chạm với tàu chở hàng to gấp ba 
tàu chiến này hôm 17/6.  
 

 
  
Tin cho hay, ba người trên khoang tàu chiến của 
Mỹ đã được đưa tới một bệnh viện của hải quân 
Mỹ ở Yokosuka, trong đó có chỉ huy tàu, người 
được cho là trong tình trạng ổn định. 
Tàu USS Fitzgerald đã cập cảng ở Nhật Bản tối 
17/6, nhưng các tàu bè và máy bay Mỹ và Nhật 
vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm những thủy thủ 
còn mất tích. Hải quân Mỹ cho biết chưa công bố 
tên họ của những người này cho tới khi gia đình 
và người thân của các thủy thủ được thông báo. 
Không có ai bị thương trong số 20 thuyền viên, 
gồm tất cả là công dân Philippines, trên tàu chở 
hàng. 
Hiện vẫn chưa rõ vụ va chạm xảy ra như thế nào. 
Một phát ngôn viên của Hạm đội 7 của Mỹ cho biết 
rằng “chỉ tới khi cuộc điều tra hoàn tất, bất kỳ vấn 
đề pháp lý nào mới được đề cập”. 
 

VOA: Putin bất mãn về chế tài mới của Mỹ, 
nhưng nói chưa vội trả đũa 

 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy bày 
tỏ thất vọng về các chế tài mới mà Mỹ có thể áp 
đặt lên nước này, nhưng ông nói vẫn còn quá sớm 
để nói về "những hành động trả đũa. Điều này thực 
sự sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ Nga-Mỹ. Tôi 
nghĩ điều này có hại," ông Putin nói với hãng thông 
tấn RIA. 
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỉ lệ gần như tuyệt 
đối nhằm tăng cường những chế tài nhắm vào 
Nga, để trừng phạt chiến dịch của nước này gây 
ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 
của Mỹ. Các chế tài mới, nhắm mục tiêu vào 
những người Nga dính líu trong những vụ vi phạm 
nhân quyền nghiêm trọng, cung cấp vũ khí cho 
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chính phủ Syria, tiến hành các hoạt động độc hại 
trên không gian mạng và giao dịch với các cơ quan 
tình báo và quốc phòng của Nga. Các chế tài được 
đề xuất vẫn phải được Hạ viện chấp thuận và 
được Tổng thống Donald Trump ký để trở thành 
luật, và đó là lý do vì sao ông Putin nói ông sẽ chờ 
xem tình hình sẽ tiến triển như thế nào. 
"Chúng ta cần xem tình hình rồi sẽ như thế nào. 
Đó là lý do vì sao còn quá sớm để phát biểu công 
khai về hành động trả đũa của chúng ta," ông Putin 
nói. 
Nhà Trắng chưa cho biết liệu ông Trump sẽ ký kết 
hoặc phủ quyết luật này hay không, nhưng Ngoại 
trưởng Rex Tillerson trong một phiên điều trần ở 
Quốc hội trong tuần này cảnh báo về các biện 
pháp mà có thể cắt đứt đối thoại với Moscow. Ông 
yêu cầu Quốc hội cho chính quyền Trump "sự linh 
hoạt để gia tăng áp lực" lên Nga, nếu cần thiết 
trong tương lai. 
 

RFI: Một thủy thủ Việt Nam được quân đội 
Philippines giải thoát khỏi quân Hồi giáo 
Quân đội Philippines hôm 17/06/2017 loan báo đã 
cứu thoát một thủy thủ Việt Nam bị quân Hồi Giáo 
bắt giữ từ bảy tháng qua tại miền nam. 
Theo AFP, ông Hoàng Võ, 28 tuổi, hôm qua đã 
được giải cứu khỏi một trại của Abu Sayyaf trên 
đảo Basilan, sau khi những kẻ bắt cóc phải chạy 
trốn vì quân đội Philippines không kích và bắn 
pháo vào trại này. Bà Jo-Ann Petinglay, phát ngôn 
viên quân đội Philippines, cho biết thuyền viên này 
đã được chăm sóc vết thương ở lưng. Ông Võ bị 
bắt tháng 11 năm ngoái cùng với năm thuyền viên 
Việt Nam khác tại đảo Sibago, miền nam 
Mindanao. Theo một thông báo của bộ chỉ huy 
quân đội Zamboanga, Abu Sayyaf đang giữ 26 con 
tin trên đảo Sulu và Basilan, trong đó có nhiều 
người ngoại quốc. 
 

 
 
Phiến quân Abu Sayyaf trong nhiều năm qua 
thường bắt cóc người nước ngoài cũng như dân 
địa phương, nhốt trong rừng rậm để đòi tiền chuộc, 
và chặt đầu con tin nếu không nhận được tiền. 
Công dân Đức Jurgen Kantner, 70 tuổi, năm nay 
đã bị sát hại man rợ theo kiểu này, vì nhóm bắt cóc 

không nhận được số tiền chuộc mang 30 triệu 
peso (600.000 đô la) theo đòi hỏi. Năm ngoái, Abu 
Sayyaf cũng đã chặt đầu hai con tin Canada. 
Phe Abu Sayyaf, một mạng lưới phiến quân hình 
thành trong thập niên 90 được Al Qaida tài trợ, đã 
bị chia thành nhiều nhóm nhỏ, và một số nhóm tiếp 
tục các hoạt động cướp phá và bắt cóc. 
QHT (Tổng hợp). 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

Tin Việt Nam 

 
 
 

RFA: Phiên xử blogger Mẹ Nấm sẽ diễn ra 

vào ngày 29/6 

 

Phiên xử blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh được Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lên 
lịch vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Tội danh mà cơ 
quan này nêu trong lịch xét xử đối với nhà hoạt 
động đang bị giam giữ là ‘tuyên truyền chống nhà 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo 
điều 88 Bộ Luật Hình sự. 
 
Nếu phiên xử diễn ra đúng như lịch mà Tòa án 
Nhân dân tỉnh Khánh Hòa công khai thì sau hơn 8 
tháng bị giam giữ để điều tra về những cáo buộc 
liên quan, blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh ra tòa để bị luận tội và nhận án. 
 
Bà Nguyễn thị Tuyết Lan, thân mẫu của blogger 
Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho Đài Á 
Châu Tự do biết đến thời điểm ngày 17 tháng 6 
năm 2017 con gái của bà bị giam đúng 250 ngày 
mà bà không được cơ quan chức năng cho biết tin 
gì về người bị giam giữ, cũng như không cho thăm 
gặp. Theo bà Nguyễn thi Tuyết Lan thì khi được 
luật sư Nguyễn Khả Thành, cho biết tin về lịch xử 
blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì bà 
thấy rằng như thế con gái bà vẫn còn sống. 
 
Tin cho biết hai luật sư Nguyễn Hà Luân và Lê Văn 
Luân ở Hà Nội đã nhận được giấy chứng nhận bào 
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chữa cho blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh. Trong khi đó hai luật sư thuộc Đoàn Phú 
Yên là Nguyễn Khả Thành và Võ An Đôn đến ngày 
17 tháng 6 vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận 
bào chữa theo như thư yêu cầu mà blogger Mẹ 
Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gửi từ trại giam 
ra. 
Xin được nhắc lại blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc 
Như Quỳnh là một nhà hoạt động lên tiếng mạnh 
mẽ về nhiều vấn đề tại Việt Nam như chống Trung 
Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa; cổ xúy 
cho quyền con người; chống nạn công an bạo 
hành, bảo vệ môi trường sạch… 
 

Hội CTNLT: TRỢ LÝ NGOẠI TRƯỞNG  
VIRGINIA BENNETT GẶP GIỚI XÃ HỘI DÂN 
SỰ ĐỘC LẬP SÀI GÒN 
 

 
 
Một ngày sau cuộc Đối thoại nhân quyền Việt Nam 
– Hoa Kỳ tại Hà Nội, ngày 24/5/2017 bà trợ lý ngoại 
trưởng Hoa Kỳ Virginia Bennett đã tổ chức bữa 
cơm tối với giới bất đồng chính kiến tại tư dinh của 
bà Tổng lãnh sự Mary Tarnowka. 
 
Có mặt tại buổi gặp gỡ, phía VN gồm có Ls. Lê 
Công Định, Ths.Phạm Bá Hải, Ts. Phạm Chí 
Dũng, Huỳnh Thục Vy và vợ chồng Nguyễn Bắc 
Truyển. Tháp tùng đoàn của bà Bennett từ 
Washington là ông phụ tá Rodney M. Hunter và bà 
Jennifer Neidhart de Ortiz - người từng đảm nhiệm 
vị trí tham tán chính trị nhân quyền tại Hà Nội; phía 
Lãnh sự có bà Tổng lãnh sự Tarnowka và Pam 
Pontius. Buổi trao đổi xoay quanh hầu hết các chủ 
đề về các quyền tự do căn bản bị tước đoạt tại VN. 
 
Ông Phạm Bá Hải đề cập vụ ô nhiễm môi trường 
biển do Formosa sa thải hơn năm qua. Vụ việc đã 
không có tiến triển nào đáng kể đền bù thiệt hại 
cho ngư dân bị ảnh hưởng, cũng như không có 
biện pháp cải tạo môi trường biển. Các cuộc biểu 
tình xuống đường sẽ còn tiếp tục cho đến khi nào 
chính phủ có biện pháp xử lý đích đáng Formosa 
và đền bù thiệt hại cho ngư dân. Quyền tự do biểu 
tình ôn hòa là quyền chính đáng của công dân 

trong việc đòi công lý cho người bị hại khi các biện 
pháp của chính phủ chỉ nhằm bao che tội phạm. 
 
Trong tiến trình đó, quyền của các công dân đưa 
sự thật về ô nhiễm và thiệt hại ra công luận là 
quyền tự do căn bản, cốt lõi của tiến trình đòi công 
lý. Xử lý hình sự những người làm truyền thông 
(Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình, truy nã Bạch 
Hồng Quyền) chỉ làm cho người dân càng phẫn 
uất. 
Ls Lê Công Định nêu trường hợp của tù nhân 
lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đã thụ án 
hơn một nữa; cần kêu gọi thả ông Thức trước thời 
hạn. Ts Phạm Chí Dũng nhận định tình hình ban 
giao VN-Hoa Kỳ từ cuối thời Obama đến đầu thời 
Trump và đề xuất đã đến lúc Hoa Kỳ cần đặt nặng 
gấp đôi vấn đề tôn trọng nhân quyền trong các hiệp 
ước thương mại với VN. Ông Nguyễn Bắc Truyển 
nêu tình trạng tín đồ PGHH bị ngăn cản tụ họp cầu 
nguyện, bị đánh đập và thậm chí giết chết (Nguyễn 
Hữu Tấn).  
Cô Huỳnh Thục Vy trình bày về sự cấm cản quyền 
tự do đi lại và tình trạng bắt bớ, đánh đập các nữ 
hoạt động nhân quyền. 
Bà Bennett nói rằng phái đoàn đã nêu một số vấn 
đề nhân quyền quan trọng trên bàn đối thoại tại Hà 
Nội, đó là quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn 
luận và tự do tín ngưỡng... Hoa Kỳ tiếp tục kỳ vọng 
sự cải tổ hệ thống luật pháp VN theo hướng tôn 
trọng các quyền căn bản của con người. Khó có 
thể kết luận rằng cuộc đối thoại thành công hay 
thất bại, nhưng phía VN có vẻ lắng nghe và quan 
tâm. 
Được hỏi về luật chế tài Magnisky  
(Sergei Magnisky Rule of Law Accountability Act), 
bà Jennifer nói rằng đạo luật đã thành công khi áp 
dụng tại Nga. Riêng ở VN, cần thông tin cụ thể 
những người đã gây ra các vụ vi phạm nhân quyền 
nghiêm trọng, như đánh đập tra tấn. Chính sách 
nào đã áp dụng  và cho phép dùng bạo lực…Nếu 
không tìm thấy chính sách, thì căn cứ vào hiện 
trạng các vụ việc cụ thể để kết luận về một chính 
sách bạo lực.  
 
Hồ sơ sẽ được trình ra quốc hội và chính phủ Hoa 
Kỳ để vận động phê chuẩn. Có hai thứ bị chế tài, 
đó là từ chối visa nhập cảnh và phong tỏa tài sản 
trên đất Hoa Kỳ. Đạo luật cũng cấm cả công dân 
Mỹ làm ăn giao dịch với người có trong danh sách 
vi phạm nhân quyền này.  
 
Trả lời câu hỏi của bà Jennifer rằng liệu có tốt hay 
không khi quốc hội tổ chức chất vấn các vị bộ 
trưởng, như vụ đã chất vấn về con số người chết 
khi bị tạm giữ tạm giam, luật sư Lê Công Định nói 
rằng mặc dù với vai trò đại diện cho dân nhưng 
quốc hội rất thụ động và không bảo vệ được quyền 
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lợi của dân trước sự sách nhiễu và vi phạm luật 
pháp của quan chức chính quyền. 
Bà Bennett có nói rằng, cuộc gặp tại Sài Gòn đã 
được đề xuất với đích thân TT. Nguyễn Xuân 
Phúc. 
 
BBC: Hà Nội khởi tố vụ án bắt 38 cán bộ ở Đồng 
Tâm 
 
Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vào hôm 
13/6 đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình 
sự vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 15/4. 
Các báo Việt Nam đồng loạt tường thuật việc khởi 
tố vụ án "nhằm điều tra làm rõ các hành vi bắt giữ 
người trái pháp luật theo Điều 123 và hành vi hủy 
hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 
Bộ luật Hình sự". Hôm 15/4, người dân Đồng Tâm 
đã bắt giữ hơn 30 người gồm cán bộ, cảnh sát cơ 
động để đòi giới chức thả chín người dân bị công 
an bắt, đồng thời xử lý các khiếu nại đất đai. 
Hôm 22/4, khi đến Đồng Tâm để đối thoại, Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã viết bản 
cam kết gồm 3 điều với người dân xã Đồng Tâm. 
Thứ nhất, ông cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn 
thanh tra về đất đai. 

