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 Quan điểm

Tuổi trẻ Việt Nam: Niềm Tin và Hy Vọng 

Mùa hè đang trở lại. Ngƣời ngƣời đang chờ đợi những tia nắng ấm hay chuẩn bị cho mình những ngày nghỉ hè 
thoải mái. 

Mùa hè đồng nghĩa với mùa thi; một số bạn trẻ chắc chắn đã thành công trong kỳ thi vừa qua và đã nhận đƣợc 
mảnh bằng rực rở, bõ công những tháng ngày miệt mài sách vở. Các bạn trẻ có quyền hƣởng thụ những ngày 
hè vui tƣơi với gia đình, cha mẹ và bạn bè. 

Ðầu tháng 6 vừa qua, nhóm bạn trẻ I VIET đã tổ chức thành công ngày sinh hoạt văn hóa với chủ đề “Lost in 
Vietnam” tại Leiden. Cộng đồng chúng ta vui mừng khi thấy các bạn trẻ có những hoạt động đầy ý nghĩa. Mừng 
hơn nữa khi biết rằng giới trẻ, thế hệ tiếp nối của ngƣời Việt tỵ nạn trên quê hƣơng thứ hai này, có nhiều khả 
năng và đầy sáng tạo lại hăng say hoạt động, chắc chắn sẽ tạo dựng một cộng đồng Việt Nam tại Hòa Lan tốt 
đẹp trong tƣơng lai. 

Tuy nhiên vẫn có ngƣời suy tƣ không biết giới trẻ có tham gia vào các sinh hoạt có tính cách chính trị hay chỉ 
thuần túy sinh hoạt xã hội? có những ƣu tƣ về quê hƣơng Việt Nam hay chỉ có những sinh hoạt giới hạn trong 
nhu cầu bạn trẻ nơi đây? 

Vẫn biết rằng chính trị là một sinh hoạt khô khan, không phải ai cũng ham thích, không phải tất cả 17 triệu dân 
Hòa Lan đều tham gia trong các đảng phái chính trị. Tham gia chính trị do ý thích của chính mình, không ai có 
thể bắt ép đƣợc. Tuy nhiên dù chúng ta không tham gia sinh hoạt chính trị, chúng ta vẫn luôn có quan điểm 
chính trị. Một điều rõ ràng: đối với chúng ta, những ngƣời Việt Nam đã bỏ nƣớc ra đi, thì quan điểm chính trị lại 
càng cần thiết. Nếu bạn trẻ có lần tự hỏi: tại sao tôi lại sinh ra ở đây? tại sao cha mẹ tôi phải bồng bế tôi qua 
sinh sống ở một nƣớc không phải là quê hƣơng? Câu trả lời thật rõ ràng: vì hai chữ tự do chúng ta đã phải rời 
bỏ quê hƣơng Việt Nam, ra đi trên những chiếc ghe bé nhỏ, chịu biết bao hiểm nguy để mong tìm đến chốn 
nƣơng thân. 

Có thể có bạn sẽ cho rằng Việt Nam bây giờ thay đổi nhiều lắm, đã có nhiều cởi mở. Thay đổi nhƣ thế nào, 
kinh tế phát triển ra sao, có lẽ còn phải đặt lại vấn đề. Nếu chỉ nhìn thấy những khách sạn hào nhoáng hay 
những nhà hàng sang trọng, mà nơi đó thực khách là ngƣời du lịch hay cán bộ, đảng viên, những ngƣời có thể 
chi tiêu hàng ngàn đô la mỗi đêm cho việc ăn chơi, để nhận định là Việt Nam đã tiến bộ lắm rồi thì e rằng hơi 
phiếm diện. Nếu các bạn đi vào đời sống bình thƣờng của ngƣời dân lƣơng thiện, bạn sẽ thấy đƣợc sự khó 
khăn, nghèo khổ của họ. 

 Nhiều ngƣời phải kiếm từng bữa ăn qua ngày, nhiều ngƣời làm việc hết sức cực khổ cũng không kiếm nổi 100 
đô la một tháng. Có thấy đƣợc sự tham nhũng lan tràn từ thƣợng tầng đến hạ tầng cơ sở ở Việt Nam, có 
chứng kiến sự khinh dân, chèn ép dân của  đám cầm quyền cai trị, có thấy cảnh ngƣời dân thấp cổ bé miệng 
phải chịu  bao uất ức, áp chế của chế độ, các bạn sẽ thấy hiện nguyên hình một xã hội bất công, bè phái, con 
ông cháu cha đang đè nặng lên xã hội Việt Nam hiện tại. 

Làm sao có thể nói lúc này Việt Nam văn minh cƣờng thịnh khi mà trƣớc đây, trƣớc 1975, miền Nam Việt Nam 
tức nƣớc Việt Nam Cộng Hòa, lúc đó đứng nhất nhì về tiềm lực kinh tế trong các quốc gia Ðông Nam Á. Giờ 
đây sau 37 năm dƣới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam, Việt Nam đã thua kém các quốc gia lân bang 
từ Thái Lan, Mã Lai, Nam Dƣơng đến Singapore, Trung Hoa Dân Quốc. Sự độc đảng, tham nhũng, bất công và 
bảo thủ đang bao phủ trên toàn quê hƣơng Việt nam và đó chính là nguyên nhân đƣa nƣớc nhà đến hố sâu 
vực thẳm.   

Với lòng tự hào dân tộc, các bạn trẻ giới thiệu những nét đẹp, những phong tục quê hƣơng đến đồng hƣơng 
và ngƣời bản xứ. Bạn trẻ có đọc và hiểu lịch sử Việt Nam chắc đã tự hào về những bậc anh hùng vì nƣớc đã 
hy sinh thân mình để chúng ta có đƣợc mảnh giang sơn gấm vóc nhƣ ngày nay. Một Lý Thƣờng Kiệt phá 
Tống, bình Chiêm, một Trần Hƣng Ðạo với trận Bạch Ðằng Giang nhƣ một bản hùng ca muôn thuở, một chàng 
tuổi trẻ Trần Quốc Toản giận quân Nguyên xâm lƣợc, lại không đƣợc họp để bàn việc cứu nƣớc nên đã bóp 
nát trái cam trong tay tự lúc nào… 

 Dân tộc Việt Nam có bao đấng hùng anh nhƣ thế, vậy mà ngày này khi giặc Tàu hung hăng chiếm đất quê 
hƣơng ta, Ải Nam Quan, thác Bản Giốc đến Hoàng Sa, Trƣờng Sa đã lọt vào tay Trung Cộng, vùng đất Tây 
Nguyên ngƣời Trung quốc nghênh ngang đi lại nhƣ đất nƣớc họ. Trƣớc hiểm hoạ mất đất, cả nƣớc đã và đang 
vùng lên đòi cứu non sông, thì đám lãnh đạo chóp bu cộng sản Việt Nam lại nhắm mắt làm ngơ, không những 
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họ đàn áp, giam giữ ngƣời biểu tình mà còn cam tâm dâng đất cho kẻ thù. Tôi tày trời này giấy mực nào ghi 
cho hết. 

Hoàn cảnh quê hƣơng chúng ta đau thƣơng nhƣ thế, các bạn trẻ nỡ lòng nào nhắm mắt làm ngơ. 

Các bạn đƣợc may mắn sống trong một nƣớc tự do dân chủ, hƣởng thụ một nền giáo dục tốt, đƣợc trang bị 
một kiến thức cao, lại có lý tƣởng trong sáng và niềm tự hào dân tôc, chắc chắn sẽ dùng sự hiểu biết của mình 
để nói lên tiếng nói tự do dân chủ cho ngƣời dân Việt Nam trong nƣớc. Tất cả đã sẵn sàng, hành trang đã đầy 
đủ, xin mời các bạn lên đƣờng. Chúng tôi, những ngƣời thuộc thế hệ thứ nhất nơi quê hƣơng thứ hai này, tin 
tƣởng các bạn trẻ sẽ làm đƣợc những gì mà quê hƣơng, đồng bào quê nhà đang mong đợi vì chúng tôi biết 
rằng tuổi trẻ các bạn sáng suốt và không từ nan. Mong lắm thay. 

Chƣơng Ngô 

 

 

 

 

 

  

Hạt bụi tình yêu 

 Nnguon 

 

 

nắng mùa hạ hắt hiu nồng, oi, bức  
(bỗng dưng nhớ đến lọn tóc hong trưa)  
chiếc kẹp buộc lại tuổi hồng nô nức  
giùm em, xếp lại tình tự ngày xưa  

nắng mùa hè dấy lên hương bồ kết  
trên tóc em. Mới biết mình chào thua  
cái thủa hoa niên tưởng đã biền biệt  
dưng hôm nay muốn trở lại cợt đùa  

nắng thì thào, lùa rối ren lọn tóc  
trên gáy em (chắc là chỗ hẹn hò)  
manh nha thêm một nụ hôn gan góc  
đặt dày dạn lên nỗi niềm riêng tư  

nắng mùa này sao cũng còn loáng thoáng  
bóng cây mát chỗ ngại ngùng trái tim  
hai con mắt sánh đen hai hột nhãn  
biết thì thầm gì với khoanh trời mềm  

 

hai con mắt tựa như hai hột nhãn  
đâu con mắt nào ngờ vực cuộc chơi  
thanh tân xanh biếc không làn mây gợn  
long lanh thăm hỏi, níu áo cuộc đời  

sống bên cạnh những đoạn đời biện biệt  
mắt thầm, môi trộm trao riêng nụ cười  
mười ngón tay, chỉ tặng nhau chín ngón  
(còn một ngón: dành đeo nhẫn cho người)  

nắng hôm nào soi ngoan, hiền mái tóc  
hôn ửng đỏ hai cánh mũi thẹn thùng  
năm tháng nào dám ưu phiền khuôn mặt ngọc  
chỉ cưu mang thêm sám hối, ăn năn  

nắng nhiệt đới, nhớ đường phan thanh giản  
vã mồ hôi với liến thoắng học trò  
chỉ còn lại mảng nắng đời binh biến  
kỷ vật ngày xưa như lớp bụi, tro  

nắng rạp bóng xế hoàng hôn giong ruỗi  
lem nhem quay quắt oi bức của chiều  
em bây giờ đã là tay bồng, tay bế  
có còn chăng là nắng của quạnh hiu 

nắng lung linh giọi mượt mà suối tóc  
bóng đời khựng giữa mặt ngọc đông phương  
thanh xuân ửng mọng ngập tràn môi, mắt  
hạt bụi tình yêu trôi nổi bềnh bồng  
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BÓNG DÁNG MÙA HÈ  

Mây Lang Thang 

Sáng nay thức dậy trong tiếng chim hót líu lo, bên ngoài cửa sổ những tia nắng ấm đầu ngày nhè nhẹ len vào. 
Nhìn ra vƣờn, cả một bức tranh tƣơi mát với nhiều màu sắc trong đó màu xanh lá non là chính. Tự nhiên tôi 
cảm thấy rộn rã trong lòng một niềm vui nhỏ và nôn nao nhƣ có điều gì thú vị đang chờ.  

Rồi tiếng con tôi reo vui khi ùa vào phòng: “Hôm nay trời đẹp quá, mình đi đâu chơi hả mẹ?” 

Ðúng rồi, mùa hè đã trở lại. Hết rồi những ngày mùa đông dài lê thê và lạnh lẽo nhƣ cƣớp hết sinh khí con 
ngƣời. Những ngày mà ngƣời ta chỉ muốn trùm chăn ở ẩn để trốn lạnh chờ xuân, chờ hè và chờ nắng lên. Ở 
đây ánh nắng có sức mạnh nhiệm màu làm cho vạn vật đâm chồi nảy lộc, làm cho mọi ngƣời bƣớc ra khỏi giấc 
ngủ mùa đông để bắt đầu sống dậy tận hƣởng những ngày hè rực rỡ. Các con tôi sinh trƣởng ở đây cho nên 
hiểu thầu đƣợc sự quý báu của ánh nắng mặt trời cũng nhƣ sự ngắn ngũi của mùa hè. Hôm nào trời đẹp là 
chúng tôi tận hƣởng tối đa. Có ít thì giờ thì tôi cho các con đi chơi gần. Chỉ cần một ổ bánh mì với chai nƣớc 
ngọt và một chiếc chiếu là đã có một bữa picnic chạy nhảy thoải mái ngoài trời trong một công viên nào đó. Có 
nhiều thì giờ thì chúng tôi đi xa hơn, nhƣng đi đâu thì đi cũng phải chọn chỗ nào thích hợp cho bọn trẻ.  

Cứ mỗi độ hè về là tôi lại nhớ đến thời thơ ấu của mình. Ngày xƣa, cả năm tôi chỉ nôn nao chờ đợi hai dịp lễ, 
đó là tết và hè. Hè đồng nghĩa với bãi trƣờng, với rong chơi suốt ngày vì không phải đi học, không phải cặm cụi 
học bài.  Buổi sáng tha hồ nằm nƣớng, có hôm ra khỏi giƣờng thì mẹ đã đi chợ về, đƣợc gói xôi bắp hay trái 
chuối nƣớng gói nếp hoặc bịch chè bột khoai nƣớc dừa ngon làm sao. Hôm nào may mắn thì đƣợc đi theo 
xách giỏ cho mẹ, và nhƣ thế có nghĩa là ra chợ đƣợc mẹ cho ăn quà thỏa thích, nào bún chả giò, bún riêu, hủ 
tiếu, sau đó tráng miệng với đu đủ ƣớp lạnh hay đủ loại chè, chè đậu, chè thƣng, chè bắp, xƣơng xa hột lựu 
v.v… Tha hồ chọn lựa. Món nào cũng hấp dẫn đối với một đứa trẻ ở lứa tuổi tiểu học.  

Ba tháng hè thênh thang, ôi sao hấp dẫn! Càng hấp dẫn hơn mỗi khi đƣợc đi Vũng Tàu tắm biển hay đi Ðà Lạt 
hƣởng không khí mát mẽ trong lành. Nhƣng đi đâu thì đi, năm nào cũng phải về quê thăm bà nội vài tuần. Quê 
nội tôi ở miền sông Tiền sông Hậu, thuộc đồng bằng sông Cửu Long cho nên đất đai trù phú. Sông nhiều tôm 
cá, vƣờn nhà xum xuê đủ loại cây trái, nào là xoài cát, bƣởi, nhãn, mãng cầu xiêm, và nhất là chuối và dừa.  

Thoạt đầu nghe nói phải về quê, mấy anh chị em tôi không thích 
lắm. Làm sao thích đƣợc khi mới 3 giờ chiều đã ăn cơm để sau 
đó chuẩn bị đi ngủ khi trời vừa nhá nhem tối. Thời đó ở dƣới quê 
chƣa có điện cho nên ban đêm trời tối lắm vì chỉ đốt đèn dầu leo 
lét, vì vậy cho nên phải đi ngủ sớm.  

Ba mẹ chở mấy anh chị em tôi về quê nội, ở chơi vài ngày rồi 
phải trở về Sài gòn để đi làm, hẹn vài tuần sau sẽ xuống đón 
chúng tôi. Trong thời kỳ chiến tranh, mấy ai đƣợc rời nhiệm sở 
lâu. Mấy ngày đầu ở nhà nội, tụi tôi hơi buồn vì chỉ ăn rồi ngủ. 
Nội rất hiền và thƣơng cháu; nội chiều chuộng chúng tôi dữ lắm 
vì sợ chúng tôi buồn và nhớ nhà. Ở nhà quê, buổi sáng chợ 
nhóm rất sớm. Ngƣời ta đi chợ khi trời còn tối om, phải đốt đuốc, 
đốt đèn dầu đi chợ. Nhà nội ở ngay bên kia chợ cho nên sáng 

nào tôi cũng thức dậy trong tiếng nói chuyện rì rào của ngƣời đi chợ và tiếng xe lam nổ máy bành bạch. Tất cả 
những âm thanh nhộn nhịp đó hòa với ánh sáng lập lòe xa xa đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt cho 
những ngày hè của tôi. 

Rồi bình minh ló dạng, chợ cũng bắt đầu tan. Ngƣời đi chợ thƣa dần, trả lại sự yên tỉnh cho buổi sáng miền 
quê. Mấy anh chị em tôi cũng vừa thức dậy và đƣợc nội chia cho món điểm tâm. Món tôi thích nhất là bánh 
chuối hấp chan nƣớc cốt dừa. Từng lớp chuối xiêm chín cây ngọt lịm xen kẽ với lớp bột gạo mỏng thật mềm, 
chan nƣớc cốt dừa vừa đƣợc nạo và thắng sáng nay. Tất cả hƣơng vị tự nhiên và đậm đà của quê hƣơng 
miền Nam đƣợc gói ghém trong món quà mộc mạc này. 

Khoảng 10 giờ sáng thì nội dọn bữa cơm trƣa. Ăn xong một hồi thế nào nội cũng bắt đi ngủ trƣa. Tụi tôi nằm 
hết trên cái đi văng lớn ở nhà trên. Ði văng làm bằng miếng gỗ lớn và dày, láng bóng nhƣ gƣơng và mát lạnh. 
Ðứa nào cũng nằm ngửa để áp lƣng xuống đi văng cho mát. Ngủ dậy thấy nội đã chuẩn bị sẳn một thau nƣớc 
dừa xiêm ngọt lịm có “cái” dừa non bơi chung quanh cục nƣớc đá to tƣớng.  

Có hôm ngủ trƣa dậy, nội bày cho làm bánh lá thúi địt (lá mơ). Lá này bọn trẻ chúng tôi ra ngoài vƣờn hái vô cả 
rỗ, rửa sạch rồi lau khô từng lá. Nội trộn bột gạo với nƣớc cho vừa dẻo, sau đó cho tụi tôi tha hồ nặn bột lên lá 
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thành một lớp mõng rồi vấn lá lại, đâm cái tăm hay cái gai cam để giữ lá, rồi đem hấp. Vì lá nhỏ và bột mõng 
nên rất mau chín. Chúng tôi gỡ lớp bột ra, bây giờ đã thành hình những chiếc lá bằng bột mõng và mịn, xếp 
vào dĩa rồi chan nƣớc cốt dừa vô ăn ngon lành. Nƣớc cốt dừa thắng với đƣờng ngọt lịm nhƣng phải dằn thêm 
chút muối mới đậm đà. Ðồng bằng miền Nam quá nhiều dừa cho nên đƣợc tận dụng tối đa, hầu nhƣ món ăn 
nào dù mặn hay ngọt cũng mang hƣơng vị ngọt và béo tự nhiên của dừa. 

Sau đó nội cho ra sông tắm cho mát. Nội biểu mấy đứa trẻ lối xóm đốn vài cây chuối để làm phao cho chúng tôi 
bám vào tập bơi. Ngày nào tụi tôi cũng bơi lội vùng vẫy đã đời dƣới sông, nội phải kêu năm lần bảy lƣợt và 
hăm dọa ngày mai không cho tắm sông nữa mới chịu lên.  

 Ở miền quê có nhiều thú vui cho trẻ con lắm. Mấy đứa trẻ hàng xóm thấy tụi tôi về nên sau vài ngày tò mò 
quan sát, thế nào tụi nó cũng qua để làm quen và rủ rê tụi tôi đi chơi. Tụi nó  bày đủ trò, dẫn tụi tôi đi khắp nơi, 
mà đi đâu cũng phải qua cầu khỉ. Những cây cầu chỉ bằng một thân cây nhỏ bắt ngang rạch nƣớc, vậy mà hấp 
dẫn tôi quá chừng. Ði mà sợ té gần chết, sợ mà vẫn thích đi. “Tụi dƣới quê” lấy làm thích thú khi thấy “tụi Saì 
gòn” lúng túng và khó khăn lắm mới làm đƣợc cái việc mà đối với chúng thật dễ ợt: qua cầu khỉ mà không té 
xuống nƣớc.  

Một trò chơi nữa mà tôi rất khoái, đó là đi xuồng. Ở dƣới quê hình nhƣ nhà nào cũng có một chiếc xuồng; đó là 
phƣơng tiện di chuyển của ngƣời dân quê. Ði chợ xa, đi công việc hay chuyên chở đồ đạc, ngƣời ta đều dùng 
xuồng. Ði câu cá, lƣới cá, lƣới tôm cũng bằng xuồng. Thậm chí đám cƣới đi rƣớc dâu cũng bằng xuồng. Ở Saì 
gòn làm gì có xuồng mà chèo, mà cũng có sông có nƣớc đâu mà cần xuồng. Cho nên chiếc xuồng có sức lôi 
cuốn mãnh liệt đối với bọn con nít thành thị chúng tôi. Vả lại đứa con nít nào mà không thích nghịch nƣớc, bây 
giờ đƣợc ngồi chòng chành trên xuồng, hai tay tha hồ vọc nƣớc … ôi còn gì thú hơn.  

Thƣờng gặp “tụi dƣới quê” là tụi tôi hỏi liền: “Nhà mày có xuồng hông?” Dĩ nhiên nhà đứa nào cũng có, nhƣng 
không phải đứa nào cũng đƣợc phép lấy xuồng đi chơi. Ðứa nào 
“uy tín” lắm mới đƣợc. Có hôm chỉ có đƣợc một chiếc xuồng mà 
đứa nào cũng đòi đi, làm xuồng “khẵm”, nƣớc ngắp nghé tràn vô 
xuồng làm đứa nào đứa nấy ngồi nín thở không dám nhúc nhích. 
Trẻ quê đứa nào cũng chèo xuồng rất “nhuyễn”. Tụi nó chở tụi tôi 
đi dọc bờ sông, thấy chỗ nào có cây trái mọc sà mé nƣớc là tụi 
nó tấp xuồng vô rồi lấy cây dầm quơ cho trái rụng, thƣờng là trái 
bần hay mận hay ô môi. Ðã có dự tính trƣớc nên tụi nó đem theo 
chén muối ớt; trái bần vừa chát vừa chua vậy mà chấm muối ớt 
ăn ngay trên xuồng vẫn thấy ngon nhớ đời. Còn trái ô môi dài cả 
nửa thƣớc, giống nhƣ cây sáo (kèn) vậy, đem chặt từng khúc 
ngắn chừng độ gang tay rồi chia cho mỗi đứa một khúc. Muốn ăn 
phải lắc lắc khúc ô môi cho từng khoanh mõng rời ra. Ô môi có vị ngọt đậm đà nhƣng ăn không ngon lắm vì có 
mùi thum thủm.  

Có hôm “tụi dƣới quê” dẫn tụi tôi đi bắt ốc. Gì chứ vụ này thì tụi nó quá “rành nghề”. Chỉ cần ngăm mình dƣới 
nƣờc chừng một lát để gở ốc bƣơu ở mấy chân cầu bằng gỗ là đã có một rỗ ốc đầy. Nhƣng tụi nó không cho 
tụi tôi ăn liền mà bắt phải ngăm qua đêm cho sạch. Tụi nó bỏ ốc vô một cái chậu rồi chế nƣớc vo gạo vô, nói 
cho ốc béo, và bỏ thêm vài trái ớt đâm nhuyễn, nói cho ốc vì cay mà nhả nhớt. Sau đó lấy cái rỗ đậy lại, trên 
dằn cục đá nặng cho ốc khỏi bò ra. Dĩ nhiên tụi tôi nôn nóng chờ đợi đến ngày hôm sau để đƣợc thƣởng thức 
món ốc bƣơu luộc. Tụi nó hái lá xả bỏ vô nồi nƣớc luộc ốc cho nên nồi ốc thơm lừng. Ngồi trƣớc nồi ốc luộc 
bốc khói, tụi tôi đƣợc phát mỗi đứa một cái gai cam to nhƣ cái kim bang để lể ốc. Tụi nó dặn khi lể phải xoay 
tròn con ốc mới lấy đƣợc nguyên phần thịt ốc, và phải nhớ ngắt bỏ phần đen ở cuối. Sau đó chắm ốc vô tô 
nƣớc mắm me xả ớt pha đặc xệt. Ngon tuyệt!  

Ban ngày thì rong chơi khắp xóm với “tụi dƣới quê”, chèo xuồng bắt ốc ngụp lặn dƣới sông vui đùa thỏa thích, 
nhƣng đêm nào thằng em tôi cũng khóc lóc đòi “về Saì gòn” vì “muốn ba mẹ”. Khóc đó rồi quên đó, sáng ra nó 
lại tung tăng chạy nhảy chơi đùa.  

Và rồi những ngày hè ở miền quê cũng kết thúc. “Tụi Saì gòn” lƣu luyến chia tay với “tụi dƣới quê” hẹn năm 
sau sẽ về nữa. Tôi nhớ hoài lời dặn dò tha thiết của tụi nó “Năm tới tụi bây nhớ về nữa nhe”. 

Biết bao mùa hè đã trôi qua, tôi đã đi qua bao nhiêu danh lam thắng cảnh, đã thƣởng thức biết bao món ngon 
vật lạ nhƣng không có hình ảnh nào ở lại thật lâu trong ký ức bằng ánh đuồc bập bùng của những buổi chợ 
sớm mai miền quê nội, không có cao lƣơng mỹ vị nào sánh nổi với món ốc bƣơu luộc mộc mạc của thời thơ 
ấu. 

Bây giờ mùa hè tôi đi chơi khắp nơi…nhƣng đâu còn quê nội để về. Còn chăng là bóng dáng mùa hè. 
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Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan 
Associatie Van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland (AVVN) 

Vietnamese Association of Political Refugees in the Netherlands 
Stationsweg 46 , 2131 XD Hoofddorp Nederland ,Tel: +31 (0)23-5640166 

www.congdonghoalan.com  Banknr: 815519745 t.n.v. AVVN 

 

Thông Báo  

Ðề Mục: Ban Vận Ðộng Thành Lập Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền Nhân 

Hoà-Lan, ngày 3 tháng 6 năm 2012  

 

Kính gởi: 

- Quý vị Lãnh Ðạo Tôn Giáo 
- Quý vị Ðại Diện Ðoàn Thể, Ðảng Phái 
- Quý Ðồng Hƣơng 
 

Qua tham khảo ý kiến của quý vị đại diện đoàn thể, đảng phái và thân hào nhân sĩ trong phiên họp khoáng đại 
do Ban Chấp Hành Cộng Ðồng tổ chức vào ngày 18 tháng 3 năm 2012 tại thành phố Nieuwegein, tất cả mọi 
ngƣời trong phiên họp đều nhận thấy việc thành lập Tƣợng Ðài Thuyền Nhân là một việc cần thực hiện. 

Việc Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân với ý nghĩa: 

1/ Tƣởng niệm những đồng bào đã bỏ mình trên đƣờng vƣợt biển tìm Tự Do 

2/ Ghi dấu sự hiện diện của những ngƣời Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản trên đất nƣớc Hoà-Lan. 

3/ Tri ân sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Hoà-Lan đối với ngƣời Việt Tỵ Nạn Cộng Sản  

Ðể chuẩn bị cho việc thực hiện Tƣợng Ðài Thuyền Nhân, Ban Chấp Hành CÐVNTNCS/HL đã mời một số nhân 
sĩ để thảo luận thêm về việc này vào ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại Nieuwegein. Sau khi thảo luận, mọi ngƣời 
cùng quyết định thành lập: 

“Ban Vận Ðộng Thành Lập Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền Nhân” 

Thành phần Ban Vận Ðộng gồm: 

Óng Lê Quang Kế, Trƣởng Ban 

Các thành viên gồm:  Bà Trần Thị Ký và quý ông Nguyễn Thọ, Trần Văn Thắng, Tạ Trung Hiếu, Nguyễn Ðắc 
Trung, Nguyễn Hữu Phƣớc 

Nhiệm vụ của Ban Vận Ðộng là cổ động sự thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân. Sau đó sẽ 
chính thức triệu tập một phiên họp khoáng đại vào ngày 23 tháng 9 năm 2012 tại Nieuwegein để quý hội đoàn 
và đồng hƣơng cùng đóng góp ý kiến trong việc chính thức thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền 
Nhân 

Chúng tôi trân trọng thông báo cùng quý vị. 

TM BCH/CĐVNTNCS tại Hoà-Lan 

 

Nguyễn đắc Trung 
Chủ Tịch Cộng Đồng 

 

http://www.congdonghoalan.com/
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Thư Ngỏ 

của Ban Vận Động thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân 

 

Hoà-Lan, ngày 3 tháng 6 năm 2012 

 

Kính thƣa quý đồng hƣơng, 

Đáp lời mời của Ban Thƣờng Vụ Cộng Đồng, chúng tôi gồm một số nhân sĩ đã có buổi họp mặt dƣới sự chủ 
tọa của ông Nguyễn Đắc Trung, chủ tịch cộng đồng. 

Kết quả của buổi sinh hoạt này là sự hình thành của một nhóm nhân sĩ với mục đích vận động để cộng đồng 
chúng ta có đƣợc một Ủy Ban Xây Dựng Tƣợng Đài Thuyền Nhân. 

Kính thƣa quý đồng hƣơng, ngày 30 tháng 4 năm 1975, đại họa cộng sản đã ập đến trên quê hƣơng ta nhƣ 
một định mệnh nghiệt ngã và kể từ ngày ấy hằng triệu con dân Việt phải dắt dìu nhau bỏ xứ ra đi để lánh nạn 
cộng sản. Từ những ngày đầu cuối thập niên 70 của thế kỷ trƣớc, dân Việt ta đã đến đây tính đến nay đã trên 
37 năm. Chúng ta đã rất may mắn đƣợc chính quyền và nhân dân Hòa Lan hết lòng đùm bọc, giúp đỡ để làm 
lại cuộc sống mới.  

Thƣa quý đồng hƣơng, bắt đầu từ thế hệ của các bậc phụ huynh với những ngày đầu tỵ nạn đầy bở ngỡ, gian 
truân cho đến nay đã trên dƣới 2 thế hệ nối tiếp. Các con cháu đời sau của chúng ta đã, đang, và sẽ rất thành 
công trên xứ ngƣời. Tuy vậy, các em các cháu cũng rất cần biết về nguồn gốc của mình. 

Ý thức rõ những điều vừa nêu trên, nên một số anh chị đã tự nguyện đứng ra để kêu gọi, vận động thành lập 
một Ủy Ban Xây Dựng Tƣợng Đài Thuyền Nhân để: 

- Trước hết, tỏ lòng tri ân đến chính quyền và nhân dân Hòa Lan đã cưu mang, giúp đỡ chúng ta trong 
cuộc sống mới có được tự do, ấm no và hạnh phúc đúng với nhân phẩm của con người. 

- Kế đến, là để lưu dấu sự hiện diện của những người con dân Việt đã lưu lạc nơi xứ người bởi đại họa 
cộng sản. 

- Và sau hết, là để tưởng niệm đến hằng vạn đồng bào của chúng ta đã kém may mắn, họ đã gởi thân 
xác lại trên những vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. 

Trƣớc khi dứt lời, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hƣởng ứng và ủng hộ nhiệt liệt của tất cả quý đồng hƣơng 
bằng cách: 

- Trực tiếp tham gia, đóng góp vào việc vận động thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tƣợng Đài Thuyền Nhân. Thời 
hạn vận động đƣợc ấn định từ nay cho đến ngày 23 tháng 9 năm 2012. 

- Nhiệt liệt hưởng ứng và vận động thân bằng quyến thuộc góp công, góp sức vào công trình mang đầy 
ý nghĩa này. 

Mọi đóng góp ý kiến, xin liên lạc về: 
 
Lê Quang Kế 
Westerkwartier 34 - 5235 JL  ‟s-Hertogenbosch 
Điện thoại: 073.6429246 
Email: ke.le@home.nl 
 
Trân trọng kính chào thân ái, 

Tm. Ban Vận Động Ủy Ban Xây Dựng Tƣợng Đài Thuyền Nhân 

Trưởng Ban 

Lê Quang Kế 

mailto:ke.le@home.nl
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Họ và Tên 

 

 

Thành phố cư ngụ 

 

 

Ðậu bằng 

 

Bùi Quang Duy 

 

 

Hoorn 

 

Master of Science -TU Delft 

 

Ky Anh Tran 

 

 

Drunen 

 

VWO 

 

Ngô Thụy Nguyệt Hà 

 

 

Leiden 

 

VWO 

 

Trần Mai Lan 

 

 

Heerhugowaard 

 

Bachelor - VU 

 

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng  Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan và Ban Quản Trị Việt Nam Nguyệt 
San chúc mừng các bạn trẻ đã thành công trong kỳ thi cuối năm vừa qua, chúc các bạn thành công nhiều 
hơn nữa trong bƣớc đƣờng sự nghiệp hay học vấn tƣơng lai. Chúng tôi cũng xin chung vui với quý vị phụ 
huynh và gia đình về kết quả học vấn của con cháu hay anh chị em. Sự thành công của các bạn trẻ 
không những là sự thành công của cá nhân mình mà cũng là niềm hãnh diện cho gia đình, cha mẹ, anh 
em cũng nhƣ cộng đồng ngƣời Việt tại Hòa Lan.  

BCH/CDVNTNCS  tại Hòa lan 

Ban Quản Trị VNNS 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://baomuabanraovat.com/uploads/mbrv/uploads/sile/classified-ads/tuyensinhdaotao/mu_cu_nhan_1.jpg?1294821884&imgrefurl=http://baomuabanraovat.com/tuyensinhdaotao/raovat/110112/muon-hoc-lien-thong-trai-nghanh-len-dai-hoc-chinh-quy-nam-2011-le-huon&h=285&w=380&sz=15&tbnid=DP4HKX3GIsZV1M:&tbnh=95&tbnw=127&zoom=1&usg=__wP1mBy8N0Ro_3K1mNI9h7Nt3d1c=&docid=ZtbIAzTR7E53SM&hl=nl&sa=X&ei=KnTjT7uMA4au8QOf1sTVDg&ved=0CGUQ9QEwAw&dur=1372
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Tiểu Yến Tử 

Nhớ những ngày còn „mài đũng quần‟ trong trƣờng học „xã hội chủ nghĩa‟, khi phải đọc những mẫu chuyện 
nghe kinh hồn về những „dũng sỹ đánh Pháp diệt Mỹ‟, nghe khó tin, nhƣng vì cứ bị nghe đi nghe lại mãi, nên 
cứ ngỡ nhƣ là sự thật, ít ra cũng có lúc cả tin là mình thì „hổng dám‟ nhƣng „hổng biết chừng‟ lại có những con 
ngƣời thật đƣợc tôi luyện thành gang thép nhƣ thế. 

Này nhé, nhƣ chiến sĩ Kiều Vặn Niết ở Củ Chi bị địch vây chặt, đạn bắn gãy cánh tay phải, mà vẫn cố vƣợt 
khỏi vòng vây. Cánh tay chƣa đứt hẳn, Niết để bàn tay lên bờ đất, lấy chân đạp vào, rồi quay ngƣời rứt mạnh 
hai lần, nhƣng cánh tay cũng không đứt. Về tới cơ sở, anh khẩn khoản nhờ chị Tƣ dùng dao cắt bỏ cánh tay 
gãy, nhƣng chị Tƣ chỉ có dao cùn, nên cứa qua cứa lại mới đứt.      

Tác giả Kiều Phong cắc cớ đặt vấn đề là tại sao anh Niết bị thƣơng đến nỗi cánh tay đã lủng lẳng mà vẫn 
không xỉu, đó là chƣa kể hành động không kém phần tàn bạo là lấy chân đạp vào rồi quay ngƣời rứt mạnh hai 
lần. Còn can đảm hơn thế nữa, khi không xong, anh lại khẩn khoản nhờ chị Tƣ dùng dao cùn cắt dùm cái của 
nợ. Bây giờ thì vấn đề đã rõ, theo nhƣ Kiều Phong thì suốt câu chuyện cho thấy anh hùng Kiều Văn Niết có 
một đặc điểm siêu phàm, là anh không hề có máu. Nhƣ vậy anh là rôbốt mất rồi.  

Truyện về anh Niết, thì cho đến nay chƣa ai xác minh, nhƣng chuyện về anh Lê Văn Tám thì đã đƣợc giới sử 
gia đặt thành vấn đề, này nhé không phải là sử gia „ngụy‟ đâu nhé, mà là sử gia xã hội chủ nghĩa hẳn hòi. 
Chính sử kể rằng có một cậu bé làm nghề bán đậu phọng rang, tuy nhỏ tuổi nhƣng đã tham gia lực lƣợng 
kháng chiến chống Pháp. Sau khi thám thính kỹ, cậu bé tìm cách lọt vào đƣợc kho xăng của Pháp ở Thị Nghè. 
Cậu đã tẩm dầu lên mình và đốt, rồi nhảy vào một thùng xăng gần nhất. Cả kho xăng đã bị phá hủy và cậu bé 
cũng hy sinh theo. 

Khiếp thật. Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng, những em thơ cũng „hóa‟ những anh hùng. Nhƣng hỡi ơi, bé cái lầm rồi, 
vì cách đây không lâu, sử gia Phan Huy Lê ở Hà Nội đã có can đảm kể lại lời dặn của bộ trƣởng bộ thông tin 
thời ấy là Trần Huy Liệu, ông Liệu đã kể là chính mình „dựng‟ lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng 
vào ngƣời rồi xông vào đốt kho xăng địch. Nhƣ vậy là „cây đuốc sống Lê Văn Tám‟ cũng chỉ là một chuyện bịa 
đặt nhƣ nhiều câu chuyện khác mà thôi. 

Xin hãy trả lại cho Cesar những gì của Cesar. Vì rồi ra thì chân lý sẽ lộ dạng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Xây 
DựngTượng Đài Thuyền Nhân 

NGÀY THƠ ẤU XƯA 

Tôn Thất Phú Sĩ 

Bóng chiều rơi chậm chậm 
Hàng cây đứng lặng căm 
Phiếm đàn nghe đứt khoảng 
Cung tơ chùng xuống nhanh 

Vô tình ai qua ngõ 
Bỗng thấy lòng xôn xao 
Tiếng hát vương chiều tím 
Nốt nhạc trầm dâng cao 

Tuổi ấu thơ đong đưa 
Tháng ngày qua diệu vợi 
Xin một lần trở lại 
Theo cánh diều rong chơi 
 
 

Cái gì của Cesar phải trả lại cho Cesar 

 

 

Người xa từ độ ấy 
Buồn buồn con nước xưa 
Thuyền ta không bến đỗ 
Hỏi người về hay chưa 

 
Thôi chỉ mong là cát 
Ôm bãi biển dịu êm 
Gót chân em nghịch ngợm 
Giẵm trên bãi cát mềm 

 

 
  

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADu_ph%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
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Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Xây 
DựngTượng Đài Thuyền Nhân 
 

 
 
Tiếp theo phiên họp khoáng đại của Cộng Đồng vào 
ngày 18/3/2012 để tham khảo ý kiến về việc thành lập 
Tƣợng Đài Thuyền Nhân, Ban Chấp Hành Cộng 
Đồng đã mời một số nhân sĩ đến Nieuwegein vào 
ngày 20/5/2012 để bàn chi tiết thêm về việc này. Hiện 
diện trong phiên họp có các ông Nguyễn Đắc Trung, 
Nguyễn Hữu Phƣớc đại diện Ban Chấp Hành Cộng 
Đồng và các vị nhân sĩ gồm bà Trần Thị Ký, các ông 
Lê Quang Kế, Trần Văn Thắng, Nguyễn Thọ, Tạ 
Trung Hiếu.  
Trong phiên họp, mọi ngƣời đã lƣợc duyệt qua mục 
tiêu, của việc xây dựng tƣợng đài cũng nhƣ những 
việc có thể làm trƣớc mắt để có thể tạo đƣợc sự 
hƣởng ứng rộng rãi của đồng hƣơng trong công tác 
này. Sau khi thảo luận mọi ngƣời đã đồng ý thành lập 
một Ban Vận Động để chuẩn bị cho việc thành lập Uỷ 
Ban Xây Dựng Tƣợng Đài Thuyền Nhân. Trƣởng Ban 
Vận Động là ông Lê Quang Kế, các tham dự viên 
phiên họp là thành viên. Ban Vận Động có nhiệm vụ 
cổ động sự tham gia của đồng hƣơng, nghiên cứu kế 
hoạch, kỹ thuật, tài chánh, nội quy… .  
 
Theo dự trù một phiên họp khoáng đại sẽ đƣợc tổ 
chức vào ngày 23/9/2012 tại Nieuwegein để các hội 
đoàn và đồng hƣơng cùng đóng góp ý kiến và tiến tới 
việc chính thức thành lập Ban Xây Dựng Tƣợng Đài 
Thuyền Nhân. Các đóng góp ý kiến trong việc xây 
dựng tƣợng đài, xin liên lạc qua địa chỉ  
e-mail: ke.le@hom.nl (ông Lê Quang Kế) và 
 banthuongvu@congdonghoalan.com  
 

Họp Tổng Kết Chuẩn Bị Đại Hội Nhạc 
Trẻ Hè 2012 

Nhằm chuẩn bị cho Đại Hội Nhạc Trẻ Hè 2012 dự trù 
tổ chức ngày 30/6/2012 tại Mijdrecht, một buổi họp 

tổng kết các công tác giữa đại diện Ban Chấp Hành 
Cộng Đồng và đại diện các Ban Nhạc Trùng Dƣơng, 
Bình Minh và Tình Si đã đƣợc tổ chức vào ngày 
10/6/2012 tại Hoofddorp.  

Đƣợc biết đây là một công tác lần đầu tiên tại Hoà-
Lan có sự phối hợp của cả 3 ban nhạc và BCH/CĐ 
với mục đích tạo không khí sinh hoạt cho giới trẻ và 
tạo sự hợp tác làm việc giữa các ban nhạc trong việc 
gậy quỹ sinh hoạt cho Cộng Đồng. Sau khi thảo luận, 
từng công tác đã đƣợc duyệt xét và một chƣơng trình 
chính thức đã đƣợc ấn định. 

 Chƣơng trình dự trù bắt đầu lúc 18g00 ngày thứ bảy 
30/6/2012 và kết thúc lúc 2g00 sáng chủ nhật tại 
Mijdrecht với sự góp mặt của MC Trần Đức Thành, 
các ca sĩ Kiều Oanh, Thy Hà, Trung Lê, Thu Trang, 
Quang Minh, Mỹ Linh, Kim Anh, Quang Luật, Ngọc 
Mai, Thanh Tuyền, Ngọc Tuyết. 

 

 

Nhóm IViet tổ chức ngày “Lạc vào Việt-
Nam” (Lost in Vietnam) 

Nhóm IViet, một tổ chức thanh niên Viêt Nam tại 
Hoà-Lan (Theo giải thích của một thành viên của 
nhóm có nghĩa: “Tôi là ngƣời Việt Nam ở Hoà-Lan 
nhƣ tên của website Iviet.nl) vào ngày 2/6/2012 đã tổ 
chức một buổi lễ hội với chủ đề “Lạc vào Việt Nam” 

mailto:ke.le@hom.nl
mailto:banthuongvu@congdonghoalan.com
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tại Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Dân Tộc ở thành phố 
Leiden. Vừa bƣớc vào cổng viện bảo tàng, khách 
tham dự đã thấy các gian hàng ăn đƣợc bày hai bên 
đƣờng với  đủ loại các món ăn của các miền Bắc 
Trung Nam, gian hàng thông tin của IViet và môt sân 
khấu đƣợc dựng ngoài trời.   

Những thiếu nữ thƣớt tha trong tà áo dài, chiếc áo bà 
ba, nón lá dƣới trời nắng đẹp đã tạo nên môt không 
khí sinh hoạt thật linh động nhƣ đang ở một nơi nào 
đó trên đất nƣớc Việt Nam. Khoảng 13g00 chƣơng 
trình chính thức bắt đầu bằng màn muá lân ngoài trời, 
sau đó toán lân đã hƣớng dẫn khách tham dự tiến 
vào hội trƣờng ở trong Viện Bảo Tàng. Sau lời chào 
mừng khách tham dự của cô Xuân, trƣởng nhóm Iviet 
đã giới thiệu bà Giám Đốc Viên Bảo Tàng và một vị 
Đại Diện của thị xã Leiden.Với sự trợ giúp của Thị Xã 
và  Ban Giám Đốc của Viện Bảo Tàng, nhóm đã có 
đƣợc địa điểm tổ chức thật thuận lợi và sự trợ giúp 
các phƣơng tiện khác. Tiếp theo đó, một đoạn phim 
gồm những hình ảnh giới thiệu chiếc áo dài Việt Nam 
từ khi xuất hiện nhƣ những chiếc áo “ngũ thân” và 
biến đổi cho đến ngày nay. Sau đó các thiếu nữ và 
thiếu nhi trong những tà áo dài của ba miền Bắc, 
Trung, Nam cũng nhƣ  áo bà ba, nón lá, nón quai 
thao lần lƣợt tiến ra sân khấu đã đƣợc khán giả nhiệt 
liệt vỗ tay tán thƣởng .  

Phần trình diễn đƣợc kết thúc bằng màn bán đấu giá 
2 chiếc áo dài. Chƣơng trình đƣợc tiếp nối tại sân 
khấu ngoài trời với phần dạy cách làm bánh xèo, làm 
nƣớc mắm do đầu bếp của nhà hàng “Xinh” ở 
Amterdam phụ trách,  Nhóm “hip hop The Majorzz”, 
và những thiếu nữ Việt Nam múa nón với nhạc phẩm 
“Saigon đẹp lắm” đã tạo nên một không khí thật vui 
tƣơi sinh động. Tiết mục thi ăn phở thật hào hứng, 
các tham dự viên mỗi ngƣời phải ăn một tô phở thật 
lớn gồm 1kg bánh, chƣa kể thịt và nƣớc trong một 
thời gian ấn định, kết quả một ứng viên đã thắng giải 
sau khi ăn đƣợc 90% tô phở. Phần biểu diễn đàn 
tranh tại sân khấu ngoài trời cũng nhƣ trong viện bảo 
tàng đã giới thiệu đƣợc nét đặc biệt của văn hoá Á 
Đông. 

 Ngày hội giới thiệu văn hoá Việt Nam thật thành công 
về cách tổ chức cũng nhƣ nội dung, gây nhiều ấn 
tƣợng tốt đẹp cho những ngƣời tham dự.  

 

Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản 
tại vùng Arnhem bầu Ban Đại Diện mới. 

 

Arnhem - 17-6-2012. Trong khung cảnh sôi nổi của 
giải bóng đá Euro2012, đội tuyển Hòa Lan sẽ đấu trận 
quyết định với đội tuyển Bồ đào Nha vào tối nay lúc 
20:45, cộng đồng ngƣời Việt tỵ nạn cộng sản tại 
Arnhem cũng không kém phần hồi hợp, cùng nhau 
họp mặt để bầu lại ban đại diện mới. Chiều ngày 17 
tháng 6 năm 2012 vào lúc 15 giờ tại hội trƣờng  Lido 
„76 Veerpolderstraat 128 - 6833 BS Arnhem đã diễn 
ra một buổi sinh hoạt của cộng đồng ngƣời Việt tỵ 
nạn cộng sản tại Arnhem để bầu tân ban đại diện. 

Mở đầu buổi sinh hoạt chị Nguyễn Thị Nhƣ Tuyết, 
trƣởng ban đại diện Arnhem, tƣờng trình những công 
tác đã thực hiện trong ba năm vừa qua. Trong phần 
tƣờng trình ngoài những kết quả hoạt động thành 
công rất đáng khen ngợi (nhiều cử tọa cũng đã phát 
biểu nhìn nhận), chị Nhƣ Tuyết đã nêu lên những khó 
khăn về mặt nhân sự của Ban đại Diện trong nhiệm 
kỳ vừa qua. Chị Tuyết kêu gọi sự đóng góp thiết thực 
của quý đồng hƣơng, đặc biệt về mặt nhân sự, để 
duy trì ban đại diện trong nhiệm kỳ ba năm tới. 

Nhiều cử tọa của buổi sinh hoạt đã phát biểu khẳng 
định mạnh mẽ là : sinh hoạt của Ban đại diện Arnhem 
cần phải đƣợc duy trì. Dù rằng buổi họp mặt bầu ban 
đại diện không có sự hiện diện đông đảo đồng 
hƣơng. 

Sau nhiều đóng góp gây cấn, sôi nỗi mọi ngƣời cùng 
đi đến kết luận là lƣu lại nhiệm kỳ của ban đại diện 
đƣơng nhiệm đồng thời bổ sung nhân sự mới để ban 
đại diện có thể tiếp tục phục vụ cho đồng hƣơng trong 
nhiệm kỳ mới. 

Nhân sự trong ban đại diện nhiệm kỳ mới này đƣợc 
ghi nhận nhƣ sau: 

Thành viên lƣu nhiệm: Chị Nguyễn Thị Nhƣ Tuyết 
Thành viên lƣu nhiệm: anh Võ đức Tiến 
Thành viên lƣu nhiệm: anh đỗ Văn Khoa 
Thành viên bổ sung: anh Nguyễn Nhƣ Lễ 
Thành viên bổ sung: anh Võ Hiên 
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Tân ban đại diện sẽ có buổi họp mặt trong thời gian 
sớm nhất để phân chia nhiệm vụ, sau đó sẽ thông 
báo đến đồng hƣơng kết quả phân nhiệm. 

Sinh hoạt cộng đồng ở mọi nơi đều có những thuận 
lợi và trở ngại, riêng cộng đồng Arnhem đã có một 
nếp sinh hoạt rất đặc thù. Ngay trong ngày tổ chức 
bầu cử đƣợc ghi nhận rất ấm áp tình đồng hƣơng, ẩm 
thực đƣợc ban tổ chức khoản đải, cùng nhau ca hát 
vui vẻ. Tuy sự hiện diện của đồng hƣơng không đông 
đảo nhƣ dự trù, nhƣng những ai hiện diện cũng đều 
ghi nhận là không khí sinh hoạt thật ấm cúng, mang 
tính chất của một đại gia đình của cộng đồng Arnhem. 

Quốc Việt ghi 

 

 

Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa 
Qua 

Trong thời gian vừa qua, chính trƣờng Hòa Lan 
không có biến chuyễn ngoạn mục nào. Sau khi Nội 
Các Mark Rutte sụp đổ, các đảng phái chính trị đều 
dồn nỗ lực vào việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hạ 
Viện vào tháng Chín tới đây. 

 

Đảng CDA tổ chức một cuộc tranh cử trong nội bộ để 
chọn lãnh tụ mới. Kể từ khi cựu Thủ Tƣớng Jan-Peter 
Balkenende rời khỏi chính trƣờng năm 2010, đảng 
này không có một vị lãnh tụ đƣợc mọi khuynh hƣớng 
trong trong đảng công nhận. Kết quả là ông Sybrand 
van Haersma Buma, hiện giờ đang là thủ lảnh khối 
dân biểu CDA trong Hạ Viện và đƣợc xem nhƣ là một 
nhân vật hữu khuynh, đƣợc bầu làm tân lãnh tụ. 

Trong khi cuộc tranh cử nội bộ của đảng CDA 
đƣợc tiến hành một cách trôi chảy, thì đảng 
GroenLinks lại gặp khó khăn đáng kể trong việc này, 

gây hoang mang cho đảng viên cũng nhƣ cho khối cử 
tri của đảng. GroenLinks vốn đã có lãnh tụ, đó là bà 
Jolande Sap, thủ lãnh khối Dân Biểu đảng này trong 
Hạ Viện. Nhiều ngƣời đinh ninh rằng bà ta sẽ cầm 
đầu đảng trong cuộc vận động bầu cử tới. Thế nhƣng, 
ông Tofik Dibi, một Dân Biểu Hạ Viện của 
GroenLinks, đột nhiên lại tuyên bố muốn ra tranh cử 
với bà Sap. Thoạt tiên, dự định của Dibi bị Ủy Ban 
Bầu Cử đảng bác bỏ với lý do là ông ta thiếu khả 
năng lảnh đạo - một quyết định đƣợc một số yêu 
nhân trong đảng tán thành, nhƣng cũng bị mốt số 
khác phản đối vì tính chất phản dân chủ của nó. 
Femke Halsema, ngƣời tiền nhiệm của Sap, tuyên bố 
sẽ rời khỏi đảng nếu Dibi không đƣợc ra tranh cử. 
Cuối cùng bà Sap đã thắng ông Dibi với trên 80 phần 
trăm số phiếu của đảng viên, nhƣng sự lộn xộn trong 
cuộc tranh cử nói trên đã làm cho GroenLinks mất uy 
tín khá nhiều trong mắt cử tri, ít nhất là trong giai đoạn 
ngắn… 

 

 

Đảng PVV của Geert Wilders lại có một cách chuẩn bị 
khác cho kỳ bầu cử sắp đến. Để nhấn mạnh đƣờng 
lối bài Liên Minh Âu Châu của mình, đảng này đã 
mƣớn Luật Sƣ Bram Moszkowicz kiện Chính Phủ ra 
tòa, yêu cầu tòa bắt buột Chính Phủ hoản việc chấp 
thuận Quỹ Cứu Trợ Tài Chánh của Liên Minh Âu 
Châu cho đến sau cuộc bầu cử Hạ Viện và ngày 12 
tháng Chín đến Qua sự chấp thuận nói trên, Hòa Lan, 
nếu cần, sẽ phải đóng góp bốn mƣơi tỷ Euro vào Quỹ 
Cứu Trợ. Quyết định chấp thuận của Chính phủ đã 
đƣợc một đa số lớn trong Hạ Viện thông qua, nhƣng 
Wilders lại lý luận rằng một quyết định quan trọng nhƣ 
thế cần phải có sự đồng ý của một Hạ Viện mới đƣợc 
cử tri bầu lại. Tuy dƣ biết yêu cầu của mình sẽ bị tòa 
án bác bỏ, vì đây là một quyết định chính trị nằm 
ngoài thẩm quyền của thẩm phán đoàn, nhƣng 
Wilders vẫn quyết định tiến hành vụ án nhƣ một 
phƣơng tiện để vận động cử tri. Theo kết quả của các 
cuộc thăm dò dân ý đƣợc giới truyền thông Hoa Lan 
công bố thì Wilders ít nhiều gì cũng đã thành công 
trong ý đồ nói trên, vì ông đã có thể duy trì mức độ 
hậu thuẩn mà cử tri vốn giành cho đảng ông. PVV 
hiện giờ đƣợc dự đoán là sẽ thắng khoảng 20-24 ghế 
trong Hạ Viện, tƣơng đƣơng với số ghế mà nó đang 
có. 
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Cũng theo các cuộc thăm dò dân ý nói trên, 
cuộc bầu cử tới hứa hẹn sẽ là một cuộc chạy đua 
tranh giành ghế Thủ Tƣớng giữa Mark Rutte thuộc 
đảng VVD và Emile Roemer, thủ lãnh đảng SP. Hiện 
giờ hai đảng này đang tranh thủ đƣợc một mức hậu 
thuẩn gần nhƣ ngang nhau, mỗi đảng có thể đạt đƣợc 
khoảng 32 ghế trong Hạ Viện. Đảng nào thật sự trở 
thành đảng lớn nhất sau ngày bầu cử, thì thông 
thƣờng đảng đó có nhiều cơ hội đƣa lãnh tụ của mình 
vào Dinh Thủ Tƣớng nhất. 

 

Vì Rutte là lãnh tụ của một đảng hữu khuynh còn 
Roemer là một yếu nhân thiên tả, nên cuộc chạy đua 
giữa họ rất có thể sẽ khiến cử tri trong cánh hữa cũng 
nhƣ cánh tả dồn phiếu cho hai đảng do họ cầm đầu - 
một điều sẽ làm cho các đảng hữu khuynh và thiên tả 
khác mất rất nhiều phiếu. Để tránh nguy cơ này, các 
đảng bên cánh hữu sẽ phải leo thang việc công kích 
Rutte, một điều mà cách đảng thiên tả cũng sẽ phải 
làm đối với đảng SP của Roemer. Nhƣ vậy cuộc vận 
động bầu cử Hạ Viện năm nay sẽ là một cuộc tranh 
giành cử tri gay gắt trong nội bộ cánh hữu cũng nhƣ 
cánh tả. Chỉ cần xem truyền hình chúng ta sẽ biết 
đƣợc sự phân tích này có chính xác hay không… 

(Ông Năm Chuột tổng hợp các nguồn tin lấy từ báo 
chí, đài phát thanh, đài truyền hình và hệ thống thông 
tin toàn cầu. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhà sáng lập WikiLeaks xin tỵ nạn ở 
Ecuador 

LONDON (Reuters) - Julian Assange, ngƣời sáng lập 
WikiLeaks, đã đến tòa đại sứ Ecuador ở Anh Quốc 
xin đƣợc hƣởng quyền tỵ nạn chính trị. 

 

Julian Assange nói chuyện với các phóng viên trước 
tòa án London hồi cuối năm ngoái. (Hình: Geoff 
Caddick/Getty Images) 

Bộ Trƣởng Ngoại Giao Ricardo Patino tuyên bố với 
các phòng viên tại thủ đô Quito là “Ecuador đang 
nghiên cứu và phân tích yêu cầu này”. 

Bản thông cáo do tòa đại sứ Ecuador tại London đƣa 
ra nhƣ sau: “Ông Julian Assange đã đến xin chính 
phủ Ecuador cho hƣởng quyền tị nạn chính trị. Trong 
tƣ cách là một quốc gia đã ký kết trong Tuyên ngôn 
Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi có bổn phận phải cứu 
xét tất cả mọi yêu cầu tị nạn và sẽ chuyển thỉnh 
nguyện của ông Assange về bộ hữu quan ở Quito”. 

Thông cáo viết thêm: “Quyết định về việc cứu xét yêu 
cầu tị nạn của ông Assange bằng mọi cách không thể 
đƣợc giải thích nhƣ là sự can thiệp của chính phủ 
Ecuador vào tiến trình pháp lý của Anh Quốc hay 
Thụy Ðiển”. 

Assange, công dân Australian, đã bị tòa án Anh 
khƣớc bác lập luận của các luật sƣ bênh vực cho 
rằng thân chủ của họ đƣợc quyền khiếu nại án lệnh 
dẫn độ sang Thụy Ðiển để ra trƣớc tòa án xét xử về 
cáo trạng tấn công tình dục hai phụ nữ. Assange có 
thể kháng cáo lên Tòa Nhân Quyền Âu Châu ở 
Strasbourg, Pháp. Tuy nhiên theo nhận định của các 
chuyên gia pháp lý, kháng nghị ấy khó có hy vọng 
thành công và Assange sẽ bị dẫn độ về Thụy Ðiển 
cuối tháng này. 

 

Danh ngôn 

 

1. Con đường ngắn nhất để vượt qua mọi khó 
khăn là đi xuyên qua nó  

 
2. Người biết đạo tất không khoe.Người biết 
nghĩa tất không tham.  

 
3. Người biết khiêm tốn, sẽ được người tôn kẻ 
trọng.  
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Ðức Ðạt Lai Lạt Ma thăm Anh Quốc 

LONDON, ENGLAND -Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ 
tinh thần của ngƣời Tây Tạng, nói chuyện tại sảnh 
đƣờng Royal Albert Hall, London, Anh Quốc, hôm 19 
Tháng Sáu, 2012.  

 

(Hình: Rosie Hallam/Getty Images) 

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đang trong chuyến viếng thăm 
quốc gia đến Anh Quốc, ngài sẽ viếng Manchester, 
Leeds và London. Bắc Kinh cực lực phản đối chuyến 
thăm này, và đã hủy bỏ một số cuộc gặp cấp cao với 
chính quyền London.  

Dân Anh mừng 60 năm Nữ Hoàng 

 

Khán giả đứng chật sân Ðiện Buckingham ở London 
để xem chƣơng trình ca nhạc lễ Kim Cƣơng kỷ niệm 
60 năm trị vì của Nữ Hoàng Elizabeth II. Vài giờ trƣớc 
đó, Hoàng Tế Philip phải nhập viện vì nhiễm trùng 
bàng quang nên không xuất hiện bên cạnh Nữ Hoàng 
khi bà tới buổi văn nghệ 

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở 
Kuwait 

WASHINGTON (AP) - Chính phủ Mỹ hiện đang có kế 
hoạch tăng cƣờng sự hiện diện quân sự ở Kuwait, 
hiện có khoảng 13,500 ngƣời, để có thêm khả năng 

đối phó với các biến chuyển bất ngờ trong vùng, giữa 
khi Iraq đang thích ứng với việc Mỹ rút quân chiến 
đấu và thế giới lo lắng về Iran, theo một bản báo cáo 
của Quốc Hội Mỹ. 

 

Quân nhân Hoa Kỳ trở về từ Kuwait. 
 (Hình: Joe Raedle/Getty Images) 

Cuộc nghiên cứu do Ủy Ban Ngoại Giao Thƣợng Viện 
Mỹ thực hiện nhắm vào mối quan hệ giữa Mỹ và sáu 
quốc gia trong Hội Ðồng Hợp Tác Vùng Vịnh (GCC), 
gồm Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United 
Arab Emirates và Oman, giữa khi đang có nhiều đổi 
thay nhanh chóng.  

Chỉ trong hai ngày qua, thành phần lãnh đạo Saudi 
Arabia đã đƣa bộ trƣởng quốc phòng, Hoàng Tử 
Salman bin Abdul-Aziz, lên làm hoàng thái tử sau cái 
chết của Hoàng Thái Tử Nayef, và chính phủ Kuwait 
ngƣng các hoạt động của Quốc Hội trong một tháng 
vì các tranh chấp chính trị nội bộ. 

Các biến chuyển này tạo thêm sự bất định trong vùng 
Trung Ðông khi đang phải đối phó với thay đổi sau 
biến cố Mùa Xuân Ả Rập, việc Mỹ rút quân tác chiến 
khỏi Iraq vào cuối năm 2011 và lo ngại về chƣơng 
trình nguyên tử của Iran. 

“Là nơi có đến hơn một nửa trữ lƣợng dầu hỏa và 
hơn một phần ba khí đốt của thế giới, sự ổn định 
trong vùng Vịnh rất quan trọng đối với nền kinh tế 
toàn cầu,” bản báo cáo cho hay. “Tuy nhiên vùng này 
đang phải đối diện với nhiều thử thách cả về chính trị 
lẫn an ninh, từ chƣơng trình nguyên tử của Iran cho 
tới đe dọa khủng bố cũng nhƣ cuộc khủng hoảng 
chính trị ở Bahrain.” 

Phiến quân Afghanistan tấn  
Công doanh trại NATO 

KABUL (AFP) -Phiến quân Taliban tấn công các căn 
cứ quân chính phủ Afghanistan và NATO trong tỉnh 
Kandahar hôm Thứ Ba 19-06-2012, sau khi một binh 
sĩ đồng minh bị các tay súng mặc sắc phục cảnh sát 
Afghanistan bắn chết, theo giới hữu trách. 
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Cảnh sát Afghanistan soát người tại một điểm kiểm 
tra sau khi Taliban nổ bom tự sát một doanh trại của 
NATO tại quận Kandahar ngày 19 Tháng Sáu, 2012.  
(Hình: JANGIR/AFP/GettyImages) 

Có bảy tay mang bom tự sát tấn công một căn cứ hỗn 
hợp Afghanistan và NATO trong quận Shah Wali Kot 
vào lúc 3:30 sáng giờ địa phƣơng, dẫn đến cuộc giao 
tranh kéo dài 30 phút với cả 7 kẻ tấn công đều bị giết, 
theo lời phát ngôn viên tỉnh trƣởng Kandahar, ông 
Jawed Faisal. 

Lực lƣợng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF) do 
NATO chỉ huy, cho hay toán tấn công lọt qua hàng 
rào bên ngoài căn cứ nhƣng không một binh sĩ NATO 
nào thiệt mạng. 

Ít giờ sau đó, bốn tay súng mặc sắc phục cảnh sát tấn 
công một căn cứ của cảnh sát Afghanistan và quân 
đội NATO tại thành phố Kandahar, gây ra cuộc chạm 
súng khiến ba cảnh sát viên và tất cả bốn tay súng 
Taliban bị giết, theo lời tƣ lệnh cảnh sát tỉnh, Tƣớng 
Abdul Raziq. 

Các nhân chứng cho hay phía tấn công mặc sắc phục 
và trang bị nhƣ các cảnh sát viên bình thƣờng, đƣợc 
một đại úy cảnh sát dẫn vào trong căn cứ. Ngƣời này 
sau đó bỏ trốn nhƣng hai cảnh sát viên khác bị bắt để 
điều tra. 

Cuộc tấn công hôm Thứ Ba diễn ra một ngày sau khi 
các tay súng mặc sắc phục cảnh sát nổ súng bắn vào 
một toán quân NATO, làm một ngƣời chết, trƣớc khi 
bỏ chạy. 

 

 

Tin Việt Nam 

Người dân Việt gian nan vì Trung Quốc 

Thanh Quang, phóng viên RFA 
2012-06-19 
 
Trong giai đoạn hiện nay, khi tâm trạng của ngƣời 
dân Việt yêu nƣớc chƣa hết khắc khoải, bất an cho 
vận nƣớc do rừng đầu nguồn trọng yếu của Tổ Quốc 
bị ngƣời Trung Quốc thuê hàng loạt và dài hạn 

 
Cam Ranh: Bè cá của chủ nhân Trung Quốc đã tồn tại trên vịnh 

Cam Ranh trên 10 năm-  

Xƣơng sống của quê hƣơng bị họ án ngữ theo sự 
mời gọi của “chính sách lớn của đảng và nhà nƣớc” 
cho khai thác bô xít Tây Nguyên, nhiều công trình 
trọng yếu bị ngƣời Trung Quốc trúng thầu, nền kinh tế 
nƣớc nhà bị họ lũng đoạn, biển cả của tổ tiên bị Trung 
Quốc lấn chiếm…, thì mới đây, ngƣời dân lại càng bất 
an trƣớc tình trạng ngƣời Phƣơng Bắc dƣới dạng 
“doanh nhân” tới “an nhiên” “nuôi cá” ở Vũng Rô, 
thậm chí ngay tại cảng chiến lƣợc trọng yếu Cam 
Ranh, đó là chƣa kể mới đây nhất có tin “Hải Phòng 
tràn ngập lao động Trung Quốc” ! 

Người Tàu trên đất Việt 

Qua bài tựa đề “Gian nan với chú Ba Tàu”, nhà văn 
Trần Khải lƣu ý: 

Trong khi Việt Nam lăng ba chi bộ, đánh võng giữa 
Biển Đông, thì lặng lẽ anh Tàu đưa dân tràn ngập, mở 
mặt trận biển người ở Hải Phòng, cấy du kích biển ở 
ven cảng Cam Ranh, cửa biển Vũng Rô, hay vùng 
Côn Đảo... Anh Tàu muốn gì? Có phải muốn Việt 
Nam tung hô vạn tuế Bắc Vương? Thì đã tung hô rồi. 

Tình trạng “anh Tàu đƣa dân tràn ngập” quê hƣơng 
Việt Nam đó hẳn không tránh khỏi phản ứng mạnh 
mẽ của ngƣời dân Việt  biết nghĩ tới quê hƣơng. Có 
lẽ đây là lý do khiến độc giả của báo Đất Việt, có tên 
Nguyễn An Liên, báo động rằng “ Chẳng bao lâu nữa, 
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toàn bộ 63 tỉnh, thành trên cả nƣớc đều có bóng dáng 
của bọn giặc Tàu”. 

 
Hải Phòng: Đường Đông Phương ở Nhà máy nhiệt điện Hải 

Phòng.  

Ở công trình này, tên các con đường nội bộ đều do nhà thầu 

Trung Quốc đặt - Ảnh: C.V.K. 

 
Một độc giả khác tên Minh Hối Hạn bày tỏ bất bình 
rằng “ Từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dƣơng, Đắk 
Nông, Vũng Tàu…cho đến Khánh Hoà, Cam Ranh, 
chính quyền ở đâu cũng nói „không quản lý đƣợc‟. Ai 
chủ trƣơng bảo kê ?”.  

Theo tác giả Chiều Thu, thì bây giờ “chính phủ thả 
lỏng cho các quan địa phƣơng: địa phƣơng nào thì 
chính quyền nơi ấy quản lý. Cứ tiền vào là OK. Bọn 
Trung Quốc nó nằm thóp các quan Việt Nam từ trên 
xuống dƣới chỉ hám tiền nên…ngƣời Trung Quốc tràn 
ngập Việt Nam…Tiền lên ngôi, đạo đức xuống cấp, 
con ngƣời vô cảm với đồng loại, với đất nƣớc …! 

Một Cựu Đảng Viên nêu lên câu hỏi rằng “có bao 
nhiêu sƣ đoàn quân Tầu núp bóng công nhân hiện 
đang có mặt trên khắp đất nƣớc ta?”. 

Vẫn theo độc giả này thì “ bọn quan tham từ chóp bu 
cho đến tép riu chỉ mãi mê tập trung theo dõi, đàn áp 
những ngƣời yêu nƣớc và nông dân và tranh thủ vơ 
vét cho đầy túi tham nên đã mặc sức cho bọn Tầu 
hoành hành nhƣ ở chỗ không chủ”. 

Nhà văn Trần Khải trong bài “Gian nan với chú ba 
Tàu” vừa nói nhận thấy vấn đề hiện “không dễ giải 
quyết” khi tình hình trở nên đáng ngại “từ biển tới 
rừng, từ hàng lậu tới ngƣời lậu”, và ông nhấn mạnh 
rằng 

“ Chỉ tới thời này (Việt Nam) mới sáng mắt ra trƣớc 
tình hữu nghị 2 nƣớc đời đời khả vấn nhƣ thế”. Tác 
giả nhân tiện nêu lên câu hỏi: 

Ai bảo anh Tàu có văn hóa? May ra chỉ với Đài Loan, 
là Bắc Kinh nhân nhượng. Anh Tàu không hề như Hà 
Nội, luôn luôn giở trò kích động 3 dòng thác cách 
mạng để xúi Hà Nội đánh phá, triệt hạ Sài 
Gòn...Nhưng Bắc Kinh luôn luôn nhìn Đài Bắc như 
tình anh xem cốt nhục, không chơi trò tự đẩy dân 
mình Sinh Bắc Tử Nam làm chi. 

 “Giặc ngoài” chẳng thấy, chỉ thấy “thù 
trong” nơi nhân dân 

 
Cà Mau: Lao động Trung Quốc đang làm việc tại Cụm công 
nghiệp khí, điện, đạm Cà Mau. Ảnh: P.ĐIỀN(danlambao) 

 
Còn blogger Hà Sĩ Phu lại “Ƣớc làm ngƣời Tàu trên 
đất Việt !”, khi ông nêu lên những câu hỏi xem chừng 
nhƣ chua chát nhƣng rất chí lý trƣớc cảnh nhiễu 
nhƣơng “ một tƣ nhân Trung Quốc đã „chiếm lĩnh 
truyền hình cáp Quy Nhơn‟ ”. Đó là “ Sự nhạy cảm 
chính trị bậc thầy của một Đảng Cộng sản biến đâu 
mất, hay đã dùng để ứng phó với dân chúng hết rồi ? 
“Giặc ngoài” chẳng thấy, chỉ thấy “thù trong” nơi nhân 
dân ƣ?”  

TS Hà Sĩ Phu nhân tiện lƣu ý rằng “một đầu óc đui 
mù cũng phải bật lên hai chữ : Trung Quốc” qua một 
loạt các sự kiện nhƣ vụ bauxite Tây Nguyên, tình 
trạng cho : “thuê” đất rừng ở vùng biên giới nhạy cảm, 
cho “doanh nhân” Trung Quốc nuôi cá ở cảng Cam 
Ranh…TS Hà Sĩ Phu nêu ngay câu hỏi “ Mà Trung 
Quốc là ai?”, rồi tác giả nhắc lại rằng “chính Đảng 
CSViệt Nam đã xác định đây là “kẻ thù truyền kiếp” 
chƣa bao giờ từ bỏ âm mƣu thôn tính nƣớc ta ! Điều 
này cả thế giới đều biết, ngƣời Việt Nam nào cũng 
biết, chẳng lẽ chỉ những ngƣời lãnh đạo Việt Nam 
hôm nay lại bỗng dƣng không biết ?”. TS Hà Sĩ Phu 
nhấn mạnh rằng giới cầm quyền không thể không 
biết. Và ông nói tiếp: 

Nhưng nếu biết sao không phổ biến tinh thần cảnh 
giác ấy đến toàn quân, toàn dân, mà lại chủ trương 
thủ tiêu tinh thần cảnh giác ái quốc bằng 16 chữ 
“vàng dởm”, sao cứ để những hiện tượng nguy hiểm 
đến an ninh quốc gia xúc tiến ngày một nhiều thêm, 
cứ như thể hai anh lái buôn (nội xâm và ngoại 
xâm) đã thống nhất một phương án “diễn biến hòa 
bình, gậm nhấm hòa bình, thôn tính hòa bình, tự diễn 
biến, tự dâng hiến” trên hình hài đau thương của 
Tổ quốc vậy? 

Thương binh nặng đâu, nhân dân tự phát đâu, phải 
tiến vào những nơi đã để cho người Tàu được trá hình 
“rải quân” trên những nơi trọng yếu, chứ sao lại ngoặt 
sang tấn công một ông Tiến sĩ Hán nôm biết bênh dân 
nghèo, tấn công một đảng viên 82 tuổi quyết dành 
quãng đời còn lại cho sự Minh bạch của đất nước? 
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Đây chính là mối lo “chệch hướng” chứ không gì khác. 
Chuyện chệch hướng này là vô tình hay chủ tâm?  

 

 
 
Sinh viên biểu tinh chống Trung Quốc bị đàn áp thẳng tay. AFP 

TS Hà Sĩ Phu lƣu ý rằng ngƣời Tàu tự do quá, ngang 
nhiên quá khi họ tới Việt Nam lúc nào, trốn biệt tăm 
lúc nào giới hữu trách không ai biết. Nhƣ vậy, ngƣời 
Tàu quả là “công dân loại 1” ngay  

Qua bài “Ai nguy hiểm hơn ai ?”, blogger Nguyễn 
Hƣng Quốc trình bày 3 “ý nghĩa đáng chú ý” về xã 
hội, kinh tế và quốc phòng liên quan đến sự hiện diện 
của ngƣời Tàu “tràn ngập” quê hƣơng Việt Nam. TS 
Nguyễn Hƣng Quốc giải thích rằng về phƣơng diện 
xã hội thì đa số ngƣời Trung Quốc di trú tới Việt Nam 
“không đúng quy định của luật pháp”; về mặt kinh tế 
thì “công việc của họ hoàn toàn là lậu”; nhƣng 
phƣơng diện quốc phòng mới nghiêm trọng nhất khi 
ngƣời Tàu có mặt ngay tại địa điểm nhạy cảm nhƣ ở 
quân cảng Cam Ranh khiến có thể dẫn tới hậu quả 
khôn lƣờng cho Việt Nam.  