Thứ hai, cam kết không truy cứu trách nhiệm hình 
sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 
Thứ ba, ông cam kết chỉ đạo điều tra, xác minh 
việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình 
(83 tuổi, ở xã Đồng Tâm). 
 
QHT (Tổng hợp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thơ 

CHUYẾN BAY ĐÊM 
                          Lãng Du 
Mấy giờ em ra sân bay? 
Về đêm chắc là lạnh lắm! 
Khoác áo quàng khăn thêm cho ấm 
Nhé em yêu! 
 
Thương nhớ em thật nhiều 
Mong em về phố núi 
Cho lòng anh vơi nỗi 
Chờ đợi một người xa 
 
Yêu em bờ vai ngọc ngà 
Yêu em má hồng lúng liếng 
Yêu em mắt nai trìu mến 
Xao xuyến, xao xuyến hồn anh 
 
Dù biết tình rất mong manh 
Vẫn yêu em yêu mãi mãi 
Xin em bờ môi cuồng dại 
Nồng nàn, nồng nàn yêu thương 
 
Bây giờ phi trường chắc mờ sương 
Ðêm về đất trời trở gió 
Người anh yêu ơi! Bóng hình bé nhỏ 
Hiền ngoan thơm thơm bờ môi xinh 
 
Em về phố Núi lung linh 
Ðêm Ban mê huyền ảo  
Ðón em bước chân anh bối rối 
Lối về phảng phất hương ngọc lan… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Danh ngôn 
 
Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của 
tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên 
đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý 
giá mà họ tặng lại cho bạn. 
Impart as much as you can of your spiritual 
being to those who are on the road with you, 
and accept as something precious what comes 
back to you from them. 
Albert Schweitzer    

 

 

Đọc thêm 

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

87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.

        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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Truyện ngắn 

  

Ngàn  
ánh dương 
rực rỡ 
  
  
Khaled Hosseini 
Trúc Hà dịch 

  
 
Chương 29 
 
Mariam 
“Xin chia buồn,” Rasheed nói với cô gái, vừa đưa 
tay đón chén cơm nấu với thịt và đậu Mariam đưa, 
mắt không nhìn Mariam. “Tôi biết hai em rất thân 
nhau. Lúc nào cũng đi với nhau, ngay từ hồi còn 
bé. Những gì đã xẩy ra, thật là kinh khủng. Có quá 
nhiều thanh niên A Phú Hãn đang chết như thế 
này.” 
 
Mắt vẫn nhìn Laila, Rasheed nóng nảy ra dấu tay 
cho Mariam đưa cho cái khăn ăn. 
Bao nhiêu năm nay, Mariam vẫn thường quan sát 
Rasheed mỗi khi y ăn, những cơ bắp hai bên thái 
dương y giặt giặt, một tay y vắt cơm thành từng 
cục nhỏ, lưng bàn tay kia quẹt dầu mỡ và những 
hột cơm dính nơi khóe miệng. Bao nhiêu năm nay, 
y đã ăn mà không hề nhìn lên, không hề nói 
chuyện, một sự im lặng lên án, như lời tuyên án 
đang được ban ra chỉ lâu lâu bị gián đoạn bởi một 
tiếng càu nhàu trách móc, một cái chặc lưỡi chê, 
một lệnh cộc lốc đòi thêm bánh mì hay thêm nước. 
Thế mà bây giờ Rasheed ăn bằng muỗng. Dùng 
khăn ăn. Nói xin khi biểu đưa nước. Và nói chuyện, 
nói  một cách hăng hái và không ngừng. 
“Theo tôi, Mỹ trang bị vũ khí cho Hekmatyar là 
không đúng người. CIA đã giao cho hắn biết bao 
nhiêu súng hồi thập niên 80 để đánh Liên Xô. Liên 
Xô rút hết rồi mà hắn ta vẫn còn giữ súng ống, và 
bây giờ quay ra giết người dân vô tội, như cha mẹ 
của em. Thế mà hắn ta gọi đó là thánh chiến cho 
Hồi giáo. Thật là một trò hề! Thánh chiến có dính 
dáng gì đến việc giết đàn bà con nít? Ðáng lý CIA 
nên vũ trang cho chỉ huy trưởng Massoud mới 
đúng.” 
 
Không nhướng mà chân mày của Mariam cũng 
dựng lên. Chỉ huy trưởng Massoud? Trong đầu 
Mariam còn văng vẳng những lời giận dữ của 
Rasheed chỉ trích lên án Massoud là kẻ phản bội 
và một tên cộng sản. Vậy mà bây giờ, tất nhiên rồi, 
vì Massoud là người gốc Tajik. Giống như Laila 
vậy. 

“Ông ta là người biết điều, một người A Phú Hãn 
khả kính. Một người thực tâm muốn tìm giải pháp 
hòa bình.”  
Rasheed nhún vai, thở dài. 
“Nào phải những người ở bên Mỹ họ quan tâm gì 
đâu. Việc người gốc Pashtuns và Hazaras, gốc 
Tajiks và Uzbeks chém giết lẫn nhau, thì quan 
trọng gì đối với họ. Có bao nhiêu người Mỹ phân 
biệt được người gốc này với người gốc kia? Tôi 
nói, đừng nên trông chờ sự giúp đỡ của họ.  Bây 
giờ Liên Xô đã tan rã, họ không cần mình nữa. 
Mình phải tự liệu thôi. Ðối với người Mỹ, nước A 
Phú Hãn chỉ là một kenarab, một cái hố phân. Nói 
xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Em nghĩ sao, Laila thân 
mến?” 
 
Cô gái lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, không 
nghe được, và đẩy miếng thịt vòng vòng trong 
chén cơm.  
Rasheed gục gật đầu một cách tư lự, làm như cô 
gái vừa nói điều khôn ngoan nhất y chưa từng 
nghe. Mariam đã phải quay mặt đi. 
“Em biết không, ba em, Chúa che chở cho ông ấy, 
ba em và tôi hồi trước hay tranh luận với nhau như 
thế này. Hồi em chưa ra đời, tất nhiên. Chúng tôi 
bàn luận hoài về chính trị. Về sách vở nữa. Có phải 
thế không Mariam? Nhớ không? 
Mariam làm như chăm chú uống nước. 
“Dù sao chăng nữa, tôi hy vọng tôi không làm em 
chán khi nói tới mấy chuyện chính trị này.” 
Lúc sau, Mariam đang trong nhà bếp, rửa dĩa trong 
nước sà bông, bỗng thấy bụng thắt lại. Không hẳn 
vì những lời Rasheed nói, những lời dối trá trắng 
trợn, sự đồng cảm giả tạo, hay vì y không còn 
thượng tay hạ chân với Mariam nữa kể từ khi y moi 
cô gái ra từ đống gạch vụn. Mà vì cái cách giả dối 
của y. Như một màn kịch. Một sự cố gắng xảo 
quyệt của y để làm động lòng và gây ấn tượng. Ðể 
quyến rũ. 
 
Và đột nhiên Mariam vỡ lẽ ra những điều nàng 
nghi ngờ đã trúng. Nàng chợt hiểu mình đang 
chứng kiến không gì khác hơn một cuộc tán tỉnh, 
và nổi kinh sợ như cú đánh bất ngờ đập vô một 
bên đầu nàng.  
Cuối cùng, vận hết sức bình sinh, Mariam đi tới 
phòng Rasheed. Y đốt điếu thuốc và nói, “Sao 
không?”  
 
Mariam biết ngay mình đã thua. Trước đó, nàng 
nửa chờ đợi, nửa hy vọng là Rasheed sẽ chối hết, 
sẽ làm bộ ngạc nhiên hay thậm chí có thể làm bộ 
tức giận nữa, về những điều nàng muốn ám chỉ. 
Nếu như thế thì nàng sẽ ở tay trên, nàng sẽ làm 
được cho Rasheed xấu hổ. Nhưng Rasheed bình 
tĩnh thừa nhận, thái độ ừ-rồi-sao của y đã khiến 
Mariam mất hết can đảm. 
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 “Ngồi đi,” Rasheed bảo. Y đang nằm trên giường, 
xoay lưng vô tường, đôi chân mập và dài xoạc trên 
nệm. “Ngồi xuống đi trước khi té xỉu đập bể đầu.” 
Mariam có cảm giác người nàng rơi ịch xuống cái 
ghế xếp đặt cạnh giường Rasheed. 
“Ðưa cái gạt tàn,” y nói. 
Mariam ngoan ngoãn làm theo. 
Rasheed giờ đây chắc đã 60 hay hơn – dù Mariam, 
và ngay chính cả Rasheed, không biết tuổi chính 
xác của y. Tóc Rasheed đã bạc hết, tuy nhiên vẫn 
còn dày và cứng như xưa. Mí mắt và da cổ của y 
giờ đã xệ và nhăn nheo. Hai má cũng xệ hơn 
trước. Buổi sáng, người y hơi khòm. Tuy nhiên vai 
y vẫn rộng, ngực vẫn dày, hai bàn tay vẫn mạnh, 
cái bụng phệ vẫn đi trước mỗi khi y bước vô 
phòng. 
Nói chung, Mariam nghĩ Rasheed đã già đi nhưng 
còn khá hơn nàng nhiều. 
“Minh cần phải hợp thức hóa tình trạng này,” 
Rasheed nói, vừa giữ cái gạt tàn trên bụng cho 
thăng bằng. Môi y chu lại, vẻ chế giễu. “Người ta 
sẽ bàn tán. Một người đàn bà trẻ chưa chồng mà 
sống trong nhà này, mất danh dự lắm. Mang tiếng 
tôi. Mang tiếng cô ấy. Và cả em nữa đó, nói cho 
biết.” 
“Mười tám năm,” Mariam nói. Em chưa bao giờ xin 
anh điều gì. Không một điều gì. Giờ em xin anh.” 
Rasheed hít một hơi thuốc và thở ra chầm chậm. 
”Cô ta không thể ở đây khơi khơi như vậy, nếu đó 
là điều em muốn nói. Tôi không thể tiếp tục cung 
cấp cho cô ta cơm ăn, áo mặc và chỗ ở. Tôi không 
phải là hội Hồng Thập Tự.” 
“Nhưng làm như vầy?” 
“Thì đã sao? Thì sao? Em nghĩ cô ta còn nhỏ quá 
hả?  Cô ta mười bốn tuổi rồi. Nhỏ nhít gì. Hồi đó 
em mười lăm, không nhớ sao? Má tôi mười bốn 
lúc sanh tôi, mười ba lúc bà lấy chồng.” 
“Em… Em không muốn như thế,” Mariam nói mà 
cảm thấy tê điếng vì bất lực và khinh miệt. 
“Không phải quyết định của em, mà của tôi và cô 
ấy.” 
“Em lớn tuổi rồi.” 
“Cô ấy thì trẻ quá, em thì già quá. Nói tàm phào.” 
“Em lớn tuổi rồi, anh không thể đối xử với em như 
thế,” Mariam nói, tay nắm áo chặt đến run lên. “Sau 
bao nhiêu năm chung sống, để bây giờ anh vợ lớn 
vợ bé.” 
“Thôi đừng bi kịch quá. Em biết đó là chuyện bình 
thường thôi. Bạn tôi có người hai, ba, bốn bà vợ. 
Ba em cũng ba vợ. Vả lại, cái chuyện tôi sẽ làm, 
hầu hết những người đàn ông tôi quen chắc chắn 
họ đã làm từ lâu rồi. Em cũng biết đó là sự thật.” 
“Em không đồng ý.” 
Rasheed cười buồn khi nghe Mariam nói điều này. 
“Có một cách khác,” y bảo, một gót chân chai sạn 
gãi gót chân kia. “Cô ta có thể ra khỏi nhà này. Tôi 
sẽ không cản cô ta. Có điều tôi nghĩ cô ta sẽ không 

đi được bao xa đâu. Không có ăn, không có uống, 
không có một đồng dính túi, đạn bay tứ phía. Em 
nghĩ cô ta sống sót được bao nhiêu ngày trước khi 
bị bắt cóc, bị hãm hiếp, hay bị cắt cổ ném xuống 
cái mương nào đó bên đường? Hay bị cả ba?” 
Rasheed ho và sửa lại cái gối dựa lưng. 
“Ðường xá ngoài kia không tha một ai hết đâu, 
Mariam, tin tôi đi. Bọn đánh hơi và bọn cướp ở mỗi 
góc đường. Cơ hội thoát thân của cô ta không bao 
nhiêu đâu. Nhưng cứ cho là cô ta nhờ một phép lạ 
nào đó mà đến được Peshawar. Rồi sao? Em có 
tưởng tượng được những trại đó như thế nào 
không? 
Y nhìn Mariam đăm đăm từ sau màn khói thuốc. 
“Người ta sống dưới những miếng cát-tông phế 
thải. Bệnh lao, kiết lỵ, đói, tội phạm. Ðó là chưa tới 
mùa đông nhé. Rồi đến mùa lạnh tê cóng. Viêm 
phổi. Người ta thành cột nước đá hết. Những trại 
đó trở thành nghĩa địa đông lạnh.” 
“Tất nhiên,” y xoay bàn tay làm một cử động cợt 
đùa, “cô ta có thể đến những nhà chứa ở 
Peshawar để ở cho ấm. Nghe nói ở đó lúc này làm 
ăn khá lắm. Một người đẹp như cô ấy hẳn sẽ kiếm 
được một gia tài nhỏ, em nghĩ đúng không?” 
Rasheed đặt cái gạt tàn lên đầu giường và xoay 
hai chân qua một bên giường. 
“Nghe này,” bây giờ y nói bằng giọng hòa hoãn 
hơn của kẻ chiến thắng. “Tôi biết em sẽ không vừa 
ý chuyện này. Tôi không hẳn trách em. Tuy nhiên 
đây là giải pháp tốt nhất. Rồi em sẽ thấy. Em cứ 
nghĩ như vầy đi. Tôi cho em một người giúp việc 
nhà và cho cô ta một chỗ trú. Một gia đình và một 
người chồng. Thời đại này, đàn bà cần có một 
người chồng. Bộ em không thấy bao nhiêu đàn bà 
góa ngủ ngoài đường đó sao? Họ dám giết người 
để có được cơ hội may mắn này. Trên thực tế, đây 
là… ừ, tôi có thể nói đây là một việc làm hết sức 
từ thiện của tôi.” 
Y mỉm cười. 
“Theo tôi, thì tôi xứng đáng được nhận huy 
chương.” 
Ðêm đó, trong bóng tối, Mariam kể cho cô gái 
nghe. 
Một lúc thật lâu, cô gái không nói gì. 
“Ông ta muốn có câu trả lời trễ nhất sáng mai,” 
Mariam nói. 
“Ông ta có thể có ngay bây giờ,” cô gái nói. “Câu 
trả lời của em là đồng ý.”(còn tiếp…) 
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…tiếp theo kỳ trước 