Tác giả nêu lên câu hỏi rằng tại sao những ngƣời 
Trung Quốc đến làm lậu ở Cam Ranh lâu đến vậy mà 
chính quyền Việt Nam không phát hiện đƣợc ? Chỉ 
đến khi dân chúng tố cáo, một số cơ quan truyền 
thông xôn xao thì giới cầm quyền mới chịu „chỉ đạo” 
„rà soát” tình hình ? Câu trả lời mà đa số đều nhắc tới 
là vì tiền, dù vấn đề có nguy hại đến an ninh quốc gia. 
Vẫn theo TS Nguyễn Hƣng Quốc: 

Đáng nói hơn nữa là những người Trung Quốc này 
làm gì ở Việt Nam? Nếu họ chỉ làm lậu không thì về 
phương diện kinh tế và xã hội, hậu quả đã rất đáng lo 
ngại. Còn nếu họ làm thêm việc gì khác nữa thì hậu 
quả thật không thể lường hết được. Nhất là khi tranh 
chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc không còn kìm 
giữ được nữa. Trong trường hợp ấy, rõ ràng là Trung 
Quốc đã có sẵn một lực lượng nằm vùng khổng lồ. Có 
khi không cần đánh, họ cũng thắng. Bất cứ người nào 
có chút lương tri cũng đều biết điều đó. Nhưng tại sao 
chính quyền Việt Nam có vẻ như không biết? Tại sao 
họ vẫn dửng dưng? Nó vượt ra ngoài khả năng quản 
lý của họ ư? Họ thiếu nhân sự ư? Nhất định là không 
phải. Tất cả những người có chút tên tuổi từng tham 

gia biểu tình đều được ba, bốn công an cặp kè như 
vậy.  
Thời ấy, người ta gọi đó là hiện tượng “người mọc 
đuôi”. Tại sao với các trí thức được họ đào tạo, có 
người là đảng viên của họ, họ lại sợ đến như vậy mà 
với người Trung Quốc thì không? Tại sao? Thực tình, 
tôi không hiểu. Không thể hiểu.  
 

 
 
Công nhân Trung Quốc làm việc trên công trường 
khai thác bauxite Tân Rai-   

Qua bài “Ngƣời Trung Quốc không mong gì hơn thế”, 
tác giả Ngô Văn Lang không quên lƣu ý rằng Trung 
Quốc quyết định đây là thời cơ ngàn vàng của họ, và 
họ đã chuẩn bị “rất bài bản, rất cẩn thận cho quá trình 
thôn tính Việt Nam”, mà mở đầu là thôn tính từng 
phần qua những hành động nhƣ thuê rừng đầu 
nguồn, khai thác bô-xít Tây Nguyên, đầu tƣ nhiều 
công trình trọng yếu, lo lót để đƣợc nuôi cá ngay tại 
nơi trọng yếu chiến lƣợc. Tác giả báo động: 

Đây là âm mưu vô cùng thâm độc trên con đường 
thôn tính Việt Nam, thế mà Trung ương và địa 
phương làm ngơ, không có động thái gì để đuổi họ ra 
khỏi vịnh biển chiến lược quốc gia này. Thôn tính thị 
trường Việt Nam bằng hàng hóa Trung Quốc, và chủ 
yếu là hàng hóa chất lượng kém để đầu độc người 
Việt Nam, và với mục đích vô hiệu hóa nền sản xuất 
và kinh doanh của Việt Nam. Trung Quốc hiểu rằng 
hàng hóa không chỉ là hàng hóa, mà hàng hóa còn là 
văn hóa. Người Việt Nam hàng ngày dùng đồ Trung 
Quốc sẽ bị ảnh hưởng một cách từ từ nhưng sâu đậm 
bởi văn hóa Trung Quốc.  

Trung Quốc thôn tính truyền hình Việt Nam bằng vô 
số phim Trung Quốc, và đã thành công kinh khủng khi 
khiến cho thanh niên Việt Nam thuộc sử Trung Quốc 
hơn là sử Việt Nam…Câu hỏi mà người Việt Nam 
phải đặt ra là: “Tại sao Trung Quốc lại thành công 
được như vậy?”. Nếu mỗi người Việt Nam đều đặt câu 
hỏi đó thì Trung Quốc có tài giỏi đến mấy cũng không 
thành công được. 

http://anhbasam.wordpress.com/2011/07/24/209-cong-an-dang-qu%E1%BA%A5y-r%E1%BA%A7y-toi/
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Truyện ngắn 

Chùm Phượng Vỹ 

Cỏ  Biển 

Một mình ngồi dựa lƣng vào gốc cây phƣợng già đang nở 
hoa đỏ ối, tôi mơ màng nhìn bóng nắng chập chờn len vào 
cành lá tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất 
mỗi lần có cơn gió thoảng qua. Quanh tôi xác phƣợng rơi 
đầy, nhặt lên một bông hoa rụng và xoay tròn bằng hai 
đầu ngón tay rồi ngắt một đài hoa còn dính vào cuống, tôi 
vò nhẹ một đầu trƣớc khi đƣa lên miệng thổi phồng lên, 
sau đó đập mạnh vào lòng bàn tay để nghe tiếng nổ lụp 
bụp phát ra cho vui tai, trò chơi làm tôi nhớ lại vô vàn kỷ 
niệm của thuở còn là cô nữ sinh áo trắng. Trong khoảnh 
khắc của yên lặng thời gian dƣờng nhƣ lùi lại khiến tôi 
quên đi thực tại, quên hết những ƣu phiền chất chồng 
theo tháng ngày dâu bể.  
 
 

1. Mới đầu mùa hè mà đám ve sầu trên cây phƣợng ở góc sân thể thao của trƣờng bên cạnh đƣờng Đoàn thị 
Điểm đã kêu lên inh ỏi. Chƣa hết năm Đệ Tứ bọn con gái trong lớp vội ríu rít chọn ban. Mấy nhỏ giỏi Toán cầm 
chắc trong tay ý định đi ban B, những đứa làng nhàng không xuất sắc môn nào rủ nhau vào ban A bởi chỉ cần 
ôm quyển Vạn vật tụng niệm là đủ điểm và cánh cửa đại học luôn mở rộng cho hai ban này. Riêng tôi, thấy bà 
chị học trên tôi một lớp thôi mà đã ốm o gầy mòn nhƣ xác ve vì tối ngày phải ôm một đống sách nào Vạn vật, 
nào Toán, Lý, Hóa mà lải nhải. Chẳng biết sang đến năm thi bà chị tôi có còn đủ hơi để thở hay chăng ? Đầu 
óc tôi vốn giàu tƣởng tƣợng nên lúc nào cũng chực chờ bay lƣợn theo đám mây đang trôi bồng bềnh trên trời. 
Có hôm nhìn qua cửa sổ lóp học thấy đám cƣới đang tƣng bừng diễn ra bên kia trƣớc cổng chùa Xá Lợi thế là 
hồn tôi buông thả theo bƣớc chân mấy cô “ áo đỏ sang nhà ngƣời khác “ mơ ngày gặp đƣợc hoàng tử bạch 
mã của mình.  
 
Không phải tôi lƣời học bài bởi vì môn Sử địa và Công dân hầu nhƣ không bao giờ tôi đứng ngoài năm hạng 
đầu trong lớp. Năm Đệ ngũ Vạn vật tôi đã đƣợc xếp hạng nhất trong kỳ thi mặc dù chỉ là lần đầu tiên. Tôi chỉ 
hãi hùng về môn Toán vì đa phần bài kiểm tôi bị xếp bét lóp. Mấy câu định đề, định lý gì gì nữa của ông Thalès 
hay Pythagore nào đó quá khô khan không hấp dẫn tôi. Thêm nữa, hình nhƣ tôi dị ứng với mấy chất xúc tác 
của môn Hóa học nên tôi không thể cân bằng đƣợc phƣơng trình. Có lần để thực hành môn Vật lý ở trƣờng tôi 
thử nối lại dây điện của cái đèn bàn học bị đứt, kết quả sau khi cắm điện thì một tiếng nổ và khói bốc ra suýt 
cháy nhà, vì vậy con đƣờng học vấn của tôi chỉ còn lại một cánh cửa duy nhất mở ra mà thôi . Hôm nộp đơn 
chọn ban cho giáo sƣ hƣớng dẫn, cô giáo gọi tôi lên tỏ ý băn khoăn : 
- Lớp học hơn năm mƣơi học sinh, mƣời lăm em đi ban B, số còn lại là ban A ngoại trừ em và Bạch Vân là 
chọn ban C. Về phần em Vân cô không lo ngại vì em này vốn giỏi sinh ngữ, riêng em thì cô có phần lo lắng, tuy 
là em có giỏi về môn Việt văn nhƣng môn Anh văn của em không đƣợc khá lắm. Hệ số điểm của sinh ngữ 
trong ban C lại cao nhất trong các môn, chỉ ngang duy nhất có một môn Văn. Nếu em chọn ban này em phải cố 
gắng học thêm sinh ngữ tối đa . 
 
Ngƣời ta nói, năm Đệ Tam là năm dƣỡng lão dành sức cho hai năm cuối chuẩn bị thi cử. Mấy đứa bạn tôi 
chƣa nghỉ hè là đã chuẩn bị cho chƣơng trình ăn chơi cho thời gian sắp đến. Riêng tôi, ám ảnh với lời khuyên 
của cô giáo tôi chẳng lòng nào vui chơi nổi ! Tôi nhại giọng Huế hỏi Bạch Vân : 
 
- Nè, Vân nợ, mi làm răng mà giỏi sinh ngữ nhƣ rứa ? Chỉ giùm ta với. 
- Mình hỉ, rứa là hè nào ba mình cũng cho đi học thêm từ năm vào Đệ thất mô . 
Thì ra là vậy, muốn giỏi là phải đi học thêm ngoài giờ học ở trƣờng, cho nên bắt đầu mùa hè năm nay tôi phải 
xin tiền đi học thêm trong ba tháng hè. Ba tôi quan niệm con cái phải cố gắng thi đậu vào học trƣờng công lập 
để gia đình đỡ phải lo đóng học phí hàng tháng, nhƣng trong trƣờng hợp này ông cũng đành phải chịu tốn kém 
cho con mình. Trƣờng dạy Anh ngữ có rất nhiều nhƣng tôi vốn nhút nhát và gà mờ nên năn nỉ Bạch Vân học ở 
đâu cho tôi theo cùng. Rốt cuộc Bạch Vân phải ghi tên học lóp Văn phạm căn bản cùng với tôi mặc dù trình độ 
giỏi hơn tôi nhiều : 
 
- Chừ học ban C là phải làm luận bằng tiếng Anh, mi chỉ cần học lớp văn phạm nớ là đủ.  
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Tôi rụt rè theo Bạch Vân đi vào một ngôi biệt thự to lớn chắc của một nhà giàu xƣa kia, giờ ngăn ra nhiều 
phòng và biến thành trƣờng dạy Anh văn. Vì là lớp văn phạm nên nhiều độ tuổi chênh lệch nhau. Lớp học nhỏ 
hơn ở trƣờng chúng tôi nhiều và trông chật chội vì hai dãy bàn song song chạy dài đƣợc ngăn đôi bằng một lối 
đi vừa đủ cho một ngƣời len lỏi thẳng đến trƣớc tấm bảng đen đóng sát vách tƣờng, phía dƣới là cái bục gỗ 
dính liền đầu kia là cái bàn nhỏ xíu trên để lèo tèo hộp phấn cùng cái giẻ lau bảng . 
Quen với không khí ngăn nắp và nghiêm trang ở trƣờng, tôi bỡ ngỡ ngoáy nhìn những khuôn mặt ồn ào chung 
quanh đa số là con trai, đám nữ sinh chiếm mấy bàn đầu của một bên rụt rè ngồi với nhau. Tôi nói nhỏ với 
Bạch Vân : 
 
- Không có mi đi cùng chắc ta bỏ chạy chứ không dám ngồi học một mình đâu . 
Bỗng một thanh niên xuất hiện ở cửa, nếu anh ta không đi thẳng lên bục giảng cầm cái giẻ lau bảng và viết lên 
đó tựa bài học tôi cứ tƣởng ngƣời là một anh học trò lớn tuổi trong lớp. Tôi khều tay thì thầm : 
- Ê nhỏ, mi trông ông thầy gì mà nhỏ xíu hà, tau chắc chỉ lớn hơn bọn mình chừng vài tuổi . 
Qua vài buổi học có dịp quan sát kỹ hơn, một tay chống cằm tôi nghiêng đầu ngắm nghía ông thầy rồi lẩm bẩm 
bình phẩm : 
- Vân nè, mi nhìn xem đôi mắt của thầy có lông nheo dài nhƣ con gái hí ? 
Bạch Vân gắt : 
- Nghe giảng kìa, mi cứ chộ lung tung nhƣ ri, làm răng hiểu bài đây ? 
Gần hết giờ học, không kềm giữ đƣợc suy nghĩ trong đầu khi nhìn ông thầy. Lợi dụng lúc ông thầy quay lƣng 
về phía lớp học tôi cúi mặt xuống quyển tập vừa cƣời nho nhỏ vừa nói với Bạch Vân : 
- Nè nhỏ, ta thấy thầy này trẻ quá mình phải gọi là " anh thầy " mới đúng . 
Không biết ông thầy đã quay ngƣời lại từ lúc nào, vừa ngẩng đầu lên tôi bắt gặp đôi mắt hóm hỉnh của thầy 
nhìn thẳng vào tôi, miệng hình nhƣ cố giấu nụ cƣời. Thẹn và ngƣợng tôi cắm đầu xuống tập cho đến lúc tiếng 
chuông reo lên.  
Ra về tôi hỏi Bạch Vân : 
 
- Ban nãy mình nói nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho Vân nghe thôi vậy mà hình nhƣ ổng nghe đƣợc, thấy mắt ổng nhìn 
có vẻ chọc quê mình, làm ngƣợng dễ sợ . 
- Cho mi bỏ tật nói lén, răng mi không biết có ngƣời chỉ cần nhìn miệng ngƣời ta mấp máy là biết ngƣời ấy 
đang nói gì sao ? Lúc đó mọi ngƣời im lặng viết bài, mi quên là mi ngồi bàn đầu trƣớc mặt thầy, mi cứ cất 
giọng oanh vàng nhƣ ri đứng chỗ ni răng lại không nghe rõ . 
Một tuần ba buổi học rồi một tháng trôi qua, mỗi lần vào lớp học trƣớc khi dạy “ anh thầy “ đứng trƣớc bục 
giảng đảo mắt nhìn mọi ngƣời trong lớp, cuối cùng dừng lại trƣớc mặt tôi mỉm cƣời, tôi vờ nhìn xuống tập che 
miệng len lén cƣời theo . 
Buổi trƣa, đến trƣờng sớm tôi lên hành lang tầng lầu trên của ngôi biệt thự, cạnh cửa sổ có cành phƣợng vỹ 
đang trổ hoa mà tôi đã để ý từ tuần trƣớc, vói tay hái một chùm đẹp nhất tôi giấu vào tà áo dài trắng, vào lớp 
chỉ lác đác có vài ngƣời đến sớm , thấy không ai để ý tôi nhẹ nhàng đặt chùm hoa lên bàn tặng cho thầy và 
xuống chỗ ngồi chờ bạn đến . 
 
Chuông reo đã lâu vẫn chƣa thấy thầy giáo, lớp học đang ồn ào bỗng im bặt khi thấy có hai ngƣời tiến vào lớp, 
ngƣời nhân viên trƣờng đứng lên giới thiệu : 
- Đây là thầy Phong sẽ dạy lớp Văn phạm thay thế cho thầy Nguyên Nhân đi nhập ngũ . 
Trong tôi nỗi niềm thất vọng hình nhƣ vỡ òa khiến tôi lặng ngƣời đi. Chùm hoa phƣợng tôi để trên bàn trở 
thành nhạt nhẽo vô duyên. Giờ tan học xếp tập ra về tôi cố ngoáy nhìn chùm hoa lần cuối, chỉ lìa cành có hai 
tiếng đồng hồ hình nhƣ những cánh hoa đang bắt đầu héo rũ . 
oOo 
Mùa hè rồi cũng qua mau. Toàn bộ một cấp lớp gần ngàn học sinh chỉ có không tới ba mƣơi ngƣời theo học 
ban C. Bọn chúng tôi cứ nghe ngƣời ta diễn giải lớp Đệ Tam C là gồm ba chữ “ chơi cho chết “ hoặc “ chết 
cũng chơi “. Quả thật năm Đệ tam là năm “ dƣỡng lão “ đúng nghĩa, nhất là với ban C. Bên cạnh Bạch Vân tôi 
có thêm nhiều bạn mới đồng chí hƣớng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gần Tết lớp tôi hình nhƣ ăn Tết sớm 
nhất trƣờng. Mấy đứa giành nhau rủ rê, Lệ Hoa thì bô bô quảng cáo : 
- Có bồ tèo nào đi cùng mình dự party của đơn vị ông anh mình không ? Lính mang đôi cánh bạc trấn giữ Tổ 
quốc Không gian đây . 
 
Con Thái Thanh thì bĩu môi :  
- Gớm, làm nhƣ rao hàng không bằng. Mũ xanh áo hoa rừng của ta mới oai hùng vừa đánh Đông vừa dẹp Bắc 
nức tiếng nè . 
- Xời ơi, Thủy quân Lục nồi, lục chén chứ báu gì. Nè đi theo tao bảo đảm tụi bây sẽ gặp những chiến sĩ áo 
trắng hiên ngang lƣớt sóng mang hoa biển về tặng em cho xem. Ngọc Ánh vừa nói vừa nắm tay tôi kéo đi nhƣ 
sợ bị ai giành mất . 
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Chiều thứ bảy cuối tuần, bốn đứa trong lớp theo chân Ánh đi dự party. Con đƣờng Cƣờng Để với hai hàng cây 
cao vút lộng gió làm tà áo dài trắng của chúng tôi bay phất phơ. Qua khỏi Hải Quân Công Xƣởng tôi thấy lố 
nhố, tấp nập sắc áo đủ màu chen lẫn giữa những bộ quân phục trắng toát di động trên bong một chiếc tàu. Tôi 
theo Ngọc Ánh tham dự party chỉ vì muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, muốn biết con tàu có gì quyến rũ và 
cuộc sống những ngƣời lính biển thế nào ? Sao lại tạo nhiều nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ, thi sĩ đƣơng 
thời nhƣ vậy. Mặc dù đã là một cô nữ sinh trung học đệ nhị cấp nhƣng dƣờng nhƣ thời gian không làm cho 
tâm hồn tôi lớn lên bao nhiêu. Tôi vẫn còn là một con bé nghịch ngợm, thích trêu chọc ngƣời khác, dễ xúc 
động nhƣng mau quên, dễ vui và cũng dễ buồn. Tôi đƣợc biết, buổi tiệc đƣợc tổ chức để các Sinh viên sĩ quan 
chung vui với gia đình trƣớc khi lên đƣờng sang Mỹ tham dự huấn luyện. Trong khi mọi ngƣời cùng dìu nhau 
theo tiếng nhạc, tôi nhẹ nhàng len lén một mình rời bàn tiệc bƣớc ra sàn tàu đi dọc theo bên hông, đứng ở đó 
ngƣớc nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, gió thổi ào ạt từ mặt sông mang hơi lạnh xuyên qua tà áo 
mỏng thấm vào từng thớ thịt làm tôi rùng mình. Vội bƣớc vào bên trong suýt chút nữa tôi va phải một sinh viên 
sĩ quan đang nắm tay một cô gái bƣớc ra nhƣng anh ta lại vội vàng lên tiếng xin lỗi trƣớc .Ánh sáng vàng vọt 
từ bên trong hắt ra soi rõ cho tôi thấy mặt ngƣời vừa nói. Tôi bỗng sửng sốt và ngẩn ngơ một lúc vì quá bất 
ngờ khi nhận ra khuôn mặt ngƣời đó là "anh thầy", hóa ra thầy đã gia nhập binh chủng Hải Quân từ dạo ấy. 
Thời gian trôi qua việc học bận rộn đã khiến tôi nhanh chóng quên đi tất cả. Có phải những tình cảm đẹp trong 
sáng, thánh thiện và giàu mơ mộng chỉ có trong thời cắp sách, bởi vì nó mới tinh khôi với tất cả rung động đầu 
đời nhƣng tiếc thay hiếm khi duy trì đƣợc lâu. Giống nhƣ cơn gió thoảng qua lặng lẽ tan vào hƣ vô . 
 
2.. Không ai ngờ đƣợc rằng mình đã sống ngần ấy năm sau cuộc đổi đời. Tôi cũng vậy, rồi cũng phải gắng 
thích nghi với mọi thứ chung quanh cho dù miễn cƣỡng. Dạo sau này vì ngƣời ta vƣợt biên nhiều quá, hầu nhƣ 
tất cả những ngƣời trí thức nếu không bị kẹt lại trong các trại tù cải tạo của Cộng sản đều đã ra đi. Vào trƣờng 
học, bệnh viện thấy vắng dần các khuôn mặt quen thuộc. Mọi ngƣời dƣờng nhƣ ngầm bảo nhau chỉ cần có đủ 
tiền cho một chỗ trên ghe vƣợt biên là họ ra đi bất kể nguy hiểm sống chết hay tù tội . 
 
Cuối cùng thì chính quyền phải thừa nhận là đất nƣớc đang trong tình trạng " chảy máu chất xám ", vội vàng " 
sửa sai " bằng cách không còn ép buộc hay xô đuổi những ngƣời đƣợc thả từ trại cải tạo phải đi vùng kinh tế 
mới hoặc hồi hƣơng về quê nhƣ trƣớc kia. Để cải thiện đồng lƣơng vốn dĩ có cũng nhƣ không, họ ban hành 
chế độ mới cho phép các xí nghiệp, bệnh viện, trƣờng học kinh doanh ngoài giờ để thu tiền thêm với giá cao 
để chia chác nhau ; việc này đƣợc gọi là “ ba lợi ích “, nhƣng ngƣời ta thƣờng gọi kèm theo “ bốn lợi nhuận “ 
bởi nếu công việc dù có ích nhƣng không thu đƣợc lợi nhuận thì sẽ không ai thèm thi hành.  
 
Cứ mỗi lần vƣợt biên thất bại, tôi lại trở về với tâm trạng chờ đợi chuyến đi mới, công ăn việc làm đối với tôi chỉ 
là tạm bợ. Có lẽ nhìn thấy vẽ chán nản của tôi lúc xếp lại chồng hồ sơ sau khi cập nhật xong các phiếu xuất 
nhập chị Loan làm cùng phòng hỏi tôi : 
- Đi làm về buổi tối Kim Phƣợng có rãnh không ? đi học cùng với mình cho vui . 
Tôi gƣơng mắt nhìn chị ngạc nhiên hỏi lại : 
- Đi học ??  
- Ừ, đi học Anh văn ban đêm . 
Tôi bỗng nhớ rằng mình đã không cắp sách đến trƣờng lâu lắm rồi, có lẽ trên mƣời năm kể từ ngày đất trời đổ 
sụp. Mƣời năm biến đổi tôi từ một cô gái trẻ trung đôi mƣơi yêu đời trở thành một “ bà cô “ nửa chừng xuân, 
gƣơng mặt lúc nào cũng buồn thiu, ƣu tƣ vất vả vì cuộc sống. Tôi không màng đến thời gian, tuổi trẻ hay tình 
yêu tuy rằng chung quanh tôi không thiếu những thanh niên đồng trang lứa làm việc chung. Có lần tôi nói với 
chị Loan khi thấy chị sửa soạn đi thăm chồng là sĩ quan bị tù cải tạo : 
- Cho em theo với, em lên đó tìm một ông để đi thăm nuôi cho đỡ buồn . 
- Con nhỏ này coi bộ khùng rồi ta ơi !! 
- Em nói thật mà, hay là chị nói với anh ấy giới thiệu cho em một ông bạn tù của ảnh giùm . 
Chị sờ trán tôi và nói : 
- Nhỏ này nó đâu có nóng đầu sao lại mê sảng vậy kìa ! Mỗi lần nhận đƣợc giấy cho thăm nuôi là phải bán đồ 
đạc mới có tiền đi thăm, khổ muốn chết mà nó đòi nhào vô . 
 
Tôi cƣời cƣời : 
- Chị không thấy em đang buồn vì ế chổng gọng sao,  
- Tại em kén chọn quá, đám thanh niên thì chê là con nít, còn mấy tay kỹ sƣ cán bộ thì chê là môi thâm, răng 
vẩu . 
Nhún vai tôi quay đi : 
- Em thà mang tiếng ế chứ không thèm cán cuốc, Saigon hết đàn ông tốt rồi . 
Vậy mà cũng có ngày chồng chị đƣợc ra tù, vừa đƣợc thả là chị đã lo cho anh đi vƣợt biên ngay . 
Tôi nói : 
- Chị đang chờ giấy tờ bảo lãnh đi Mỹ của chồng nên cần đi học tiếng Anh, còn em chẳng biết tƣơng lai ra sao 
đi học làm quái gì ! 
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- Thì đi để đỡ buồn trong khi chờ đợi chuyến khác, với lại nếu may mắn đƣợc tàu Mỹ vớt thì trên ghe còn có 
ngƣời nói đƣợc chút ít tiếng Anh . 
Tôi bĩu môi cƣời chế nhạo : 
- Trời ơi, chƣa đi đƣợc đã lo chuyện tàu Mỹ vớt,  
Cuối cùng thì chị cũng rủ rê đƣợc tôi đến trƣờng. Nhờ chuyện " ba lợi ích " nên các trung tâm lóp đêm bắt đầu 
mở ra ì xèo. Đủ thứ môn học, võ thuật, ngoại ngữ đến lớp đàn guitar, lớp cắt may, y tế gia đình, ngay cả châm 
cứu bấm huyệt. Hình nhƣ thầy dạy chỉ cần viết đƣợc giáo án, cho thấy có khả năng trong môn dạy và nhất là 
quen biết với Phòng giáo vụ của trung tâm là có chỗ dạy ngay bởi trí thức có bằng cấp của chế độ trƣớc năm 
mất nƣớc nhất là ngoại ngữ hiếm nhƣ mặt trời mùa đông. Tuần lễ đầu tôi và chị Loan cùng học lớp cô Minh 
Thy dạy, tôi mới biết mình tuy đã lâu không cầm tập vở nhƣng mọi thứ chƣa hẳn đã quên hết. Lật sơ quyển 
sách Anh văn tôi thấy mình sẽ phí phạm thì giờ và dễ chán vì trình độ lớp quá thấp vì vậy tôi bèn lên phòng 
giáo vụ xin đƣợc chuyển qua lớp khác . 
 
Khi tôi đến lớp thì chuông reo báo hiệu giờ học từ lâu, thầy giáo đang viết về một thì trong bài văn phạm và 
đứng quay lƣng về phía lớp học. Tôi len lén vào lớp, ngồi ghé xuống bàn học cạnh cửa sau và lật tập ghi tựa 
bài. Ngẩng đầu tôi bắt gặp một khuôn mặt gầy với vầng trán nghiêm nghị trông có vẻ quen thuộc nhƣng không 
nhớ là đã gặp ở đâu. Nhìn thấy tôi thầy gật đầu chào, giơ tay nói với lớp :  
- We have a new friend, please tell us your name . 
 
Tôi lúng túng đứng dậy giới thiệu tên mình, lâu rồi không đụng đến chữ nghĩa tuy vậy tôi cũng vẫn còn nhớ 
chút ít và đủ khả năng đối đáp vài câu hỏi của thầy liên quan đến việc học . 
Phải mất một tuần lễ đến buổi học thứ ba biết đƣợc trọn vẹn tên thầy tôi mới nhớ ra thầy là ai. Ban đầu học 
sinh chỉ gọi một chữ cuối của tên thầy nên tôi không tài nào nhớ đƣợc mình đã gặp thầy khi nào. Bây giờ mọi 
thứ nhƣ cuộn phim dĩ vãng quay lại trong tâm tƣ tôi. Chính là "anh thầy" của thuở xƣa kia gần mƣời lăm năm 
trƣớc. Trái đất tròn cho tôi phút giây hạnh ngộ nhƣng mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn là một cô nữ sinh vô 
tƣ, nghịch ngợm và thầy cũng không còn là chàng trai trẻ năm xƣa. Nhƣng những cây phƣợng vỹ của Saigon 
ngày trƣớc lại không hề thay đổi, chúng vẫn đều đặn mỗi năm nở những đóa hoa báo tin mùa hè lại đến . 
 
Buổi tối đến lớp, thời gian nghỉ giữa giờ học tôi hay lang thang một mình băng qua khoảng sân trống vắng. 
Kiến trúc của các trƣờng học xây dƣới thời Pháp thuộc hình nhƣ đều giống nhau, sân trƣờng nào cũng đƣợc 
điểm trang bằng những cây phƣợng vỹ. Những dãy lớp cổ kính, hai tầng với mái ngói, tƣờng rêu bao chung 
quanh cái sân rộng làm tôi nhớ nhung ngôi trƣờng cũ, tƣởng nhƣ mình đã trở về lại trƣờng xƣa là cô nữ sinh 
trung học ngày ngày leo lên những bậc thang lầu bằng gỗ, bên tai tiếng guốc khua ròn rã khuấy động những 
tình cảm đã từ lâu im ắng trong tâm tƣ . 
" Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phƣợng, em chở mùa hè của tôi đi đâu … 
Chùm phƣợng vỹ em cầm là tuổi thơ mƣời tám còn hoài trong vở ...” (*) 
 
Tiếng đàn hát của lớp dạy nhạc bên cạnh vọng qua làm tôi nhớ đến chùm phƣợng vỹ năm xƣa. Lần đó thầy đã 
không nhận đƣợc chùm hoa tôi tặng, lần này tôi hồi hộp chờ đợi chuông reo báo giờ vào lớp, bóng thầy xuất 
hiện ở ngƣỡng cửa làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Thầy ngạc nhiên khi nhìn thấy chùm phƣợng vỹ trên bàn, cầm 
lên và hỏi : 
- Chùm hoa này của ai ? 
Những đôi mắt nhìn nhau ngơ ngác thay cho câu trả lời. Cuối giờ học, một tay ôm sách tay kia thầy trân trọng 
cầm chùm hoa phƣợng ra khỏi lớp. Những buổi học kế tiếp khi vào lớp thầy đã thấy ngay một đóa hoa phƣợng 
đặt sẵn trên bàn và vẫn không có ai nhận mình là tác giả, thầy chỉ biết mỉm cƣời thốt lên hai tiếng “ cám ơn “.  
Một hôm đi học về anh tôi cho biết ngƣời của tổ chức vừa ghé qua nhắn tin bảo gia đình đừng cho tôi đi đâu xa 
thành phố, chuyến vƣợt biên sắp sửa khởi hành vì chủ tàu đã tìm đƣợc tài công chỉ còn chờ mua xong bến bãi 
là xuất phát . 
 
Giờ nghỉ giải lao, thấy thầy một mình đứng dựa hành lang nhìn xuống sân trƣờng hút thuốc, tôi đánh bạo kéo 
chị Loan cùng tiến đến gần nói với thầy : 
- Thƣa thầy cho em hỏi cái này, có phải hồi xƣa thầy đi lính Hải quân. Lúc em đi dự party trên một chiếc tàu ở 
bến Bạch Đằng em có gặp thầy . 
Dụi tắt điếu thuốc thầy nhìn tôi nói : 
- Em có ngƣời thân đi lính Hải quân thời gian đó à ? 
- Dạ không, em đi theo nhỏ bạn thôi, lúc đó em gặp thầy đi với một cô đẹp lắm . 
Tôi thấy thầy cƣời làm tính nghịch ngợm của tôi nổi lên, tôi trêu : 
- Thầy biết không, lúc đó em thấy thầy mặc lễ phục của Hải Quân trông đẹp trai hết sẩy luôn. Nhỏ bạn em nói 
nó mê anh bồ chỉ vì thích bộ đồ trắng của Hải Quân thôi . 
Chị Loan lúc này mới chen vào : 
- Ông xã nhà tôi cũng đi lính, xin phép hỏi thầy đã đƣợc mấy cháu rồi . 
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Cƣời nhẹ thầy nói đùa : 
- Tôi vẫn chƣa có gia đình, bây giờ đâu ai thèm lấy ngụy quân . 
Chuông reo báo giờ nghĩ chấm dứt, chị Loan đi nhanh về lớp, tôi và thầy đi chầm chậm phía sau, đột nhiên 
thầy hỏi tôi : 
- Em có biết ai đã tặng cho thầy chùm phƣợng vỹ mỗi buổi học không ? 
Tôi bối rối im lặng lắc đầu, thầy nói tiếp : 
- Thầy rất cảm động khi nhận đƣợc những đóa hoa này, thấy hoa là thấy hình ảnh thời cắp sách vô tƣ và thánh 
thiện, thời đó dƣờng nhƣ vẫn còn mãi trong ta . 
 
Có lẽ hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi. Sáng mai có ngƣời đến đón tôi đi Cần thơ, tôi sẽ phải ở lại đây 
nhiều ngày chờ chuyến vƣợt biên. Có thể tôi trở về và cũng có thể tôi sẽ ra đi mãi mãi không hẹn ngày về, tất 
cả không ai đoán trƣớc đƣợc. Nhƣ lệ thƣờng, tôi vào lớp rất sớm để đặt lên bàn thầy chùm hoa phƣợng 
nhƣng lần này tôi lại đặt thêm một bông hoa phƣợng trên bàn học ngay trƣớc mặt tôi. Chắc chắn thầy sẽ biết 
tôi là chủ nhân của chùm phƣợng vỹ thầy nhận đƣợc mỗi khi đến lớp bởi tên tôi trùng với tên hoa .Tôi sẽ nhắc 
với thầy tôi chính là cô học trò nghịch ngợm gọi thầy là " anh thầy " của những ngày hè năm xƣa . 
Hình nhƣ giữa tôi và thầy có một khoảng cách vô hình khiến những điều muốn nói không thể nói ra bởi muộn 
màng. Buổi học cuối cùng của tôi thầy không đến dạy. Ngồi học với ngƣời thầy mới mà mắt tôi chỉ đăm đăm 
nhìn ra cửa lớp ngóng chờ dù thừa biết là vô vọng.  

oOo 
 
Hai ngày núp trên chiếc tam bản " tắc xi ", đến nửa đêm tôi mới leo lên đƣợc con " cá lớn ", nó giống chiếc ghe 
đánh cá bằng cây tôi thƣờng thấy ở bãi trƣớc Vũng Tàu. Chủ tàu dồn hết đàn bà con gái xuống khoang khi 
ngang qua trạm biên phòng, hầm tàu chật nức ngƣời lớn con nít, khiến tôi ngộp thở. Mấy ngày chờ đợi trên 
ghe ăn ngủ không yên khiến đầu óc tôi căng thẳng, tay chân rũ liệt. Ra đến biển lại thêm bị sóng nhồi nên tôi 
nằm mẹp không nhúc nhích trong trạng thái mơ hồ nửa mơ, nửa tỉnh. Chỗ tôi nằm gần phòng máy nên đầy vết 
dầu và nƣớc ƣớt mem, ngƣời ngợm mặt mày đầu cổ tôi chắc trông dị hợm lắm, tôi nhƣng không hề quan tâm 
chuyện dơ bẩn miễn là để cho bọn hải tặc khi trông thấy chê bai thôi. Tiếng máy chạy đều đều, nghe mấy 
ngƣời đi chung nói, chủ tàu kiếm đâu đƣợc tài công trƣớc kia là sĩ quan hải quân duyên phòng có đi học bên 
Mỹ nên cầm lái giỏi và rành mạch đƣờng đi nƣớc bƣớc. Tin tức đƣa xuống hầm ghe ; chủ tàu cho mọi ngƣời 
đƣợc lên khoang trên để thở vì ghe đang chạy ngoài hải phận quốc tế với mục đích là đón tàu buôn cứu vớt 
trƣớc khi tìm ra đảo . 
Phải hai ngƣời phía trên nắm tay kéo tôi mới leo lên khỏi khoang ghe. Múc một gáo nƣớc biển rửa sạch mặt 
mũi tay chân tôi thấy mình tỉnh táo hơn. Biển êm, tôi ngồi trên sàn đƣa mắt nhìn chung quanh. Khi nhìn về phía 
tay lái tôi trông thấy một khuôn mặt quen quen sạm nắng đen thui, tôi dụi mắt hai ba lần để nhìn cho rõ, tôi 
bổng kêu to vì mừng rỡ  
" Anh thầy, anh thầy " . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bảng Vàng đề tên 

Mùa hè cũng là mùa thi, chắc chắn nhiều con em chúng ta đã và đang bận rộn đèn sách để mong đạt kết 
quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Chúng tôi kêu gọi quý phụ huynh và thân hữu thông báo đến VNNS tên của 
con em hay bạn bè của mình vừa đậu các kỳ thi trung học hay đại học năm nay. Chúng tôi sẽ nêu danh 
các thí sinh vừa thi đậu lên trang “Bảng Vàng đề tên” nhƣ một niềm hãnh diện không những cho riêng các 
em và gia đình mà còn là niềm vui chung cho cộng đồng ngƣời Việt chúng ta. 

Xin quý vị thông báo đến chúng tôi:  

họ tên, thành phố cư ngụ và thi đậu cấp nào, nghành nào  

(thí dụ: Nguyễn Việt Nam, Rotterdam, VWO hay Trần Nam Việt, Purmerend, Master TU Delft) 

và gửi về tòa soạn trƣớc ngày 25-08-2012 theo địa chỉ: ngothuychuong@gmail.com 

Trân trọng, 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 
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Bắt trộm 
               Phan Ngọc Danh 

 
 Trời tối đen nhƣ mực, chiếc đèn hoa kỳ trên bàn thờ hết 
dầu nên đã tắt từ lâu, lão Năm đƣa tay lần mò tìm cánh cửa 
ra sau vƣờn. Lão kéo cái chốt cửa rồi đẩy nhẹ bƣớc ra 
ngoài. Bên ngoài trời có sáng hơn một tí nhờ ánh trăng lƣỡi 
liềm và vài ngọn sao trên giải ngân hà. Sau khi khép cánh 
cửa lại sau lƣng, theo thói quen từ thời bao cấp lão vói tay 
lấy chiếc chổi cùn bên cạnh thành giếng, rồi dựng lên chận 
vào cái cánh cửa. 
 
Thói quen dùng một vật gì đó để chận cửa sau khi ra ngoài 
có từ thời xa xƣa, khi mà trộm cƣớp lan tràn trong thành phố 
của lão. Mặc dầu ở thành phố, nhà cửa sát vách tƣờng với 
nhau, nhƣng trộm hay lợi dụng đêm khuya để leo qua tƣờng 
rồi vơ lấy bất cứ cái gì có thể lấy đƣợc. Từ áo quần phơi 
trên sợi dây thép cho đến cái nồi cái niêu, chén bát hay ngay 

cả cái gàu múc nƣớc cũng bị đánh cắp. Trộm dạo ấy tài tình vô cùng, ban ngày chúng ngủ vùi để đến đêm, 
khoảng hai ba giờ sáng, nhất là đêm ba mƣơi, khi không có trăng là chúng đi hoành hành. Chúng có đủ mánh 
lới nên tƣờng nhà cao bao nhiêu cũng leo đƣợc. Chúng lại khá kiên nhẫn, có thể ngồi bất động giờ này qua giờ 
khác cho đến khi có cơ hội thuận tiện mới ra tay. Mánh lới thông dụng nhất của chúng là đợi cho chủ nhà mở 
cửa ra ngoài chúng liền lách vào bên trong, núp vào một chỗ tối nhƣ dƣới gầm giƣờng hay phía sau kệ tủ. Đợi 
cho chủ nhà trở vào lại giƣờng, nằm ngủ say là chúng lục soát đồ đạc. Cái hay là ở chỗ nếu chúng có gây ra 
tiếng động bất thƣờng ngƣời nhà cứ nghĩ là do một ngƣời khác cùng phòng gây ra, ví dụ nhƣ đi uống nƣớc 
hoặc bị muỗi chích. Trộm nhờ thế mà tha hồ lục soát, hoặc ngang nhiên mở cửa vác đồ ra ngoài. Để ngừa 
chuyện trộm lách vào nhà, ngƣời nào trong thị xã cũng có thói quen dùng một vật gì đó để chận cửa. Nếu khi đi 
vào trở lại mà thấy vật đó bị tạt ra ngoài là bạn biết ngay trộm đã vào nhà. 
 
Vừa ngồi trong nhà tiêu lão Năm vừa nghĩ đến cái thói quen đó, rồi lão mỉm cƣời tự hỏi không hiểu tập tục này 
bây giờ có còn không. Lão nghĩ chắc là không, bởi vì làm gì còn có ăn trộm khi mà mức sống thành phố đã có 
vẻ khá giả hơn xƣa, hơn hẳn cái thuở cơm độn với bo bo, với khoai với sắn. Bây giờ trong thành phố Quảng 
Ngãi nhà nào cũng xây vài mê, xe Honda nhiều nhƣ giày dép, nhà nào cũng vài ba chiếc. Ngoài đƣờng ai cũng 
một tay lái Honda một tay cầm điện thoại di động. Lúa gạo mỗi năm ba mùa, tôm cá đầy dẫy, làm gì mà còn 
trộm cắp lặt vặt nữa, lão nghĩ thế. Lần đầu tiên về thăm quê lão cảm thấy một nỗi hân hoan khó tả bởi hàng 
xóm láng giềng ai cũng ăn nên làm ra, đời sống sung túc, đúng với chính sách đổi mới và kinh tế thị trƣờng. 
Nhớ lại thuở trƣớc mà hãi hùng, từ cái thớt gỗ chặt cá hay cục đá mài dao, cho đến cái hũ nƣớc cơm cho heo 
ăn mà cũng sợ mất. Vừa đi vào nhà và định mở cửa lão chợt giật nẩy mình, “Cái gì thế này?” Lão đứng khựng 
lại ngay, quả tình hồi nãy lão đã lấy cái chổi cùn chận ngay nơi cái cánh cửa này, cớ sao nó lại nằm rơi ra đây? 
Vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp lão đứng yên, rồi rảo mắt nhìn quanh một vòng, quan sát từ sân trƣớc ra sân sau. 
Ánh trăng lƣỡi liềm vẫn mờ nhạt, không đủ soi sáng mọi vật. Từ cái thành giếng cho đến sợi dây phơi áo quần 
cho đến đống củi chụm lửa, tuy không nhìn thấy rõ nét nhƣng lão cũng thấy đƣợc phần nào cảnh vật nếu có gì 
đáng khả nghi. Cánh cửa vẫn khép hờ nhƣ hồi nãy nhƣng cớ sao cái chổi nhƣ bị ai hất ra ngoài. Càng suy 
nghĩ tim lão càng đập mạnh hơn. Chả lẽ tệ trạng mấy mƣơi năm về trƣớc bây giờ lại xảy ra, lão phân vân mãi. 
Nhà của cha mẹ lão chỉ có ba căn nối liền nhau. Mở cửa ra sân sau là cái bếp, tới cái giếng, rồi đi xa hơn nữa 
là cái nhà tiêu. Ngoài bà Năm với lão nằm một phòng, tới cô em gái nằm phòng giữa, rồi nằm phòng ngoài 
cùng là đứa cháu. Đứng lặng yên lắng nghe, lão không tin là có ai mới từ trong phòng đi ra. Và nếu không có ai 
đi ra ngoài, cớ sao cái chổi lại bị đá tung đi? Chuột? Mèo? Không, không thể thế đƣợc, bởi lẽ lão nghĩ, nếu 
chuột với mèo thì cái chổi chỉ có thể rơi ngay vào chỗ của nó, chỗ cánh cửa khép hờ. Thôi rồi, trộm, lão chắc 
nhƣ thế, không thể sai lầm đƣợc. Lão cảm thấy hồi hộp hơn, tim đập mạnh hơn, hai bàn tay vô tình nắm chặt 
lại nhƣ hai quả đấm. Bây giờ biết xử trí làm sao, lão phân vân tự hỏi. 
 
Lấy lại bình tĩnh lão cố tình gây ra một vài tiếng động cho thật tự nhiên nhƣ không có gì lạ xảy ra. Lão đằng 
hắng một tiếng nhƣ thể có đờm  trong cuống họng. Rồi lão mở cánh cửa nhà bếp, mò lấy con dao phay thật to 
trên gác măng rê. Quay trở lại lão điềm nhiên mở cửa phòng ngủ, tiến đến bàn thờ, châm thêm dầu rồi bật hộp 
quẹt. Tay cầm dao tay cầm đèn lão bƣớc đến ngồi vào chiếc ghế đẩu bên cạnh một cái bàn con gần cửa ra 
vào.  
“Ông làm cái gì mà bật đèn lên thế kia?” bà Năm nằm trong mùng thấy đèn sáng hỏi vọng ra. “Bà nó cứ nằm 
ngủ, để tôi xử lý,” lão trả lời với giọng có phần hơi run run, mặc dầu lão đã cố tỏ ra bình thản. Một hồi sau bà 
Năm lại hỏi với vẻ ngạc nhiên:“Ông nói cái gì? Cái gì xử lý? Ông làm sao thế?”  

http://www.google.nl/imgres?q=QUE+HUONG&um=1&hl=en&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_enNL413NL413&biw=1152&bih=516&tbm=isch&tbnid=TACsEvpKil-RBM:&imgrefurl=http://my.opera.com/duongvanhoa/albums/showpic.dml?album=4024692&picture=84361592&docid=Osa5g6gRsXObJM&imgurl=http://files.myopera.com/duongvanhoa/albums/4024692/Bien Que Huong (2).jpg&w=1280&h=960&ei=FonYT8GXNY_D8QPT3cGHAw&zoom=1
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Đến lúc này lão Năm chợt phân vân hay là chính lão đã nhìn gà hóa cuốc, hay là cái chổi vẫn nằm yên nhƣ vậy 
từ đầu mà vì lão đã già, rồi đâm ra lẩm cẩm, cho rằng có trộm. Lỡ không có trộm thật thì biết ăn nói làm sao! 
Không, lão không tin là lão đã lầm, bởi lão nhớ nhƣ đinh đóng cột là lão đã theo thói quen, cố tình dựng chiếc 
chổi lên chận cánh cửa. 
 
Một vài phút trôi qua, lão Năm tằng hắng, cầm con dao gõ nhẹ trên bàn. 
 “Ông định làm gì với con dao thế kia, bộ khùng rồi à?” bà Năm vừa hỏi vừa ngồi dậy, vén mùng nhìn ra.  
“Mày mà không ra đây thì tao chém đầu, đừng có trách!” 
 “Ơ hay, ông này điên thật sao! Ông nói chém ai, ông chém tôi à?” Bà Năm la toáng lên, tƣởng rằng lão Năm 
điên thật. Khi lão vừa đứng lên bà Năm đã phóng ngay đến ôm lấy chồng, cố giựt lấy con dao.  
“Bà ngồi xuống đấy, nhà có trộm,” lão Năm nói lớn hơn, nói lớn để cố giữ lấy bình tĩnh. Vừa khi ấy có tiếng 
động ở phòng bên cạnh, lão Năm gạt bà Năm qua một bên rồi cầm dao đứng thủ thế. Từ phòng giữa, nơi có 
tiếng động, cô em gái lão Năm lù lù đi ra. “Gì thế anh Năm, nhà có trộm à?” cô Sáu ngạc nhiên hỏi. 
 “Mày có khôn hồn thì đi ra ngay, ông đã biết mày ở đâu rồi!” lão Năm gằn giọng, nói chậm rãi với giọng tự tin 
hơn, có lẽ tại có thêm cô Sáu và thằng cháu cũng vừa mới bƣớc ra. 
 
Từ phía sau tấm màn phủ căn gác lửng, có tiếng động đậy khiến tấm màn lúc lắc. 
 “Mày bƣớc ra đây!” Lão Năm lùi lại, đứng chắn ngay cửa. Thằng ăn trộm vén màn, bƣớc từng bƣớc một. Thân 
nó gầy nhƣ da bọc xƣơng, run run với vẻ sợ hãi. Nó trạc hai mƣơi tuổi, toàn thân bôi đen nhƣ nồi đồng, đƣợc 
bọc trong chiếc áo cụt tay rách nát và cái quần đùi đã vá víu nhiều nơi. Nó vòng hai tay ra trƣớc ngực, khúm 
núm thƣa: “Lạy ông, con nghèo đói nên lỡ dại...” 
Thấy nhƣ có vẻ nắm vững đƣợc tình thế lão Năm yên tâm, nói dõng dạc: 
 “Bà nó và cô Sáu qua ngồi bên giƣờng bên kia, còn mày... mày quì xuống đây.” 
Trời nóng nực mà thằng ăn trộm run lật bật, hai mắt nó trắng dã trong khuôn mặt đen đui đủi, càng nhìn càng 
thấy dễ sợ. Nó nhìn ra cửa nhƣ tìm cách bỏ chạy. 
 “Mày đừng có hòng bỏ chạy, tao mà chém cái dao này thì đầu mày đứt ra nhƣ cây chuối,” lão Năm biết ý, đe 
nó. Lão đã thật sự lấy lại bình tĩnh, bƣớc tới gần chỗ nó quì, tay cầm chặt dao, dự phòng nó vùng chạy.  
“Thằng ranh con, cha mẹ mày là ai, tại sao không đi học mà lại đi ăn trộm hả?” lão hỏi gằn từng tiếng.  
“Con không có cha, chỉ có mẹ con đang đau ở nhà,” nó nói lí nhí trong mồm không ai nghe đƣợc.  
“Mày nói gì, mẹ mày đau hả? Mày đừng có láo, mày định giở trò tả oán để tao tha cho đấy à?” lão gằn lấy 
giọng nhƣ để thị uy. Một lúc sau không biết hỏi gì thêm lão đành hỏi nhƣ hỏi cho có chuyện: 
 "Thế mẹ mày là ai?" 
 "Dạ mẹ con là bà Lƣu bún bò," thằng ăn trộm đầm đìa nƣớc mắt, nói không ra thành tiếng. Lão Năm chận lời 
nó ngay: "Cái gì, mày nói cái gì, có phải mày là con bà Lƣu bán bún bò ở đƣờng Lê trung Đình, gần sân vận 
động hay không?” 
 Khi thằng ăn trộm trả lời, “Dạ bà Lƣu... bún bò... Lê trung Đình...”  lão nghe nhƣ tƣởng mình đang sống trong 
mơ, nhƣ tai mình nghe nhầm, nhƣ đầu óc mình vì già mà bị lẫn. Lão cúi đầu nhìn sát mặt thằng ăn trộm rồi bất 
ngờ biến sắc, ngồi phịch nhƣ rơi xuống chiếc ghế con. 

oOo 
 

Trời còn tối, hai bên vệ đƣờng lác đác một vài ngọn đèn leo lét, không đủ soi sáng quá một sải tay. Dọc theo 
đƣờng Quang Trung không một bóng ngƣời lai vãng và hai bên hiên nhà ngƣời ta chỉ thấy một vài tấm nylon 
treo luộm thuộm dƣới các tấm tôn đã rách nát. Sƣơng đêm bay lất phất làm phủ mờ cảnh vật hai bên đƣờng. 
Trong cái không khí tĩnh mịch không một vật gì lay động, ngoại trừ một vài con chuột rƣợt đuổi nhau gần mấy 
cái cống rãnh. Bất chợt tiếng nhạc nổi lên từ mấy cái loa phóng thanh treo trên các cột điện hai bên đƣờng, 
“Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội...” 
 
Toàn tỉnh, toàn thành phố nhƣ bùng lên, nổi sóng. Theo thói quen và theo lệnh của nhà nƣớc, mọi ngƣời phải 
thức dậy sớm, đến sân vận động để tập thể dục. Tiếng các cánh cửa sắt hai bên đƣờng đƣợc kéo ra, kêu kèn 
kẹt chói cả tai, chen lẫn với tiếng kêu ơi ới từ nhà này sang nhà nọ tạo ra một khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào 
nhƣ một buổi chợ sớm. Một ngƣời rồi hai, rồi ba, từng đoàn kéo ra đƣờng lộ, nối đuôi nhau bƣớc về hƣớng 
đƣờng Lê trung Đình để đến sân vận động thị xã. Một ngƣời bắt nhịp, cả đoàn liền hát hùa theo, “Đƣờng lên 
non, anh theo kháng chiến... chống giặc Mỹ xâm lƣợc... em ở nhà gánh gạo nuôi con...” Trong vòng nửa giờ 
đồng hồ đƣờng sá khắp nơi đã đông nghẹt, tiếng nói tiếng cƣời vang lên khắp ngõ, lấn át cả tiếng gà gáy sáng 
quen thuộc hay tiếng chó sủa bên mấy đống rác. Trong sân vận động, hàng hàng lớp lớp thanh niên thiếu nữ, 
ngay hàng thẳng lối, vƣơn tay nhấc chân, vận động theo một động tác quen thuộc, đều đặn của lão Năm. Thuở 
ấy, nhờ to cao, vạm vỡ, lão Năm đƣợc chỉ định làm huấn luyện viên thể thao thể dục cho cả thành phố.  
Sau khi tập thể dục tập thể khoảng hơn một tiếng đồng hồ buổi sáng, mọi ngƣời ùn ùn kéo nhau ra về. Cũng 
theo thói quen, họ vừa đi vừa hát nghêu ngao, rồi ai về nhà nấy. Lão Năm không về nhà vội. Hôm nay ở nhà 
chẳng có gì làm, lão tạt vào quán bún cô Lƣu. Bà Than, mẹ cô, đang gắp bún vào tô rồi sắp thành từng hàng 
để lên trên cái bàn nhỏ bên cạnh nồi xúp. Với khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, duyên dáng với cái má lúm đồng 
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tiền, cô Lƣu liên tục múc nƣớc vào tô. Hai má cô ửng hồng vì ngồi ngay nồi xúp. Thấy lão Năm bƣớc vào cô 
liền nháy mắt rồi cƣời duyên làm dấu. Lão Năm, tuy học trƣờng Trần quốc Tuấn không lấy gì làm sáng sủa cho 
lắm, nhƣng đƣợc cái vai u thịt bắp và ăn nói tồ tồ nhƣ vịt đực nên đƣợc đề cử làm huấn luyện viên. Cũng tại 
nhờ thế mà tiếng đồn vang xa, trai gái trong thị xã ai cũng biết đến lão. Lão vừa viết chữ to vừa ăn chơi rất giỏi, 
không thua gì ai. Thuở ban đầu, ăn xong tô bún lão Năm lại lân la ngồi tán tỉnh cô Lƣu, hoặc tán dóc với bạn bè 
quen biết. Lão Năm này có khiếu mồm miệng đỡ tay chân, chuyện gì lão cũng biết cũng nói đƣợc, phét lác cứ 
y nhƣ thật, không bao giờ ngƣợng. Về sau thấy nhờ có lão mà khách đến ăn đông hơn nên cô Lƣu không lấy 
tiền bún của lão Năm nữa. Đƣợc thể, lão giở trò lấy công làm lời: Lão cho bún vào tô, rắc thêm hành ngò rồi 
dần dần bƣng tô cho khách. Riết rồi ngƣời ta tƣởng lão Năm là nhân viên của cô Lƣu. Biết vậy lão cũng hãnh 
diện lắm, không bao giờ cải chính chuyện này. Đến gần trƣa khi cô Lƣu đã bán sạch bún, lão phụ giúp cô một 
tay, lau bàn xếp ghế, dọn dẹp rác rƣới rồi đóng cửa ra về.  
 
Tối đến lão mon men lên rủ rê cô Lƣu đi xem kịch nói Hà nội hoặc đoàn hát cải lƣơng từ trong nam ra trình 
diễn. Đi bên cạnh lão Năm to cao, cô Lƣu cảm thấy hãnh diện, yên tâm lắm. Trong đầu cô khi nào cô cũng mơ 
ƣớc một ngày cô và lão Năm nên vợ nên chồng, trăm năm hạnh phúc trong cảnh “chồng mời vợ múc.” Mới đầu 
chỉ là bạn, sau dần là tình, bao nhiêu tâm sự cô trao cả cho ngƣời yêu. Thêm vào đó vì làm ăn phát đạt mà 
ngoài bà Than, cô Lƣu chẳng còn ai để tin cậy nƣơng nhờ. Dẫu chƣa làm đám cƣới nhƣng cô giao dần cho lão 
Năm tất cả mọi việc nhƣ thể lão đã là chồng của cô vậy. Cô tin tƣởng lão đến nỗi cô nhờ lão thu tiền bún rồi tối 
đến giao lại cho cô. Về sau tiền nhiều cô lại nhờ lão giữ giùm cho cô yên tâm, đỡ sợ cƣớp bóc. Thế là từ đấy 
lão Năm trở nên ông chủ, mỗi sáng chỉ việc đứng thu tiền bún, chiều về lái Honda chở cô Lƣu ra biển Mỹ Khê 
ăn cua ghẹ, vui hƣởng gió mát trăng thanh. Khi nào cô Lƣu bận ra chợ mua đồ nấu bún lão Năm liền lái Honda 
xuống bến Tam Thƣơng để tắm, hay bơi qua bên kia bờ sông để hái dƣa. Lão vẫn hay nói, "dƣa chuột phía 
bên kia bến Tam Thƣơng là ngon tuyệt, nhƣng phải hái trộm. Mua ăn không ngon." Những lần nƣớc sông cạn, 
lão thích bơi ra giữa dòng, lặn tìm mấy ống tre bẫy tôm mà dân chài đã cắm xuống lòng sông. Tôm hay chui 
vào ống tre để núp hoặc đẻ trứng, thế là lão hay lặn đến gần, lấy hai tay túm ống tre, úp một bên lên rồi bắt lấy 
tôm. Lão bảo ăn tôm tƣơi từ trong ống tre ngon đáo để. Có mấy lần từ hồi học trƣờng Nam Tiểu Học lão đi mò 
tôm bị dân chài bắt đƣợc rồi bị nhận nƣớc. Đã uống một ngụm nƣớc đầy bụng lão còn phải lạy nhƣ tế sao mà 
vẫn bị trói tay, lôi cổ đƣa về trình diện thầy giám thị. Vốn đá cá lăn dƣa từ thuở học tiểu học, lão Năm không từ 
một chuyện gì mà có thể bị thiên hạ chƣởi bới. Lão hay nói không thịt gà nào ngon bằng thịt gà... nhà hàng 
xóm bay qua. Khổ nỗi, bạn bè lão dần dần phải công nhận là lão nói đúng. 
 
Trong thời kỳ bao cấp này, kinh tế khó khăn, ai cũng phải ăn cơm độn bo bo hay khoai sắn, nhƣng chỉ có lão 
Năm là phè phỡn, ăn xài thẳng tay. Ngoài chuyện mỗi sáng sớm lên sân vận động hò hét, quơ tay quơ chân, 
lão không hề phải làm một cái gì cả trong ngày. Nhằm lúc ấy nhà nƣớc muốn trục xuất ngƣời Việt lai Tàu và 
cộng thêm chuyện mọi ngƣời ngấm ngầm vƣợt biên, lão Năm cũng manh tâm kiếm đƣờng. Sẵn tiền của cô 
Lƣu trong tay, chuyện vƣợt biên không phải là khó đối với lão, nhƣng lão phân vân không biết có nên bàn với 
cô Lƣu hay không. Nếu cô Lƣu hay chuyện thế nào cô cũng đem mẹ đi theo. Thừa biết càng đông ngƣời càng 
dễ bị lộ tông tích nên lão âm thầm, chẳng nói với ai manh tâm của mình. Lâu dần, vì lên xuống nhà cô Lƣu mỗi 
ngày, lão quyết định về nhà cô ở luôn cho tiện công việc. Khi nào rãnh lão mới mò về thăm ông bà già của lão 
dƣới đƣờng Quang Trung.  
 
Ở với cô Lƣu đƣợc hơn tháng lão Năm tự nhiên biến mất. Một ngày, rồi hai rồi ba, buổi tập thể dục sáng sớm 
không ai còn thấy tăm dạng lão Năm ở đâu cả. Công an tỉnh truy lùng nhƣng không bắt đƣợc lão. Có ngƣời 
đồn lão đã vƣợt biên, có ngƣời bảo lão trốn vào nam làm ăn, nhƣng tuyệt nhiên không ai biết hƣ thực nhƣ thế 
nào về tông tích của lão Năm. Ngƣời ta mạo muội hỏi cô Lƣu nhƣng cô chỉ nghẹn ngào, không nói gì đƣợc. Khi 
công an tỉnh xuống điều tra cô chỉ thẳng thắn trả lời là cô hoàn toàn không biết. 
 Thế rồi từ đó tiệm bún cô Lƣu từ từ vắng khách, bún mất dần vị ngon, và trên môi cô chẳng ai còn thấy nụ 
cƣời duyên dáng nhƣ thuở trƣớc. Đêm về, cô chỉ còn hai hàng nƣớc mắt, sống một mình lặng lẽ trong căn 
phòng vắng lạnh, bởi tiền đã mất mà tình cũng đã bay. Chẳng bao lâu sau đó bà Than vì buồn mà mất sớm, cô 
Lƣu vì buồn và ế ẩm nên đóng cửa tiệm. Từ đó tiệm bún cô Lƣu trở thành một huyền thoại cho ngƣời dân thị 
xã. 
Hai mƣơi năm sau, lão Năm đƣa bà Năm về thăm quê nội. Một chiếc taxi lớn, đƣợc thuê sẵn từ cả tháng trƣớc 
ra tận phi trƣờng Đà Nẵng chở vào. Khi xe dừng trƣớc nhà ở đƣờng Quang Trung, ngƣời ta thấy lão Năm 
chễm chệ trong bộ áo vét, thắt nơ màu đỏ nhạt, một tay cầm cái xách Samsonite dày cộm, còn một tay ôm eo 
ếch bà Năm. Tuy vậy bà Năm trông vẫn sang trọng hơn lão nhiều. Chiếc áo dài xanh có thêu hai con rồng trên 
vạt áo làm bà trông đài các và diễm lệ. Một chuỗi hạt trai sáng chói đƣợc quàng khéo léo xung quanh cổ áo 
của bà. Kẹp trong nách là chiếc ví xách tay có điểm hột cƣờm lóng lánh. Tóc bà chải ngƣợc, kẹp gọn gàng để 
lộ đôi bông tai hột xoàn quý phái. Bọn trẻ con trong khu phố hay tin, rủ nhau kéo đến thật đông để xem khách 
quí Việt kiều từ phƣơng xa trở về. Sự đón tiếp rầm rộ đến nỗi sinh hoạt của cả một khúc phố dƣờng nhƣ 
ngƣng đọng. Ngay cả đến mấy con chó nhà ai, không biết chuyện gì cũng vẫy đuôi, chạy ngƣợc chạy xuôi nhƣ 
chào đón. Vợ chồng lão Năm chậm rãi xuống xe, bƣớc từ tốn vào trong sân nhà. Lão vừa bƣớc chậm rãi, cố 
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bƣớc thật chậm để lão có thì giờ vừa nhìn lên xóm trên rồi liếc về xóm dƣới, vẫy tay chào ngƣời này, gật đầu 
đón ngƣời kia. Nhìn vợ chồng lão Năm ngƣời ta có cảm tƣởng nhƣ nhìn cô dâu chú rể đang bƣớc từ từ ra sân 
khấu để đƣợc vỗ tay, chụp hình. Thật vậy, vợ chồng lão vào trong nhà hơn cả giờ đồng hồ mà những ngƣời 
hiếu kỳ vẫn đứng xem, không chịu tản mát. 

oOo 
Sau đêm bắt trộm, ngƣời quen biết trong phố kéo ra nhà lão Năm để hỏi chuyện, nhƣng không biết lão ở đâu. 
Bà Năm cũng ngạc nhiên thấy chồng mình tự nhiên mà đi đâu mất. Nào ai có biết chiều hôm đó, ở một cái 
quán cốc bên kia cầu sông Trà Khúc, trong một góc tối lão Năm ngồi một mình, hết ly này sang ly khác, hết 
điếu này sang điếu khác. Trên chiếc bàn con, mấy chai rƣợu gạo nằm ngổn ngang, bên cạnh là một bao thuốc 
lá con ngựa đã vơi gần hết và một đĩa thịt bò tái chƣa ai đụng đũa. Ngoài kia mƣa vẫn rơi lất phất, đều đều, 
tƣởng chừng nhƣ không bao giờ dứt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

                         Hạ Về 

               Xuân đi hạ đến thấy nôn nao 

               Nắng hồng ấm áp thích làm sao 

               Rau cải lên cao chờ gặt hái 

               Chim sâu no bụng hót nghêu nag 

 

              Vườn sau sân trước xanh màu lá 

              Thật là thanh thản thú tiêu dao 

              Cổng rào rợp bóng giàn hoa tím 

              Lấp lánh ao Sen cá đỏ vàng 

 

              Lao xao sóng gợn theo làn gió 

             Xạc xào nhánh trúc tựa vào nhau 

 Giai     Giai điệu thanh tao hè rực rỡ 

             Dạt dào xao động mở hồn thơ 

 

                               15 06 2012 Hoài Tâm Niệm 

 

 

 

 
 

 

Tình Nồng  

 

 

 

 

Tân Văn 

Giờ nầy em đã ngủ say  
Nhưng anh thương nhớ, từng giây đợi chờ  
Em say giấc ngủ nằm mơ  
Anh đang trao tặng bài thơ ân tình  
 
Em cười duyên dáng thật xinh  
Đôi môi mọng đỏ, dáng hình thon thon  
Ôm em anh tặng nụ hôn  
Hỡi người đã chiếm tâm hồn của anh  
 
Trăm năm duyên nợ sắp thành  
Muôn thương ngàn mến của anh tặng nàng  
Tình em hơn ngọc hơn vàng  
Anh đang say đắm mênh mang trong lòng  
 
Yêu em tha thiết mặn nồng  
Ngàn năm anh vẫn một lòng thủy chung  
Em ơi anh đợi tương phùng  
Dẫu cho cách núi ngăn sông vẫn chờ  
 
Yêu em anh viết thành thơ  
Em là thi hứng, mong mơ suốt đời  
Yêu em nhiều lắm em ơi,  
Làm sao tả hết bằng lời cho em  
 
Yêu ngày không đủ, yêu đêm  
Kiếp trước chưa đã, yêu thêm kiếp này  
Em lam ngây ngất mê say  
Hôm nay anh đợi, ngày mai anh chờ 
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Linh Nghiệm  

 

Trần Huy Quang 

Hinh là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân, không nghèo nhƣng cũng chẳng giàu có gì lắm. Cha anh 
ta có đỗ đạt, đã từng làm quan nhƣng tính khí thất thƣờng, lòng đầy ham hố nên quan trên không mặn mà gì 
nên đã bỏ quan, khi đi dạy học ở chốn kinh kỳ, khi ngồi bốc thuốc ở vùng sơn cƣớc. Hinh thừa hƣởng ở dòng 
họ và khí chất của vùng chôn rau cắt rốn cái nết cơ bản cần cho kẻ có hoài bão tham chính là tính đa mƣu túc 
kế, lòng dạ thật không bao giờ lộ ra mặt, bạn bè cùng lứa không ai dám kết làm bằng hữu. Hinh sáng dạ, lại có 
chí, học đâu biết đó, hai mƣơi tuổi làm thơ chữ Hán, đọc Rút-xô, Mông-tét-ski-ơ…bằng nguyên bản, nhƣng 
Hinh chán học, chỉ nhăm nhăm một dạ xuất ngoại. Đạo học không có đƣờng tắt, mà lập thân bằng con đƣờng 
học vấn thì mù mịt, xa vời quá. Bằng văn chƣơng thì chỉ khi thế cùng lực tận, bất đắc dĩ mà thôi. 
 
Hằng ngày Hinh sống nhƣ ngƣời nuốt phải quả chuỳ gai vào bụng, buốt nhói, nhăn nhó, bồn chồn, vừa ngồi đã 
đứng lên, mới ngủ đã vùng dậy, trán nhăn tối, mắt xa xăm. Nhƣ đang phải lòng một tiểu thƣ khuê các. Nhƣng 
Hinh đâu phải là ngƣời dại dột, không bao giờ để phí chí khí, sức lực vào chuyện đàn bà. Vớ vẩn ! Chiếm mƣời 
trái tim đàn bà đâu có khó nhƣng một trái tim nhân loại thì phải vƣợt trùng dƣơng. Hinh ngƣớc cái đầu mong 
đợi lên bầu trời, hoài vọng bóng dáng một con tàu, tìm kiếm một phép thần thông, mong đợi một dấu vết của 
cõi Thiên hoặc hơi hƣớng của miền Cực lạc để đƣa về cho chúng sinh. 
 
Tháng ngày nhƣ sợi chỉ căng mà lòng khao khát làm trai hải hồ, khắc khoải mong một phút đƣợc quỳ dƣới 
chân bậc Chí Thánh và nói :"Ơn ngƣời. Ngƣời là nguồn ánh sáng dẫn dắt chúng con…Lũ chúng sinh con khao 
khát đƣợc gặp Ngƣời…" 
 
Thế rồi, nhƣ sự linh nghiệm của lời nguyện cầu, một đêm giông tố bão bùng đất trời nhƣ trong cơn đau sinh 
nở, Hinh đã lên chín tầng Thánh địa để đƣợc gặp đấng Chí linh. 
Bắt đầu là một ngọn nến, ánh lửa dịu ấm, toả một quầng sáng hình nón. Vầng sáng ấy toả hào quang, tia hào 
quang không thẳng mà có hình gấp khúc. Cuối cùng ở trung tâm vầng sáng ấy hiện ra khuôn mặt kiều diễm 
của một cô gái tóc vàng. 
 
- Kính thƣa…Hinh bàng hoàng thốt lên. 
- Không phải ! – cô gái mỉm cƣời độ lƣợng – Tôi chỉ là sứ giả của đấng Lập đạo. Anh có lời thỉnh cầu gì gấp 
lắm không ? Ngƣời đang bận, việc hành đạo chỉ ở bƣớc khởi đầu. 
- Kính thƣa, tôi là ngƣời của xứ Nhọc nhằn tăm tối… 
 
- Thôi, anh không cần phải nói, chàng trai ạ, ngƣời xứ Nhọc nhằn có khát khao ánh sáng thì việc hành đạo mới 
càng đƣợc dễ dàng. Đây anh cầm lấy, theo Đạo thƣ này, anh sẽ tìm đƣợc chân lý. 
Vị sứ giả trao cho Hinh Đạo thƣ quý giá ấy rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn nhƣ một cái chấm chính 
giữa vầng hào quang rồi biến mất giữa bao la. Hai tay đỡ cuốn sách trƣớc trán, Hinh vẫn quỳ và thành kính đặt 
lên đó một cái hôn, rồi anh run run dở ra đọc : 
 
"Hãy đi về phía Nam theo con đƣờng một bên là cây và một bên là nƣớc, cuối con đƣờng có quán bia hơi và 
thịt chó ; đừng nhìn vào chốn đam mê ấy và đi thật chậm. Dọc đƣờng sẽ có ngƣời hỏi :"Có đi không ?" thì 
đừng đi. Đó cũng là ngƣời cần lao chứ không phải ma quỷ cám dỗ, nhƣng phải đành từ chối. Đi tiếp, sẽ gặp 
một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trƣớc mặt đã là vƣờn hoa nhỏ. Bây giờ anh phải khom ngƣời xuống, đi chậm 
bƣớc từng bƣớc một, mắt nhìn xuống mặt đất để "tìm cái này". Cứ thế…chỉ cần một lúc sau,anh sẽ có đƣợc 
thiên hạ." 
 
Hinh ấp cuốn Đạo thƣ vào ngực tức tƣởi : "Trời ơi,bảo bối, bảo bối…". Hinh sung sƣớng hét toáng lên. Tiếng 
anh vang rất to trong đêm và lúc ấy Hinh mới biết mình vừa qua một giấc mơ. Nhƣng trời ơi, tại sao những 
điều anh nung nấu trong tâm can bấy lâu nay lại đƣợc giải đáp trong mơ. Anh sung sƣớng và cảm động đến 
mức nƣớc mắt giàn giụa. "Ôi chúng sinh nhọc nhằn và tăm tối của ta, bảo bối này sẽ soi sáng đƣờng chúng ta 
đi…" 
 
Sáng hôm sau, Hinh thành kính chuẩn bị lên đƣờng. Quần áo tƣơm tất ,mũ miện đàng hoàng. Trƣớc nhà anh 
có một đại lộ chính Nam, có lẽ đúng là con đƣờng này nên anh dấn bƣớc ra đi. Một bên cây và một bên nƣớc, 
hay một bên rừng một bên biển. Anh cứ đi, qua vài đoạn phố nữa thì anh thấy mình đi đúng con đƣờng men 
theo cái hồ. Và giữa phố có hàng bia hơi thịt chó mà vài lần anh cũng đã bị cuốn vào đó. Ôi sự linh nghiệm 
không sai một dấu phẩy. Đƣờng phố trong veo, lui cui mấy chiếc xe đạp chở kẹo bánh, than tổ ong đi bỏ mối 
cho các hàng nƣớc vỉa hè, lọc cọc đôi chiếc xích-lô cà tàng đi tìm khách. Vài cô gái điếm vật vờ. 
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- Có đi không ? 
Một cô gái điếm rủ rê. Hinh nhớ đến giấc mơ mà thấy lạnh xƣơng sống ; trong mơ cũng ba chữ ấy. Đến cuối 
phố, Hinh thấy một ki-ốt sách báo thật ; chủ quán vừa mở cửa. Tại sao có sự kỳ diệu thế này, khi tỉnh anh nào 
có biết chỗ này có một quán sách ? Đi tiếp gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trƣớc mặt là vƣờn hoa nhỏ. Hinh 
liền rẽ trái, đi một đoạn qua các cửa hàng bách hoá đã thấy vƣờn hoa Mùa Xuân. 
 