Vết thương 

(Hồi ký đời chiến binh) 

Nguyễn Quyết Thắng 

 

 

Nguyễn Quyết Thắng và Minh Chiến 1969 

Tôi được chở thẳng đến Bệnh Viện Dã Chiến 
Banmethuột cấp cứu, khám nghiệm và lập hồ sơ, 
họ gắn lên tôi một bình nước biển, dùng một loại 
thuốc sát trùng sủi bọt trắng như xà bông chà phết 
lên thân thể tôi, những chỗ bị thương máu rịn ra 
thấy rõ dưới lớp bọt trắng, suốt từ vai trái xuống 
đến chân, là những mảnh nhỏ của B40 rải khắp, 
như nắm cát tung vào người tôi, lỗ chỗ không thể 
đếm được là bao nhiêu. Một mảnh lớn bay ngang 
mông đùi, cắt mất đi một khoảng da thịt to bằng 
miệng chén, mảnh khác nằm sâu trong bắp chân, 
tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm to bằng đầu ngón 
tay. Một mảnh lớn bay ngang lưng, rạch một 
đường từ trái qua phải, nếu mảnh đạn vào sâu 
chút nữa thì xương sống của tôi đã bị đứt làm 2 
đoạn, sẽ tàn tật và ngồi xe lăn suốt đời, ( có thể 
ngồi xe lăn được không ?).  
 
Thêm một mảnh hiểm nghèo nữa sớt ngang sau 
ót, giá như chỉ vào sâu thêm 1 cm nữa thì gân và 
xương cổ cũng đứt đôi và tôi đã chết ( liệu có chết 
được không ?). Phía mắt cá của bàn chân phải, bị 
cả chùm mảnh lựu đạn tạt vào, lúc ban đầu chỉ 
thấy hơi thốn, giờ thì hoàn toàn tê dại, không thể 
dùng đến nó được nữa, 3 trái lựu đạn mà những 
người lính đã đeo bên mình, đã bị 2 trái B40 bắn 

trúng, phá hư thìa an toàn khiến lựu đạn phát nổ, 
vô tình nó đã tiếp tay với giặc giết hại vài đồng đội 
của mình, nếu nó nổ gần hơn chút nữa thì bàn 
chân của tôi cũng nát bấy chẳng còn nguyên vẹn.  
Nhóc Toản đeo sau lưng chiếc máy truyền tin 
PRC25 thường cận kề bên tôi, đã hứng tất cả 
mảnh đạn thay cho tôi, chiếc máy bể nát và thân 
hình không còn toàn vẹn, thương cho anh người 
trai trẻ yêu đời mới 18 tuổi, thích hát cải lương. 
Đầu ngón tay trỏ bấm đàn guitar của tôi, gìờ cũng 
bị bung ra như nụ hoa huệ, cái móng tay thì đã bay 
đâu mất. Còn nữa, tiếng nổ chát chúa cận kề của 
trái pháo đã làm rách màng nhĩ tai trái, hệ thống 
thính giác bị dập vỡ, một dòng máu đỏ ứa ra, tôi 
đã bị điếc một bên, còn tai kia bị ù đi, không còn 
nghe một âm thanh nào cả, mãi cho đến cả tháng 
sau mới bắt đầu nghe được, với những âm thanh 
lệch lạc không định hướng. Từng mảnh thịt vụn và 
óc cháy đen khét lẹt, quấn chặt vào lọn tóc, quyện 
xát vào da đầu, tạo lên mùi tanh tưởi nhờn nhợn, 
khiến tôi muốn nôn oẹ khi nghĩ đến. Sau này Minh 
Chiến đã dùng alcool cặm cụi vuốt từng lọn tóc, 
đôi khi phải cắt bỏ từng chùm, để làm sạch. Riêng 
cái mùi khét đó vẫn theo ám ảnh tôi đến cả năm 
sau.  
Nằm trong phòng tiếp nhận cùng với nhiều thương 
binh khác ở các nơi đưa về, suốt đêm tôi không 
ngủ được vì vết thương hành hạ, máu cứ rỉ ra làm 
tâm hồn bất an. Thêm vào đó, những tiếng gào thét 
đau đớn của vài người chung quanh, càng làm tinh 
thần tôi xao động... Nhờ Ban Tiếp Nhận thông báo 
cho chú tôi ở Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu biết tin, chú tôi 
đã vội vã chạy vào, mang theo cả chăn mền, quần 
áo ấm, bố mẹ tôi chắc cũng đã biết tin, hẳn không 
ai ngủ được vì lo lắng cũng giống như tôi, mong 
sao cho trời mau sáng để được gặp lại nhau.  
Ước muốn xóa tan đi nỗi ám ảnh thê lương của 
đêm dài tối ám, nằm buồn nghĩ đến hoạt cảnh vừa 
qua, nghĩ đến tương lai cùng nỗi buồn thân phận, 
một nỗi buồn mông lung và sâu thẳm. Mười hai 
người ?.. hừm !! mười hai người chỉ còn mình tôi 
tương đối được toàn vẹn, thằng Y-Dhuyn cụt tay 
lủng ruột đưa 
vào phòng cấp 
cứu có qua 
khỏi đêm nay 
không ? hay 
cũng cùng 
chung số phận 
với 10 người 
vắn số kia? Kể 
từ nay thằng Y-Kron không cần năn nỉ xin nghỉ 
thêm vài ngày phép để về chơi với con vừa chào 
đời nữa. Nhớ ngày được vợ cưới xong lại phải 
quay về đơn vị, vợ Y-Kron sướt mướt năn nỉ xin 
được theo chồng cùng ra ở ngoài tiền đồn (dân tộc 
thiểu số còn giữ phong tục mẫu hệ, đàn bà đi cưới 

 

ảnh minh họa 
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chồng)... Tôi không còn được ăn những miếng thịt 
kỳ đà, thịt khỉ, cheo, mà mỗi lần săn được mồi, 
Tám luôn nhớ để phần riêng cho tôi trong loong 
Guigoz.. Không còn được ăn bát canh ngon nấu 
bằng tổ kiến lửa có vị chua ngọt, và nồi kho đọt cây 
mây rừng đắng nghét của Y-NangPac.. Không còn 
nghe nhóc Toản lải nhải hát cải lương "Lương Sơn 
Bá-Chúc Anh Đài"... Và ông Nhài khó tánh, lúc nào 
cũng cằn nhằn không hài lòng với bất cứ chuyện 
gì... Giờ tất cả cũng đều im hơi lặng tiếng, tất cả 
đã vào thinh không, đã thay tâm đổi tính .. ít nói, 
đã đổi hướng đi. Giả dụ như mảnh đạn đi sâu hơn 
một chút nữa qua cần cổ của tôi, thì giờ này tôi 
cũng như họ, nằm xuôi tay gói kín trong mảnh 
poncho tối tăm, gói kín niềm đau vết thương tuôn 
trào máu đỏ của cha, thịt hồng của mẹ, gói kín kỷ 
niệm gamen cơm chan đầy nước mưa thay canh 
rau rừng lạt phách, gói kín lời dự định tỏ tình ước 
mong ngày cưới mau đến cùng Minh Chiến. 
 
Này bạn! những chiến hữu trẻ của tôi ơi ! tôi cũng 
cùng một thời khắc, một hoàn cảnh mất mát như 
các bạn thôi, chỉ khác một chút là tôi còn nhúc 
nhích cục cựa, còn các bạn thì không! vậy xin hỏi 
các bạn có cần tôi giúp điều gì ? nói điều gì cho 
các bạn? 
- Đưa thẻ bài cho gia đình biết tin nhé ? Phải nói 
sao đây lời an ủi ? khi vợ con cầm "đồng tiền tử" 
trên tay tuôn trào nước mắt ? 
- Có bất mãn hay hài lòng ? có tủi hờn hay hãnh 
diện khi đã hy sinh cho tổ quốc, được Tổ Quốc Ghi 
Ơn ? 
- Có mãn nguyện hay tiếc nuối ? mang căm thù 
hay tha thứ cho bọn cộng phỉ tàn ác ?  
- Ừ ! bọn nó cũng đã chết phanh thây rồi đấy ? - 
Hãy nói đi ! Ý bạn thế nào ? - Phải làm gì bây giờ 
? - Sao lại lặng im như thế ?  
- À ! mà cũng phải ! Hỏi: là đã sai , mà Trả Lời: lại 
càng sai hơn nữa.  
 
Cuộc chiến thì quá dài và đời lính của tôi lại qúa 
ngắn. Xung phong đầu quân theo tiếng gọi của non 
sông, tưởng rằng sẽ được góp phần mau chóng 
dẹp tan nạn cộng sản, mong có một nền hoà bình 
vĩnh viễn nơi quê nhà, nào ngờ lại bị loại khỏi vòng 
chiến một cách lãng nhách, vô duyên, một điều 
không mong tưởng. Đi hành quân, đi chiếm mục 
tiêu, mở đường, phục kích, mong đối diện quân 
thù để chiến đấu một phen thật hào hùng, Nào ngờ 
phục kích giặc lại bị lọt kích giặc, tôi thẹn thùng với 
chúng bạn, thẹn với chàng Khánh Bộ Binh, thẹn 
với thằng Hoàng, thằng Khoa Thiết Giáp, thẹn với 
Tấn Lôi Hổ, thằng Tây "Thẹo" Hải Quân, và cả đứa 
em đăng lính Nhẩy Dù lúc tuổi chưa đầy 18. Tất cả 
cùng bỏ trường bỏ lớp, xung phong đầu quân sau 
Tết Mậu Thân ngập tràn khói lửa... 
 

Sáng hôm sau, xe chở tôi về Quân Y Viện Sư 
Đoàn 23. Nằm trên băng ca được khiêng vào bệnh 
xá, tôi đã thấy dáng mẹ, cùng người yêu nhỏ bé 
đứng chờ trước cửa, tất cả mừng rỡ khi thấy tôi 
xua tay ra hiệu : " không có sao ! ". 
Mọi người cùng uà vào phòng, kể từ hôm đó Minh 
Chiến bỗng trở thành y-tá riêng săn sóc đặc biệt 
cho tôi, không quản ngại giờ giấc. Hai cánh chân 
đều bị băng bó, di chuyển thật khó khăn, mãi 2 
tuần sau tôi mới đi bằng nạng gỗ một mình được. 
Người duy nhất của đơn vị đến thăm tôi trong 
Quân Y Viện là Thượng Sĩ già Trần Văn Khuy ban 
hậu cần, ông trao cho tôi tiền lương trong tháng, 
và cho biết cả đơn vị đã lên đường qua Hạ Lào. 
Ông Khuy là người hay kể và khoe với tôi về đứa 
con gái yêu qúi của ông đang còn ngồi trong 
trường Trung Học, ý ông mong muốn tôi sẽ là con 
rể của ông trong tương lai. 
 
Thời gian thấm thoát trôi qua gần một năm, tôi ra 
trình diện Hội Đồng Giám Định Y Khoa tại Quân Y 
Viện Banmethuột, nơi đây hiện diện khoảng ba 
chục thương phế binh, Bác Sĩ Hội Đồng Giám Định 
gồm có Thiếu Tá Lạng, Đại Úy Phu và một Đại Úy 
khác tôi không nhớ tên, họ kêu tên từng người, đọc 
lý lịch hồ sơ bệnh án, xem xét từng vết thương và 
đưa ý kiến quyết định : 
-Thương binh... số quân... cấp bậc ... đơn vi ... 
nhập ngũ ngày ... bị thương ngày ... hoàn cảnh 
thương tật hiện tại ... đề nghị : thương phế binh 
loại 2. 
- Loại 2 . 
- Đồng ý loại 2, anh có thắc mắc hay khiếu nại gì 
không ??... 
Tôi chống nạng, cầm giấy quyết định về trình diện 
Trung Tâm Giải Ngũ Quân Khu 2 tại Nha Trang để 
lập thẻ Thương Phế Binh và nhận hồ sơ giải ngũ. 
Thương Phế Binh loại 2, loại tàn phế nhẹ có thể tự 
sinh sống, không được nhận sự cấp dưỡng tàn 
phế của chính quyền.  
Tôi đi tìm một công việc để sinh nhai và lập cuộc 
sống mới, làm thư ký hành chánh, cho một công ty 
xuất nhập cảng gỗ tại Nhơn Cơ - Quảng Đức. Tình 
cờ một hôm vào thị xã Gia Nghĩa - Quảng Đức, 
gặp lại 2 người lính trước kia cùng trong đại đội 
Thám Kích 411 cũ, nay lại chuyển qua phục vụ 
trong nghành truyền tin của Địa Phương Quân. 
Vượng và Toàn rưng rưng kể lại rằng : sau khi tôi 
bị thương cùng một số chiến hữu tử trận bên đồi 
Chư Cúc, đơn vị tôi được điều động xát nhập cùng 
2 đại đội Thám Kích khác qua chiến đấu tại vùng 
Hạ Lào, đa số trong đơn vị tôi đã chết trong những 
cuộc giao tranh khốc liệt, một số tử nạn vì phi cơ 
trực thăng tiếp cứu đã bị rớt trên đường trở về, 
quân số còn lại qúa ít không đủ tái lập đơn vị, cho 
nên họ đã được thuyên chuyển qua những nghành 
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hoặc đơn vị chủ lực khác, Đại Đội 411 Thám Kích 
bị xóa tên kể từ ngày đó.  
 