Kẻ hành đạo không chần chừ đắn đo, đi tới giữa vƣờn hoa, lòng ngây ngất hơi men, một nửa muốn bay lên, 
một nửa trì xuống. Mắt Hinh hoa lên, đâu Thiên Thần, đâu Địa Thánh, không biết con đang đứng giữa Địa đàng 
hay mặt đất. Rồi anh chợt tỉnh lại..."Tìm cái này" là tìm cái gì , anh không hiểu nhƣng không dám nghi ngờ lời 
vàng ngọc của đấng Tiên tri. Vƣờn hoa nằm cạnh đại lộ, lúc này đang vắng hoa, chỉ có mấy ông già tập thể dục 
muộn, dăm chàng thanh niên đá bóng và một tốp học sinh cấp ba đi học sắp qua. Bây giờ anh phải khom 
ngƣời xuống, đi chậm từng bƣớc một, mắt nhìn xuống mặt đất… 
 
 Hinh vừa cúi lom khom chăm chú tìm kiếm vừa lẩm nhẩm đọc. Anh nhƣ bị thôi miên, không biết mình đang tìm 
cái gì, nhƣng anh cứ trung thành với lời chỉ gíáo, ngƣời cúi lom khom, mắt dán xuống đất và bƣớc từng bƣớc 
một chậm rãi. 
 
Những ngƣời đang qua đƣờng lấy làm lạ. Bắt đầu là nhóm học sinh cấp ba, mấy đứa con trai vốn hiếu kỳ đi 
đến và tự hỏi, không biết ông kia tìm cái gì nhỉ ? Chúng không thể tự giải đáp đƣợc. 
- Anh ơi, anh tìm cái gì đấy ? 
Hinh mải mê không hề nhìn lên, chỉ buột miệng trả lời : 
- Tìm cái này. 
 
Đối với chúng, câu trả lời ấy, làm ngứa ngáy chân tay. Nhất định cha này mất nhẫn, dây chuyền hay hạt xoàn 
gì đó thôi, chúng mình mà vớ đƣợc thì hay lắm. 
Thế là cả bọn, cặp sách dồn lại một đống, nhảy vào cuộc tìm kiếm. Khi cả một đám ngƣời bò ra sục sạo tìm 
kiếm thì sự lạ càng tăng lên hàng chục lần. Ngƣời đi qua vƣờn hoa không bao giờ hết, dân lang thang thất 
nghiệp, dân nhà quê bỏ ra thành phố kiếm cơm…đang đói rách hy vọng vớ đƣợc một chút may mắn, những 
ngƣời này đi đến và không thể không hỏi: 
 
- Tìm cái gì đấy ? 
Lần này thì tụi trẻ con đã mau miệng trả lời : 
- Tìm cái này ! 
Câu này đối với ngƣời lớn làm ngứa ngáy đầu óc. Thế là họ bỏ cả gồng gánh, xe cộ, nhảy vào quảng trƣờng. 
Rồi tiếp đến... Bây giờ là dân xích-lô, ba gác, dân ăn xin, trẻ mồ côi bán báo, dăm cô điếm, đám bụi đời móc túi 
nghe tin cũng tìm đến. 
- Tìm cái gì đấy ? 
- Tìm cái này. 
Mả mẹ chúng nó, giấu nhƣ mèo giấu cứt. Nhất định là hạt xoàn, ru-bi, có lẽ tối qua tụi đào đá đỏ qua đây đánh 
nhau đổ ra một bị đá đỏ không chừng. Mẹ chúng nó, ông mà biết trƣớc, ông rào lại, ông đuổi tất. Ông kia đƣợc 
một viên rồi hả , bắt nộp phạt, chúng mày ! 
Cứ thế...Và số ngƣời hy vọng có một chút no ấm bò lê trên vƣờn hoa để tìm vật báu, đến lúc này đã đông nhƣ 
đàn kiến. Hinh chợt nhận ra tiếng ồn của đám đông và anh ngạc nhiên đứng nhìn họ. Hoá ra thiên hạ đang bu 
lại xung quanh mình. Một lúc sau anh sẽ có đƣợc thiên hạ. Hinh sung sƣớng đến rơm rớm nƣớc mắt và mãn 
nguyện ra về. 
Cái đám đông ấy cứ nhƣ dòng nƣớc trong lòng sông, trôi đi chứ không cạn. Ngƣời đến trƣớc thất vọng ra về 
trƣớc, ngƣời đến sau thất vọng ra về sau. "Tìm cái này" là cái gì thì không ai biết, nhƣng cứ hy vọng có chút no 
ấm mờ mờ phía trƣớc cũng đã hấp dẫn lắm, để họ trở thành một dòng nƣớc. 
Trƣa. 
Rồi chiều. 
Và... vẫn còn đám đông xúm xít giữa vƣờn hoa Mùa Xuân.  
 
 

 

 

 

 

 

Một người có thể có giá trị bằng một trăm người,nhưng một trăm người có thể 

không giá trị bằng một người. 

Tục ngữ Italia 
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Hè ơi ! Nhớ lắm 

Ngọc Trân 

 

Hè ơi ! Nhớ lắm mùa hoa phượng 

Đỏ thắm cho lòng ai rưng rưng . 

Nghe tiếng ve sầu ca tiễn biệt 

Ba tháng chia xa bạn cùng trường 

 

Hè ơi ! Nhớ lắm con đường cũ , 

Nhớ những công viên buổi hẹn hò . 

Dáng em áo trắng thơ ngây quá , 

E ấp tình yêu tuổi dại khờ . 

 

Hè ơi ! Nhớ lắm ngày thôi học . 

Bút nghiên xếp lại để lên đường 

Lính trẻ vẫn thương mùi sách vở  

Như thương đồng lúa chín quê hương . 

 

Hè ơi ! Nhớ lắm ngày ra trận . 

Nhớ rừng nhớ núi nơi đóng quân , 

Có những đêm buồn nhìn hỏa pháo 

Mơ ngày quê mẹ được thanh bình 

 

Hè ơi ! Nhớ những đêm An Lộc  

Giải tỏa Bình Long quét sạch thù 

Cờ trên Đồi gió bay ngạo nghễ  

Chiến hữu cùng ta quyết giữ cờ  

 

Hè ơi ! thôi đã tàn mơ ước 

Một ngày ta đã khóc quê hương ! 

Nửa đời còn lại thân biệt xứ , 

Nhớ những thân yêu ..nhớ mái trường... 

Hạ vắng 

Trần Việt Bắc 

Hạ tới, nơi này vắng bóng ve 

Ðong đưa kẽo kẹt võng sau hè 

Buồn tênh gợi cảnh, mơ rừng trúc 

Lãng đãng trông đường, nhớ gốc me 

Phố cũ năm xưa còn mát bóng ? 

Ðường lạ bây giờ chắc đầy xe ! 

Thân trôi viễn xứ lòng còn tiếc ! 

Ký ức! hàng đêm tiếng vọng nghe 

 Gốc phượng già 

Tôn Thất Phú Sĩ  

Nhớ biết mấy ...  
Nhớ nhiều chi lạ  
Cuối mùa hè phượng nở rực màu thương  
Đà nẵng hôm nay nhộn nhịp phố phường  
Tia nắng sớm vỡ tan trôi theo gió  
Đàn chim non tụ về trước cổng  
Tiếng ve sầu rộn rã bài tình ca 
Mái trường tôi còn thơm mùi vôi trắng  
Tôi ngẩn ngơ  
Lòng cảm thấy bồi hồi  
Năm Đệ Thất bỗng nhiên mình lớn hẳn  
Sáng hôm nay khai giảng năm học đầu  
Tôi và trường màu áo trắng tinh khôi  
Và tất cả quanh tôi đều đổi mới 

Nhớ biết mấy 
Tình học trò vui chi lạ  
Tuổi 15 yêu cô bé cùng trường  
Anh đệ ngũ thương em đệ thất  
Sách vở nhạt nhòa  
Tên cô bé viết đầy trang  
Mỗi buổi chiều vừa tan giờ học  
Anh theo em suốt quãng đường dài  
Từ cổng trường qua bao con phố  
Mưa nắng hai mùa lặng lẽ qua  
 
Ai đã bảo tuổi học trò sung sướng  
Mùa thi về hồi họp âu lo 
Từng bài học khô khan nhồi vào trong trí nhớ 
Bóng hình em bỏ trước cổng trường rồi  
Thôi giã từ những giờ trốn học 
Đi lang thang bắt bướm hái me chua 
Đá bóng , tiệm kem ... xin hẹn lại 
Bãi cát mềm ,bờ biển lặng không còn dấu chân qua . 
Cuối mùa thi 
Nhận mảnh bằng nho nhỏ  
Tôi run run ôm hôn gốc phượng già  
......  
 
Nhớ biết mấy  
Dòng sông Hàn tắm mát tuổi thơ ngây  
Cũng từ đó đưa tôi về với biển  
Mãi lênh đênh chưa hẹn được ngày về 
Dòng sông cũ con đò xưa vẫn đợi 
Đà nẵng mơ hồ 
Con đường nghiêng nghiêng nắng 
Mái trường xưa 
Thăng trầm theo vận nước  
Gốc phượng già  
Vẫn lưu luyến trong tôi. 
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Tháng bảy và phượng tím 

Vũ  

 

 

 

 

 

 

 

Tháng bảy và cơn mƣa bất ngờ ngập ngừng buổi 
sáng. Hải âu oang oác kêu đàn vang vang trong gió. 
Tiếng chim biển nhắc nhở tôi về một điều tƣởng đã 
quên. Tôi muốn gọi thật to tên của một vùng biển xa. 
Hè luôn luôn là mùa nhớ biển. Nhớ cát và nƣớc mặn. 
Nhớ Duy Tân trải dài về Cầu Đá, Hòn Yến lấp lánh 
mờ ở biển khơi. Nhào xuống sóng, một ngụm mặn 
chát để lại vị tê ở đầu lƣỡi, bỗng dƣng quên hết mọi 
sự đời. Chân hải đảo ngoài xa lúc bấy giờ ngang tầm 
mắt, lồ lộ thật to. Và ta nhƣ chìm xuống, nhỏ nhắn tan 
loãng trong từng cơn sóng vỗ. Mát rƣợi chạy rần theo 
thớ thịt cho đến khi nắng bắt đầu háp vào da. Màu 
nắng trắng chói chan nở thành hoa đốm lóe trên mặt 
vịnh, trên hàng dừa, trên bãi cát dài. Đƣa mắt bâng 
quơ về cuối chân trời nhìn theo bóng ai thấp thoáng. 
Nụ cƣời ẩn hiện mênh mông biển. Mắt đầy hoa không 
trung long lanh từng chấm sáng theo làn tóc gió. Mắt 
phản chiếu một đại dƣơng nên sâu thăm thẳm xanh, 
đại thể nằm gọn trong đôi mắt cho ba nghìn thế giới 
rơi rớt rụng vào một ánh nhìn. Bất giác nhớ một hồng 
của má và một ấm của môi. Biển xa xôi căng gió lồng 
lộng lòng buồm. Buồm mở lối cho ngƣời lên đƣờng từ 
những tiếng gọi trùng khơi. Cứ thế viễn du và bến 
cảng muôn đời níu đẩy những mộng ƣớc giang hồ. 

Từ khung cửa, Santa Barbara nhẹ hẫng, lửng lơ trong 
màn sƣơng đục. Tiếng mƣa bụi thì thầm về một câu 
chuyện không đâu, chuyện một ngày tháng bảy thay 
vì nắng ráo thì lại âm u, chuyện nắng gió thất thƣờng 
cũng nhƣ chuyện đời, nó cứ lên xuống quanh ta. Mƣa 
nhỏ không đủ ƣớt đƣờng nhƣng làm hơi đất bốc lên, 
chút ẩm và nồng trong không khí buổi sáng làm mềm 
tôi, dẫn tôi vật rũ vào cơn ngủ nán. Mộng mị chập 
chờn. Hàng cây xóm Gennevilliers, vùng ngoại ô 
Paris vờn bay lá tinh mơ. Nghe rất gần tiếng xe rác và 
những ngƣời da đen đổ thùng vang động thanh âm 
quen thuộc của ngày. Tôi muốn vùng dậy. Thèm một 
ly café thật đậm với sắc đen quánh của sáng Paris 
dợn ánh trời ẩm đục trong chiếc tách sứ trắng tinh. 
Mùi bơ thơm lựng quyến rũ trong từng miếng 
baguette giòn tan mới mua từ lò bánh mì cuối đƣờng. 

Đó là những buổi sớm Paris tôi còn giữ trong đầu. 
Chiếc bánh croissant đầu ngày vàng óng khêu gợi 
không kém gì tiếng nói líu lo của cô chủ quán liếng 
thoắng nhƣ loài họa mi chào hót nắng lên. Từ tiệm 
bánh thả bộ về nhà,  bƣớc qua quán rƣợu có những 
chiếc ghế nghiêng ngã nơi góc phố lù mù. Tối qua 
quán đông ắp khách, ồn ào, náo động, bây giờ chỉ 
còn những chiếc ghế chổng gọng nhƣ muốn phơi bày 
hết phía bên kia của một bề mặt. Về một đêm đã qua. 
Về niềm vui đi ngủ sớm, khi không một nơi nào đủ 
sức quyến rũ cho chân bƣớc về. Đêm hoang và sâu 
nhƣng đêm mãi sớm. Đêm kể chuyện, đêm mơ hồ 
tiếng vọng. Men rƣợu càng khuya càng dâng cao 
ngút, xoáy tròn để ta băng vụt thành ánh tinh cầu rơi. 
Nhƣ thế, chỉ còn lòng đêm ôm gọn và làm nhân 
chứng cho sao di hành. Quán rƣợu Paris hay bất cứ 
quán rƣợu nào ở trên trái đất này vào giấc sáng cũng 
mang một nỗi buồn của niềm vui tức tƣởi. Tôi bật 
cƣời về mối liên hệ vốn không có gì liên hệ giữa 
những chiếc ghế vô tri nơi quán rƣợu, những vì sao 
rụng hằng đêm, và tôi, đứng ở một góc phố, một buổi 
sáng nào đó vùng ngoại ô Paris, lơ đễnh tìm một mặt 
trời mất biến đàng sau bầu trời xám đục. Âm ỉ trong 
tôi những mảnh rời mọc cánh, bay đậu đó đây của 
loài bƣớm hè. Mẹ tôi mỗi khi thấy bƣớm bà bảo đó là 
hóa thân của ông ngoại tôi vì ông tôi lúc sinh tiền 
thƣờng nói sau khi chết ông sẽ thành bƣớm. Ông 
ngoại tôi mơ làm bƣớm mà không là gì khác phải 
chăng vì cánh bƣớm nhẹ và thảnh thơi, những con 
bƣớm nhởn nhơ suốt đời không muốn bay ra khỏi 
hàng dậu. Hủ hủ nhiên hồ điệp dã / Tự du thích chí 
dư. Phấp phới thân hồ điệp / Tự mình bay thích lắm 
thay! Con bƣớm Trang Chu làm thành những cơn 
mộng Đông phƣơng có bƣớm bay vào giấc ngủ rồi 
bƣớm bay trở ra. Bay ra bay vào cho ngƣời đi từ 
mộng đến mị, đến quên khuấy ngay cả chính mình, từ 
đó tra vấn phải chăng đời là cơn mộng lớn.  

Những ngày tháng bảy đi giữa nắng nhớ dữ dội về 
một hàng phƣợng và tiếng ve râm ran ở bên nhà. Tôi 
muốn trở về làm một tên học trò lƣời biếng trong 
những lớp học cuối năm. Những giờ học lấy lệ mong 
cho chóng qua vì cả thầy lẫn trò đều mệt mỏi. Quên đi 
sự gò bó để thấy mình bay bổng vào sân trƣờng rợp 
lá đầu hè. Bay theo hàng phƣợng xanh ngắt bắt đầu 
rộ bừng những chùm đỏ thắm. Phƣợng nồng lên chất 
lửa. Phƣợng hồng máu nóng của huyết quản thanh 
xuân phà hơi vào hè rực rỡ. Phƣợng bƣớc vào mọi 
góc đƣờng của phố. Phƣợng sánh theo những bƣớc 
của tình nhân. Phƣợng ở giữa những thân thiết học 
trò. Phƣợng gọi nắng về cho hè bốc cháy, cho lớp 
học mau tan, cho sách vở thả bay theo gió. Những tờ 
giấy vở sẽ thành diều cất cao cánh vút bay theo áo 
trắng lung linh trên mặt đƣờng nhựa bốc nóng tựa 
những cánh vạc chập chờn trên dòng sông ảo.  

Từ đầu hè hoa Jacaranda nở rộ dọc hai bên đƣờng, 
bây giờ hoa đã bắt đầu tàn. Jacaranda có lá nhỏ nhƣ 
loài dƣơng xỉ, hoa màu tím thơm ngát những buổi 
trƣa. Nhìn từ xa cây giống nhƣ phƣợng vĩ ở bên nhà 
nhƣng lá nhỏ hơn, có lẽ vì vậy cây đƣợc gọi là 

Vũ Hoàng Thư 
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phƣợng tím. Tên phƣợng đƣợc đổi căn cƣớc, mặc 
một chiếc áo khác màu. Mắt đã quen màu đỏ của 
phƣợng nên khi nghe tên phƣợng tím thấy có chút 
lựng khựng. Đem tên loài cây ta đã yêu từ nhỏ gán 
cho một màu sắc mới không khỏi có những lâng lâng 
buồn. Cái buồn vô lý của những tên lƣu vong khó 
tính. Nhƣng cũng chẳng sao, cứ nhìn những hàng 
hoa tím dọc theo các đƣờng đi thì ta trở về ngay tức 
khắc cái tim tím của Huế. Những cây phƣợng tím 
đáng lý phải mọc ở Huế vì Huế vốn yêu màu tím. Mẹ 
và chị tôi vẫn thƣờng sắm những chiếc áo dài tím và 
khi đông lạnh màu tím sậm của chiếc áo len mang 
đến một sự gần gũi ấm cúng lạ thƣờng giữa gió bấc 
và mƣa dầm. Từ lâu tôi vẫn chƣa hiểu vì sao Huế yêu 
màu tím. Có phải vì Hương thời gian thanh thanh... 
Màu thời gian tím ngát... ở Huế? Hƣơng là hƣơng của 
mùa yêu ngây ngất chảy dài dƣới sông thành tên của 
chính con sông. Màu là màu thời gian ngát tím hoàng 
hôn của đợi, gọi vào đêm của chờ cho tình nhân lên. 
Hay tại vì màu đỏ thắm của phƣợng tan trong mảng 
xanh đậm của trời hè pha thành một màu tím lóng 
lánh trong mắt ai ? Ánh mắt tím gọi mời những hò hẹn 
cũ, những đồi sim thơ dại, và những luống cà trổ 
bông sau vƣờn. Chút tim tím nhạt, màu của đợi chờ, 
luôn ẩn sâu kín trong tâm hồn Huế. Và nhƣ thế, Huế 
muôn đời làm một sƣơng phụ ngồi trông chờ đàn con 
ra đi không bao giờ trở lại.  

Những bƣớc tháng bảy giữa hàng phƣợng tím dẫn 
chân về hàng phƣợng đỏ của ngày trƣớc. Bƣớc chân 
cũ đi tìm tiếng ve mà ở đây thiếu vắng một tiếng ve, 
chỉ có những chú quạ đen lớn tiếng gọi nhau trên 
hàng cây. Và tím đã thay cho màu hè. Nhƣng có hề 
chi, vẫn còn đó hàng phƣợng xanh thắm trên lối đi và 
tôi cũng đã bắt đầu yêu màu tím. Phƣợng tím. Tôi 
chợt nhận ra mình vừa nói về một loài cây mang cùng 
tên của một ngƣời rất dấu yêu. 

Những Ngày Đầu Hạ  

TyNa 

 

Trong nơi sâu, không cần sâu thẳm lắm của tâm hồn, 
tôi vẫn mãi là một cô bé cứ mong chờ, cố đợi một 
điều gì ... nhƣ cô bé Lọ Lem giữa tro bẫn xốc xếch, 
bận bịu mọi việc nhỏ nhặt, buồn chán hàng ngày vẫn 
trong một vài phút hở tay, tự ca hát và mĩm miệng 
cƣời nhìn về hƣớng lâu đài  nghĩ đến buổi dạ tiệc 
lộng lẫy, rực rỡ ... Cô bé Lọ Lem không phải mơ 
mộng đến vị Hoàng tử, hay muốn huy hoàng sáng rực 
nhƣ nàng công chúa chân mang đôi hài pha lê diễm 
lệ, múa  theo bài luân vũ nhịp nhàng, ngôi sao yêu 
kiều  của dạ hội để đƣợc ánh mắt  nhiều ngƣời trầm 
trồ, ngƣỡng  mộ. Cô chỉ mơ ƣớc, muốn đƣợc thấy, 
biết niềm vui bình thƣờng của mọi ngƣời là gì, có thật 
khác hẳn với bốn bức tƣờng chật hẹp, mùi rơm rạ ẩm 
ƣớt trong góc bếp không ?..  khi những chị em cùng 
lứa tuổi mình ăn mặc sáng sủa, tƣơi cƣời vòi vĩnh 
trong sự cƣng chiều đôi khi quá đáng. Quần áo nhung 
gấm, hƣơng thơm nồng nàn và ánh mắt nồng ấm, 
thân mật của đêm dạ tiệc có lẻ phần nhiều là phù 
phiếm, giả vờ có thể đánh lừa thị giác con ngƣời, 
nhƣng chắc có lẽ không tạo đƣợc ảo vọng trong cô. 
Truyện cổ tích với chiếc đũa thần, bà tiên nhân ái vẫn 
sống nhen nhúm và trong đêm bùng cháy lên đem lại 
cho tôi sức ấm để tiếp tục thản nhiên đi trong khi 
mong chờ một điều gì đó dù mong manh, mơ hồ!   

Những ngày xuân cuối đã đi qua, tờ lịch trên tƣờng 
đã mỏng dần hơn một nửa một cách nhanh chóng. Ôi 
thời gian …Đi ngang qua những khu vƣờn nhỏ trƣớc 
nhà hàng xóm, trên đƣờng đến nhà ga sáng nay, cây 
hoa ngọc lan nở trắng cả bình minh đã rụng lâu rồi. 
Cây giờ dầy đặc những lá xanh, trở nên bình dị nhƣ 
những cây xanh khác.  Không biết còn ai tiếc 
nhớ là ngay chỗ những chiếc lá xanh đậm, vô vị kia 
mới hôm trƣớc là trăm bông hoa tƣơi nở trắng mát  
phủ đầy cành, xinh đẹp rực rỡ giữa mùa xuân thắm. 
Trời đã có những cơn mƣa râm nhỏ. Chợt nhiên cái 
ấm áp cuối xuân và đầu hạ bị nhƣờng chổ cho một 
chút lạnh, buồn dâng lên trong bầu không khí ẩm ƣớt 
.  

Tôi đi dọc dƣới tàng cây xanh còn đọng sũng nƣớc 
mƣa, ngơ ngác tìm lại khóm hoa mẫu đơn màu đỏ 
ánh tím, màu hồng phấn và màu trắng tinh mọc góc 
vƣờn bên hàng rào gỗ thấp, một trong những nhà 

Nhận làm các loại bằng đá thiên 

nhiên(natuursteen)như: 

 Mặt bếp 

 Bàn ăn 

 Bàn Salon 

 Trang trí phòng tắm 

 Mộ bia v.vv… 
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láng giềng. Phải nhiều cố gắng mới nhận diện lại giữa 
khóm lá lục vẫn đầy sức sống mạnh mẽ, những cái 
nheo nhúm màu khô, đen nhƣ những nét chấm, phá 
trên bức tranh nền lụa lục xanh thẳm ngày hôm trƣờc 
là mẫu đơn hoa danh tiếng, đã từng nở to nhƣ chiếc 
bát  lớn tuyệt sắc nhƣ gƣơng mặt  ngọc của giai nhân 
nơi cung điện. Cái đẹp vƣơng giả  và quí phái khiến 
ngƣời qua đƣờng cất bƣớc đi mà lòng còn vƣớng lại 
trên cành lá thấp nỗi bàng hoàng, say đắm. Giữa 
những cánh hoa ủ rũ, khô héo lủng lẳng trên cành kia 
dƣờng vẫn ẩn khuất một chút mùi hƣơng hoa nhạt 
nhòa. Giờ hoa nâu úa, khô tép vẫn chƣa thể rụng khỏi 
cành nhƣ những loại hoa khác trƣớc khi qua khỏi thời 
xuân sắc đã mau chóng rơi trở về đất để không cho 
ngƣời ta phải chứng kiến. rồi day dứt, tiếc nuối. Cái 
tiếc nuối của khi tình cờ bắt gặp nét mặt u uẫn của nữ 
nghệ sĩ hƣơng sắc một thời giờ đã về chiều vì một lẽ 
gì vẫn chƣa dứt bỏ đƣợc sân khấu, ngồi buồn bên 
một xó tối tăm của hậu trƣờng. Phải bƣớc đi cho kịp 
chuyến xe, tôi vẫn cố kéo lên, giữ lại trong ký ức hình 
ảnh của đóa hoa mẫu đơn, nở đẹp giữa thời nồng 
thắm  mà nghe trong lòng mọc lan những nụ hoa  
phiền muộn không biết vì đâu tràn đến..     

Con đƣờng quen thuộc vẫn trơ màu gạch xám. Khúc 
đƣờng gần phía chiếc cầu đá bắt ngang con rạch nhỏ 
nƣớc đục, bẫn rong rêu ánh lên sắc lành lạnh nhƣ 
mùa thu, giờ  phủ hai bên lề  những chồng mỏng 
lá rụng dù thu chƣa đến. Dẫm lên những đám lá đã 
dẫn khô, ngƣời ta có thể ngửi đƣợc mùi âm ẩm, lẫn 
khuất đâu đây thấm từ từ vào lòng đất nâu sẫm. Mùi 
hƣơng của lá mụt nát hay chính thực của đất ẩm, 
không ai phân biệt rõ, chỉ biết xuân đã  lặng lẽ tàn rồi 
và mùa hạ tiếp nối, luân chuyển theo dòng thời gian 
nhanh chảy. Đất vẫn giữ đƣợc mùi hƣơng bất biến  
nhƣng con ngƣời vẫn giữ đƣợc hoài mong, chờ đợi?  

Mây buổi sáng cuối xuân, màu bàng bạc cùng rủ nhau 
treo trên một khúc trời, quây quần bên đỉnh những tòa 
nhà chung cƣ cao, cũ kỹ. Và khi mặt trời lên, mây qui 
tụ lại thành những đóa mây hồng, cam soi  mặt 
xuống  chiếc hồ nhân tạo nƣớc  trong, xanh trong 
công viên gần đó. Những khu vƣờn đầy hoa mùa 
xuân đủ màu : hồng, đỏ, cam, vàng,  trắng, tím ... rực  
vào mắt, bát ngát trong buổi sáng, nhẹ nhàng tỏa 
hƣơng dìu dịu nay đã một phần chìm đắm nơi đâu, 
chỉ còn một dƣ ảnh, mới đây mà chừng nhƣ xa xƣa .. 
còn đọng sâu trong tâm tƣởng của ngƣời đa cảm . 
Cây anh đào hồng thắm, cây sơn mai đặc dầy những 
bông vàng sáng rực  nhƣ chiếc chuông nho nhỏ treo 
đầy cành mới hôm trƣớc làm khách qua đƣờng ngây 
ngất, chùng chân để ngắm,  cũng đã  tàn khi nào rồi. 
Giờ cũng chỉ là những cây xanh đầy lá, hòa lẫn cùng 
một màu xanh thẳm của hàng cây cao tầm thƣờng, 
quen mắt  trồng ven đƣờng.     

Đầu mùa hạ. Nơi vùng trời phƣơng tây này làm gì có 
những chùm hoa phƣợng cam thẳm , rực đỏ nắng hè. 
Cũng không có hoa sứ trắng bé nhỏ, cánh 
cứng, thơm nồng huyền hoặc về đêm, ru ngƣời vào 
giấc ngủ giữa đêm trăng sáng, lấp lánh sao bạc 

nhƣ trong nhạc, thơ của chàng nghệ sĩ. Ngƣời ta biết 
hè về, khi thành phố nắng sáng hồng hơn và  ngày 
ấm hơn, nhiệt độ nhiều lúc tăng cao đến nóng bức, 
ngộp thở.. khi cô bé  hàng xóm con con  mặc quần 
short, áo hở tay màu tƣơi nóng nhƣ mặt trơi hè chói 
rực , miệng ngậm, nút ngon lành que cà- rem trái cây 
đủ màu nhƣ chiếc cầu vòng, và rõ ràng hơn khi  
ngƣời láng giềng màu da trắng đã đỏ, bong lên nhƣ 
màu tôm mới luộc. Hoa hồng đại đóa vẫn nở đẹp trên 
các cành mảnh dẻ đầu vƣờn cùng những loài hoa 
mùa hạ. Và những khóm hồng leo vẫn đặc hoa, ôm 
viền vòm cửa vài nhà bên đƣờng nhƣ vòng vƣơng 
miện kết hoa trên đầu cô dâu yểu điệu ngày cƣới. 
Bên hàng rào, tƣờng vi - loại hồng nhỏ- cũng nhún 
nhƣờng bẽn lẽn hiến dâng một mùi hƣơng nhè nhẹ 
trong gió và những hàng hoa dại hình dạng nhƣ hoa 
cúc nhƣng rất nhỏ, nở trăm hoa tím thẳm, trắng 
xóa trong nắng sớm.                

 Buổi sáng đến trạm xe lửa, nhìn những bồn hoa công 
cộng đầy hoa cam đỏ đặt rãi rác trên lề, tôi dƣờng 
nghe  thời gian dù không vội vã đang đi dần mau vào 
cuối ngày thật lặng lẻ. Mùa xuân của thi sĩ ca ngợi, 
của ƣớc mong đổi mới, của hạnh phúc, yêu đời lại 
nhanh qua. Rồi có những ai chợt cảm thấy mình có 
điểm tƣơng tợ giống tƣợng đá cẩm thạch trắng góc 
công viên  cùng với bốn mùa  trôi qua, trong rộn rã ý 
thức hay vô tình không để ý, vẫn không nhiều biến 
đổi, còn nơi này và vẫn nhƣ thế ! Đá chỉ  rêu xanh 
bám chút mặt ngoài và phần rạn vỡ nằm  khuất  sâu 
bên trong chƣa thành đƣờng nứt. 

 Bên cổng đời nặng nề khép kín, tuy thế tôi vẫn 
dƣờng cảm thấy đâu đây một mầm non vụng dại, 
xanh biếc nhủ lên trong một góc hồn nhỏ bé, khuất  
nắng. Nắng sớm mai ơi, hãy trầm lặng sƣởi ấm 
nơi góc đời giá lạnh đây, cho nụ hoa hồng tƣơi 
nở yêu kiều, khoảng khoái  trƣớc khi những cơn mƣa 
thu rả rít rơi cả ngày ủ rũ làm đất lầy lội, ƣớt trũng và  
trƣớc khi hơi tuyết se sắt rét đến cùng băng 
đá trùm phủ mặt đất, xóa nhòa dấu vết của mọi 
màu xanh hy vọng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính chúc quí độc giả và gia đình 

hưởng một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa . 
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Sự thật về Thác Bản Giốc 

 ( tiếp theo kỳ trước) 

MAI THÁI LĨNH 

Trung Cộng xâm chiếm Thác Bản Giốc 
như thế nào? 

Diễn tiếc việc xâm chiếm Thác Bản Giốc của Trung 
Cộng nhƣ sau:  

Bước 1 : Sửa bản đồ : 

“Năm 1955-56, Cộng sản Việt Nam đã nhờ Trung 
Cộng in lại bản đồ nƣớc Việt Nam tỷ lệ 1/100.000. Lợi 
dụng lòng tin của Việt Nam, họ đã sửa ký hiệu một số 
đoạn đƣờng biên giới dịch về phía Việt Nam, biến 
vùng đất của Việt Nam thành đất Trung Quốc. Thí dụ: 
họ đã sửa ký hiệu ở khu vực thác Bản Giốc (mốc 53) 
thuộc tỉnh Cao Bằng, nơi họ định chiếm một phần 
thác Bản Giốc của Việt Nam và cồn Pò Thoong.”i 

Việc bản đồ Việt Nam tỷ lệ 1/100.000 bị Trung Cộng 
sửa chữa với ý đồ không tốt chính là lý do khiến cho 
phía Việt Nam lâu nay không dám công bố bản đồ 
của mình, hầu hết các bản đồ đƣợc công bố đều là 
bản đồ của Trung Cộng. Hơn thế nữa, vẫn còn một 
câu hỏi chƣa đƣợc trả lời: phía chính quyền Cộng sản 
Việt Nam đã biết đƣợc hành vi “sửa bản đồ” này vào 
thời điểm nào và tại sao mãi đến năm 1979 mới công 
bố? 

Bước 2: Thực hành việc lấn chiếm: 

Năm 1976, Trung Cộng bắt đầu tiến hành kế hoạch 
lấn chiếm mà họ đã chuẩn bị từ giữa thập niên 1950. 
Theo lời tố cáo của Cộng sản Việt Nam, “phía Trung 
Cộng đã huy động trên 2.000 ngƣời, kể cả lực lƣợng 
vũ trang lập thành hàng rào bố phòng dày đặc bao 
quanh toàn bộ khu vực thác Bản Giốc thuộc lãnh thổ 
Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập 
kiên cố bằng bê-tông cốt sắt ngang qua nhánh sông 
biên giới, làm việc đã rồi, xâm phạm lãnh thổ Việt 
Nam trên sông và ở cồn Pò Thoong và ngang nhiên 
nhận cồn này là của Trung Cộng.” 

Việc Trung Cộng chiếm cồn Pò Thoong 20 năm sau 
khi đã “sửa bản đồ” cho thấy kế hoạch xâm chiếm 
Thác Bản Giốc đƣợc chuẩn bị từ trƣớc chứ không 
phải là hành động ngẫu nhiên.  

Bước 3: Dời cột mốc 53: 

Để tăng cƣờng thêm bằng chứng cho “hồ sơ pháp lý” 
nhằm hợp pháp hóa việc lấn chiếm, nhà cầm quyền 
Trung Cộng đã dời cột mốc số 53 đến một vị trí khác 
xa hơn về phía thƣợng lƣu nhằm “chiếm một phần 

thác Bản Giốc của Việt Nam và cồn Pò Thoong”, đúng 
nhƣ kế hoạch đã hoạch định từ giữa thập niên 1950. 
“Cột mốc biết đi” này chính là căn cứ để “hai bên đàm 
phán” xác định cột mốc mới 835 bởi vì hai cột mốc 53 
cũ và 835 mới nằm sát cạnh nhau.  

Mặc dù địa hình của cồn Pò Thoong và khu vực lân 
cận cũng nhƣ vùng đất phía tả ngạn ở hạ lƣu của 
Thác Bản Giốc đã bị phía Trung Cộng làm biến đổi 
khá nhiều nhằm che giấu việc chiếm đất, chúng ta 
vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai 
đƣờng biên giới mới và cũ. Cột mốc số 53 đã bị dời 
về phía tây-nam để tạo ra cột mốc mới 835 đối diện 
với cồn Pò Thoong. Vì thế, đƣờng biên giới đáng lẽ 
chỉ trùng với trung tuyến của dòng sông ở hạ lƣu thác 
lại đi ngang cồn Pò Thoong ở phía thƣợng lƣu và sau 
đó chia cắt một nửa phần thác chính cho phía Trung 
Cộng.  

Hơn thế nữa, về phía tây-bắc của Thác Bản Giốc, ở 
gần Bản Mom, cột mốc mới 831 cũng xâm phạm vào 
lãnh thổ Việt Nam một cách hết sức rõ ràng. Việc thay 
đổi cột mốc này giúp cho phía Trung Cộng chiếm gọn 
cao điểm 787 (Yao Tan Shan) trong khi đƣờng biên 
giới cũ chia đôi ngọn núi này, mỗi bên một nửa. 

Có một điều mà chính quyền Cộng sản Việt Nam cố 
tình tránh né: đó là ý nghĩa của cồn Pò Thoong và bờ 
bắc của sông Quây Sơn xét về mặt quốc phòng. 
Không cần phải là chuyên gia về quân sự, chúng ta 
có thể thấy rõ: với việc lấn chiếm 3 phần 4 cồn Pò 
Thoong và toàn bộ phần đất ở tả ngạn - từ thƣợng 
lƣu cho đến hạ lƣu Thác Bản Giốc, phía Trung Cộng 
chẳng những có đƣợc lợi thế từ trên cao mà còn có 
đƣợc một đầu cầu ngay phía trên thác (cồn Pò 
Thoong) để khi cần, có thể làm bàn đạp đƣa quân từ 
phía hạ lƣu nhằm tấn công vào bất cứ điểm nào trong 
vùng thung lũng dọc sông Quây Sơn. 

 Đó là chƣa kể đến việc lấn chiếm cao điểm Yao Tan 
Shan (cao độ 787m) giúp cho phía Trung Cộng có 
đƣợc một vị trí để có thể dùng pháo binh khống chế 
vùng thung lũng này từ phía tây-bắc. 