Tôi bôi hồi xúc động, từng khuôn mặt hiện ra trong 
trí, điểm danh từng người, từ trái qua phải từ trước 
ra sau dường như còn thuộc lòng không xót ai. 
Những khuôn mặt tuổi từ 18 cho đến 40, luôn rạng 
rỡ khi được tôi dậy hát những bài ca hùng tráng. 
Thích thú cười đùa khi tôi dậy bài "Qua Cầu Gió 
Bay" - "Lý Khỉ Đột". Tôi thấy tôi cũng đã chết theo 
mọi người trong đơn vị, tự dặn lòng từ nay lặng 
câm, sẽ không nhắc đến nữa, cuộc đời binh 
nghiệp của tôi tan tành sau tiếng nổ đầu tiên. Giờ 
đây tôi không còn được tiếp tục chiến đấu trực tiếp 
bằng súng đạn cho quê hương nữa. Có chăng chỉ 
bằng lời ca tiếng hát đánh thức lương tâm con 
người. Họa chăng chỉ bằng tiếng đàn xóa tan bạo 
lực, hận thù, và tủi nhục... 
 
Sau bao ngày tháng, những mảnh đạn như những 
hạt cát nhỏ trên thân thể đần dần lồi lên mặt da, tôi 
có thể tự nậy, cào, bấm, nặn ra trong những lần đi 
tắm, mong gột sạch đi tất cả, nhưng bàn chân phải 
vẫn luôn tê buốt, xưng to - bầm tím, tôi phải dùng 
những cuộn compress quấn chặt lại, giống như 
Hoàng Hậu bên Tầu với lệ bó chân cổ xưa, hy 
vọng nó sẽ nhỏ lại để đi lọt đôi giầy. Tôi phải chịu 
điếc một bên tai, những âm thanh như tiếng ve 
kêu, mưa đổ suốt ngày đêm không bao giờ dứt. 
Những mảnh lựu đạn vẫn còn nguyên đó, thỉnh 
thoảng nó lại hành hạ tôi mỗi khi trở trời, giá buốt. 
Nhưng nỗi đau ở vết thương nơi bàn chân vẫn 
không thể so sánh với nỗi đau trong tâm hồn, nó 
nằm đó, dồn nén, chờ đợi... 
 
Giữa chốn bình yên và dạt dào hạnh phúc của 
mảnh đất Hòa Lan nhỏ bé đã cưu mang một đời 
sống mới an lành, đầy ắp tình yêu của nhân loại, 
tình đồng hương , tình bằng hữu và của tình đầm 
ấm gia đình. Để tưởng nhớ một thời trai trẻ trong 
chiến tranh tương tàn, của một quê hương ngàn 
đời đau khổ, cay đắng và mất mát qúa nhiều mà 
giờ đây vẫn còn tiếp diễn. Để gởi đến những khuôn 
mặt, những tên gọi trong phạm vi bài viết này, một 
lời cám ơn nồng nàn trìu mến: 
 
- Nguyễn Đắc Trung - Lê Thị Thúy Yên: Đa tạ tình 
bạn thanh tao, những chén cơm mặn nồng, một 
chỗ nằm đầm ấm và để trả lời một câu hỏi đã hứa 
sẽ trả lời từ năm 1981. 
 
- Minh Chiến : Đã săn sóc và giúp đỡ suốt thời gian 
nhập viện 1969, trong những hoàn cảnh thật khó 
khăn, nhưng đậm đà quyến luyến, yêu thương. 
 
- Vương Quốc Hòa Lan : Hồi phục quyền làm 
người trong đất nước tự do, nhân bản thật sự. Sau 

những ca mổ đã giúp tôi nghe rõ lời thì thầm của 
cỏ cây, âm thanh của gió suối và nhịp đập của trái 
tim... Mang được " Đôi Hia Bẩy Dặm " để vượt qua 
miền sa mạc Sahara nóng bỏng , leo lên đỉnh tuyết 
trắng Zermatt buốt giá, mà không gặp trở ngại gì. 
Xin gởi đến những người bạn chiến binh đã khuất 
với những vết thương không bao giờ hồi phục, đã 
một thời chia cay xẻ đắng : 
- Hạ Sĩ Lê Văn Tây, Hải Quân HQ10 : hy sinh trong 
Hải trận Hoàng sa 1974 .  
- Chuẩn Úy Phan Hồ Khánh, Bộ Binh : mất tích 
trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1974. 
- Bác Sỹ Đại Úy Phạm Văn Phu : Qua đời vì bệnh 
kiết lỵ trong lao tù Suối máu 1979. 
- Thượng Sĩ Trần Văn Khuy, Ban Hậu Cứ : qua đời 
vì bệnh ung thư gan BMT 1971. 
- Trung Sĩ Trần Châu, Thiết Giáp : Tử nạn trên đèo 
Phượng Hoàng 1975 
- Chuẩn Úy Nguyễn Hữu Tuấn, Đề Lô pháo binh : 
Hy sinh tại quận Buôn Hô - Daklak 1970. 
- Và toàn thể Đại Đội 411 Thám Kích, thuộc Tiểu 
Đoàn 23 Tổng Hành Dinh Sư Đoàn 23 Bộ Binh: 
Những chiến hữu đã mến thương tôì, cũng là 
những người tôi hằng quý mến nay đã nghìn trùng 
xa cách, với một niềm nhớ khôn nguôi, một nỗi đau 
không dứt, một tình thương trải rộng và một tiếc 
nuối vô bờ... 
 
" Một giọt nước mắt này 
Thương gởi về nơi ấy  
Cứ vui và hãy nhận  
Làm qùa tặng chia tay ". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà hàng Deli Tasty 

 

Cần 2 nhân viên giúp việc nhà bếp  
và 2 nhân viên phục vụ khách (chạy 
bàn). 
Mọi chi tiết xin lạc qua địa chỉ: 
Deli Tasty 
Meent 40 
3011 JL Rotterdam 
Email: naambestelling@live.nl 
M: 010-4111116 
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Bảng vàng đề tên 

Thế hệ nối tiếp và niềm hãnh diện chung 
Lts. Nếu tính từ mốc thời gian của nhóm 64 người Việt tỵ nạn đầu tiên đặt 

chân đến Hòa Lan hồi tháng 9 năm 1976 thì năm nay, chúng ta đã hiện diện 

41 năm trên quê hương thứ hai này. Thế hệ con em chúng ta nay đã lớn khôn 

và chúng ta rất hãnh diện về sự thành đạt của chúng, xuyên qua các cuộc trò 

chuyện thăm hỏi nhau của các bậc phụ huynh chúng ta có thể biết được phần 

nào. Xét rằng việc học hành thành đạt của thế hệ nối tiếp không những là 

niềm hãnh diện riêng của cá nhân, của gia đình mà còn là niềm tự hào chung 

của cộng đồng và của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta bôn ba nơi xứ người, đi lánh nạn cộng sản, nhưng 

khi đến quê hương mới chúng ta đã đóng góp vào xã hội bằng cách dạy dỗ, giáo dục con em trở thành 

những người hữu ích cho xã hội. Trong dòng suy tư ấy, Ban Biên Tập VNNS mở mục này để kêu gọi 

các bậc phụ huynh có con em học hành thành đạt, xin vui lòng thông báo về tòa soạn để được đăng 

trên mục này cùng chia sẻ niềm hãnh diện chung. Trong số này VNNS xin hân hạnh giới thiệu đến quý 

độc giả các cháu vừa đậu bằng VWO trong niên học vừa qua. 
 

*   *   *

Ban Biên Tập VNNS xin chúc mừng các cháu và quý phụ huynh sau đây: 
1- Nguyễn Kim Phương Thảo, ái nữ của anh chị Nguyễn Văn Sơn (Amstelveen) đã đậu bằng 
Gymnasium hạng ưu tại trường trung học Keizer Karel College – Amstelveen. Dự tính tương 
lai của nữ sinh Phương Thảo sẽ theo học tại trường đại học TU-Delft, phân khoa Wiskunde & 
Techniek. 
 
2- Lê Nam Phương, sinh năm 1999, trưởng nữ của ông Lê Cao Hoạch và bà Trần Thị Phượng 
đã đậu bằng Gymnasium tại trường trung học HET Stedelyk Gymnasium – ‘S-Hertogenbosch 
vào ngày 14-6-2017.  Dự tính tương lai của nữ sinh Nam Phương sẽ theo học trường đại học 
kỹ thuật Eindhoven, phân khoa Psycholgy& Technology. 
 
3- Trần Ái Thương, sinh năm 2000, trưởng nữ của ông Trần Thanh Tâm và bà Lê Cao Ngọc 
Nga đã đậu bằng Gymnasium tại trường trung học Sint-Janslyceum Gymnasium-Cum Laude – 
‘S-Hetogenbosch vào ngày 14-6-2017. Dự tính tương lai của nữ sinh Ái Thương còn trong sự 
cân nhắc lựa chọn theo sở thích riêng, em sẽ quyết định sau.   
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Góc bạn trẻ 

Hành Trang Việt Ngữ: 

Sổ Tay Chính Tả và bộ Việt Sử Bằng Tranh 
Trangđài Glassey-Trầnguyễn 

 

 
 
Bao năm miệt mài 
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt (CLB Hùng Sử Việt) và 
Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam 
Calfiornia (Ban Đại Diện) vừa cho ra mắt “Sổ Tay 
Chính Tả Tập 1" (STCT) và bộ “Việt Sử Bằng 
Tranh Tập 1-4” (VSBT). Chương trình ra mắt sách 
được trực tiếp truyền hình trên Đài SBTN tại 
Garden Grove, California vào chiều Chúa Nhật, 28 
tháng 5, 2017. Đây là một chương trình đặc biệt 
nhằm giới thiệu các tài liệu tham khảo về tiếng Việt 
khá quan trọng, nhất là cho việc sử dụng tiếng Việt 
hằng ngày, từ cách nói đến cách viết. Chương 
trình bao gồm các phần phát biểu cảm tưởng và 
văn nghệ sinh động nhằm đề cao những nét đẹp 
của tiếng Việt. 
Ban Đại Diện và CLB Hùng Sử Việt đã có buổi họp 

ngày 26 tháng Ba, 2017 tại Văn phòng Ban Đại 

Diện thuộc thành phố Westminster, California, để 

chuẩn bị cho những giai đoạn cuối của việc soạn 

và in sách, cũng như cho buổi ra mắt sách. Theo 

biên bản buổi họp do tôi lập, Gs Song Thuận cho 

biết, “STCT là kết quả haṇg thứ, từ viêc̣ soaṇ Tự 

Điển Viêṭ Nam Hải Ngoaị, bắt đầu từ tháng 10-

2011 đến nay, đã 6 năm. Trong lúc làm tự điển, 

chúng tôi thấy có nhiều chữ chỗi nhau, không giải 

thích được. Chúng tôi xét 4 phương pháp của ông 

Lê Ngoc̣ Tru ̣khi soaṇ STCT. Thứ nhất, viết chính 

tả theo cách nói: nghe sao, viết vâỵ. Tuy nhiên, 

trong tiếng Việt có nhiều chữ đồng âm, khó phân 

biêṭ; từ ngữ ba miền laị được phát âm khác nhau, 

không thống nhất được. Do đó, chúng tôi không 

theo phương pháp 1. Thứ hai, phải phân biêṭ nghiã 

của hai chữ, như 'châu' và 'trâu.' Chúng tôi choṇ 

phương pháp này. Thứ ba, chọn theo số đông. 

Chúng tôi không dùng phương pháp này, vì số 

đông không phải lúc nào cũng đúng. Thứ tư, viết 

chính tả theo từ nguyên, ví dụ sà lách (salade), sà 

bông (savon), etc. Chúng tôi chi ̉ dùng phương 

pháp 2 và 4 mà ông Lê Ngọc Trụ đề ra.” Các tài 

liệu tham khảo trong quá trình biên soạn gồm các 

tự điển cổ nhất như của Huỳnh Tiṇh Của đến mới 

như Lê Văn Đức. Bác sĩ Đinh Thái Sơn, Chủ Tịch 

Ban Điều Hành CLB Hùng Sử Việt, đã nhớ lại 

những tuần lễ miệt mài coi lại bản thảo STCT. Ông 

tin tưởng, “Quyển sách sẽ có giá tri ̣khi nó theo một 

phương pháp khoa hoc̣.” Gs Song Thuận tán 

đồng, song cũng đưa ra nhận xét về việc dung hoà 

giữa khoa học và thói quen. Ông nói, “Tuy nhiên, 

có nhiều chữ mình phải chấp nhâṇ chữ mà moị 

người đã quen. Như khoái trá' đúng ra là 'khoái 

chá,' chá là chả, ăn ngon quá, là thích, nhưng 

nhiều người đã quen 'khoái trá' nên không đổi laị 

'khoái chá' được.” 

Tôi được biết về sinh hoaṭ của CLB Hùng Sử Viêṭ 

đã nhiều năm, nhưng mãi đến năm 2013 thì mới 

liên lạc với hội. Ngày 20 tháng 8, 2013, tôi đã email 

Gs Song Thuâṇ để bày tỏ lòng biết ơn khi nhận 

quyển sách "Những Bài Hoc̣ Lic̣h Sử" do Gs phổ 

biến tại Khoá Tu Nghiêp̣ Sư Phaṃ kỳ thứ 25 năm 

đó, và rất mừng có được một tài liệu quý giá như 

vậy cho việc giảng dạy Việt ngữ. Tôi đã ngưỡng 

mộ những công viêc̣ mà Gs vẫn làm trong nhiều 

năm nay, nhất là khi thấy CLB Hùng Sử Việt ngày 

càng lớn mạnh và mở rôṇg đến nhiều côṇg đồng 

Viêṭ My ̃khác ngoài Quâṇ Cam. Tôi muốn tìm mua 

quyển "Đề nghị thống nhất cách viết Chữ Quốc 

Ngữ," và chia sẻ với Gs bài tôi viết theo chủ đề của 

Khoá năm đó được đăng trên Diễn Đàn Thế Kỷ 

với tựa đề "giữ tiếng Việt, vững nước Việt." Gs 

Song Thuâṇ đã hồi âm ngay, và dăṇ tôi sửa laị vài 

lỗi đánh máy sai trong "Những Bài Hoc̣ Lic̣h Sử." 

Nhân đó, Gs mời tôi tham gia vào Nhóm Thực Hiện 

Từ Điển Viêṭ Nam tại Hải Ngoại với buổi họp hàng 

tháng. Tuy lúc đó tôi có hai con còn nhỏ, mà môṭ 

cháu còn nằm nôi, nhưng tôi vẫn đến hop̣ để tìm 

hiểu thêm về công viêc̣ của Nhóm. Tôi là người 

nhỏ tuổi nhất trong nhóm, và là người nữ duy nhất 

hoăc̣ trong số 2 người nữ có măṭ, tuy trong Nhóm 

có nhiều vi ̣nữ lưu vẫn luôn góp sức cho viêc̣ biên 

soaṇ qua email. 

Trong những trao đổi và thảo luâṇ qua email cũng 

như taị các buổi hop̣ để soaṇ TĐVNHN và STCT, 

tôi nhâṇ thấy Nhóm Biên Soaṇ làm viêc̣ với tinh 

thần tận tâm, nhẫn nại, dân chủ, khoa học, và cầu 

toàn, nhất là vị Chủ Biên. Có lần, khi đến họp, tôi 

mới biết Gs Song Thuận vừa đi soi ruột về, bác sĩ 

buộc phải nghỉ ngơi, không được ra khỏi giường. 

Vậy mà ông vẫn đến họp, và tuy vẻ mặt xanh xao, 

ông vẫn chủ toạ buổi họp và bàn luận rất sôi nổi. 

Khi có môṭ chữ cần được cân nhắc hay có điều gì 
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cần thảo luâṇ, thì vi ̣Chủ Biên email cho moị người 

để trưng cầu ý kiến. Sau đó, nhiều thành viên góp 

ý kiến cũng như đưa ra những tài liêụ tham khảo 

để rôṇg đường bàn luâṇ. Những vi ̣ trong Nhóm 

Biên Soaṇ đa số đều là những chuyên gia thuôc̣ 

nhiều ngành nghề khác nhau trước 1975, nên tôi 

thấy, đây là điểm maṇh của Nhóm. Bởi vì khi bàn 

đến những chữ nào thuôc̣ chuyên ngành gì, thì 

cũng có người đã sống qua môi trường đó để góp 

ý cách thực tế, nhất là vì STCT và TĐVNHN nhắm 

tới những từ ngữ thông duṇg trong đời sống hằng 

ngày. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ, 

Nhóm đưa vào STCT những chữ không quá thông 

dụng, nhưng lương tâm nhà giáo buộc phải sửa lại 

cho đúng. Chẳng hạn trong email ngày 13 tháng 

Tư, năm 2016, Gs Song Thuận xin ý kiến của 

Nhóm về chữ ‘chày sương.’ Ông tham khảo 5 

quyển tự điển khác nhau, và 3 quyển không nhắc 

tới chữ này, còn 2 quyển kia thì định nghĩa giống 

nhau nhưng lại định nghĩa sai. Ban đầu, ông cũng 

muốn bỏ qua từ "chày sương" vì thấy không thông 

dụng. Nhưng vì định nghĩa trong 2 tự điển kia đều 

không chính xác, liệu Nhóm Biên Soạn có cần định 

nghĩa lại cho đúng không? Sau những đóng góp ý 

kiến, chữ ‘chày sương' đã được đưa vào STCT với 

giải thích như sau ở trang 60-61: chày sương: 

(tiếng văn chương, văn hào Nguyễn Du dùng khi 

viết Truyện Kiều, dựa theo tích chày ngọc và cối 

ngọc giã thuốc tiên. Xem ghi chú trong Truyện 

Kiều): Chày sương chưa nện cầu Lam (ý nói Kim 

Trọng và Thuý Kiều chưa phải là vợ chồng).  

 Nếu Nhóm Biên Soạn đã mất sáu năm mới hoàn 

tất STCT, thì bộ Ban Đại Diện cũng mất nhiều năm 

để tái bản bộ VSBT. Bộ sách vốn do Tác giả Bùi 

Văn Bảo (thân sinh của cố Nhà báo Bùi Bảo Trúc) 

thực hiện, bao gồm 30 tập, được in và phát hành 

tại Canada bắt đầu từ tháng 9 năm 1989 cho đến 

tháng 12 năm 1990 thì hoàn tất. Sách kết hợp lịch 

sử và văn hoá Việt Nam, do 20 họa sĩ khác nhau 

minh hoạ. Trong Tập Một, bộ cũ, với nhan đề 

“Huyền Sử Đời Hùng,” của Nhà xuất bản Quê 

Hương, tác giả Bùi Văn Bảo viết: “Việt Sử Bằng 

Tranh được biên soạn theo đúng diễn tiến liên tục 

của lịch sử Việt Nam, nghĩa là từ đời Hồng Bàng 

cho tới nhà Nguyễn Tây Sơn. Như vậy VSBT 

không phải là những tiểu truyện rời rạc của từng 

danh nhân một như mấy cuốn truyện tranh đã xuất 

bản từ xưa đến nay, mà tập trước của VSBT liên 

hệ đến tập sau một cách chặt chẽ.” Gia đình học 

giả họ Bùi đã ủy quyền và trao bô ̣sách cho Ban 

Đại Diện để tiếp tục phổ biến đến cộng đồng người 

Việt hải ngoại, nhất là qua việc giảng dạy Việt Ngữ 

ở khắp nơi. Sau buổi họp hồi cuối tháng Ba, Thầy 

Đặng Ngọc Sinh đã khoe với tôi Tập I của Bộ 

VSBT. Thấy hình ảnh màu sắc thật nghệ thuật, tôi 

hỏi, “Mình tô màu bằng tay hay vi tính, thưa Thầy?” 

Thầy Sinh đáp, “Cả hai cách, nhưng phần lớn là tô 

bằng tay, vì có nhiều chi tiết không dùng vi tính 

được.” Thầy Sinh là người chuyên Toán, nhưng lại 

được trời phú cho tài vẽ đẹp, nên đã miệt mài trong 

nhiều năm ‘nhuận sắc' cho hình ảnh minh hoạ của 

bộ Việt Sử, vốn nguyên thuỷ chỉ là hình phác hoạ 

trắng đen. 

Tài liệu quý báu 
Là người đầu tiên phát biểu trong ngày ra mắt 

sách, Giáo sư Nguyễn Song Thuận đã gửi lời chào 

trân trọng đến mọi người, “thay mặt Nhóm Tác Giả 

gồm hàng trăm quý vị trí thức hải ngoại và thầy cô 

giáo dạy Việt ngữ.” Ông tiếp, “Mỗi dân tộc đều có 

một tiếng nói riêng. Dân tộc nào cũng trân quý, gìn 

giữ và  hãnh diện về  tiếng nói của mình. Dân tộc 

Việt cũng vậy. Tiếng nói được ký hiệu bằng những 

hình vẽ, hay những chữ cái ghép lại, với mục đích 

để học hỏi và lưu truyền tư tưởng cho đời sau: Đó 

là chữ  viết. Chữ viết là một sinh ngữ, có đời sống, 

từ bán khai  đến chân, thiện, mỹ rồi bị huỷ  diệt hay 

tái sinh. Theo truyền thuyết, nước ta đã  có chữ 

viết từ thời lập quốc. Ngày nay ta có chữ nôm trông 

giống chữ Hán và chữ quốc ngữ trông giống chữ 

viết của người Âu Mỹ. Chữ quốc ngữ chính là Chữ 

Việt. Muốn Chữ Việt được thống nhất, trong sáng 

và đẹp đẽ, Nhóm Thực Hiện Từ Điển Tiếng Việt 

Tại Hải Ngoại chúng tôi đề nghị một số phương 

pháp và mẹo luật như sau. Thứ  nhất: dùng 

phương pháp so sánh và phân biệt chữ đồng âm 

và tôn trọng luật tự nguyên, như Học Giả Lê Ngọc 

Trụ đã đề ra. Thứ hai: đề nghị một số "mẹo luật" 

để dễ nhớ, như mẹo đội mũ phân biệt dấu mũ, mẹo 

"dùng sức" phân biệt "d đ " hay "gi", mẹo "hỏi, ngã" 

bằng hai câu thơ: Cô Huyền mang nặng ngã đau, 

Cậu Ngang sắc mắc hỏi sao thế này…  Sau 6 năm 

miệt mài nghiền ngẫm, họp bàn, tham khảo hàng 

chục cuốn Tự Điển và sách giáo khoa trước và sau 

1975, cũng như áp dụng các phương pháp khoa 

học, chúng tôi cho xuất bản cuốn Sổ Tay Chính Tả 

- Tập 1 này, dưới dạng bảng so sánh, dễ đọc dễ 

hiểu. Sổ Tay Chính Tả  sẽ dùng làm nền cho cuốn 

Từ Điển Tiếng Việt xuất bản tại hải ngoại nay mai. 

Chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến và 

đề nghị quý báu của toàn thể  quý vị, ngõ hầu có 

thể làm cho Chữ Việt mỗi ngày thêm phong phú và 

trong sáng, xứng đáng là một trong những sinh 

ngữ  thiết thực, đóng góp cho nền Văn Minh Nhân 

Loại trên hành tinh này.” Kế đến, Thầy Vũ Hoàng 
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thay mặt cho Ban Đại Diện đã trình bày về nguồn 

gốc của bộ VSBT, cũng như quá trình tái bản công 

phu từ bản gốc của nhà giáo Bùi Văn Bảo. Thầy 

nói, “Thay mặt cho BĐDCTTVNNC, tôi xin được 

hân hạnh giới thiệu đến quý vi 4 trong số 15 tập sử 

bằng tranh bộ mới. Nguyên tác của bộ sử nầy gồm 

30 tập khổ 5.5"x7.5" do cụ cố nhà Giáo Bảo Vân 

Bùi Văn Bảo ấn hành. Sau nầy bộ sách đã được 

gia đình của cụ ưu ái và tin tưởng tặng cho BDD 

và cho phép chúng tôi được quyền hiệu đính và tái 

bản, cứ 2 quyển nhỏ trở thành 1 quyển lớn khổ 

8.5" x 11", in  trên giấy láng, hình màu tuyệt đẹp và 

bằng cả 2 thứ tiếng, Việt và Anh, để cho các em 

sinh ra và lớn lên tại hải ngoại, cũng như người 

bản xứ có thể đọc và tìm hiểu về Sử Việt Nam. Một 

vài người đã hỏi chúng tôi rằng, động lực nào, 

nguồn tài trợ ở đâu và trở ngại nào trong việc hiệu 

đính và tái phát hành bộ sử mới nầy? Thưa quý vị, 

ngoài việc tái bản hàng năm sách Giáo Khoa để có 

đủ tài liệu giảng dạy cho  khoảng 200 các trường 

trong Hoa Kỳ và ngoại quốc, việc dành ra một số 

tiền khá lớn để in 4 tập sử bằng tranh đầu tiên cũng 

là một thách thức lớn đối với  chúng tôi.” 

Nhưng vì thấy công việc in lại bộ VSBT là cấp thiết 

và cần thiết, BĐD đã không ngần ngại dành ra một 

ngân sách 32 ngàn đô để in bốn tập đầu. Quá trình 

thực hiện đầy công phu, như Thầy Hoàng kể lại, 

“Trước hết phải tìm các họa sĩ vẽ lại một số hình 

và tô màu lại các hình trong sách cho bắt mắt các 

em hơn. Nhờ người đọc lại toàn bộ và chỉnh sửa 

lại các lỗi chính tả, các câu văn sao cho gọn nhưng 

đầy đủ ý nghĩa và dễ hiểu; tìm các nhà chuyên về 

dịch thuật để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh 

cũng gọn gàng và đầy đủ ý nghĩa. Sau cùng là tìm 

người layout và nhà in. Những người nầy đã đóng 

góp công của một cách đáng kể để cho chúng ta 

có được 4 tập Việt Sử Bằng tranh đầu tiên mà quý 

vị thấy hôm nay. Một nỗi băn khoăn nữa là không 

biết các trường, các phụ huynh và những người 

còn thiết tha với tiền đồ tổ quốc có đón nhận bộ sử 

nầy hay không? Nhưng dù sao đi nữa thì bộ sử 

mới cũng phải được cho ra mắt quý vị hôm nay.” 

Thật ra, sự quan tâm đến bộ Việt Sử vốn đã có từ 

nhiều năm. Thầy Hoàng nói, “Tôi nhớ cách đây 3 

năm, cũng nhân một buổi trực tiếp truyền hình ra 

mắt bộ sách Giáo Khoa của Ban Đại Diện, chúng 

tôi cũng đã giới thiệu bộ VSBT nầy và đã được sự 

ủng hộ nồng nhiệt của quý thầy Cô và phụ huynh 

từ khắp Hoa Kỳ và Canada. Nhưng lúc đó chúng 

tôi chưa đủ khả năng tài chánh để thực hiện, nên 

chúng tôi đã phải xin lỗi và hoàn lại số tiền mà quý 

vị đã đặt mua.” Giảng dạy lịch sử một cách đúng 

đắn là một nhu cầu cấp thiết hiện nay, như mọi con 

dân Việt thao thức về quê hương, dân tộc đều biết. 