 

 Toàn cảnh Thác Bản Giốc chụp từ phía Trung Quốc 
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Bước 4: Hợp pháp hóa hành vi lấn chiếm: 

Nhƣ trên đã dẫn chứng, trong thực tế quân Trung 
Cộng đã chiếm đóng cồn Pò Thoong kể từ năm 1976. 
Vì vậy việc đàm phán suy cho cùng chỉ xoay quanh 
vấn đề: Trung Cộng tiếp tục chiếm đóng toàn bộ cồn 
Pò Thoong hay trả lại chút ít cho phía Việt Nam? 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp ở Ải Nam Quan, nơi đây 
họ đã trả lại một phần: thay vì lấy tất cả cồn Pò 
Thoong, họ trả lại cho Việt Nam 1 phần 4; thay vì lấy 
“phần lớn” thác chính thì lấy một nửa thác chính. Các 
nhà lãnh đạo thuộc thế hệ Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo 
xem ra có phần khôn ngoan hơn cha ông của họ: làm 
ra vẻ nhún nhƣờng, nhân nhƣợng để có tiếng là “ôn 
hòa”, nhƣng vẫn thực hiện đƣợc mục đích “chiếm một 
phần thác Bản Giốc của Việt Nam và cồn Pò Thoong”. 

Đƣờng biên giới mới đƣợc hoạch định theo thế có lợi 
cho phía Trung Cộng đã đƣợc hiện đại hóa bằng một 
loạt các cột mốc dày đặc, đƣợc định vị bằng các kỹ 
thuật hiện đại. Điều này sẽ khiến cho các thế hệ 
ngƣời Việt Nam trong tƣơng lai gặp khó khăn hơn rất 
nhiều trong việc đòi lại các phần đất đã bị chiếm đóng 
– nhất là khi “ván đã đóng thuyền” bởi hiệp ƣớc 1999. 

Cùng với Ải Nam Quan, trƣờng hợp của Thác Bản 
Giốc cho thấy trong việc đàm phán về biên giới, phía 
Cộng sản Việt Nam đã nhƣợng bộ cho phía Trung 
Cộng đến mức cao nhất. 

Bước 5: Thác Bản Giốc biến thành Thác Đức 
Thiên: 

 

Thác nước Bản Giốc riêng của Việt Nam nay đã trở thành 
“Thác lớn xuyên - quốc gia Đức Thiên” (Đức Thiên khóa quốc 

đại bộc bố). Sự mất mát này là do ai? 

Không rõ khi vạch kế hoạch chiếm một phần Thác 
Bản Giốc, các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ Mao Trạch 
Đông – Chu Ân Lai có nhắm đến mục tiêu kinh tế - du 
lịch hay không? Nhƣng vào đầu thế kỷ 21, vài thập 
niên sau khi tiến hành đƣờng lối cải cách do Đặng 
Tiểu Bình vạch ra, các nhà lãnh đạo Trung Cộng 
đƣơng nhiên phải nghĩ ngay đến việc kinh doanh du 
lịch để góp phần phát triển kinh tế cho Tỉnh Quảng 
Tây, một vùng đất kinh tế còn kém phát triển nhƣng 

lại là địa bàn chủ yếu của dân tộc Choang – dân tộc 
thiểu số đông nhất ở Trung Cộng hiện nay.  

Ngay sau khi ký hiệp định 1999, phía Trung Cộng đã 
bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch đƣa Thác Bản Giốc 
vào khai thác du lịch chứ không chờ giải quyết trọn 
vẹn việc cắm mốc ở vùng này. Ngay từ năm 2003, họ 
đã bắt đầu xây dựng các cơ sở du lịch nghỉ dƣỡng 
nhƣ khách sạn, nhà nghỉ, thuỷ đình, nhà nổi, … bên 
bờ Bắc. 

Mặt khác, để cắt đứt mối quan hệ xa xƣa, xóa dấu vết 
của cuộc xâm chiếm bẩn thỉu, nhằm tô son trát phấn 
cho một lịch sử mới chỉ gồm toàn những yếu tố “hữu 
nghị, anh em”, họ đặt cho thác nƣớc một cái tên mới: 
Detian hay Đức Thiên. Ngày nay, chỉ cần lên mạng 
Internet, dùng một công cụ tìm kiếm nào đó nhƣ 
Google hay Yahoo, chúng ta có thể thấy vô số bài viết 
của các du khách nƣớc ngoài về “Detian Falls” hay 
“Detian Waterfall” (Thác Đức Thiên), đƣợc coi là thác 
nƣớc biên giới lớn thứ tƣ trên thế giới sau các thác 
nƣớc Iguazu (Argentina-Brazil), Victoria (Zambia-
Zimbabwe) và Niagara (Hoa Kỳ-Canada), và là thác 
nƣớc xuyên quốc gia lớn thứ nhất ở châu Á.  

Khi đặt tên mới cho Thác Bản Giốc, vẽ lại đƣờng biên 
giới mới tại vùng này, các nhà lãnh đạo của Trung 
Cộng hy vọng sẽ xóa sạch các vết tích đƣờng biên 
giới cũ, để vài mƣơi năm nữa, các thế hệ trẻ ngƣời 
Việt cũng nhƣ ngƣời Hoa không còn nhớ gì đến quá 
trình xâm lƣợc của một cƣờng quốc chuyên thi hành 
chính sách đạo tặc đối với các quốc gia lân bang – 
nhất là các quốc gia nhỏ bé mà ngày xƣa các hoàng 
đế Trung Hoa vẫn thƣờng coi là “phiên thuộc”. 

Thay lời kết:  

Mặc dù sự thật đã dần dần đƣợc bộc lộ theo thời 
gian, nhƣng câu chuyện về Thác Bản Giốc chƣa hẳn 
đã đến hồi kết thúc. Vẫn còn nhiều điều chƣa sáng tỏ, 
nhiều câu hỏi cần đƣợc giải đáp: 

1) Việc Trung Cộng chiếm cồn Pò Thoong và Thác 
Bản Giốc không phải là hành động ngẫu nhiên, cũng 
không phải là chủ trƣơng của một cá nhân hay một 
phe phái nào trong Đảng cộng sản Trung Cộng. Kế 
hoạch này đã đƣợc chuẩn bị ngay từ những năm 
1955-56, nghĩa là vào lúc quan hệ Việt-Trung đƣợc 
coi là “hữu hảo”, và đƣợc thực hiện từng bƣớc qua 
từng giai đoạn nhƣ đã trình bày ở phần trên. Điều này 
cho thấy đây là chủ trƣơng chung của Đảng cộng sản 
Trung Cộng qua nhiều thời kỳ, nhiều thế hệ lãnh đạo. 

Nhƣng Thác Bản Giốc không phải là trƣờng hợp duy 
nhất, chúng ta đƣợc biết Thác Bản Giốc và Ải Nam 
Quan chỉ là 2 trong số 12 trƣờng hợp lấn chiếm điển 
hình. Nếu tính tất cả các vi phạm lớn nhỏ, tính từ 
1949 đến 1979 phía Trung Cộng đã lấn chiếm lãnh 
thổ Việt Nam ở 90 điểm trên toàn tuyến biên giới Việt-
Trung. Nhƣ vậy không thể nói là quan hệ Việt-Trung 
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chỉ xấu đi trong giai đoạn 1979-1989. Ngay từ giữa 
thập niên 1950, nghĩa là giữa lúc tình cảm cộng sản 
Việt-Trung còn nồng thắm, đã bắt đầu hình thành 
những mầm mống xấu, những âm mƣu đen tối. 
Tƣơng tự nhƣ thế, trong vấn đề lãnh hải, ngay khi 
công bố “hải phận 12 hải lý” vào năm 1958, Trung 
Cộng đã nuôi dƣỡng những mƣu đồ quỷ quyệt. Ngay 
tại điều 4 của Bản tuyên bố, họ đã ghi rõ “Tây Sa” 
(tức Hoàng Sa) và “Nam Sa” (tức Trƣờng Sa) thuộc 
lãnh thổ Trung Quốc. Đó chính là sự chuẩn bị cho 
việc hải quân Trung Cộng chiếm toàn bộ quần đảo 
Hoàng Sa vào năm 1974 và chiếm đảo Đá Gạc Ma  
(Johnson South Reef) thuộc quần đảo Trƣờng Sa vào 
năm 1988. 

Vấn đề đặt ra là: trƣớc một chính sách xâm lƣợc nguy 
hiểm nhƣ thế, tại sao Cộng sản Việt Nam vẫn thừa 
nhận quan hệ “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, 
hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hƣớng tới tƣơng 
lai) và tinh thần “4 tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng 
chí tốt, đối tác tốt), coi đó nhƣ những nguyên tắc căn 
bản chi phối toàn bộ đƣờng lối ngoại giao giữa hai 
quốc gia?  

Có thể nói khi chấp nhận một chính sách đối ngoại 
nhƣ thế, Cộng sản Việt Nam đã đặt quyền lợi của 
Đảng cao hơn quyền lợi của Tổ quốc, đã hy sinh 
quyền lợi của quốc gia – dân tộc để bảo vệ quyền lợi 
của chính mình. Thử hỏi: với tình hình thực tế đó, làm 
sao nhân dân có thể tiếp tục tin tƣởng vào “sự lãnh 
đạo của Đảng” trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền ở 
Biển Đông – nơi mà hàng ngày hàng giờ các thế lực 
dân tộc chủ nghĩa của Trung Hoa cộng sản đang lăm 
le tiếp tục thực hiện kế hoạch xâm lƣợc mà họ đã 
chuẩn bị công phu từ hơn nửa thế kỷ? 

2) Việc xâm lấn đƣờng biên giới Việt-Trung đã diễn ra 
từ rất lâu, nhƣng mãi đến ngày 15.3.1979, nghĩa là 
gần một tháng sau khi Trung Cộng tấn công trên toàn 
tuyến biên giới phía Bắc, ngƣời dân mới biết đƣợc 
phần nào sự thật thông qua bản “bị vong lục” do Cộng 
sãn Việt Nam công bố. Từ thời điểm đó cho đến nay, 
ngoài những chi tiết đƣợc công bố trong cuốn sách, 
nhân dân không đƣợc biết thêm điều gì khác. Không 
có công trình nghiên cứu mang tính độc lập nào để 
ngƣời dân có thể có thể so sánh, đối chiếu.  

Trong khi nhiều vị trí hiểm yếu ở vùng biên giới Việt-
Trung đã trở thành “chợ trời biên giới” (vd: cửa khẩu 
Tân Thanh), trong khi hai bên đang tích cực thúc đẩy 
sự ra đời của các “khu hợp tác kinh tế xuyên biên 
giới” thì bản đồ chi tiết về vùng biên giới Việt-Trung 
vẫn còn là “bí mật quốc gia”, thông tin về vùng này 
vẫn là thông tin một chiều, mù mờ và không có giá trị 
khoa học. Ngƣời ta có cảm tƣởng chính quyền Cộng 
sản Việt Nam vẫn tìm cách che giấu, không muốn cho 
ngƣời dân hiểu biết rõ ràng, cụ thể về tình hình 
đƣờng biên giới mới. Việc vội vã nhổ bỏ các cột mốc 
cũ để đƣa vào “viện bảo tàng” lại càng làm tăng thêm 
sự nghi ngờ đó. 

Câu hỏi đặt ra là: trong tình trạng bƣng bít, che giấu 
thông tin nhƣ thế, giới trí thức – nhất là các nhà khoa 
học nhân văn, phải làm gì để có thể bảo vệ Tổ quốc, 
giữ vững chủ quyền quốc gia? Trông chờ Cộng sản 
Việt Nam thành tâm thiện ý “nhìn thẳng vào sự thật” 
để thực hiện một đƣờng lối cởi mở hơn? Tha thiết 
“cầu xin” nhà cầm quyền gia ân ban phát một “không 
gian tự do có giới hạn” để trí thức có thể góp ý hay 
phản biện? Hay trí thức phải noi gƣơng cụ Phan 
Châu Trinh và các sĩ phu của Phong trào Duy Tân hồi 
đầu thế kỷ trƣớc bằng cách tự mình vạch đường đi, 
nghĩa là mạnh dạn đảm nhận vai trò tiên phong trong 
công cuộc nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí bằng 
cách phá vỡ ách nô lệ tinh thần đã bao trùm đời sống 
tinh thần của cả nƣớc ta từ gần nửa thế kỷ nay? 

Có một bài học mà chúng ta có thể rút ra từ lịch sử: tự 
do có được bằng sự gia ân chỉ có thể là một thứ tự do 
bị kiểm soát, chân lý có được bằng sự thỏa hiệp chỉ là 
chân lý nửa vời hay một nửa của sự thật. Mà trong 
lĩnh vực khoa học thì tự do bị khống chế hay một nửa 
– sự thật chỉ có thể đem lại một thứ khoa học giả 
hiệu, một thứ khoa học hào nhoáng nhƣng phù phiếm 
với những huy chƣơng và phẩm hàm tuy bề ngoài rất 
đẹp đẽ và hấp dẫn, nhƣng không thể trƣờng tồn qua 
thời gian và hoàn toàn vô nghĩa nếu xét trên bình diện 
lợi ích của toàn dân tộc. Bài học của học thuyết 
Lysenko (Lysenkoism) đã từng ngự trị trong ngành 
sinh học Liên Xô từ cuối thập niên 1920 cho đến tận 
năm 1964 trƣớc khi bị vứt vào thùng rác của lịch sử, 
là một ví dụ cực kỳ sinh động của thứ khoa học thừa 
nhận sự lãnh đạo của một đảng chính trị trong một 
chế độ độc tài toàn trị. 

Nguyen  - Truong 
Administratiekantoor 
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 Quản lý về kế toán,tài chính và thuế vụ 

cho doanh thƣơng và tƣ nhân. 

 Địa chỉ tin cậy,kinh nhgiệm 
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Cứu và giúp người 
 

Bùi Văn Đỗ 

Chúng ta đã sống và đang sống trong thế kỷ 20 vừa 
qua, bƣớc vào thế kỷ 21 trên một thập kỷ, đã chứng 
kiến  bao nhiêu những sự kiện lớn lao ở thật nhiều 
lãnh vực, nghe không biết bao nhiêu lời  hay ý đẹp 
của bao nhiêu nhà tƣ tƣởng trên thế giới. Nhƣng 
không có những tƣ tƣởng hùng hồn nào có sức lôi 
kéo và hấp dẫn con ngƣời thời nay nếu không có 
những hành động cụ thể đi kèm.  

Thật vậy. Lời nói có sức thuyết phục của Đức Giáo 
Chủ Gioan Phaollô II dù Ngài không có dƣới tay một 
sƣ đoàn, nhƣng sẵn sàng trở về Ba Lan chiến đấu 
nếu đất nƣớc của Ngài bị ngoại bang tấn công. Hình 
ảnh lôi cuốn con tim về tình ngƣời và lòng nhân ái của 
Mẹ Têrêxa ở Ấn Độ. Những tấm hình nóng bỏng trên 
màn ảnh khi Lady Diana tới thăm khu vực tháo gỡ 
mìn bẫy tại Angola, Bosnia Herzecovina và thăm nạn 
nhân bệnh ung thƣ tại Pakistan đã làm cho lòng 
ngƣời sao xuyến vì tình đồng loại. Hay nhƣ mẹ Tim 
ngƣời Thụy Sĩ đến Việt Nam thấy nhiều trẻ mồ côi và 
bất hạnh ở Việt Nam, động lòng trắc ẩn đã quên thời 
xuân trẻ của mình, đến Việt Nam lập ra nhà tình 
thƣơng để nuôi nấng trẻ mồ côi ở miền Nam Việt 
Nam. Hoặc nhƣ chàng thanh niên Việt Nam động lòng 
trắc ẩn khi nhận ra tấm gƣơng của một vị thầy dậy 
học mình, lúc chàng học y khoa tại đại học Sài Gòn, 
nên chàng muốn học ngành da liễu để có cơ hội phục 
vụ ngƣời phong cùi, rồi chứng kiến tận mắt sự tận tụy 
dấn thân của các nữ tu phục vụ ngƣời bệnh Phong ở 
trài phong Di Linh Đà Lạt. Nguyễn Viết Chung đã trở 
nên một bác sĩ y khoa, một linh mục, và hiện đang 
phục vụ tại trung tâm HIV ở Việt Nam. Gần gũi với 
ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài qua những phƣơng 
tiện truyền thông nhƣ luật sƣ Trịnh Hội ở Úc và một 
số ngƣời nhiệt tâm, đã đem sự hiểu biết của mình, 
dấn thân phục vụ xã hội bằng cách giúp đỡ những 
ngƣời tỵ nạn Việt Nam đã bị các quốc gia khác bác 
đơn xin tỵ nạn, đã ở trại tỵ nạn Phi lâu năm, đƣợc đi 
định cƣ  ở Mỹ, ở Cana và ở một số nƣớc Bắc Âu. 

Trong thế kỷ vừa qua của chúng ta đã nghe, những 
ngƣời đã có những tiếng nói thuyết phục, có việc làm 
cụ thể mà chúng ta đƣợc thấy, điển hình chúng ta 
nhận ra đƣợc nhƣ:  

Giáo chủ Gioan-Phaolô II (1920-2005) 

Đƣợc mật viện Hồng Y bỏ phiếu bầu Ngài làm Giáo 
Hoàng cai quản Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ ngày  
16-10-1978, lời nói mở đầu triều đại Giáo Hoàng của 
Gioan Phaolô II: “Chúng con đừng sợ, hãy mở 
toang mọi cánh cửa cho Chúa Cứu Thế”. Sự 
nghiệp và việc làm của Ngài thật lớn lao đối với Giáo 
Hội và thế giới không thể viết ra trong một bài báo 
ngắn, chỉ đề cập đến một phạm vi nhó bé “Giúp 
người, cứu đời” của Ngài. Vì tổng kết về tội ác giết 

ngƣời của chủ nghĩa Cộng Sản từ ngày có nó đến 
sau khi CS Liên xô và các nƣớc Đông Âu sụp đổ, chủ 
nghĩa này đã giết chết 100 triệu ngƣời, tội giết ngƣời 
chƣa từng thấy chế độ nào trên thế giới đã phạm 
phải. Mà vị Giáo Hoàng đã góp công to lớn lao vào 
việc khuynh đảo và làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản. 

Đức Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng của quốc gia 
tinh thần Vatican, coi nhƣ là vị Quốc Trƣởng của một 
quốc gia rất nhỏ bé nằm trong nƣớc Ý, không có quân 
đội, chỉ có một đội lính ngƣời Thụy Sĩ  khoảng trên 
100 ngƣời để chào kính tạo cảnh quan cho đẹp mắt. 
Không có quân đội và vũ khí nhƣ các siêu cƣờng, 
nhƣng chính ngài đã góp phần khai tử chủ nghĩa 
Cộng Sản trên thế giới, kết thúc cuộc chiến tranh lạnh 
giữa hai khối. Đây là một kỳ công lớn lao có một 
không hai trong lịch sử thế giới, vì muốn hạ một đối 
phƣơng phải cần đến sức mạnh nhƣ vũ khí hiện đại 
và quân lực hùng hậu, mà Ngài thì không có các thứ 
đó. 

Vào năm 1980, trƣớc diễn đàn trụ sở Liên Hiệp Quốc 
ở Nữu Ƣớc, Đức Gioan Phalô II 

đã thẳng thừng không úp mở chính thức lên tiếng 
bênh vực quyền tự do của mọi dân tộc, quyền tự do 
của mọi nền văn hóa. Lời nói đó nhƣ một bản án khai 
tử và làm tan rã chủ nghĩa cộng sản. Sau Ba Lan, 
Liên Bang Sô Viết, tiếp đến các nƣớc Trung Đông Âu, 
sau cùng là bức tƣờng ô nhục Bá Linh sụp đổ vào 
năm 1989. Hiện nay chủ nghĩa cộng sản chỉ còn lại 
cái vỏ ở các nƣớc Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và 
Cu-Ba. Chƣa kế đến hàng triệu hài nhi đƣợc cứu 
sống vì đƣờng hƣớng phò sự sống chống phá thai 
của Ngài. 

Mẹ Têrêxa Calcutta (27-08-1910 tại Albanie, từ trần 
ngày 05-09-1997 tại Ấn Độ). 

Tháng 11 năm 1928 gia nhập dòng nữ Les Soeurs de 
Lorette gần Dubin ở Ái Nhĩ Lan. Đầu năm 1929 nhà 
dòng gởi sơ Agnes qua Calcutta để dậy sử địa tại 
Lycee St Mary‟s. Vào ngày 24-05-1931 khấn tạm, sáu 
năm sau dâng lời khấn trọn. Những năm làm giáo sƣ 
ngƣời đã thấy những mảnh đời bất hạnh đầy dẫy 
trong dân chúng của Ấn cho nên sau giờ dậy học, mẹ 
Têrexa đến những xóm nghèo lụp xụp và bẩn thỉu để 
săn sóc những ngƣời nghèo, bệnh tật bị xã hội bỏ rơi. 
Lao động và làm việc quá độ lại ăn uống khem khổ, 
mẹ Terexa bị bệnh nên bề trên phải gởi ngƣời đi 
dƣỡng bệnh ở Darjeeling. Trên đƣờng đi đến nơi 
dƣỡng bệnh và suốt thời gian ở đây mẹ đƣợc ơn gọi 
sống chết vì ngƣời nghèo bị bỏ rơi, nhất là những 
ngƣời hấp hối nên mẹ đã xin với giáo quyền dời dòng 
Soeur de Lorette để sáng lập dòng mới, dành toàn 
thời gian cho ngƣời nghèo khổ, phù hợp với cảnh khó 
nghèo của những ngƣời cùng khổ của dân Ấn. Đã 
đƣợc Giáo quyền chấp thuận ngày 08-08-1948 do 
Đức Giáo Hoàng Pio XII. 

Say sƣa vì ngƣời nghèo, nên mẹ tìm nơi để lập 
những trung tâm săn sóc trẻ mồ côi, hoặc con nhà 
nghèo không nuôi nổi con. Những trung tâm tiếp 



         Việt Nam Nguyệt San • 250 • 6.2012                                                                                                                              38 
 

nhận, lƣợm nhặt những ngƣời nghèo khó, hấp hối ở 
đƣờng phố, những ngƣới không còn đủ sức để sống, 
đem về tắm rửa và săn sóc giúp họ sống hay chết 
cũng xứng với phẩm giá của con ngƣời, nên có 
những ngƣời hành khất đƣợc mang về trung tâm ít 
ngày sau đã thổ lộ trƣớc khi chết: “Trước kia tôi là một 
con vật, và nay nhờ Mẹ Têrexa tôi đã trở thành một 
thiên thần”, hoặc nhƣ một nam hành khất thổ lộ: 
“Trước kia đời của tôi như một con vật, nay tôi là một 
con người”. Nhƣng Mẹ thì lại khiêm nhƣờng nhìn 
nhận sứ mạng tông đồ của mình: “Tôi chì là một giọt 
nước giải khát trong biển khổ sầu thương, nhưng nếu 
không có giọt nước đó, biển nước lại thiếu một giọt”. 
Mẹ nói nhƣ lời thánh Phaolo : “Không phải tôi làm, 
nhưng Chúa Giêsu làm bởi tay tôi”. 

Ảnh hưởng của truyền thông 

Thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 ảnh hƣởng về truyền 
thông rất lớn trên mỗi ngƣời chúng ta, ngoài những 
con ngƣời có chiều dầy về công, đức nhƣ Đức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolo II, Mẹ Têrexa Calcutta thì những 
con ngƣời thuộc các hoàng tộc, các nhân vật nổi đình 
đám, nhƣ  các ca sĩ, những nhà hoạt động chính trị, 
thƣờng đƣợc các  giới truyền thông quan tâm rất kỹ, 
vì tin tức liên quan đến giới này thƣờng đƣợc chiếu 
cố tận tình và đƣa lên truyền hình. Chính vì vậy mà 
hành động của nữ Hoàng Anh Diana đi thăm những 
nạn nhân bị tàn tật vì mìn bẫy đã đƣợc chiếu đi chiếu 
lại trên truyền hình làm xao xuyến lòng ngƣời; gần 
đây trong tuần lễ thứ 21 của tháng 5-2012 những hình 
ảnh của con trai thứ hai của Diana, Prins Hary cũng 
đƣợc trình chiếu về các sinh hoạt có tính xã hội của 
hoàng tử này. 

So sánh những việc làm của Mẹ Tim ngƣời Thụy Sĩ 
đối với những trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam, với 
Nguyễn Đức Chung muốn đâng hiến đời mình để săn 
sóc cho các nạn nhân bị bệnh cùi, những ngƣời bị 
bệnh HIV ở Việt Nam hiện nay, hay nhƣ luật sƣ Trịnh 
Hội, một thanh niên trẻ gốc Việt ở Úc đến trại tỵ nạn ở 
Phi Luật Tân để tìm cách can thiệp với các chính phủ 
của các nƣớc tự do, nhận nhân đạo những ngƣời Việt 
Nam vƣợt biên tìm tự do, đã đến đƣợc trại tỵ nạn Phi, 
ở đây nhiều năm không có quốc gia nào nhận cho 
định cƣ. Nhờ sự can thiệp này mà  tất cả những 
ngƣời đã ở đây lâu năm đến đƣợc các nƣớc thứ ba 
nhƣ Mỹ, Canada, và mấy nƣớc ở vùng Bắc Âu. 
Những con ngƣời này họ có một cái tâm Bồ Tát vĩ 
đại, một tình thƣơng ngƣời vô biên của Chúa họ mới 
làm đƣợc. Đại đa số chúng ta chỉ năng nói, năng phê 
hình về ngƣời khác chứ chƣa hề tiếp tay vào một 
hành vi giúp ngƣời, cứu đời nào cả. 

 Không có tình bác ái nào cao cả  bằng hy sinh thời 
gian, sức lực vì ngƣời mình yêu, không yêu thƣơng 
làm sao bế ẵm, săn sóc đƣợc ngƣời cùng khổ bị tàn 
tật, bệnh hoạn , cùng khổ và còn đang hấp hối. Có lý 
tƣởng và tình yêu mới quên đi đƣợc những hạnh 
phúc cá nhân mà dâng hiến trọn vẹn đời mình để 
phục vụ ngƣời khác nhƣ Mẹ Têrexa, nhƣ mẹ Tim, 
nhƣ Nguyễn Đức Chung. Không nhiệt tình vì tình 

ngƣời với nhau, làm sao thúc đẩy con ngƣời trẻ tuổi 
Trịnh Hội đến trại Tỵ Nạn Phi, để giúp đỡ những 
ngƣời đã hoàn toàn thất vọng không còn có cơ hội để 
đến một nƣớc thứ ba định cƣ. Hành động cứu ngƣời, 
giúp đời  của những con ngƣời ta thấy rõ, làm sao 
chúng ta không ngả nón, nghiêng mình kính phục, họ 
làm đƣợc những việc hơn chúng ta, rộng hơn, cao 
hơn và xa hơn. Chúng ta ngƣỡng phục họ, và nên 
theo gƣơng họ. 

Chú bé Lula sinh vào tháng 10 năm 1945 tại Ba-
Tây (Brazil), là con một gia đình nông dân nghèo, 
mới 4 tuổi đã phải đi bán đậu phụng ngoài đƣờng để 
phụ giúp gia đình kiếm sống, quần áo tả tơi và thiếu 
ăn. Gia đình dọn nhà lên thủ đô Rio de Janeiro, 
những năm học tiểu học, sau giờ học chú bé Lula 
thƣờng cùng với hai ngƣời bạn cùng đi đánh giầy ở 
đƣờng phố, hôm nào không có khách thì coi nhƣ phải 
nhịn đói. Năm 12 tuổi, vào một buổi chiều, gặp một 
ngƣời khách muốn đánh giầy, ông này là chủ tiệm 
giặt ủi và nhuộm quần áo, ba đứa trẻ đánh giầy chạy 
lại chào hàng, ba cặp mắt đều khẩn khoản muốn 
đánh giầy cho ông. Ông không biết quyết định chọn 
đứa nào. Cuối cùng ông phải lên tiếng nói: “ em nào 
cần tiền nhất thì tôi cho em đó đánh giầy, và tôi sẻ trả 
công 2 đồng”, (công đánh bóng một đôi giầy là 20 xu, 
2 đồng là một món tiền rất lớn do đó cả ba cặp mắt 
của ba em đều sáng lên). 

Một đứa nói: “từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì 
cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết 
đói”. 

Đứa khác nói: “nhà cháu đã hết thức ăn từ ba ngày 
nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn 
cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn”. 

Cậu Lula nhìn vào hai đồng bạc trong tay ông chủ 
tiệm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “nếu cháu được ông 
trả công cho 2 đồng này, cháu sẽ chia cho hai đứa 
bạn của cháu mỗi đứa 1 đồng”. 

Câu nói của Lula làm cho ông chủ và cả hai đứa bạn 
rất là ngạc nhiên. 

Cậu giải thích thêm: “tụi nó là bạn thân nhất của cháu, 
đã nhịn đói hết một ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn 
ăn được ít đậu phộng, nên có sức đánh giầy hơn 
chúng nó, ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ 
hài lòng”. 

Ông chủ tiệm giặt ủi và nhuộm quần áo cảm động 
trƣớc câu nói của thằng nhỏ, ông đã trao cho hắn 2 
đồng bạc, sau khi đƣợc hắn đánh bóng đôi giầy. Và 
thằng nhỏ Lula giữ đúng lời hứa, đã chia ngay cho hai 
đứa bạn mỗi đứa 1 đồng. 

Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã đến tìm thằng nhỏ Lula 
và nói với nó, sau buổi tan học mỗi ngày, ông nhận 
em vào học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông, ông bao 
cho em cả bữa cơm tối. Tiền lƣơng lúc học nghề tuy 
là rất thấp, nhƣng so với số tiền đánh giầy mà em 
kiếm đƣợc thì khá hơn rất nhiều. Lula hiểu rằng, 
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chính mình đã đƣa tay giúp đỡ những ngƣời khốn 
đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi 
cuộc đời. Từ đó, chú bé Lula không ngần ngại giúp 
đỡ những ngƣời khốn khổ hơn mình mỗi khi có dịp 
gặp. 

Nghỉ học vào đời, Lula đi làm thợ trong một nhà máy, 
để bênh vực cho những ngƣời thợ, cậu tham gia vào 
công đoàn, năm 45 tuổi Lula lập ra đảng Lao Công. 
Năm 2002 trong cuộc ứng cử tổng thống, Lula chọn  
đề tài tranh cử là ba bữa cơm no cho tất cả những 
ngƣời trong quốc gia này. Lula đã đắc cử Tổng Thống 
xứ Brazil năm 2002 với nhiệm kỳ 4 năm. Năm 2006 
đắc cử nhiệm kỳ 2 cho 4 năm kế tiếp. Trong 8 năm tại 
chức, ông đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: 93% 
trẻ em và 83% ngƣời lớn ở nƣớc Brazil đƣợc no ấm. 
Thực hành đúng tâm niệm: Giúp đời, cứu ngƣời. Và 
biến nƣớc Ba Tây nên nền kinh tế đứng hàng thứ 10 
trên thế giới. Đó là vị Tổng Thống tên Luiz Inacio Lula 
da Silva của nƣớc Brazil hai nhiệm kỳ từ  năm 2002 
đến năm 2010. 

Không có lời nói nào hùng hồn và có sức thuyết phục 
khi không có những hành động kèm theo. Thời buổi 
hôm nay, cũng cần ngƣời giảng thuyết hay, để đem 
những tƣ tƣởng đến cho ngƣời nghe và làm sao 
thuyết phục đƣợc họ. Muốn thuyết phục đƣợc họ, nhà 
giảng thuyết phải sống, phải thể hiện lời mình giảng 
trong cuộc sống thì mới mong thu phục đƣợc lòng 
ngƣời./-  
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Tâm Sự Mùa Hè 
Nguyễn Toàn Vẹn 

Lòng trộn lẫn niềm vui và nỗi nhớ 
Tháng ngày hè trước mặt rộng thênh thang 
Ngoài khung cửa nhảy múa nắng hoa vàng 
Và phương đỏ giục tim ta rộn rã 
Vui biết mấy ngày mai đây từ giã 
Sách vở trường thong thả bước chân chim 
Bỗng lòng ta thoáng lặng chút im lìm 
Trong tâm trí gợn nỗi buồn chợt đến 
Chưa rời xa đã thấy lòng thương mến 
Trường thân yêu, ngói đỏ với tường vôi 
Bao tháng ngày kỷ niệm đã vun bồi 
Thày bạn lớp, trong ta thành nhung nhớ 
Ngày mai đây, ở một nơi nào đó 
Trong cuộc vui chắc sẽ thoáng u hoài 
Đừng vôi chi, thời khắc mùa Hè ơi 
Cho ta mãi giữa hai miền tâm sự. 

Thăm lại trường xưa!  
Ngọc Trân 

Ta trở về thăm lại trường xưa ! 
Cổng trường như vẫn ...đợi mong chờ . 
Hàng cây phượng ..nở như chào đón , 
Người bạn năm nào thuở ấu thơ . 
 
Ta trở về đây thăm trường xưa ! 
Thấy lòng xao xuyến mấy cho vừa . 
Nhớ lại ngày xưa cùng lũ bạn , 
Vui chơi trong lứa tuổi vô tư . 
 
Ta trở về đây thăm trường xưa ! 
Quên làm sao được tuổi học trò , 
Quần xanh áo trắng cùng chung bước . 
Êm đềm tiếng dạy của thầy cô ...!! 
 
Ta trở về đây thăm trường xưa .! 
Rộn rã ve kêu ..những buổi trưa , 
Nhớ hè ..ta nhớ dòng lưu bút , 
Nhớ mắt ai sầu ...ta ngẩn ngơ . 
 
Ta trở về đây thăm trường xưa ! 
Bao năm xa cách có ai ngờ ! 
Sân trường còn đó bao kỷ niệm , 
mà bây giờ ..ta đưng bơ vơ ..! 
 
Ta trở về đây thăm trường xưa ! 
Còn đâu bạn cũ với thầy cô . 
Bâng khuâng chợt thấy lòng hiu quạnh. 
Sân trường hoa phượng ..gió đong đưa . 

 
Xa cách trường xưa đã nửa đời . 
Thầy cô bạn hữu ..vẫn trong tôi . 
Thời gian sao cứ vô tình mãi . 
Mang hết tuổi thơ đi mất rồi .. 
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DÂN CHỦ là một trong những tính cách tốt của ĐẠO ĐỨC 

                                                         HOÀNG-HOÀNG-MAI                         

        Tôi đã quan niệm " DÂN CHỦ là một trong những tính cách tốt của ĐẠO ĐỨC '. Thực vậy những chế độ 
không DÂN CHỦ ngày xƣa tuần tự từ: nô lê - phong kiến - tƣ bản bóc lột - thực dân - cho tới đế quốc... đã bị 
loài ngƣời tẩy chay, nhƣờng chỗ cho chế độ văn minh nhất-- đó là chế độ DÂN CHỦ mà trong thâm tâm tôi 
thƣờng ví nó nhƣ THIÊN ĐÀNG TRÊN MẶT ĐẤT.  Đó chẳng phải là thành tích lớn lao do con ngƣời luôn 
hƣớng tới những cái gì ĐẠO ĐỨC NHẤT hay sao ? Nghĩa là con ngƣời luôn hƣớng tới cái thiện , không phải 
cái ác -  để xạ hội mình đang sống - mọi ngƣời có quyền bình đẳng, khi đã có quyền bình đắng thì mọi quyền 
lợi khác cũng có cơ hội đến tốt đẹp. Mọi việc làm tốt đẹp là biểu hiện CÓ ĐẠO ĐỨC.  

 Tính cách tốt DÂN CHỦ cũng giống nhƣ mọi tính cách tốt đẹp khác: nhân nhƣợng, bao dung, rộng rãi, hiền 
lành, chịu khó lao động,..v...v...mà mọi tính tốt đẹp đều nằm trong khái niệm gọi là: CÓ ĐẠO ĐỨC (nói gọn 
ĐẠO ĐỨC): Nói một cách khác ĐẠO ĐỨC bao gồm mọi thứ tính tốt đẹp của con ngƣời, trong đó có thƣ tính 
cách tốt DÂN CHỦ 

 Ngƣợc lại của tính cách CÓ DÂN CHỦ (nói gọn: DÂN CHỦ) là KHÔNG DÂN CHỦ. Không là tuyệt đối, thiếu là 
tƣơng đối nên tôi có thể dùng từ: THIẾU DÂN CHỦ nhƣ bài THIẾU DÂN CHỦ tôi đã đƣợc đăng tháng trƣớc. 