Thầy Hoàng chia sẻ, “Sử phải là một tài liệu được 

ghi chép một cách trung thực tất cả mọi sự việc đã 

xẩy ra của một quốc gia từ khi lập quốc cho đến 

hiện tại, được dùng làm tài liệu tham khảo, được 

in thành sách dùng để dạy tại các trường học trong 

nước, và được lưu truyền từ thế hệ nầy đến thế hệ 

khác. Ngày nay, trẻ em trong nước không còn 

được học sử nữa. Đây là một âm mưu thâm độc 

để làm suy yếu tinh thần dân tộc của tuổi trẻ Việt 

Nam. Các em sau nầy không biết đâu là nguồn cội 

của mình! Đây là một trong số các chiến lược để 

xâm chiếm Việt Nam từ Tầu cộng. Tại hải ngoại, 

chúng ta dạy con em chúng ta biết thế nào là tình 

yêu quê hương, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền 

nhân, và ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng dân 

tộc đã vì nước quên mình, đã đánh bại hàng loạt 

các cuộc ngoại xâm từ phương Bắc, và nhất là để 

nuôi dưỡng ý chí độc lập tự chủ của dân tộc Việt 

Nam. Kính thưa quý vị, “vô tri bất mộ.” Chúng ta 

phải dạy con cháu chúng ta về sử nước nhà. 

Chúng ta phải gieo vào lòng các em tình yêu quê 

hương, tự hào dân tộc, ghi nhớ công ơn của tiền 

nhân, của các vị anh hùng dân tộc đã đổ bao nhiêu 

xương máu để giữ gìn bờ cõi, không để một tất 

đất, một giọt nước rơi vào tay quân giặc. Quý vị 

hãy tiếp tay với chúng tôi bằng cách mỗi trường, 

mỗi Thầy Cô, mỗi nhà nên có một bộ sử bằng tranh 

để dạy các em biết về lịch sử oai hùng của dân tộc 

Việt Nam. Hãy đọc sử Việt Nam cho các em thiếu 

nhi nghe như truyện mẹ kể khi đi ngủ, ngày nầy 

qua tháng khác nó sẽ thâm nhập vào lòng các em 

lúc nào không biết. Sự ủng hộ của quý vị cũng sẽ 

giúp chúng tôi có thêm phương tiện tài chánh để 

tiếp tục in 11 tập sử bằng tranh còn lại, để không 

phụ lòng cụ cố nhà giáo Bùi Văn Bảo và gia đình 

đã tin tưởng và ủy thác cho chúng tôi trong công 

cuộc bảo tồn và phát huy lịch sử truyền thống của 

người Việt Nam.” Ban Đại Diện cũng mượn dịp này 

để dâng lên Cụ Cố Bùi Văn Bảo và tỏ lòng biết ơn 

với đại gia đình họ Bùi. Thầy Vũ Hoàng đã trân 

trọng mời bà Bùi Mỹ Dương lên sân khấu để nhận 

bốn quyển Việt Sử Bằng Tranh, một món quà tinh 

thần đầu tiên mà Ban Đại Diện đã dành nhiều công 

sức để thực hiện trong năm nay. 

 Hành trang giới trẻ  

Giáo sư Trần Chấn Trí, một trong ba vị MC điều 

khiển chương trình ra mắt sách, đã hỏi tôi, “Thưa 

cô Trang Đài, 23 năm trước đây, cô đã từng là cô 

giáo dạy Việt Ngữ. Nay cô là nhà nghiên cứu khoa 

học xã hội và văn học. Chúng ta vẫn thường nghe 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 6  n ă m  2 0 1 7                           43 

 
các bài hát ‘Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra 

đời’ của Nhạc sĩ Phạm Duy, hay ‘Học sinh là người 

tổ quốc mong cho mai sau’ của Nhạc sĩ Lê 

Thương, hay ‘Cây có cội nước có nguồn, cội 

nguồn ta trong tiếng nói Việt Nam’ của Nhạc sĩ 

Trầm Tử Thiêng. Tuổi trẻ và tiếng Việt quan trọng 

là thế. Vậy tài liệu Sổ Tay Chính Tả và Bộ Việt Sử 

Bằng Tranh sẽ giúp gì cho các bạn trẻ?” 

Trước hết, tôi đã gửi lời chào đến quý quan khách 
và khán giả, và cám ơn Thầy Trí đã đặt câu hỏi. 
Thứ đến, tôi xin trình bày hai điểm chính. Thứ nhất, 
đây là những quyển sách cần thiết cho việc dạy 
Việt ngữ ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong hơn 
hai thập niên qua, tôi đã đến nhiều nơi trên nước 
Mỹ và mười mấy nước trên thế giới để trực tiếp 
nghiên cứu về kinh nghiệm của người Việt hải 
ngoại, nhất là qua sự bảo trợ của Chương trình 
Fulbright thuôc̣ Bô ̣Ngoaị Giao Hoa Kỳ. Ở bất cứ 
nơi nào tôi đến, dù là những nước có ít người Viêṭ 
như Thuỵ Điển, đến những nơi có người Viêṭ định 
cư từ rất lâu đời như ở Pháp, thì tôi luôn thấy viêc̣ 
daỵ tiếng Viêṭ được duy trì: cha me ̣ daỵ con taị 
nhà, hay đưa con đến hoc̣ tại các trường Việt Ngữ. 
Một điều mà mọi người đều quan tâm là làm sao 
có được những tài liệu có giá trị để dạy tiếng Việt 
cho các em. Qua kinh nghiêṃ daỵ Viêṭ ngữ từ đầu 
thập niên 90, qua kinh nghiệm huấn luyêṇ cho các 
Thầy Cô đang giảng dạy tại các trường Việt ngữ 
và taị các trường công, và qua việc cố vấn cho các 
Thầy Cô trong chương trình song ngữ Việt-Anh tại 
các trường công tại Hoa Kỳ, tôi vẫn đối diện với 
mối quan tâm này mỗi ngày. “Sổ Tay Chính Tả" và 
“Việt Sử Bằng Tranh" sẽ đáp ứng một phần nào 
nhu cầu đó. Hơn nữa, với tình trạng tiếng Việt 
trong nước bị ô nhiễm như hiện nay, những tài liệu 
này lại càng trở nên cần thiết cho những ai muốn 
trao truyền một tiếng Việt trong sáng, thuần tuý cho 
những thế hệ tiếp nối. 

Thứ hai, những tài liệu này sẽ giúp các thầy cô và 

phụ huynh trẻ rất nhiều trong việc giảng dạy, bảo 

tồn, và phát huy tiếng Việt tại hải ngoại. 42 năm 

trước, khi miền Nam thất thủ, không chỉ quê hương 

chúng ta bị đứt đoạn, tự do bị bẻ gãy, mà chính 

tiếng Việt thân yêu đã bị đứt gãy, nhất là cho 

những ai sinh sau ngày 30 tháng Tư như tôi, 

những người mà tôi gọi là ‘thế hệ mồ côi.’ Mồ côi 

vì khi chúng tôi chào đời, Cha thì bị bắt đi cải tạo, 

đi vượt biên, Mẹ thì bị ép đi kinh tế mới, đi lao động 

thí công cho chính quyền mới. Chúng tôi lớn lên 

với một tiếng Việt còi cọt, nhồi sọ. Hê ̣thống giáo 

duc̣ và truyền thông trên cả nước sau 1975 bi ̣biến 

thành công cu ̣tuyên truyền, đưa đến sự đứt gẫy 

hoàn toàn trong tiếng Viêṭ. STCT và bộ VSBT sẽ 

cho những người Việt trẻ một hành trang thích hợp 

và hữu ích để trao dồi và giảng dạy tiếng Mẹ đẻ. 

Tôi ước gì hai mươi mấy năm trước, mình có được 

những quyển sách này để dạy tiếng Việt cho các 

em. Hơn nữa, chúng ta cần khẳng định là mình 

đang dạy tiếng Việt tại hải ngoại, và vì vậy, tiếng 

Việt này cần phản ánh kinh nghiệm của người Việt 

tỵ nạn và di cư; và tiếng Việt này khác với tiếng 

Việt trong nước hiện nay. Thêm vào đó, sau hơn 

bốn thập niên định hình, cộng đồng hải ngoại tiếp 

tục nhìn thấy nhiều người trẻ dấn thân và đảm 

trách những vai trò lãnh đạo. Các Thầy Cô trẻ 

trong tương lai gần cũng sẽ tiếp nối những thế hệ 

Việt Ngữ đầu tiên trong việc điều hành và phát triển 

phong trào Việt Ngữ hải ngoại. Năm nay, Ban Đại 

Diện sẽ tổ chức Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 

29 vào cuối tháng Bảy với chủ đề “Tiếng Việt 

Truyền Thống đối với các Thầy Cô trẻ.” Nên ‘Sổ 

Tay Chính Tả’ và ‘Việt Sử Bằng Tranh’ được xuất 

bản vào thời điểm này thì thật là tuyệt vời! Nhưng 

sẽ tuyệt vời hơn nếu quý Thầy Cô, quý phụ huynh, 

mỗi gia đình người Việt cùng mua những tài liệu 

này và ghi danh đi tu nghiệp để giúp con em mình 

học tiếng Việt và tạo điều kiện cho Ban Đại Diện 

tiếp tục thực hiện những tập còn lại của bộ sách 

sử. 

Để có “Sổ Tay Chính Tả,” “Việt Sử Bằng Tranh" bộ 
mới song ngữ Anh-Việt tập 1-4, và “Việt Sử Bằng 
Tranh” bộ cũ tam ngữ Anh-Pháp-Việt 30 tập, xin 
quý vị liên lạc Thầy Vũ Hoàng: 

 info@taviet.org, georgehvu@gmail.com, 714 
881 9294, hay thư về Ban Đại Diện Các 
Trường Việt Ngữ Nam California, TAVIET 
LCS, 8295 Westminster Blvd, Westminster, 
CA 92683. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu như Xuân Quỳnh 

“Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em 

Là máu thịt, đời thường ai chẳng có 

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa 

Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.” 

Có thể không còn một cách diển đạt nào hơn 

một tình yêu mãnh liệt của người phự nữ . 

Bỡi vậy chị đã ra đi nhưng tình yêu của chị 

mãi mãi sống cùng năm tháng, là niềm an ủi 

đối với những tâm hồn hiu quạnh. 
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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 17-07-2017.  

Độc giả trúng giải thưởng:  

Lê Ngọc Bích (697 – Delft). 

Xin chúc mừng. 
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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. 

 

 

 
                                      
                                         ĐỌC VÀ ỦNG HỘ BÁO VIỆT NAM NGUYỆT SAN 

€ 30 MỘT NĂM 
 

Địa chỉ liên lạc  
Ban Quản Trị VNNS 

Kroeten 9 – 4871 JT  Etten-Leur 
Nederland 

 
Email: hpnguyen@congdonghoalan.com 

Telefoon: +31(0)765038426 
 

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

Gratis examentraining: Wiskunde & 

Natuurkunde 

Voor: VWO-6 , HAVO-5 en VMBO-4 –

leerlingen. 

Neem contact op (Luyện thi miễn phí Toán – 

Vật Lý Cho thí sinh Tú Tài II, Tú Tài I và Trung 

Học Đệ Nhất Cấp Liên lạc): 

 

Trần Hữu Sơn 

0306063967 – 0659800724 

Katumtran975@gmail.com 
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Tôi có may mắn được gặp Bạch Hồng Quyền tại 

Sài Gòn trong một lần xuôi Nam. Tối đó là sinh 

nhật của một người bạn mà cả tôi và Quyền cùng 

quen biết. Dù biết Quyền đã lâu, nhưng tôi chỉ có 

thể bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng những câu hỏi đãi 

bôi. Vì tự trong lòng tôi biết rằng, tất cả những lo 

lắng của tôi dành cho cậu ấy đều vô nghĩa. Quyền 

thừa biết, tất cả những công dân sống trong cái 

nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

này đều là những người tù dự khuyết. 

Quyền là mẫu người trẻ dấn thân. Cậu ấy là thành 
viên của phong trào Con Đường Việt Nam, một 
phong trào được khởi xướng từ những người hiểu 
biết, bận lòng với tổ quốc, như: anh Trần Huỳnh 
Duy Thức, anh Lê Công Định, anh Lê Thăng 
Long…Thông qua những việc Quyền làm, những 
điều Quyền nói, tôi biết Quyền muốn đem những 
giá trị phổ quát của nhân loại đến từng người dân. 
Đau đớn thay, những giá trị phổ quát của nhân 
loại, như: Quyền con người, quyền biểu tình, tự do 
ngôn  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luận, tự do lập hội…mà Quyền muốn mọi người 
dân Việt đều được thừa hưởng, thì đó lại là khắc 
tinh, kẻ thù của chế độ. Vì vậy, Quyền bị chính 
quyền CSVN thù ghét, tìm mọi cách để bắt bỏ tù. 
Việc làm này là nhằm hạn chế cho người dân Việt 
Nam tiếp xúc với những giá trị của nhân loại. 
Khoảng đầu tháng 4/2017, tại “chảo lửa” Hà Tĩnh, 
nơi người dân đang phải gánh chịu những thiệt hại 
nặng nề nhất từ việc Tập đoàn Gang thép Hưng 
Nghiệp Formosa xả thải, liên tiếp xảy ra những vụ 
biểu tình, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản phải 
khởi tố Formosa, đưa những kẻ “cõng rắn cắn gà 
nhà” ra trước vành móng ngựa. Đó, dường như là 
việc làm đi ngược lại ý muốn của nhà cầm quyền. 
Trước đó, liên tiếp những cuộc tuần hành, biểu 
tình của người dân để đi kiện Formosa đều bị nhà 
cầm quyền dùng vũ lực dập tắt. Những chiến dịch 
bôi nhọ các lãnh đạo tinh thần được Ban Tuyên 
giáo phát động rầm rộ. Bạch Hồng Quyền đã xuất 
hiện ngay tại chảo lửa vào những thời điểm căng 
thẳng nhất. Sự xuất hiện của anh khiến cho nhà 
cầm quyền khó chịu. 
Tối ngày 2/4/2017, Bạch Hồng Quyền cùng một số 
bạn ngồi cafe, tên Nguyễn Văn Giáp-Trưởng Công 
an xã Thạch Bằng xách theo súng và dẫn theo một 
đám mật vụ huyện Lộc Hà xuất hiện. Chúng xông 
vào đòi đánh đập Bạch Hồng Quyền và Hoàng 
Đức Bình.  
Nhờ sự trợ giúp của bà con giáo dân tại đó, anh 
và Hoàng Đức Bình đã nhanh chân bỏ chạy. Thấy 
“con mồi” đã xổng, tên Giáp liền tức tối dùng súng 
bắn theo 5 phát. Rất may, trong đêm tối, 5 phát 
súng ấy đã không lấy đi tính mạng của Bạch Hồng 
Quyền và Hoàng Đức Bình. 
Chưa dừng ở đó, tên Nguyễn Văn Giáp và đám 
mật vụ vẫn chưa buông tha, chúng kéo đến nhà 
thờ để gây sự. Nhà thờ đã phải rung chuông báo  

Truyền Thông Xã Hội Dân Sự                   
 

Lts. Bạch Hồng Quyền là một thanh niên trẻ, một nhà hoạt động xã hội tích cực, anh có mặt trong 

hầu hết các cuộc tranh đấu cho quyền con người từ Nam chí Bắc. Với nhà cầm quyền Hà Nội anh 

là cái gai nhọn châm chít họ, nên ngày 19-4-2017 công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức khởi tố anh, 

cho người đến nhà đọc lệnh bắt. Tuy nhiên, anh Quyền không có mặt tại nhà và công an đã đối 

diện với sự phản kháng quyết liệt của gia đình anh, không muốn nghe, không chấp nhận bản án. 