Xin giải thích cụ thể đoạn văn trên 

 Bài  đăng vào tháng 5-2012 trong VNNS vừa rồi của tôi cũng có viết: "Thiếu DÂN CHỦ giống nhƣ THIẾU 
KHÔNG KHÍ THỞ ''  --  tựa đề này cũng nói về vấn đề DÂN CHỦ nhƣng ngƣợc lại cái tựa đề: " DÂN CHỦ là 
một trong những tính cách tốt của ĐẠO ĐỨC'' -- nghĩa là cái tựa đề  phía trên : KHÔNG CÓ DÂN CHỦ , còn 
cái phía dƣới " CÓ DÂN CHỦ'' .  Ta có thể ghép hai loại dòng chữ trên cho dễ hiểu. Một dòng cho "thiếu DÂN 
CHỦ '' nhƣ sau: 

    ---   Thiếu DÂN CHỦ nhƣ thiếu KHÔNG KHÍ THỞ = độc ác quá   =  vô nhân đạo quá = vô ĐẠO ĐỨC quá  =  
ĐỊA NGỤC TRÊN MẶT ĐẤT .  

   Ngƣợc lại một dòng cho "có DÂN CHỦ '' thật thú vị: 

    ---  Có DÂN CHỦ nhƣ có KHÔNG KHÍ THỞ =thƣơng yêu quá = nhân đạo quá == ĐẠO ĐỨC QUÁ.= THIÊN 
ĐÀNG TRÊN MẶT ĐẤT . 

 Đó là cách ghép từ ngây thơ nhƣng theo tôi nó rất  hợp lý. 

Trong một chế độ THIẾU DÂN CHỦ là quyền:  tự do bầu cử, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự 
do đi lại, tự do quan niệm, tự do tín ngƣỡng, tự do mƣu sinh ..v..v...cũng thiếu !..Ngƣời dân thƣờng hầu nhƣ 
không đƣợc phép làm những cái đó mà luôn bị cùm kẹp, hạn chế trong một khuông khổ nhất định của bộ máy 
chính trị độc quyền -- một bộ máy chính trị cũ kỹ, mục rỉ, thối nát; đó thƣờng đƣợc gọi là chế độ ĐỘC TÀI - nó 
chỉ duy nhất một đảng lãnh đạo, hay một tập đoàn lợi nhuận lãnh đạo. Ví dụ về vấn đề bầu cử vì chỉ có một 
đảng nên họ bắt mọi ngƣời phải đi bầu cử những cái tên đảng viên mà họ không ƣa thích, không thể nào chấp 
nhận - nhƣng vì trong nội bộ đảng đã chọn đảng viên và quyết định nên phải làm theo họ, nếu không làm theo 
ý họ khá năng bị những hậu quả đáng buồn về sau, khó tránh khỏi và nếu chỉ có một đảng cầm quyền thì dù 
muốn hay không muốn đều phải bầu cái đảng duy nhất ấy. Không còn biết chọn lựa nào nữa. Ngƣợc lại chế độ 
DÂN CHỦ không có những thứ xấu xa trên. 

Nền dân chủ của Việt Nam chƣa có vì độc đảng 

 Những ngƣời làm chính trị mà ép buộc dân đem lá phiếu bầu cử cho chính bản thân mình thì có vô lý và vô 
nhân cách không?  theo tôi đó là một điều hết sức trân tráo, kiêu ngạo, thô bỉ ! Viết đến đây tôi lại nhớ một thời 
còn ở trong nƣớc ngƣời dân Việt Nam sao mà ngoan ngoãn đi bầu cử thế: Đảng ta hô hào tất cả mọi ngƣời 
dân phải hát bài hát bầu cử ca ngợi, tâng bốc đảng trong dịp bầu cử, ở chỗ nào đông ngƣời là hát rầm rập, ai 
không thuộc bài hát là bị các vị thánh  đảng viên nó chụp mũ '' phản động '' Vì vậy mà ai cũng phải vỗ tay la 
hét: " Cầm lá phiếu này lòng ta luôn phơi phới, lá phiếu này sáng chói chế độ ta đẹp tƣơi, ta mang ơn đảng ta 
qua bao năm trời chiến đấu, đƣa ta từ ngƣời dân nô lệ sống khổ đau ''. Khi ca ngợi thì cƣời toe toét, đập đập 
vỗ vỗ chân, hay tay giống những đứa trẻ mẫu giáo. Còn khi tƣởng niệm thần đồng thì khóc nhƣ mƣa rào xối 
xả, khóc hơn cả khóc cha, mẹ, ngƣời thân..v..v...  

 Nhớ hồi Hồ Chí Minh mất, cả nƣớc khóc, khóc không kém dân Bắc Hàn khóc ông chủ tịch mất năm ngoái, cả 
thế giới đều xem, ngƣời ta bảo với nhau: dân Bắc Hàn 'khùng quá '' .   
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Nghĩ mà tội nghiệp cái lũ con cháu Bác Ðảng ấu trĩ của chúng ta ! Vì ngây dại quá nên khó vƣơn lên làm chủ 
đƣợc bản thân mình. Thế rồi đất nƣớc vẫn lâm vào khốn cùng: hết chiến tranh Mỹ -Việt đến chiến tranh 
TRUNG-VIỆT mà do đảng THÁNH THẦN của chúng ta lái tuốt! lái dở quá nên kết cuộc có thắng mà '' TRĂM 
ĐẮNG NGHÌN CAY" -- hầu hết dân đen bỏ mạng. Kết thúc chiến tranh 37 năm rồi: ăn xin, tỵ nạn, đói nghèo, lạc 
hậu, tham nhũng ...v...v.chất đầy trên đất nƣớc Việt Nam, vậy mà Đảng Cộng Sản vẫn tự vỗ ngực : '' Đảng là 
đuốc sáng chỉ đƣờng cho cả dân tộc đi lên'', Đảng kiêu ngạo nên mỗi đảng viên cũng kiêu ngạo, chỉ thỉnh 
thoảng mới có đảng viên có tâm Phật thật sự, còn hầu hết giả tạo tâm Phật. Tôi không hiểu vì sao hiện nay có 
một số nơi trong nƣớc làm tƣợng Hồ chí Minh bằng vàng, ngọc có dáng dấp Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện... cả 
nƣớc đến viếng, chiêm ngƣỡng vì đặt tên tƣợng là :QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT nhập vào Bác của mình. 

Tôi thƣờng nghe tên mạng internet Việt Nam, các nhà lãnh đạo đứng đầu nƣớc - cho tới nay vẫn còn  ra rã 
tuyên truyền những lý luận cổ xƣa nhƣ thời tôi còn ở đấy, ví dụ  ông Nguyễn phú Trọng nói với các  đồng chí 
Cuba của ông một số những câu để thắt chặt tình đồng chí của họ sau : 

 '' Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí, thoái hóa trong nội bộ 
đảng và toàn dân''. 

 Vậy mà trên Internet có bài của một nhà lãnh đạo kinh tế viết trong nƣớc đã viết về sự thật tham nhũng Việt 
Nam đã hết phƣơng cứu chữa, trong đó có một câu dứt khoát: '' ĐẦU HÀNG THAM NHŨNG '' vì từ trên xuống 
dƣới đều tham nhũng, cấp càng cao càng tham nhũng cao cấp,,,, nó trở thành vấn nạn ...è trên cổ ngƣời 
nghèo, hiền, tốt bụng. 

''  Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, 
hoàn toàn không hề đơn giản,dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại đầy thử thách, khó khăn, một 
sự nghiệp tự giác, liên tục, hƣớng đích lâu dài.''.  

Thế mà khi tôi còn ở đấy lúc nào cũng hô khẩu hiệu '' Chủ Nghĩa Xã Hội đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc trên con đƣờng Cộng Sản Chủ Nghĩa''. ÔI! nay họ nói thế này, mai họ nói thế khác '': nói lời không giữ lấy 
lời'' nên khó mà tin họ vì '' nói phải củ cải cũng nghe mà '' 

 "  Chủ nghĩa Marx là học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính 
khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác-Lê là những giá trị bền vững đã và đang đƣợc những 
ngƣời cách mạng triệt để theo đuổi và thực hiện, nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn 
cách mạng cũng nhƣ trong thực tiễn khoa học....'' 

Ôi  !...Thực tiễn cách mạng của tất cả các nƣớc xã hội chủ nghĩa hay môt 1/2 phần của  những nƣớc Đức, 
Triều -Tiên, Việt Nam và đồng chí chung thủy nhất của Việt Nam là là Cuba; nhân dân họ từng khổ cực cả tinh 
thần lẫn thể xác nhƣ thế nào, chỉ có những ông chóp bu là có bao nhiêu nô tỳ hầu hạ, ngồi mát ăn bát vàng. 
Một lý thuyết suông rành rành, nhƣng bảo vệ bằng đƣợc để các ''vua cộng sản'' vững ngôi vàng.  Vua cộng sả 
mà họ thƣờng tự xƣng: '' Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội 
tiên phong của nhân dân lao động của cả nƣớc ''.- thật là giả tạo khiêm tốn ! họ nói họ chỉ là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân...nhƣng họ lại ngồi trên ăn trƣớc dân. 

Các nhà lãnh đạo của ta đang sung sƣớng khi nghe tin: nền kinh tế tƣ bản Châu Âu, Mỹ, Úc đang suy sụp, họ 
càng huyênh hoang Chủ Nghĩa Xã Hội sẽ thắng, họ kiêu ngạo nhƣ bao năm nay : thắng ! thắng! nên họ càng 
mạnh tay bóp nghẹt dân đen trong nƣớc. Hãy xem lại đi ''ông lãnh đạo” nào cũng tỉ phú, đàn bà đẹp, con nòi, 
cháu dòng , chỉ còn vài ông có lƣơng tâm trong sạch thì yếu thế. Những ngƣời chƣa từng sống ở xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam mới nghe chuyện này khó tin và cho là cái bọn dân đen hay kêu ca, còn bọn phản động nƣớc 
ngoài đang mƣu toan phá phách đảng, họ có thể nói: ''dân đen ghen cộng sãn'' vì các nhà lãnh đạo cộng sả họ 
đƣợc ra nƣớc ngoài để tuyên truyền nâng cao uy tín họ và hạ thấp dân đen nên cuối cùng dân đen bị oan!  
Dân đen không ghen, họ chỉ  tủi thân vì bị chính quyền cƣớp đất, cƣớp nhà nhƣ vụ: Tiên-Lãng, Văn –Giang. 
Nhƣng nếu nói dân đen ghen cộng sản cũng đúng thôi vì họ đang chứng kiến cái môi trƣờng sống bất công 
"ngƣời ăn không hết, kẻ lần không ra''.  

Nếu ngƣời ngoài cuộc nhƣ tôi và cộng đồng Việt Nam ở đây ghen dùm họ, lên tiếng ủng hộ họ để họ có một 
chút dân chủ - dễ thở, có miếng cơm manh áo thì chúng ta ghen cho họ cũng rất đúng. Vậy chúng ta là những 
con ngƣời có trái tim nồng hậu yêu thƣơng, chia xẻ chứ chúng ta không phải là loại phản bội tổ quốc, cũng 
không phải loại hay ghen ghét vì lãnh đạo cộng sản giàu, nhƣ những luận điệu tuyên truyền của một số ngƣời 
suy nghĩ nông cạn. Tôi vẫn tin chủ nghĩa xã hội sẽ không thành công, các nƣớc tƣ bản văn minh có nền dân 
chủ vững chắc tuy đang gặp khó khăn suy sụp kinh tế nhƣng sẽ không bao giờ rẽ vào con đƣờng của chủ 
nghĩa Mác Lê . 



         Việt Nam Nguyệt San • 250 • 6.2012                                                                                                                              42 
 

Những nhà lãnh đạo cộng sãn đang dung túng tội lỗi của Hồ chí Minh thì chính họ cũng là những ngƣời có tội 
với dân, họ đang học tập cái bản chất gái gủng của Hồ chí Minh hay sao? Những thành phần lãnh đạo cộng 
sản Việt Nam cứng đầu, trục lợi nhƣ vậy có phải vô đạo đức không? làm sao họ gây dựng đƣợc thể chế dân 
chủ, bởi vì thể chế dân chủ đòi hỏi có lãnh đạo tài đức song song  

 Nhắc lại : DÂN CHỦ chỉ là một trong những tính cách tốt của  ĐẠO ĐỨC , vì  ĐẠO ĐỨC gồm rất nhiều những 
tính cách tốt  khác  nữa nhƣ: không  tham , sân ,si , mạn , nghi ..., không  gian  ác , lừa đảo, lƣời biến, ghét bỏ 
kẻ nghèo, kẻ khác màu da, chủng tộc...v...v...không thể nào kể hết. Khi cái chế độ còn thiếu DÂN CHỦ nó sẽ 
hiển hiện rõ nét những tên độc tài, phát xít, hay những tệ nạn xã hội: tham nhũng, đút lót, biếu, xén, quà cáp. 
Cũng ở môi trƣờng "dơ dáý''  nhƣ vậy, ai có lòng tự trọng để hƣớng tới ĐẠO ĐỨC, coi ĐẠO ĐỨC SỐ 1, còn lại 
tiền bạc, danh vọng, địa vị là những số phía sau : 2,3,4,..thì ngƣời đó sẽ là ngƣời đáng tự hào:'' NGẦM BÙN 
MÀ CHẲNG HÔI TANH MÙI BÙN ''...Sau đây tôi xin kể một câu chuyện về tôi để bạn đọc hình dung môi 
trƣờng dơ dáy đó nhƣ thế nào. 

                           Gần chết tôi cũng không chịu làm nhục mình           

 Năm 1978 sau khi kết thúc chiến tranh hai miền Nam Bắc khoảng ba năm, tôi sinh đứa con thứ hai tại Hà Nội. 
Trong giai đoạn này lại bắt đầu chiến tranh biên giới Trung- Việt nên nhà nƣớc và nhân dân miền bắc vô cùng 
đói nghèo , kiệt quệ. Cán bộ dù là kỹ sƣ cũng chỉ '' đồng lƣơng chết đói''- cách nói thời bấy giờ. Chính vì vậy 
sau khi sinh con, hai mẹ con tôi gần nhƣ chết đói. Vì thiếu ăn, thiếu dinh dƣỡng nên tôi cứ bị bệnh rối loạn tiêu 
hóa, rối loạn thần kinh thực vật, thiếu máu, thiếu đƣờng nặng. Có một lần thiếu trầm trọng quá nên chân tay tôi 
co quắp, cứng đờ, lƣỡi và môi tôi cũng cứng lại nhƣ bị trúng gió. Chồnng tôi đã quấn tôi trong một cái chăn, 
chạy tìm một ngƣời đạp xích lô để cấp cứu tôi ngay đến bệnh viện có tên là:'' VIỆT NAM -CU BA''; lúc đó trời 
đã tối om trong cái lạnh tái tê của tháng 12. Bƣớc vào cửa viện, họ đặt tôi ngay trên chiếc giƣờng cấp cứu có 
bác sĩ, y tá ra vào cũng đông. Chồng tôi thất thểu kể với bác sĩ trực đêm rằng: 

 " Vợ tôi mới sinh con đƣợc một tháng, máu ra cả tháng không cầm và ốm đau suốt nên không có tí sữa nào 
cho con bú, cô ấy đang bị hạ đƣờng huyết nặng, trong y bạ cũng có ghi bệnh này đây (anh cầm y bạ đƣa cho 
bác sĩ xem), xin bà bác sĩ cứ tiếp nƣớc đƣờng cho cô ấy dùm tôi, chắc chắn nhƣ vậy vì tôi đã rất quen bệnh 
thiếu đƣờng của cô ấy. Bây giờ tôi phải quay về nhà ngay tức khắc để trông nôm đứa con gái mới sinh đƣợc 
tròn một tháng và anh trai nó 3 tuổi, xin bà thông cảm!” 

 Sau khi chồng tôi quay về nhà, tôi vẫn còn đƣợc nằm ở cái giƣờng ban đầu mà chồng tôi bế vào cấp cứu gần 
phòng bác sĩ, y tá trực đêm, lòng tôi cũng cảm thấy đỡ sợ cái chết đang đe dọa mình. Nhƣng bất ngờ khoảng 
15 phút sau tôi thấy có hai ngƣời mang giƣờng khiêng của bệnh viện, đặt tôi vào đó rồi khiêng vào một căn 
phòng bé nhỏ, tối lờ mờ ở tít tận sau cùng của bệnh viện, xung quanh căn phòng không có một tiếng động, 
không có một bóng ngƣời đi qua.. Nhìn qua cửa sổ một màng tối mịt, tôi hốt hoảng kinh khủng lạ kỳ mà không 
dám kêu ca. Suốt mấy tiếng đồng hồ; Tại đó tôi đói và khác nƣớc vô độ, mồ hôi nhễ nhại nhƣng lạnh run thấu 
xƣơng  gan; chân, tay, mồm, miệng và lƣỡi của tôi tê cứng, tôi mệt mỏi cực độ gần nhƣ sắp chết, vậy mà 
không có một bác sĩ nào hỏi han. Cấp cứu vào viện nhƣng không khám, không nghe tim phổi, không hề có 
thuốc men gì cho tôi cả ; Lạ quá! tôi bắt đầu nghi ngờ. Có cái gì đó bất thƣờng ! chắc họ định để cho tôi chết 
hay sao? Khi đó tôi đem hết sức bình sinh của mình gào thét, rên xiết " Trời ơi! Trời ơi! Cứu tôi với!.Cho tôi 
sống để còn nuôi con, nó mới ra đời có một tháng  ...Trời ơi ...cứu tôi với!  ..Mẹ ơi !  Mẹ ơi.!..cho..  con..  
xin..cái chăn đắp lạnh quá ! cho cô xin một cốc nƣớc uống,khát qúa ... ...".   Trời ơi và Mẹ ơi...kéo dài...,nhỏ 
dần ...đứt đoạn, yếu ớt... hòa vào dòng nƣớc mắt thảm thê; tôi rên rỉ nhƣ thế cả tiếng đồng hồ trong hy vọng 
mong manh.  

 Nhƣng hay chăng  tiếng kêu cứu của tôi đã thấu đến Ông Trời và Mẹ nên sau đó khoảng 15 phút có cô y tá 
trực đêm  rũ lòng thƣơng ghé vào phòng đƣa cho tôi cái chăn đắp. Trời lạnh buốt, thời đó làm gì có lò sƣởi, 
chắc cô cũng cảm thấy lạnh nên thông cảm với tôi. Tôi xúc động khóc và thì thào mệt lữ nói với cô :'' Xin cám 
ơn cô nhiều lắm..." . Đƣa chăn cho tôi đắp rồi cô vội đi ngay, nhƣng tôi đã van xin cô ở lại cho tôi trình vài câu:'' 
chồng tôi là ngƣời INĐÔ, không hề có nơi nƣơng dựa, chúng tôi thật sự xơ xác, xin cô cứu tôi để tôi về với con 
tôi mới sanh một tháng, tôi đội ơn cô và bệnh viện suốt đời ". Cô trả lời dửng dƣng: ''việc này phải để bác sỹ 
ngày mai khám xét, tôi không biết gì cả" . Tôi lại van xin:'' Cô ơi! nếu để đến ngày mai thì tôi không chịu đựng 
đƣợc nữa, tôi sẽ chết, hiện tƣợng bị thiếu đƣờng nặng của tôi đã rõ rang và cũng đã nhiều lần cấp cứu vào 
viện để tiếp nƣớc đƣờng, tôi xin đảm bảo tiếp nƣớc đƣờng  là khỏi, van xin cô nói hộ với bác sĩ" Cô bỏ ra đi 
không nói một lời với tôi... Nhƣng..... 

Khoảng một tiếng sau bà bác sĩ và cô y tá đó đã mang nƣớc đƣờng tiếp vào mạch máu cho tôi. Tôi gần sống 
lại nhƣng vẫn nằm một mình trong căn phòng tối ôm đó để chờ đợi cái gì không rõ, khó hiểu! .  Họ có hỏi tôi 
một câu hơi kỳ lạ "trong y bạ ghi bà là kỹ sƣ vô tuyến điện, vậy bà có sửa đƣợc vô tuyến không? ". Tôi trả lời 
"sửa tạm đƣợc" . Ba ngày sau thấy họ vẫn không cho tôi chuyển sang phòng bệnh nhân khác cho đỡ sợ, tôi ớn 



         Việt Nam Nguyệt San • 250 • 6.2012                                                                                                                              43 
 

quá nên bảo ông chồng xin cho tôi xuất viện ngay; xuất viện trong cái tinh thần và sức khỏe còn rất òe ọt, yếu 
ớt. Tôi đã hiểu: chỉ có mình tự cứu mình, không có cách nào khác. Vâng , tôi không muốn ở lạị bệnh viên 
không phải vì tôi keo kiệt, bủn xỉn; nhƣng giả sử tôi có tiền chắc chắn tôi cũng không đem tiền đến cái nơi tôi 
thiếu kính trọng nhƣ vậy - vì : " NƢỚC PHẢI CHẢY VÀO CHỖ TRŨNG , CHỨ KHÔNG THỂ CHẢY NGƢỢC 
LÊN BỜ " . Tôi không muốn khoét sâu sự mục nát, thối tha của một xạ hội mà lúc nào, ở đâu cũng có những 
kẻ vô lƣơng tâm: đòi quà cáp, biếu xén, hối lộ, đút lót, tham nhũng. Nếu tôi đút lót tôi thật sự xấu hổ và ngƣợng 
thay cho kẻ đòi tôi phải đút lót và tôi lại cắn rứt lƣơng tâm khi có ai đó nghèo hơn tôi bị bác sĩ so sánh, không 
chịu đút lót nhƣ tôi rồi cứ để cho họ chết .  

Theo tôi: một kẻ dùng lá bài đút lót, biếu xén là con sâu đục khoét cho xã hội mục nát thêm! nó không xứng 
đáng là một ngƣời dân lành. 

Chuyện vào viện cấp cứu khi trở về tôi có tâm sự với một số ngƣời quen, ai cũng bảo là tôi ngu , sao laị cấp 
cứu vào viện : ''VIỆT NAM _ CUBA'' . Họ kể cho tôi rằng ; Họ rất biết cái phòng mà tôi nằm là phòng để đặt 
những xác bệnh nhân đã chết, nó nằm sau cùng của bệnh viện, tiếp giáp với ngõ hẹp có tên là " VẠN KIẾP''. 
Xác chết khi đến ngày đƣa tang nó sẽ ra phố VẠN KIẾP rồi đi luôn. Họ dặn tôi đừng bao giờ cấp cứu vào bệnh 
viện đó vì dân Hà Nội đã có câu truyền miệng :" vào CU-BA ,ra VẠN KIẾP''  nghĩa là đã vào mà hai tay trắng, 
không có cái gì là nó để cho mình vào phòng xác chết - tiếp sau ra ngõ hẹp "VẠN KIẾP"để  đi chôn.  Vậy mà tôi 
và chồng tôi thật ngây thơ không biết gì. Tôi chƣa hề biết đút lót, tham nhũng..v...v.. thảo nào tôi ốm đau xoành 
xoạch mà không hề có thuốc men đƣờng hoàng, thân tôi úa tàn, xơ xác những năm còn ở trong nƣớc.  

 Qua câu chuyện trên ngƣời đọc đủ hiểu : tôi là kẻ luôn hƣớng tới ĐẠO ĐỨC trong một nền  DÂN CHỦ thật sự 
nhƣng đã không đạt ƣớc mơ DÂN CHỦ lúc đó . Ngày nay ƣớc mơ của tôi đã thành hiện thƣc,  nghĩa là tôi 
đang sống trên mãnh đất THIÊN ĐƢỜNG dân chủ của Hoà Lan.  Tôi luôn thầm xin ÔNG TRỜI che chở cho tôi 
mỗi khi có ai đó chƣa thông cảm cái quá khứ trong địa ngục độc tài thiếu dân chủ của tôi ! ! ! ! tôi đội ơn mãnh 
đất thiên đàng này, cũng rất hãnh diện nƣớc Hoà Lan đƣợc xếp đứng đầu trong danh sách những nƣớc dân 
chủ của thế giới 

 Nghĩ tới  Việt Nam của tôi hiện nay, sao tôi buồn ghê quá. Nghe tiếng khóc dân nghèo, dân oan, dân chết đói 
giống nhƣ số phận tôi những năm ở đó ôi sao đành để yên!  Thế mà chính họ là giai cấp nông dân , nằm trong 
cái tên "công nông binh là giai cấp cơ bản của Xã Hội Chủ Nghĩa'' mà  chủ nghĩa Mác-Lê đặt ra .Họ là ''ngƣời 
cày có ruộng''. Trên thực tế thì họ chỉ hai bàn tay trắng vì đảng Cộng Sản là đảng duy nhất của bộ máy chính trị 
xã hội chủ nghĩa nên của cải, tiền bạc của nông, công, binh, sĩ vào tay đảng trọi. Lúc vào đảng thì họ khai lý 
lịch: công, nông, binh mới đƣợc vào; sau khi vào đảng họ trở thành triệu phú, giàu đức đố đổ vách, vậy bây giớ 
họ là giai cấp gì? Họ là giai cấp bóc lột nhất trong mọi thời đại nên mới kiên quyết giữ vững chế độ cộng sản. 
Cộng mà không chia đúng chỗ, chỉ đổ hết vào túi kẻ có quyền lực, mồm miệng khéo léo. 

 Muốn vào đảng ở Việt Nam thì bị xét duyệt lý lịch ba đời, nhƣng con ngƣời có lúc giàu, lúc nghèo, lúc lên voi, 
lúc xuống chó; vậy mà chủ nghĩa Mác - Lê cứ đặt ra: công, nông, binh để xét duyệt lý lịch vào đảng -- nghe nhƣ 
bị bệnh lẩm cẩm, mà ông Lê -Nin cũng bị bệnh u não - có khám chụp hình hẳn hoi, sao Việt Nam cứ bắt chƣớc 
ông ấy mãi vậy. Lãnh đạo Việt Nam cẩn thận chứ bị bệnh lẩm cẩm nhƣ Lê Nin. Cả khối đông Âu Xã Hội Chủ 
Nghĩa trƣớc đây cũng phải chấp nhận:  

Lenin bị bệnh hoang tƣởng nên họ không tiếc nuối một thời oanh liệt của họ. Ngƣời Ðông Âu có lẽ nhân thức 
đƣợc rằng: trong một xạ hội thì bao giờ có nhiều loại ngƣời có năng lực, trí tuệ, sức khỏe, điều kiện sống khác 
nhau do vậy mà có kẻ giàu ngƣời nghèo, đó là hình thái tự nhiên của trái đất . Vâng, muốn chia sẽ cùng nhau 
cho có tình ngƣời thì phải có trọng tài nhìn thật tốt để  hƣớng dẫn chia sẽ,  không thể cái kiểu cƣớp giật nhƣ 
chủ nghĩa Mác Lê.  

Tôi ƣớc mơ một ngày kia Việt Nam của tôi có nền DÂN CHỦ vững chắc dựa trên nền tảng ĐẠO ĐỨC thật sự - 
nó không mang nhãn hiệu Xã Hội Chủ Nghĩa - nghĩa là  cái làm kinh tế tƣ bản hiện đại, văn minh ở đó có cộng 
của cải nhƣng có chia cho ngƣời nghèo, ai cũng có cơm ăn áo mặc, không ai chết đói, nó không có ích kỷ làm 
ông chủ, bà chủ với một đống của cải  giàu sụ, mà nó biết đóng thuế để chia xẻ ngƣời nghèo, tàn tật, ốm đau, 
đóng góp công quỹ  cho nhà nƣớc xây dựng những công trình công cộng: bệnh viện, vui chơi, giải trí ..v..v...  

Nó sẽ là thể chế ĐA ĐẢNG, ai muốn vào đảng cứ vào, ai muốn ra khỏi đảng cứ ra, chính vì vậy mỗi đảng viên 
cũng chỉ coi nhƣ ngƣời dân bình thƣờng, họ không viết hoa cái từ đảng viên hay đãng để nâng họ thành 
Thánh. Còn nữa  nó KHÔNG DÂN CHỦ GIẢ TẠỌ, KHÔNG DÂN CHỦ NHỎ GIỌT cũng  KHÔNG DÂN CHỦ 
QUÁ TRỚN. 

Vâng, tôi đã gọi nền DÂN CHỦ nhƣ vậy trong phần mở đầu là "THIÊN ĐÀNG TRÊN MẶT ĐẤT”, chỉ thiên đàng 
trên mặt đất cũng đã hạnh phúc gấp ngàn lần so với : " ĐỊA NGỤC TRÊN MẶT ĐẤT'' mà tôi đã viết trong tháng 
5-2012 vừa rồi với tựa đề : THIẾU DÂN CHỦ nhƣ THIẾU KHÔNG KHÍ THỞ. 
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Phát minh của bác sĩ  Việt Nam:  

San Jose (Hạnh Dƣơng) -- Hội Đồng Y Khoa của Tiểu 
Bang California (Medical Board Of California) đã ký 
một văn bản công nhận một công nghệ kỹ thuật mới 
gọi tên là Acrysof ReSTOR Lens do một Bác sĩ ngƣời 
Mỹ gốc Việt phát minh, đó là Bác sĩ Phạm Hoàng 
Tánh, chủ tịch Hội Y-Bác-Sĩ ngƣời Mỹ gốc Việt Bắc 
California. 

Mọi ngƣời dù là nam hay nữ, khi đến tuổi già thì thị 
lực của mắt bị yếu mờ đi nên phải đeo kiếng lão. 
Trong khi đó, lối 15% dân số thế giới bị loạn thị, cận 
thị hoặc viễn thị đều phải đeo mắt kiếng (glasses). 
Gần đây, một phát minh về Lasik dùng Laser để điều 
chỉnh thị lực của mắt là một cải tiến đáng kể, nhƣng 
những ngƣời bị rối loạn thị lực đều phải mang mắt 
kiếng. Những ngƣời bị hƣ đục thủy tinh thể mắt 
(cataract) ngày nay đƣợc giải phẩu để thay thế bằng 
một thủy tinh thể nhân tạo. Thế nhƣng những thủy 
tinh thể nhân tạo nầy chỉ có thể nhìn xa trong một 
phạm vị tƣơng đối chứ không giúp đôi mắt điều chỉnh 
tầm nhìn xa hay nhìn gần nhƣ đôi mắt bình thƣờng 
đƣợc.  

Thế nên ngƣời đƣợc thay thủy tinh thể nhân tạo phải 
đeo mắt kiếng mới có thể nhìn gần để đọc sách.Lần 
đầu tiên trong lịch sử y học về mắt của Hoa Kỳ và thế 
giới, một Bác sĩ ngƣời Mỹ gốc Việt là Dr. Randal 
Pham, tức Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh, đã nghiên cứu 
và ứng dụng một phƣơng pháp mới, áp dụng công 
nghệ kỹ thuật do ông phát minh để giúp cho những 
ngƣơi bị mang kiếng trong mọi trƣờng hợp loạn thị, 
viễn thị, cận thị hay lão thị và những ngƣời thay thủy 
tinh thể sẽ vĩnh viễn không cần mang kiếng. 

Trên báo chí Mỹ trong tuần qua, ông Ben Murach là 
nhà thiết kế các Rotor của các trạm không gian và phi 
thuyền Con Thoi của Hoa Kỳ đã cho biết rằng ông đã 
phải mang kiếng hoặc contact lenses trên hơn 30 
năm trong lúc mắt ông cần phải liên tục làm việc trên 
các máy vi tính để thiết kế Rotors cho trạm không 
gian. 

 Ông nói thật là phiền phức với một đôi mắt mà lúc 
nào cũng phải mang mắt kiếng mỗi lúc một dày lên vì 
thay đổi độ. Nhƣng nay, qua sự giới thiệu của bà 
Odine Wiens, làm việc hơn 20 năm với tƣ cách là phụ 
trách dinh dƣởng tại Học Khu Evergreen vừa nghỉ 
hƣu, là ngƣời mang kiếng lão trên 5 năm vừa đƣợc 
Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh chữa lành nay khỏi đeo 
kiếng; ông Ben Murach vui mừng công bố cho báo chí 
Hoa Kỳ biết rằng ông nay cũng đã đƣợc Bác sĩ Phạm 

Hoàng Tánh chữa lành và ông vĩnh viễn không cần 
đeo kiếng nữa.Thủy Tinh Thể (human lens) ở mắt của 
con ngƣời cũng nhƣ một thấu kính (Lens) của máy 
chụp ảnh. Thủy tinh thể của mắt ngƣời đƣợc cấu tạo 
bằng thủy dịch (nƣớc) và Protein. 

 Protein giúp ánh sáng lọt qua và chiếu đọng (focus) 
trên võng mạc mắt (retina). Theo tuổi già của mắt, 
Protein bị phân hủy dần và tạo ra màng mờ che lên 
thủy tinh thể của mắt, làm cho mắt không thể nhìn 
gần đƣợc nên tạo ra chứng Viễn Thị (Presbyopia). 
Khu vực tối che trong mắt ngƣời lúc đó gọi là Cataract 
(bệnh đục thủy tinh thể).Nhiều năm qua, y học tại Hoa 
Kỳ và nay trên toàn thế giới đã giải phẩu bỏ Cataract 
để thay vào mắt ngƣời một thủy tinh thể bằng kính do 
công nghiệp chế tạo. 

 Nhƣng những ngƣời sau khi đã thay thủy tinh thể 
nhân tạo, cũng phải mang mắt kiếng để có thể đọc 
đƣợc sách báo. Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh là vị bác sĩ 
nổi danh về vi phẩu thuật mắt, đã nghiên cứu và chế 
ra một loại thủy tinh thể có khả năng điều chỉnh độ 
nhìn gần xa, rộng hẹp nhƣ một loại kiếng đa tròng 
(multi-focal and progressive lens). 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ký giả Hạnh Dƣơng, 
ông cho biết rằng phát minh mới nầy của ông đã 
đƣợc Hội Đồng Y Khoa của Tiểu Bang California công 
nhận và ông da94 chữa cho trên 150 bệnh nhân hoàn 
toàn không cần đeo kiếng nữa. Sự thành công là 
hoàn hảo với mọi trƣờng hợp về kiếng lão, cận thị, 
viễn thị, loạn thị hoặc đục thủy tinh thể. 

 Những bệnh nhân dƣới 18 tuổi sẽ chỉ đƣợc điều 
chỉnh mắt bằng Lasik để sau đó mới đƣợc giải phẩu 
thay bằng Thủy Tinh Thể Acrysof ReSTOR Lens.Bác 
sĩ Phạm Hoàng Tánh cho biết rằng, hiện đã có một số 
bệnh viện Hoa Kỳ đang muốn áp dụng phƣơng pháp 
mới phát minh của ông, nhƣng hầu nhƣ sự thành 
công là chƣa ổn định. Hơn thế nữa, các bệnh viện tại 
Hoa Kỳ đang tính giá cho mỗi con mắt không cần đeo 
kiếng là US$ 15,000/1 mắt. Tức là cần phải có US$ 
30,000 mới có thể giải phẩu cho cặp mắt đeo kiếng 
khỏi phải đeo kiếng suốt đời. 

 Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh nói rằng, ông là ngƣời phát 
minh và ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới Acrysof 
ReSTOR Lens, và giá giải phẩu hoàn chỉnh của ông 
là US$ 5,000/một mắt tức US$ 10,000 cho một cặp 
mắt đƣợc vĩnh viễn không cần đeo kiếng nữa. 

 

Người già, cận viễn thị không 
cần kính vẫn thấy rõ 
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Du lịch 

Florida Có Gì Lạ không, Senorita? 

Kông Li 

Theo truyền thuyết, khi nhà chinh phục Juan Poncé de Léon đặt chân lên bán đảo này vào năm 1513 để tìm 
kiếm suối Trƣờng Sinh (Fountain of Youth) và kho tàng, châu báu của các tên hải tặc Caribê chôn dấu ở đây, 
ông không đạt đƣợc kết quả nào cả. 

 Nhƣng vùng đất, nƣớc  mênh mông, hoang dã này, đầy hoa thơm, cỏ lạ, muôn màu, muôn sắc khiến ông mê 
mẩn, thích thú và đặt tên nó là Florida (nơi có nhiều bông hoa ) . 

Florida nằm ở vùng cực Nam của miền Đông nƣớc Mỹ, là tiểu bang thứ 27 gia nhập Liên Bang năm 1845. Thủ 
đô là Tallahassee, ở phía Bắc, nhƣng thành phố lớn nhất lại là Jacksonville. 

 Là một bán đảo, nên các thành phố lớn phía Đông đều nằm trên bờ biển Đại Tây Dƣơng, và phía Tây nhìn ra 
Vịnh Mexico. Vì nằm ngay trên đƣờng  đi của  bão tố, hàng năm Florida đều hứng vài trận cuồng phong cấp 5, 
cấp 6, chịu nhiều thiệt hại về vật chất và sinh mạng. Điển hình là trận bão George và Wilma năm 2005. 

Thời tiết Florida thuộc nhiệt đới, ấm quanh năm, mƣa nhiều, là vùng  đất thấp nên có rất nhiều ao, hồ, đầm lầy, 
sông rạch.  

 Mùa Hè khá nóng, nên hợp với ngƣời Việt ta.  

Đất lành, nên chim Việt tị nạn Cộng Sản, đậu rất đông, nhất là ở thành phố Orlando. 

Nói đến Orlando là phải kể đến DisneyWorld, đƣợc mệnh danh là “Nơi hạnh phúc nhất trần gian”, “Thế giới 
thần tiên của trẻ con và ngƣời lớn”, với các nhân vật hoạt hình quen thuộc: Bạch Tuyết và 7 chú lùn, chú chuột 
Mickey, vịt Donald, anh hùng tí hon Peter Pan, vừa bay vừa đấu kiếm với tên cƣớp biển Râu Đen một mắt, một 
tay  có hỗn danh là Thuyền Trƣởng Cù Móc. 