Vào ngày 12-5-2017 công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ra thông báo truy nã anh Quyền với tội 

danh: "Gây rối trật tự công cộng" tại UBND huyện Lộc Hà vào ngày 3/4/2017”. Dư luận trên 

trang mạng xã hội Facebook xôn xao về bản tin này, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, bất 

bình. VNNS xin được đăng tải bài nhận định của Facebooker Thanh Tú về nhân vật Bạch Hồng 

Quyền để quý độc giả cùng theo dõi sau đây: 

*** 

 

 

Bạch Hồng Quyền 
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động. Bà con giáo dân gần đó kéo đến. Sự hung 
hăng vốn là căn tính của công an, chúng liền rút 
dao chém bà con, rất nhiều người đã đổ máu phải 
đi bịnh viện băng bó. Ngược lại, phía công an cũng 
bị đánh cho vêu đầu. 
 
Tên Nguyễn Văn Giáp, dù là người sống trong làng 
nhưng thân là “thanh kiếm” lại chỉ biết “còn đảng 
còn mình” nên đem tấm thân chó ngựa để bảo vệ 
sự tồn vong của đảng bằng cách chống lại cả 
những hàng xóm, bà con thân thuộc. Đó là thứ giá 
áo túi cơm. 
 
Ngày hôm sau, bà con đã kéo đến trụ sở Ủy ban 
nhân dân huyện Lộc Hà để yêu cầu chính quyền 
phải làm rõ hành vi rút mã tấu chém người, dùng 
súng truy sát của tên Nguyễn Văn Giáp và đám 
mật vụ. Cuộc biểu tình được sự ủng hộ đông đảo 
của bà con lên đến 8,000 người. 
Thói lưu manh như là căn tính, chính quyền cho 
mật vụ trà trộn, lợi dụng lúc hỗn loạn liền ném đá 
để kiếm cớ trấn áp. Xui xẻo thay, tên mật vụ liền bị 
bà con phát hiện và cái giá của nó là phải nằm giả 
chết. 
 
Trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, 
lãnh đạo huyện đã hứa sẽ xử lý nghiêm vụ hành 
hung, nổ súng truy sát của tên Giáp và đám mật 
vụ. Song, như cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã 
nói: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn 
vào những gì Cộng sản làm”, những lời nói của 
lãnh đạo chính quyền huyện Lộc Hà đã theo gió 
bay mất, như xưa nay vẫn thế. Và Bạch Hồng 
Quyền là tâm điểm để nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh 
trả thù, vì công an chẳng những đánh đập được 
anh, truy sát nhưng anh không chết, đã vậy chính 

 vì anh mà người dân hai xã Thạch Bằng, Thạch 
Kim nổi dậy chống chính quyền. 
Ngày 19/4/2017, công an tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh 
khởi tố đối với Bạch Hồng Quyền. Việc khởi tố 
chẳng nằm ngoài mục đích trả thù. Lý ra đường 
đường chính chính thì đằng này, công an Hà Tĩnh 
lại sử dụng những “mưu hèn kế bẩn”, về đến nhà 
Quyền để khủng bố tinh thần ông nội (đã 90 tuổi), 
tiếp đó khủng bố vợ con của Quyền. Những chiêu 
trò này vốn là nghiệp vụ mà an ninh được học từ 
KGB bên Liên Xô. 
Trong lần may mắn được gặp Quyền, tôi có hỏi: 
“Quyền chuẩn bị vô tù chưa?”. Câu trả lời mà tôi 
nhận được là: “Lúc nào em cũng chuẩn bị tâm thế 
để vô tù”. Dù cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra phút chốc, 
nhưng từ con người ấy đã toát ra sự quả cảm. 
Ngục tù nào có thể khuất phục được? 
Những người Cộng sản chắc chắn thù ghét đất 
nước, dân tộc Việt Nam lắm. Vì kể từ khi họ cướp 
được chính quyền, ngoài việc vơ vét hết của cải, 
khoáng sản đem bán, họ còn tước đoạt hết các 
quyền hiến định. Cộng sản không cho người dân 
quyền được nói, được tự do ngôn luận, họ còn 
cấm cả việc tự do đi lại. Nói chung, những giá trị 
phổ quát trên thế giới là kẻ thù của nhà cầm quyền 
Cộng sản Việt Nam. Và những người như Bạch 
Hồng Quyền là cái gai, còn hơn là kè thù đối với 
thể chế này. 
 
Nhà thơ Đinh Linh trong tác phẩm “Luân Hồi” từng 
viết rằng: 
“- Kiếp trước mày ở ác 
Kiếp này mày công dân Việt Nam.” 
 

Chúng ta không thể chọn 
nơi chúng ta sinh ra, cũng 
như việc trở thành công 
dân Việt Nam là điều bất 
hạnh. Một khi là công dân 
Việt Nam, mỗi chúng ta là 
một người tù dự khuyết. 
Và việc của chính quyền 
là bắt bỏ tù khi nào cũng 
được. 

 
Thanh Tú - Đồng Lác 5/201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Văn Giáp, trưởng công an Hà Tĩnh 

 
Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm 
hồn; nó đòi hỏi nỗi lực của bộ não cũng nhiều 
như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp. 
Toleration is the greatest gift of the mind; it 
requires the same effort of the brain that it 
takes to balance oneself on a bicycle. 
 
Helen Keller  
 

 

Đọc thêm 

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

87/strcats/317/sw/t/charmode/true/defaul

http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/8902/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/8902/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/8902/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/8891/search/helen-keller/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
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Xuân Nguyễn  

Sự tha thứ và biết ơn luôn được xem là những cách 

giúp chúng ta luôn trân quý cuộc sống hiện tại, 

tránh được muộn phiền và cảm thấy được yêu 

thương nhiều hơn. Nhưng để làm được điều ấy thật 

không dễ dàng chút nào. Bài học về tha thứ và biết 

ơn từ câu chuyện của cát và đá sau đây sẽ mang 

đến cho đời sống của chúng ta những điều kỳ diệu. 

Chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng nhau 

đi trên sa mạc hoang vắng. Trong suốt cuộc hành 

trình, họ đã có lúc tranh cãi với nhau rất nhiều lần, 

đến một lúc, có một người trong phút nóng giận đã 

tát vào mặt bạn mình. Khi đó, người bị tát dù cảm 

thấy rất đau nhưng anh ta chỉ lẳng lặng viết lên cát 

bằng những đầu ngón tay: “Người bạn đồng hành 

với tôi hôm nay đã đánh tôi” rồi bỏ đi.Sau đó, khi 

họ đến một ốc đảo nọ và quyết định nghỉ chân tại 

đây. Chẳng may, người bạn bị đánh khi nãy vô tình 

bị lún vào đầm lầy, mỗi khi càng cố gắng thoát ra 

thì càng bị lún sâu xuống dưới. Cuối cùng, anh 

được người bạn của mình cứu thoát an toàn. 

 
 
Khi đã bình tĩnh lại, anh đã cố gắng dung dao để 
khắc vài dòng chữ lên phiến đá gần đó:  
“Thật tuyệt vời, tôi đã được cứu sống bởi người 
bạn đồng hành của tôi” 
 
Người bạn đã đánh và giúp đỡ anh ấy ngạc nhiên 
hỏi: “Tại sao khi tôi đánh anh thì anh lại viết lên cát, 
còn bây giờ thì lại viết lên đá?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người bạn cười và giải đáp thắc mắc rằng: “Mỗi 
khi chúng ta bị đối xử tệ bạc hoặc bị tổn thương 
hãy tìm cách ghi nó lên cát, chính thời gian cũng 
như những cơn gió sẽ giúp những điều đó mau 
chóng phai tàn đi, để rồi điều ở lại với chúng ta 
chính là sự tha thứ, mỗi khi ta nhận được một điều 
tuyệt vời gì đó từ cuộc sống hoặc được ai giúp đỡ, 
hãy trân trọng và gìn giữ nó mãi mãi qua việc khắc 
lên đá, chính điều đó sẽ giúp chúng ta thêm trân 
quý cuộc sống của mình hơn vì biết nó ý nghĩa và 
kỳ diệu như thế nào”. 
Bài học về tha thứ và biết ơn từ câu chuyện cát và 
đá tuy chỉ là một mẫu đối thoại ngắn giữa hai người 
bạn, tuy nhiên triết lý đằng sau nó đáng để mỗi cá 
nhân chúng ta suy ngẫm. 
Trong cuộc sống chúng ta thường trải qua những 
lúc đau buồn, tuyệt vọng hoặc bị đối xử không tốt 
như chúng ta muốn, hãy cố gắng tha thứ và bỏ qua 
tất cả, khi bạn làm được điều này, điều kỳ diệu sẽ 
đến với tâm hồn của bạn. Và hãy luôn ghi nhớ 
những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời bạn và 
biết ơn tất cả điều đó, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống 
này đẹp đến mức nào. 
 
Còn rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích khác 

tương tự như bài học về tha thứ và biết ơn từ câu 

chuyện cát và đá này, hãy trang bị cho mình thật 

nhiều câu chuyện hay để có thể cảm nhận được 

trọn vẹn hương vị cuộc sống tuyệt vời dành cho 

bạn nhé. 

Chăm sóc nhau ở tuổi xế chiều. 

Lts. Cuộc sống của con người nói chung là ai cũng bề bộn, nhất là các đôi vợ chồng son trẻ ở vào 
tuổi sung mãn của đời người nên thường không để ý đến cách cư xử tử tế với nhau. Tệ hơn nữa, 
khác ý nhau đôi chút là thường xảy ra tranh cãi, lời qua tiếng lại làm không khí trong gia đình không 
được vui. Nhưng, vì cuộc sống quá bề bộn, nên rồi mọi việc cũng được khỏa lấp qua đi. Nhưng rồi 
một ngày nào đó tuổi đời của chúng ta sẽ chống chất không thiên vị một ai, đó chính là lúc ta cần 
suy gẫm, cẩn trọng đắn đo trong cách cư xử với những người xung quanh để có những chuỗi ngày 
bình an trong tâm hồn lúc tuổi về chiều. VNNS xin mở mục này để cống hiến các bậc cao niên như 
những liều thuốc tinh thần hay như thần dược. 

 
 

        Bài học về tha thứ và biết ơn từ câu chuyện của cát và đá 
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Sức Khỏe - Y Học 

 

 

Bác sĩ : Nguyễn Y Đức 

Đường Và Các Chất Ngọt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tính cách không thể phát triển một cách dễ 
dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử 
thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh 
mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt 
được. 
Character cannot be developed in ease and 
quiet. Only through experience of trial and 
suffering can the soul be strengthened, 
ambition inspired, and success achieved. 
Helen Keller  
 

 

Đọc thêm 

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

http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/8896/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/8896/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/8896/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/8896/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/8896/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/8891/search/helen-keller/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/317/sw/t/charmode/true/default.aspx
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Gia chánh 
 

 

 

 

Chuối nướng  

 

Nguyên liệu: 

 -10 trái chuối sứ chín -300gr gạo nếp -1 trái dừa 

khô lớn -50grs bột báng -100gr đậu phộng rang 

vàng giã nhỏ -Lá chuối hoặc giấy bạc 

Cách làm: 

-Nấu nước dừa bột báng: 

Bột báng đem ngâm nước 30’, cho lên bếp nấu với 

chút nước cho bột hơi nở mềm là vừa, trút ra rổ. 