Disneyworld là một công viên giải trí khổng lồ, rộng 12,173 héc 

ta, gồm có 4 khu giải trí khác nhau gọi là theme parks: Magic 

Kingdom, Hollywood  Studios, Animal Kingdom và Epcot  

(Experimental Prototype Community of Tomorrow), nói nôm na là 

“Dự án đô thị mẫu trong tƣơng lai”. Ngoài ra còn có Seaworld, để 

du khách thám hiểm đại dƣơng và làm quen với các sinh vật 

dƣới biển, cùng 2 Công Viên nƣớc, giúp khách hạ nhiệt trong cái 

nóng hừng hực của mùa Hè Florida. 

 

 Muốn đi thăm hết các khu này, ta phải ở đây ít nhất 4 ngày.  Từ 
bãi đậu xe mênh mông, chứa vài ngàn xe hơi, khách đi xe lửa 
vào trong để  mua vé. Giá vé khá mắc: 90.53 đô cho ngƣời lớn và 84.14 mỗi trẻ em từ 3-9 tuổi (không biết tại 
sao có số xu lẻ?). Vé vào Seaworld thì rẻ hơn, chỉ 81.99 đô. Ăn uống trong này mắc gấp 3,4 lần ở ngoài, lại 
không vừa miệng, có lẽ thiếu nƣớc mắm, xì dầu! 

Disneyworld đã đón tiếp 16,9 triêu du khách trong năm 2010, là công ty có nhiều nhân viên nhất ở nƣớc Mỹ, có 
đến 66,000 ngƣời phục vụ, 70-80% là dân nhập cƣ, Latinos và Việt Nam chiếm đa số. 

 Mỗi nhân viên, ngoài lƣơng, thƣởng và tip, nếu có, còn đƣợc hƣởng quyền  mời 6 khách /năm vào thăm công 
viên miễn phí. Một số công nhân Xì (Pa Nít), có tinh thần sáng tạo, biến đặc ân thành xu hào rủng rỉnh, bằng 
cách dẫn ngƣời quen vào cửa, với giá discount 50%.  

Rời Orlando, đi lối 50 miles về phía biển  là Cape Canaveral, có Trung Tâm Không Gian Kennedy, của NASA, 
là nơi nghiên cứu không gian và phóng phi thuyền thăm chị Hằng trong các thập niên trƣớc đây. 

Một thành phố đẹp  ở Bắc Cape Canaveral là  Daytona, nhƣng tên tuổi của thành phố gắn liền với Daytona 
500. Daytona có đƣờng đua xe hơi International SpeedWay  tối tân và đồ sộ nhất nƣớc Mỹ, không kém đƣờng 
đua Indianapolis 500 hay Indy 500 và hơn hẳn  Brickyard 400.  

DisneyWorld Florida 
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Hàng năm các tay đua cự phách khắp thế giới đến đây tranh tài cao thấp, trên vòng đua dài 4km, chạy 200 
vòng, tổng cộng 800 km ( 500 miles) , để giành các danh hiệu tăm tiếng và các giải thƣởng giá trị, tổng cộng 
lên đến 18 triệu đô.  

Đua xe hơi là môn thể thao nguy hiễm nhất vì vận tốc có khi đạt hơn 220km/giờ, dễ gây tai nạn thảm khốc vì 
đụng giây chuyền, làm chết nhiều tay lái cừ khôi trong những năm vừa qua. 

Khu đầm lầy Everglades là một vùng trũng bao la, toàn sình lƣu niên, chiếm gần trọn miền Nam Florida, rộng 
đến 5000 dặm vuông, là nơi sinh sống của nhiều loại chim: cò, diệc, ngỗng trời,le le,thiên nga, chim bói 
cá,ó,đại bàng, diều hâu… và  hàng trăm chủng loại cá, nhƣng nhiều nhất là cá sấu, loại mõm dài cũng nhƣ 
mõm tròn.  

Loại cá xấu xí và gớm ghiếc này, xuất hiện từ thời khủng long,còn sống đến ngày nay,gần bị diệt chủng trong 
thế kỷ trƣớc vì bị săn bắt bừa bãi,nhƣng nhờ chính sách bảo tồn của chính phủ, chúng đƣợc tự do sinh 
sản,nên dân số lại lên đến 1.3 triệu con ở tiểu bang này. 

 Để hạn chế số lƣợng, dân địa phƣơng và dân Da Đỏ Seminoles đƣợc phép săn và câu để lấy da, xẻ thịt làm 
barbecue, xông khói hay làm crocsteak,rẻ,tƣơi và bổ hơn beefsteak,vì không có chất bảo quản. 

Thăm viếng công viên  Everglades, rộng 566,796 hecta, lớn thứ 3 trong các công viên quốc gia ở Mỹ, để nhìn 
đôi mắt lồi và hàm răng chôm chổm của loài bò sát hung dữ này là một kỷ niệm độc đáo.  

Ngồi trên airboat, một loại canot có thể chở 4-6 ngƣời, có gắn động cơ máy bay phía sau, khách phải đeo dụng 
cụ che tai, vì tiếng máy nổ rất lớn.  

Tàu chạy là là trên măt nƣớc, lƣớt qua cả các bãi sình và  các mô đất, trong vùng nƣớc mênh mông toàn cỏ 
lác, lau sậy, tràm, đƣớc. Tàu chạy đến đâu, chim đủ loại bay lên hàng đàn, trắng trời.  

Những con cá to cở 1,2 pound, thỉnh thoảng vọt khỏi mặt nƣớc nhƣ chào mừng khách đến thăm. Đúng chơ vơ 
trên cành cây khẳng khiu là một con đại bàng, biểu tƣợng sự uy nghi và sức mạnh của nƣớc Mỹ, lơ đãng nhin 
đám du khách.  

Bỗng cánh đại bàng giang rộng, chim khẻ nhấc mình, nhƣ mũi tên, bay chúc xuống , hai chân thẳng, xòe ra 
đầy móng vuốt, quào mạnh mặt nƣớc và bay lên. 

 Một con cá tròn nung núc, vảy lóng lánh dƣới ánh nắng mặt trời, đang giẩy giụa tuyệt vọng trong gọng kềm 
của con đại bàng. Cảnh tƣợng đẹp làm sao! Nhiều máy ảnh, giơ lên, ghi lại hình ảnh khó quên này.  

Canot dừng lại trên một bãi  sậy hẹp. Tài công dẫn đoàn khách đến một lùm cây, chỉ vào một mô đất nhỏ, cho 
biết đó là ổ của cá sấu. Ông nói : 

-Qúy vị hãy im lặng và  cố gắng nghe. 

Đoàn khách chú ý thì nghe tiếng “chíp,chíp” từ mô đất. Ông nói tiếp : 

-Trứng đang nở, cá sấu con kêu đó. Sấu mẹ chắc ở gần đâu đây để canh chừng. Nhƣ quý vị đã biết, loài vật 
nào cũng vậy, nhất là giống cái,  vô cùng hung dữ, sẵn sàng tấn công bất cứ ai đến gần con nó. 

Vừa nghe hết câu, không cần  lệnh “Tan hàng, cố gắng!”, cả đám rùng rùng chạy về tàu, vừa chạy vừa dòm 
dáo dác. May mắn, hôm đó không có ông nào, bà nào bị đau tim, tăng xông, trẹo chân hay mất giày, dép! 

Theo yêu cầu của khách, canot đƣa khách đi xem dân chuyên nghiệp câu cá sấu hành nghề. Một sợi dây 
thừng to thấy sợ, đầu móc 2 lƣỡi câu cũng không nhỏ, có 4 ngạnh, mồi là con gà, con vịt hay lòng heo, thả vào 
chỗ nƣớc sâu vào ban đêm. Sáng ra họ đi thăm.  

Thấy chỗ nào có nƣớc cuồn cuộn là có ăn rồi. Hai ngƣời lực lƣỡng vật không lại con sấu, dài gần hai thƣớc, 
đang vùng vẫy dữ dội, dù trong miệng dính 2 lƣỡi câu. Con sấu chỉ chịu nằm im khi lãnh một viên đạn vào đầu. 
Khách trên canot cách đó lối 10m, nhìn cảnh tƣợng đó, vừa thích thú, vừa đổ mồ hôi hột.  

Miami là thành phố lớn nhất ở miền Nam Florida. Cảng Miami là nơi tập trung chính của các tàu du lịch biển, 
chở du khách đi khắp vùng biển Caribê, Bahamas, Trung và Nam Mỹ, nên thành phố rất nhộn nhịp và  sống 
động. Nơi nào cũng du khách, du khách, chen nhau đi dạo phố, ăn uống, mua sắm… thoải mái với trang phục 
bikini, monokini (one piece) đủ màu sắc.  
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Tiếng nhạc Cha Cha Cha và Mambo, Salsa và Mariachi từ 
hàng, quán, từ xe hơi, boombox  xách tay… mở hết 
volume.  Dân toàn nói tiếng Spanglish, nửa Anh, nửa Xì, 
nhƣng không sao, nói tiếng ba rọi gì  cũng    “ no problema”, 
“muy bien” (very good).  Không thấy nhà ở, chỉ có hàng 
,quán, cửa tiệm, khách sạn, kiosk bán hàng lƣu niệm, đặc 
biệt là xì gà Cuba, nổi danh thế giới, nhƣng làm tại chỗ. 

 Miami là xứ của dân Cuba, chống chế độ  Fidel Castro triệt 
để, nơi nào cũng có khẩu hiệu Viva Cuba, nhƣng No Viva à 
Fidel và No Viva à Raoul. Cũng nhƣ Little Italy ở New York, 
Little Saigon ở  Bolsa, Miami cũng có La Havana  Pequena  
(Little Havana) của dân Cuba lƣu vong. 

Đồ ăn, thức uống của Cuba  rẻ và ngon vì hợp khẩu vị của 
dân Châu Á. Bánh mì thịt, cũng đủ thứ đồ chua, ớt… giống  

nhƣ bánh mì  ở Tân định hay Đakao, thịt gà quay, chiên, bánh ngọt, bánh  nƣớng, bánh mì .... cũng tƣơng tợ  
nhƣ Việt Nam.  

Riêng cà phê, rất ngon, đúng gout của phe ta, cũng dùng với sữa đặc, nhƣng khi uống , lại đổ ra ly giấy nhỏ 
bằng hột mít, trái lại bánh flan to bằng cái chén ăn cơm.  

Vì  có chuẩn bị  sẵn, tôi học sãn một số từ tiếng Tây Ban Nha để show off khi gặp dịp, nên tôi vào một quán cà 
phê bên đƣờng.  Một  Cubana, tóc đen phủ hai bờ vai tròn trịa, cặp mắt nâu, với lông mi cong vút,  đuôi mắt 
sắc lẽm nhƣ lƣỡi dao cạo của ông già Gillette, mặc chiếc áo Pull trắng  mỏng dánh, hở cổ, trể xuống hết cở 
cảnh sát cho phép,  khoe vòng số 1 không thua gì của tài tử Gina Lollobrigida, cƣời cƣời chào tôi. Tôi order 
một ly cà phê đen : 

-Café negro! 

Cô gái cƣời, khoe hàm răng trắng bóng , thấy mà ham : 

- Qué  café (Cà phê gì?) 

Tôi lập lại và cô gái  hỏi Qué nữa.  

Bị hỏi Qué hoài, tôi hơi Quê, tôi chỉ vào bình cà phê trên bếp, không thèm nói  vì ….. bí.  

La senorita suy nghĩ một chút rồi cƣời vang: 

- A, café solo, solo. No negro... 

Tôi trả tiền, cầm ly cà phê ra cửa, quên lấy mấy ly nhỏ xíu để uống à la mode kiểu Cuba.  

Du khách đến Miami để xuống tàu đi cruise, tắm biển, câu cá, thƣởng thức hải sản, uống rƣợu rum, hút xì gà 
Havana, rửa mắt, nhảy mambo với các Cubanas xinh đẹp, nhƣng  nơi đƣợc du khách thăm viếng  nhiều nhất 
là ngôi nhà ở Key West của Hemingway, một nhà văn lớn của thế kỷ 20.  

Ernest Hemingway (1899-1961) nhận giải thƣởng Nobel về văn học năm 1954  với  các tác phẩm đầy tính 
nhân văn của những con ngƣời  bình dân, đời thƣờng nhƣ  The Sun also rises, Farewell to arms, The Snows  
of Kilimanjaro.  

 Cuốn tiểu thuyết  For whom the bell tolls đem về cho ông giải thƣởng cao quý Pulitzer. Một tác phẩm nổi danh 
khác, The Old man and the Sea đƣợc viết vào năm 1945  kể về chuyện một ngƣ phủ già  cô đơn cùng con cá 
mới  câu đƣợc khi ông còn  ở hòn đão nhiệt đới này. Hầu hết các tác phẩm của ông đều đƣợc chuyển thành 
phim. Những bộ phim tình cãm, buồn man mác này đƣợc chiếu đi, chiếu lại, chiếu hoài ở rạp Vĩnh Lợi, Sàigòn, 
đã để thƣơng, để nhớ cho hàng triệu thanh thiếu nữ đang yêu  trong thập niên 50, 60. 

Sau khi bị Castro trục xuất khỏi Cuba, ông về sống ở Ohio. Ông tự tử chết năm 1961 vì sức khỏe suy sụp và 
tinh thần bất ổn. Gia đình ông có tất cả 5 ngƣời chết do tự vận ! 

Miami là niềm mơ ƣớc cháy bỏng và là  thiên đàng thật sự của  dân ở Cuba. Không nhƣ dân Mễ, ở sát bên 
nƣớc Mỹ, chỉ chờ Cảnh Sát Biên Giới sơ hở là leo tƣờng, chun hầm, vƣợt sa mạc Arizona hay lội sông Rio 
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Grande  sang kiếm ăn. Nếu bị bắt lần đầu, thì bị lăn tay rồi cho về nguyên quán. Đối với ngƣời bị tóm nhiều lần, 
nhƣ bắt cóc bỏ dĩa, thì nhốt vài tháng, nuôi hamburger và hotdog cho mập mập rồi lại đuổi về nƣớc. 

 Dân boat people Cuba, nếu may mắn không bị Hà Bá  gạch hộ khẩu trên hãi trình 90km tìm tự do, và đặt đƣợc 
chân xuống đất Mỹ, thì ô tô ma tíc họ là công dân Mỹ, khỏi chờ 5 năm thƣờng trú và thủ tục lằng nhằng khác 
nhƣ ngƣời ta.  

Năm nào cũng có một số dân Cuba bị trình diện Thủy Tề trên đƣờng đào thoát khỏi Thiên Đƣờng đỏ, vì bão tố, 
vì tàu hƣ, chìm, nhƣng họ vẫn đi. Đƣờng ta, ta cứ đi ! 

Miami cũng là nơi xuất phát cuộc xâm lăng vào Cuba năm 1961 để lật đổ chế độ Cộng Sãn của Fidel Castro. 
Dƣới sự lãnh đạo của CIA, hơn 1000 quân Cuba lƣu vong đỗ bộ vào Vịnh Con Heo, nhƣng thái độ lừng khừng 
của Mỹ, không làm đến nơi vì không  biết  Kút Xếp, tay độc tài thô lổ (rút giày đập ầm ầm ở Liên Hiệp Quốc)  sẽ 
phản ứng ra sao. Cuộc xâm lăng thất bại làm ảnh hƣởng đến uy tín Tổng Thống Kennedy và CIA rất nhiều. 

Miami đi xuống chút nữa là Florida keys. Đó là một dãi đảo san hô và đá vôi kéo dài ra biển ở miền cực Nam 
của Florida. Một xa lộ dài 198km nối liền các đảo đến tận mũi KeyWest, là thành phố của Florida Keys.  

Lái xe trên xa lộ này, hai bên là nƣớc mênh mông, không bờ, không bến, ta có cãm tƣởng đang đi giữa lòng 
biển khơi, vừa thích thú vừa lo sợ. Đến tận năm 1890 , KeyWest là thành phố lớn và giàu nhất của tiểu bang.  

Ỏ Key West có một đảo đặc biệt tên là Star Island. Đúng nhƣ tên gọi, chủ nhân của các dinh thự  trên đảo nầy  
là những ngôi sao trên nền trời điện ảnh, thể thao, truyền thông, âm nhạc…. nhƣ Gloria Estafan, Rosie 
ODonnell, Madonna, Will Smith, Shaquille ONeal, P. Diddy….  

 

Lâu đài nào cũng vài triệu đô trở lên, luôn kín cổng, cao 
tƣờng, đầy caméra và bảo vệ. Key West còn một cảnh 
độc đáo mà không thành phố nào ở Mỹ có, đó là gà mẹ, 
gà con đƣợc tự do chen chân với du khách trên các 
đƣờng phố.  

Tampa, gồm cả thành phố Clearwater và St Peterburg, 
nằm trên vịnh Mexico. 

 Cả ba thành phố đều có bãi biển đẹp để bơi lội và câu 
cá, kể cả cá mập. Trong số, bãi biển DeSoto đẹp tuyệt 
vời, cát trắng tinh, nhiều cây cho bóng mát… kéo dài 
hơn hơn 10Km.  

 

Công viên biển này, rất lớn, có đủ tiện nghi nhƣ nhà nghĩ mát, bàn ghế, lò than để barbecue , nhà thay quần 
áo, tắm nƣớc ngọt, bãi đậu xe hàng trăm chiếc, để phục du khách tắm biển và picnic, tất cả đều hoàn toàn 
miễn phí. 

 Du khách chỉ tốn tiền khi thuê xe đạp, waterjet, kayak hay canoe để bơi trong các kinh rạch trong vịnh. Một tạp 
chí du lịch quốc tế đã chọn bãi biển DeSoto là một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới  trong năm 2005. 

Vịnh Tampa và vịnh Sarasota  ăn sâu vào đất liền bằng nhiều luồng, lạch, hai bên bờ là tràm và đƣớc của vùng 
nƣớc lợ.  

 Biển rất cạn ở hai vịnh này: Nƣớc lớn thì chƣa đến đầu gối, nƣớc ròng thấp nhất thì lấp xấp mắt cá. Nƣớc cạn 
thì đi bắt cua, chạy lăng xăng trên rễ cây hay trên các đám rong. Đây là loại cua có vỏ màu xanh lợt, cở ba 
ngón tay. Nấu riêu cua thì ngon không thể tả. Rang muối thì chẳng thua nhà hàng.  Hay đi lƣợm ốc, hơi giống 
ốc bƣu, vỏ có gai nhọn, nhƣng thịt mềm hơn. Ốc xào xã ớt, luộc chấm nƣớc mấm gừng, hay nấu bún ốc, 
chẳng biết món nào hơn món nào?.  

Mỗi lần đi lối 4, 5  tiếng, vừa mò, vừa lƣợm, vừa quăng lƣới, ta có thể bắt đƣợc cở ½ thùng cua, vài chục con 
cá và  một  thùng ốc (loại thùng sơn 20 lít). 

Florida  có khí hậu ấm áp, phong cảnh hữu tình,nhiều công viên, khu giải trí, bãi tắm, xứng đáng là một vùng 
nghỉ hè  lý tƣởng cho chúng ta.  

Star  Island 
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Chọn đúng mascaras 

 
Trƣớc tiên, bạn cần chọn cọ (chổi) phù hợp với đặc 
điểm lông mi của mình: 
 - Lông mi ngắn và mỏng: Chọn loại cọ mỏng với đầu 
lông thƣa. 

- Lông mi dài nhƣng mỏng và thƣa: Loại cọ có đầu 
lông thƣa, hơi quăn là phù hợp nhất. 
- Lông mi ngắn nhƣng dày: Hãy chọn một cây cọ có 
đầu lông dày. 
- Lông mi dài và dày: Ðây là hàng mi đáng mơ ƣớc vì 
thế trên thực tế, bạn không cần phải dùng đến 
mascara. Tuy nhiên, nếu muốn đồng bộ phần trang 
điểm, hãy chọn cây cọ có đầu lông quăn. 
 
 Chọn mascaras dựa trên đặc điểm của mắt: 
- Mắt hay chớp hoặc hay bị chảy nƣớc: Sử dụng 
mascaras chống nƣớc (water-proof) để tránh bị lem 
nhem khi tiếp xúc với nƣớc. 
- Mắt nhạy cảm: Hãy chắc chắn rằng trong thành 
phần của mascaras không có chất gây kích ứng và 
chọn một cây cọ với đầu lông dày, nhỏ. 
 

Chải mi đúng cách: 
Bấm kẹp mi 3 lần theo hình vòng cung với lực vừa 
phải, không quá mạnh. Lần đầu là sát chân mi, lần hai 
chuyển bấm mi xuống giữa mi và cuối cùng, bấm nhẹ 
ở đầu mi. 
Xoay cọ nhiều lần nếu muốn lấy nhiều mascara, đừng 
xốc cây cọ nhiều lần trong ống sẽ làm cho giảm tuổi 
thọ của sản phẩm. Chải mi từ trên xuống trƣớc. Sau 
đó mới chải mascaras từ dƣới lên theo đƣờng ziczac. 
Làm vậy, mascara sẽ bám đều trên mi và cho hàng mi 
cong tự nhiên. 

 
 
Hình: momster.familycircle.com 
 

 
Bạn có thể dặm thêm 1 lần nữa để có hàng mi dài, 
dày hơn. 
Khi chƣa hết hạn sử dụng nhƣng mực bên trong 
mascara hơi khô, hãy đóng chặt nắp lọ và đem ngâm  

 
trong nƣớc nóng khoảng 2 phútNgoài ra, nếu có điều 
kiện, bạn hãy thử dùng Diorshow Maximizer Lash 
Plumping Serum trƣớc khi chải mascara. Ðây vừa là 
chất có tác dụng dƣỡng mi vừa góp phần làm cho 
lông mi của bạn dài và đẹp thêm một cách lạ lùng. 
 
 

Những màu son thông dụng 
cho bạn gái 
 
Ðỏ, hồng phớt hay cam lợt là ba màu sắc đáng để 
bạn lựa chọn để làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi môi 
của mình. 
 
 Màu đỏ đậm cổ điển 

  
Hình: sheknows.com 
 

 Màu son đỏ đậm thƣờng đƣợc sử dụng trong cách 
buổi tiệc sang trọng, trong những chiếc đầm dạ hội 
duyên dáng và trang sức quý phái, bạn sẽ trở nên 
thật lộng lẫy, dễ để lại ấn tƣợng sâu sắc trong lòng 
ngƣời đối diện. 
 
 Màu hồng phớt thuần khiết 
 Màu hồng luôn đem lại cảm giác dễ thƣơng và vô 
cùng tinh khôi, khiến bạn trẻ ra rất nhiều. Nếu bạn 
cảm thấy màu hồng quá trẻ con, có thể không sử 
dụng các loại phấn hay son có chứa nhũ, kết hợp với 
các tone xanh sẽ mang lại cảm giác cao quý mà vẫn 
đáng yêu. 
Màu hồng thích hợp cho các buổi hẹn hò, hay đi 
shopping, dạo phố cùng bè bạn. 
Có thể dùng thêm lip gloss để tạo vẻ căng mọng. 
 
 Màu cam lợt thời trang  
Son môi màu cam lợt sẽ mang lại vẻ chững chạc cho 
bạn tại chốn công sở, văn phòng, bởi nó góp phần 
làm tăng vẻ xinh tƣơi mà không quá phô trƣơng cho 
bạn. 
Chỉ cần đánh gò má hơi ửng 1 chút phấn màu cam, 
đôi môi sử dụng son màu cam nhạt, sau đó thoa thêm 
son bóng là đủ để bạn trở nên hoàn hảo. (NL) 

Chọn đúng mascaras 
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Chạo Tôm 

 
Nguyên liệu: 
 
2lbs tôm  
100gr mỡ thái hạt lƣu  
2 Tbsp dầu sunflower seeds  
1 Tbsp bột nang  
1 tsp muối hay tùy ý  
2 tsp đƣờng hay tùy ý  
2 tép tỏi băm nhỏ  
3 tép phần trắng của hành lá (nếu to thì 2 tép)  
2 lát riềng xay nát  
1 lòng trắng trứng 
3/4 tsp tiêu trang hay tùy ý  
1 tí xíu tí xiu bột nổi thôi, cho nhiều khi chín sẽ 
   bị teo lại. Gỏi Mực Với Nƣớc  

Cách Làm: 

Tôm lột vỏ chà với muối rữa nhiều nƣớc cho sạch để 
ráo, ƣớp với tất cả gia vị, để vào freezer khõang 30 
phút. Mỡ thái hạt lựu trụng với nƣớc sôi, đổ ra cho 
ngay vào nƣớc lạnh, vớt ra để ráo cho vào 1 ti' đƣờng 
đễ cho mỡ giòn và trong.  

Xay tôm cho mịn vừa tới, đừng mịn quá tôm sẽ bị bở, 
trộn mỡ vào và mang đi bọc với mía, mang đi hấp sơ 
qua rồi quết dầu rối đi nƣớng lữa mạnh cho vàng là 
đƣợc.  

Chạo tôm ăn với bánh hỏi cuốn rau sống, tỏi, khế, 
chuối xanh, dƣa leo, đồ chua etc... với sốt tƣơng hay 
là nƣớc mắm pha. 

 

 

Nem Nướng  

 

Nguyên liệu: 
 
- 3 lbs thịt xay (có lẩn chút mở, tùy ý) 
- 5 mƣởng soup nƣớc mắm ngon 
- 4 muổng soup đƣờng 
- 1 muổng soup mật  
- 7 muổng canh nƣớc lọc 
- 1 muổng canh bột năng 
- 1 củ tỏi lớn (hay là 10 tép tỏi) xay nhiển  
- 1/2 gói bột nổi Alsa 
- 1 muổng soup rƣợu Mai Quế Lộ  
- 1 muổng soup thính  
- tiêu... 

Cách Làm: 

Lấy cái tô pha tất cả vật liệu cho đều rồi đổ vô thau 
thịt, nhồi cho đến khi thịt dẻo, nặng tay, đem cất vô tủ 
lạnh. Nếu không làm trong ngày, thịt có thể cất freezer 
để dành lâu.  

Khi ăn, vắt từng viên lụi vô cây, thoa dầu lên khay, 
xếp thịt vô. Thoa dầu lên viên nem. Nƣớng oven đả 
mở nóng 375 độ. Canh thịt vừa vàng là trở qua mặt 
kia nƣớng tiếp.  

Tổng cộng khoảng 20 - 30 phút là xong. Không nên 
nƣớng lâu, bi khô không ngon.  

Nem nƣớng ăn kèm với rau salad, rau thơm đủ loại, 
khế xanh, dƣa leo, chuối xanh, bánh tráng, bánh hỏi 
hay bún, chấm với sauce nem nƣớng hay là nƣớc 
mắm pha.  

Thƣờng thì nên chuẩn bị mọi thứ trên bàn ăn. Khi 
nƣớng xong đem ra là ăn ngay. 
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Chưa gặp 
 Cảnh sát hỏi cung một tội phạm: 
- Anhđã lừa đảo bao nhiêu ngƣời rồi ? 
- 36 ngƣời cả thảy ! 
- Thế sao trong lời khai ban đầu khi vừa bị bắt, anh 
chỉ khai có 35 ? 
- Vì lúc đó tôi chƣa gặp thầy ! 
  

 Không công bằng 
 Một cặp vợ chồng bị cành sát viết hai giấy phạt cho 
vợ chồng anh ta vì đã hôn nhau trên bãi biển vì tội 
"công súc tu sĩ". 
 Anh chồng phàn nàn với viên cảnh sát vừa viết giấy 
phạt: 
- Sao thế ? Hôn nhau cũng bị phạt sao ? 
- Anh không biết đọc sao ? Anh không thấy bảng cấm 
hôn sao ? 
- Nhƣng tại sao tôi bị phạt 1,000 đồng mà vợ tôi lại 
phải trả 3,000 đồng ? 
- Anh bị phạt 1,000 đồng vì là lần đầu,còn vợ anh là 
lần thứ ba rồi đó ! 
- !!! 
  

Tinh mắt 
Trong máy bay, cụ hành khách : 

- Nhìn xuống đất mà xem, trông ai cũng lí nhí nhƣ 
con kiến!  
Chiêu đãi viên : 
- Thì là đàn kiến thiệt mà, máy bay đã cất cánh 
đâu! 
 

Cảm động 
 - Mỗi khi tôi cất tiếng là y kỳ các bà, các cô sụt sùi 
khóc.  
- Bạn làm gì thế ? 
- Tôi thổi kèn đám ma.   

 
Vợ bảo 
 Một nhân viên khúm núm đến ông giám đốc : 
- Thƣa ông chủ, vợ tôi bắt tôi phải đến xin ông chủ 
tăng lƣơng. 
Ông chủ: 
- Tốt, thế thì tôi cũng phải về hỏi lại vợ tôi cái đã.  
 

Huề cả làng 
 Nha sĩ nổi quạu nói với khách hàng : 
- Tại sao lần trứơc ông trả cho tôi những 2 tờ bạc 
giả ? 
Ông khách tỉnh bơ : 
- Thì cũng huề thôi, vì ông gắn cho tôi toàn là răng 
giả ! 

Thiên thần hộ mạng 
 Ba anh Pháp, Mỹ và Đức rủ nhau đứng trên tƣợng 
Nữ thần tự do, anh Pháp khoe: 
Tôi có thiên thần hộ mạng linh thiêng lắm, hai bạn 
thử nhìn xem, tôi sẽ nhẩy xuống đất mà không 
chết. 
Nói xong, anh chàng Pháp bèn nhẩy xuống đất, 
chàng giơ hai tay, ngẩng mặt lên nhìn và nói với hai 
bạn : 
Thấy chƣa, tôi đâu có sao ! 
Thấy thế, anh chàng Mỹ nhắm mắt làm theo, chàng 
nhẩy xuống đất cũng an toàn nhƣ anh bạn Pháp, 
anh chàng Đức còn lại, nhìn xuống hơi ngán, 
nhƣng thấy hai anh kia nhẩy xuống ngon lành, 
chàng tự  ái, cũng nhẩy tòm xuống đất nhƣ  hai 
bạn, chẳng may, anh vỡ đầu, chết tƣơi, đến lửa 
luyện tội, để trình bầy cái chết oan ức của mình, 
anh mếu máo kể lể với thánh Phêrô: 
 Thƣa Ngài, thằng Tây nó có thánh Phanxicô bảo 
vệ, thằng Mỹ đen thì có thánh Martin phù hộ nó, chỉ 
còn có mỗi mình con, hu hu... 
Nghe đến đây, thánh Phêrô liền quát: 
- Hitler, mày làm gì nó vậy  
 

Nhờ say sưa 
 Một chàng cua đực xin cầu hôn cùng một nàng 
cua cái. Thấy anh chàng bò thẳng ngay, thay vì bò 
ngang nhƣ các con cua khác,  nàng cua cái thầm 
nghĩ:  
- Chà! Anh chàng này có quý tƣớng. Mình phải lấy 
ngay mới đƣợc.  
Sau khi cƣới xong, nàng cua cái nổi cơn tam bành 
vì thấy chồng mình cũng bò ngang nhƣ ngàn vạn 
con cua khác: 
- Sao lạ vậy? trƣớc khi cƣới tôi, anh vẫn bò thẳng 
cơ mà! 
- Ôi, em yêu ơi! Đâu phải ngày nào anh cũng say 
sƣa nhƣ hôm đó đƣợc sao! 

 
Tả mèo 
Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động 
vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. 
Một học sinh viết gọn lỏn:  
-"Nhà em có một con mèo".  
Khi trả bài, cô giáo hỏi: 
- Sao em không tả rõ hơn? 
Học sinh đáp: 
- Dạ, nhà em có nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em 
nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra 
sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ! 
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 15-5-2012 đến 14-6-2012 
 
 
stt ngày trả tiền Tên vùng số độc giả  số tiền  ghi chú 

              

1 18-5-2012 Ta Viet Tham Nieuwegein 199  €   30,00    

2 22-5-2012 Anno Hu Enschede    € 105,00  quảng cáo 

3 22-5-2012 Tran V.D. Nijmegen 772  €   60,00    

4 23-5-2012 Tran Thi Nhat Hoorn 754  €   50,00    

5 25-5-2012 Pham Van Do Gronignen 764  €   50,00    

6 31-5-2012 Ly Thi Hoang Amersfoort 223  €   30,00    

7 31-5-2012 Tran Tan Hong Duc Rosmalen 281  €   60,00    

8 1-6-2012 Hoang Van Thanh Hoorn 790  €   30,00    

9 1-6-2012 Nguyen Thanh Son Nieuwegein 205  €   30,00    

10 1-6-2012 Nguyen Chep Ridderkerk 160  €   30,00    

11 1-6-2012 Nguyen Huu Ben Lelystad 443  €   30,00    

12 4-6-2012 Nguyen T.S. Uitgeest 94  €   30,00    

13 5-6-2012 Nguyen Thong Vegel 294  €   60,00    

14 5-6-2012 Thong Cong Thanh Spijkenisse 640  €   30,00    

15 5-6-2012 Nguyen Quoc Thanh Hoorn 496  €   60,00    

16 6-6-2012 Do Thuan Lelystad 440  €   60,00    

17 6-6-2012 Duong Kim Nga Druten 394  €   30,00    

18 6-6-2012 Tuyet Le Chaam 683  €   30,00    

19 6-6-2012 Mai Si Quy Heemskerk 95  €   30,00    

20 8-6-2012 Le T. Minh Chau Hoofddorp 674  €   30,00    

21 8-6-2012 Nguyen T. Lang Quyen Delft 633  €   30,00    

22 12-6-2012 Nguyen Thi Tri Apeldoorn 419  €   30,00    

23 14-6-2012 Nguyen Thi Trang Ijsselstein 788  €   60,00    

 
    

 
      

 

 

Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2012 
 

Trang 

 

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 Trắng đen   100   600 

 

1/2 trang trong Trắng đen     50   300 

 

1/4 trang trong Trắng đen     25   200 

 

1/8 trang trong Trắng đen     15   100 
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Lá thư toà soạn, 

 

Tiếng chim hót rộn rã buổi sáng sớm mở lối cho tia nắng ấm chan 
hòa báo hiệu hè đã về. Hè về đem lại cho chúng ta những sinh 
động mới, những sinh hoạt mới. 

Mở đầu, ngày 02/06/2012 vừa qua nhóm bạn trẻ I VIET đã tổ chức 
thành công ngày sinh hoạt văn hóa nhằm mục đích giới thiệu một 
số nét đặc thù của ba miền Bắc Trung Nam. Tiếp đó ngày 
30/06/2012 ba ban nhạc Bình Minh, Trùng Dƣơng và Tình Si đã 
phối hợp với Ban Thƣờng Vụ Cộng Ðồng tổ chức Ðại Hội Nhạc Trẻ 

Hè 2012.  Kế tiếp là việc tiến hành vận động thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân. Những sinh 
hoạt này đã mang lại những luồng gió mới, những sinh động cho cộng đồng ngƣời Việt chúng ta. 

Mùa hè cũng là lúc mọi ngƣời chuẩn bị cho mình và gia đình những ngày nghỉ thoải mái. Tuy ở đây không có 
phƣợng vỹ đỏ thắm, không có ve sầu rả rích nhƣng ngƣời ta hƣởng thụ hè nơi bãi biển hay trên núi cao hoặc 
miền quê yên tĩnh để quên đi những mệt nhọc, căng thẳng sau những tháng ngày làm việc. 

Nhân đây xin thông báo đến với qúy vị, VNNS sẽ không phát hành vào tháng 7 và tháng  8 sắp tới. Hẹn gặp lại 
quý vị vào đầu tháng 9/2012. 

Nhìn lại chặng đƣờng sáu tháng vừa qua, chúng tôi chân thành cám ơn quý độc giả, quý cơ sở thƣơng mại đã 
ủng hộ bền bỉ VNNS. Cảm tạ qúy thân hữu và văn hữu đã đóng góp bài vở giá trị, các anh thuộc nhóm kỹ 
thuật, phát hành cũng nhƣ thủ quỹ đã bỏ nhiều công sức để VNNS đƣợc hoàn hảo và phát hành đúng thời 
hạn, xứng đáng là đứa con tinh thần trong mọi gia đình.     

Một lần nữa, Ban Quản Trị VNNS thân chúc quý độc giả, quý cơ sở thƣơng mại và quý thân hữu cùng toàn thể 
cộng tác viên những ngày hè vui vẻ, hạnh phúc. 

Số báo 251 kỳ tới mang chủ đề Mẹ Việt Nam sẽ đƣợc phát hành đầu tháng 9 năm 2012.  VNNS mong mỏi tiếp 
tục đón nhận các đóng góp của quý vị. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trƣớc ngày 25-08-2012 theo địa chỉ email sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

 
Trân trọng, 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi trả tiền báo xin qúy độc giả lưu ý ghi đầy đủ tên họ, địa chỉ, số độc giả và chuyển vào 
trương mục Cộng Ðồng: 81 55 19 745 t.a.v. AVVN. 

Trân trọng cám ơn 
 

mailto:ngothuychuong@gmail.com
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