Dừa chừa lại 1/3, còn bao nhiêu vắt lấy nước cốt, 

hòa sẵn nước với 2 muỗng café bột năng sền sệt, 

cho nước cốt dừa lên bếp và ½ muỗng muối, 4 

muỗng đường, nước dừa sôi nhẹ cho chén bột vào 

khuấy đều, cho tiếp bột báng vào sôi nhẹ bắc 

xuống, cho vào chút bột vanille, bạn chú ý chế biến 

nồi nước dừa này sao cho hơi sền sệt, bột báng 

không nở to quá, có vị hơi mặn một chút và không 

ngọt lắm mới thấy đựợc vị béo ngậy, mới đúng là 

nước dừa của chuối nướng 

-Chuối bóc vỏ gỡ sạch lụa, cắt đầu đen -Vo nếp rồi 

nấu, cơm nếp chín để nguội, nạo dừa lấy 1/3 dừa 

nạo cho vào nếp trộn đều, lấy một túi nylon lớn, 

cho lên tấm nylon một mớ cơm nếp đã trộn dừa, 

gấp tấm nylon lại làm mặt, dùng chày cán bột cán 

mỏng lên túi cho miếng nếp mỏng ra còn 5 ly, cắt 

từng miếng nếp đủ để gói kín quả chuối, chuối đã 

bọc nếp xong, lấy lá chuối bọc lại 2 lớp, dọc và 

ngang, nếu không thì dùng giấy bạc, đem nướng 

trong lò hoặc bếp than vừa, trở đều qua lại cho đến 

khi lớp nếp hơi se mặt, vàng và giòn rồi thì bóc vỏ 

cho ra đĩa, dùng kéo cắt ngang thành nhiều miếng 

nhỏ, chế nước dừa và rải đậu phộng lên, ăn nóng 

tại chỗ mới ngon.  

 

Cá thu kho nước dừa  

 

Nguyên liệu: 

- 1 lát cá thu lớn: 500 gr - Dừa xiêm: 1 tráị - Hành 

củ, tỏi: 100g - Vài tép hành lá + ớt - Nước mắm, 

tiêu, đường, bột ngọt, mỡ nước đủ dùng 

Thực hiện: 

- Cá thu rửa sạch, cắt từng khúc dày độ 5 cm - 

Ướp cá với hành tỏi băm nhỏ + tiêu + nước mắm 

+ muối + đường + bột ngọt, để độ 1/2 giờ cho cá 

thấm gia vị. Bắc chảo mỡ nóng, cho vài tép tỏi đập 

dập vào phi cho thơm, để cá vào chiên sơ, cho cá 

hơi vàng. 

 - Cho nước dừa tươi, nước mắm + tiêu + đường 

+ bột ngọt vào xoong nêm vừa nhạt nhạt là được. 

 - Đun sôi, thả cá vào, đun lửa riu riu cho nước dừa 

cạn bớt đổ 2 muỗng súp mỡ nước vào cho cá 

được thơm ngon. 

 - Khi nước dừa cạn bắc xuống, cá sẽ có mầu nâu 

cánh gián, trông rất hấp dẫn. Cho vài tép hành lá 

cắt khúc và ớt xắt mỏng vàọ  

- Khi ăn rắc thêm tiêu + thơm mùi lên cho cá thơm. 

 

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

 

 

 

 

Nghe lời Khổng Tử 
Hai vợ chồng nhà nọ ngồi dưới đèn đọc sách. 
Một con muỗi cứ vo ve xung quanh ông chồng. 
Anh chàng này luôn giơ tay đập muỗi, vợ thấy 
vậy thì dè bỉu: "Anh đúng là đồ dơ bẩn, không 
bao giờ chịu tắm rửa gì hết nên ngồi đâu muỗi 
theo đến đó. Anh ngồi chỗ nào muỗi cũng toàn 
chích anh không". Chồng cười:  
- Bởi vì con muỗi nó nhớ lời Khổng Tử đấy. 
- Lời gì? 
- Phải "gần quân tử, xa tiểu nhân"! 
 
Trời ban 
Cặp vợ chồng trẻ nọ cãi nhau vì một số chuyện 
vặt.  
- "Anh ích kỷ, độc tài, keo kiệt và còn nói láo nữa! 
Mới tháng trước ai bảo tôi: Em đúng là trời ban 
cho anh ...v.v..." Người vợ thút thít. 
- "Thì bây giờ tôi vẫn nói thế!" 
- "Thật không?" 
- "Tất nhiên! Trời ban cục nợ!" 
 
Uống rượu thay ôxy già 
Hai vợ chồng nói chuyện với nhau: 
- Ông có biết trong rượu có cồn không mà ngày 
nào cũng uống vậy? Uống nhiều còn bị viêm loét 
dạ dày nữa. 
- Biết rồi! Nhưng tôi hỏi bà, khi có vết thương, để 
tránh nhiễm trùng người ta phải rửa vết thương 
bằng cồn hay ôxy già đúng không? 
- Đúng! Thì sao? 
- Thì tôi không uống được ôxy già nên hằng ngày 
phải uống rượu có cồn để rửa vết loét dạ dày, 
tránh nhiễm trùng chứ sao! 
- !!! 
 
Dẻo mồm 
Vợ cằn nhằn chồng: 
- Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc 
báo, tối lại đi nhậu hết vậy? 
- Anh làm vậy vì em thôi. 
– Tại sao lại vì em? 
- Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho 
em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ 
phẩm nào giảm giá, khuyến mãi cho em chứ. 
- Chứ còn anh đi nhậu? 
- Để khi nhậu về, anh thấy em thật quyến rũ và 
dịu dàng. 
 

 
Trả đũa 
- Hôm nay là ngày sinh nhật vợ tôi, ông có thể 
bán cho tôi một cành mà không có... hoa được 
không? 
- Ông... tàn nhẫn quá... 
- Ồ, ông không cảm thông được cho tôi đâu, sinh 
nhật tôi, bà ấy đã tặng tôi một cái chai mà không 
có rượu!... 
 
Ước mơ 
Cô vợ kêu toáng lên: 
- Cái tay họa sĩ này bất công quá! Hắn vẽ người 
phụ nữ trong tương lai lại không có miệng, trong 
khi người đàn ông miệng lại rộng hoác... 
- Em cứ bình tĩnh, đó chỉ là ước mơ thôi... 
 
Ai lấy? 
Anh chồng đánh mấy đứa con và hỏi: 
- Đứa nào lấy tiền trong túi của bố? 
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa: 
- Sao anh không nghĩ là em lấy? 
- Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy! 
- Tại sao? 
- Bởi vì vẫn còn lại một ít. 
 
Giấc mơ tuyệt vời 
Vợ chồng già trò chuyện với nhau: 
- Bà nó ạ, đêm qua tôi thấy một giấc mơ thật 
tuyệt. Tôi còn là trai tân và đến cầu hôn bà... 
- Vậy có gì mà ông cho là tuyệt? 
- Vì trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi. 
 
Lấy hàm răng 
Tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên 
giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng 
người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và 
muốn nói chuyện. Bà nói: 
- Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau. 
 
Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay 
bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ. 
Một lát sau bà nói: 
- Sau đó anh thường hôn em. 
Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một 
cái trên má bà và nằm xuống ngủ tiếp. Ba mươi 
giây sau, bà nói: 
- Sau đó anh thường cắn cổ em. 
Điên tiết, ông tung chăn và nhảy ra khỏi giường. 
- Anh đi đâu? - Bà hỏi. 
Ông quay lại và nói: 
- Lấy hàm răng... 
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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            Lá thư chủ bút 
 

Quý độc giả thân kính, 

Chúng ta đang bước vào mùa hè của nắng ấm với cảnh vật xanh tươi mang đầy sức sống. Đây cũng là 
thời điểm các cô cậu học sinh, sinh viên vừa dứt mùa thi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cho niên học 
mới. Các bậc phụ huynh chắc hẳn đang “lên chương trình” VAKANTIE nghỉ ngơi, không phải vướn bận 
những sinh hoạt thường nhật níu kéo suốt cả năm trời...  
Và, cũng vào thời khắc này cộng đồng Hòa Lan của chúng ta vui mừng chào đón các thành viên mới đã 
mạnh mẽ đứng ra đảm nhận vai trò đại diện cho đồng hương tại Hòa Lan. Xin được nghiêng mình chào 
mừng quý anh chị trong tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng nhiệm kỳ 2017-2020. 
Với thành phần mới của tân Ban Thường Vụ (BTV) chúng ta hy vọng sinh hoạt của cộng đồng sẽ mang 
lại những sinh khí mới mẻ và báo Việt Nam Nguyệt San cũng sẽ được điều hành bỡi một chủ bút mới 
mang lại những nội dung và hình thức khác đi để cống hiến cho độc giả xa gần. 
 
Nhân đây, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến quý độc giả đã 
luôn luôn ủng hộ chúng tôi duy trì tờ báo VNNS, có như thế VNNS mới 
có thể tồn tại và ra mắt độc giả đều đặn suốt trong thời gian 3 năm vừa 
qua. Trong thời gian điều hành tòa soạn vừa qua, nếu có điều chi làm 
phật lòng quý độc giả, kính mong quý vị niệm tình thứ lỗi. 
 
Biết ơn quý độc giả thì cũng phải nói đến công sức của quý vị trong 
Ban Biên Tập, qua đây, chúng tôi xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ và 
cảm ơn quý văn-, thi-, nhạc sĩ, quý vị cộng tác viên đã hết lòng ủng hộ, 
giúp đỡ, gởi bài đều đặn về tòa soạn để báo VNNS có thể phát hành 
đúng hạn mỗi kỳ. Xin quý anh chị nhận lời cảm ơn chân thành của 
chúng tôi. 
 
Sắp tới đây chúng ta sẽ có một vị chú bút mới, chúng tôi kêu gọi quý độc giả, quý Ban Biên Tập hãy tiếp 
tục ủng hộ báo VNNS để vị tân Chủ Bút và quý anh chị trong tân Ban Biên Tập có thể hoàn thành tốt 
đẹp trách nhiệm của mình. 
 
Làm gì thì làm, hết số bào này, chúng ta nghỉ hè cái đã: VAKANTIE ! ! ! 
 
Báo VNNS sẽ tạm ngưng 2 tháng (7 & 8) và sẽ tiếp tục phát hành trở lại vào thượng tuần tháng 9. VNNS 
số 291 sẽ mang chủ đề “Mẹ”, bài vở kính mong quý văn-, thi-, nhạc sĩ cùng quý vị cộng tác viên gởi về 
tòa soạn trước ngày thứ hai, 28-8-2017.  
 
Thay mặt tòa soạn VNNS kính chúc quý độc giả, quý anh chị trong Ban Biên Tập vui hưởng mùa hè, 
mùa VAKANTIE, thật vui vẻ, thoải mái bên gia đình người thân. 
Sau những ngày hè, chúng ta sẽ trở lại với những sinh hoạt thường 
nhật với vị chủ bút mới với những sinh hoạt hoàn toàn mới lạ hấp dẫn 
quý độc giả xa gần. 
 
Xin kính chào tạm biệt ! 
 
Kính thư, 
Nguyễn Hữu Phước 
chủ bút VNNS 
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Quảng cáo trên báo Việt nam Nguyệt san 2017 
 

Trang Quảng cáo Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm 8 số báo 

Trang ngoài bìa sau Hình màu €.150 €.800 

Trang trong bìa sau Hình màu €.100 €.600 

A 4 Trang trong  Trắng đen   €.80 €.500 

1/2 trang trong Trắng đen   €.50 €.300 

1/4 trang trong Trắng đen   €.25 €.150 

1/8 trang trong Trắng đen   €.15 €.100 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 08-05-2017 đến 21-6-
2017   

stt N.trả tiền Tên vùng số ĐG  số tiền  ghi chú 

1 09/05/2017 Lm. Nguyen Duc Minh Waspik 817  € 30,00   

2 09/05/2017 Phan T.S. Hoorn 60  € 30,00   

3 10/05/2017 Nguyen X. Ngon Ridderkerk 724  € 30,00   

4 11/05/2017 Nguyen V.D. Venlo 756  € 30,00   

5 15/05/2017 Nguyen C. Ridderkerk 160  € 30,00   

6 15/05/2017 Tran Thi Lien Hoorn 54  € 50,00  * 

7 15/05/2017 Tran Thi Lien Hoorn 54  € 50,00  ** 

8 16/05/2017 Mw. BT Ngo-Ha/ TC Ngo    € 30,00  ** 

9 21/05/2017 Nguyen T.V. Hoorddorp 705  € 30,00   

10 22/05/2017 Vu Dang Bich Ngoc Leeuwarden 240  € 30,00   

11 25/05/2017 TT Nguyen-Hoang ? ?  € 90,00  *** 

12 27/05/2017 Dinh V.T. Purmerend 750  € 30,00   

13 29/05/2017 Truong T.N. Leiden 118  € 30,00   

14 29/05/2017 Kieu Viet Hung Nijmegen 861  € 50,00  ** 

15 29/05/2017 Kieu Viet Hung Nijmegen 861  € 50,00  * 

16 29/05/2017 Le N.B. Delft 697  € 30,00  ủng hộ VNNS 

17 29/05/2017 Nguyen Tan Si Spijkenisse 847  € 30,00   

18 30/05/2017 Tran V.D. Nijmegen 772  € 30,00   

19 31/05/2017 Ta Cam Ky Spijkenisse 177  € 30,00   

20 01/06/2017 Vu Dan Thuy Le Eindhoven 773  € 30,00   

21 02/06/2017 Duong K.N. Druten 394  € 30,00   

22 02/06/2017 Ngo T.H. Nijmegen 820  € 30,00   

23 05/06/2017 Vu Thi Lua Hoorn 753  € 30,00   

24 06/06/2017 Le C.H. Den Bosch 566  € 30,00   

25 09/06/2017 Phan Thanh Uyen Nijmegen   € 30,00  ** 

26 09/06/2017 Truong Duc Hanh Arnhem 411  € 30,00   

27 09/06/2017 Nguyen T.S. Uitgeest 94  € 30,00   

28 12/06/2017 Nguyen X.H. Helmond 315  € 30,00   

29 13/06/2017 Nguyen T.T. Apeldoorn 419  € 30,00   

30 14/06/2017 Tu Xuan Tan Houten 351  € 30,00   

31 16/06/2017 Tran Khac Viet Ridderkerk 161  € 60,00   

32 17/06/2017 Hoang Phong Hilversum 662  € 30,00   

33 21/06/2017 Nguyen Van Chau Eindhoven 774  €100,00  ** 

       

* góp vào quỹ "Thương Về Miền Trung"        

** góp vào quỹ "VietnameseDemocratieSuportGroep"       

*** độc giả T T Nguyen-Hoang liên lạc về tòa soạn để xác nhận. 
Cảm ơn !   
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