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Lá Thư Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2011-2014 

Kính thưa quý đồng hương, 

Sau một thời gian dài Hội Đồng Bầu Cử vất vả vận động ứng cử viên, cuối cùng Tân Ban Thường Vụ Cộng 
Đồng đã được thành lập trong đại hội đại biểu người Vi ệt ở Hoà-Lan ngày 18/9/2011 tại thành phố 
Niewegein. 

Trước tình hình nguy cấp trong việc duy trì sự hiện hữu của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại 
Hoà-Lan (AVVN), một số anh chị em đã tình nguyện tham gia ứng cử vào tân Ban Thường Vụ với một 
mong muốn chung: Duy Trì và Phát Tri ển Cộng Đồng của chúng ta được mỗi ngày một thêm vững 
mạnh, phát tri ển quan hệ tốt đẹp với người bản xứ và góp phần đóng góp trong công cuộc đấu tranh 
vì Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền của người Vi ệt Nam cho quê hương. 

Tất cả những mong ước trên có lẽ cũng là mong ước chung của những người Vi ệt Tỵ Nạn Cộng Sản, xây 
dựng một cuộc sống tốt đẹp tại đất nước Hoà-Lan, nhưng không quên những đau khổ cuả đồng bào mình 
tại quê nhà đang phải sống trong gông cùm của bạo quyền cộng sản . 

Khi lãnh nhận nhiệm vụ trong tình trạng nhiều khó khăn: tất cả những hoạt động của Cộng Đồng đều không 
được tài trợ bởi chính quyền hoặc cơ quan nào khác…nhân sự tình nguyện tham gia công tác phục vụ Cộng 
Đồng ngày càng khan hiếm…chúng tôi tự hỏi chúng tôi có thể làm được gì để có thể đạt được những mong 
ước, những mục tiêu của chúng ta? Câu trả lời có thể giải đáp được khi mỗi đồng hương xem Cộng Đồng 
của chúng ta như một ngôi nhà, mỗi người như một viên gạch xây nhà, mỗi bàn tay khối óc, mỗi sự 
đóng góp thiết thực về nhân lực, vật lực, tài lực sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta ngày một thêm bền 
vững và tươi đẹp. 

Trong việc xây dựng ngôi nhà Cộng Đồng, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc phát triển quan hệ giữa 
Cộng Đồng Trung Ương và các Ban Đại Diện Người Vi ệt tại Địa Phương, chú trọng đến giới thanh thiếu 
niên. Nếu càng ngày chúng ta càng có nhiều sự đóng góp của các địa phương và các thanh thiếu niên trong 
các công tác chung do Cộng Đồng phát động trong các lãnh vực như văn hoá xã hội, thể thao, văn nghệ, 
báo chí….thì sinh hoạt của Cộng Đồng chúng ta sẽ ngày càng khởi sắc. Điều quan trọng hơn nữa khi 
hướng về tương lai là khi trực tiếp sinh hoạt với Cộng Đồng, những thanh niên, thiếu nữ sẽ rèn luyện 
tinh thần hy sinh, học hỏi kinh nghiệm và họ sẽ là những người lãnh đạo Cộng Đồng tương lai, tiếp 
nối con đường của các thế hệ cha anh trong việc duy trì và phát tri ển Cộng Đồng. 

Hiện nay Cộng Đồng của chúng ta có 2 phương tiện chính để phổ biến các tin tức, sinh hoạt của Cộng 
Đồng và thông tin: Tờ báo “Việt Nam Nguyệt San” và website của Cộng Đồng 
http://www.congdonghoalan.com/vietnamese/ , chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến về hình thức cũng như nội 
dung của tờ báo và website để có thể phục vụ đồng hương một cách tốt đẹp. Hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận 
những ủng hộ của quý đồng hương trong việc đặt mua báo và cổ động thêm độc giả, đóng góp bài vở, đóng 
góp ý kiến cho tờ báo.. Nhân đây chúng tôi xin cáo lỗi về việc tờ báo “Việt Nam Nguyệt San” phát hành trễ 
do sự gián đoạn trong thời gian chuyển tiếp của Cựu và Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng, mong quý đồng 
hương thông cảm và thứ lỗi. 

Trước khi dứt lời, chúng tôi mong muốn đón nhận được sự ủng hộ tích cực của quý đồng hương, để giúp 
chúng tôi hoàn thành những nhiệm vụ mà đồng hương đã trao phó. 

Trân trọng kính chào quý đồng hương, 
TM Ban Chấp Hành CĐVNTNCS tại Hoà-Lan 
Chủ Tịch Cộng Đồng 
Nguyễn đắc Trung  
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_________________________________________________________ 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan 

 

Thông Báo 

 

Hoà-Lan, ngày 14 tháng 10 năm 2011 

Kính thưa quý đoàn thể và đồng hương, 

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2011 tại Niewegein, đại hội đại biểu người Vi ệt tại Hoà-Lan đã bầu Ban Thường 
Vụ Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan nhiệm kỳ 2011-2014. Trong đại hội 3 ứng cử 
viên gồm các ông Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Khai Trí, Nguyễn Đắc Trung và 2 người tình nguyện ứng 
cử trong đaị hội gồm bà Miên Thuỵ và Tuyết Lê đã được tín nhiệm trong vai trò điều hành Cộng Đồng. Tuy 
nhiên sau đó bà Tuyết Lê đã thông báo cho các thành viên khác trong Ban Thường Vụ Cộng Đồng là bà 
không thể nhận nhiệm vụ vì tình trạng sức khoẻ của bà. 

Các thành viên của Ban Thường Vụ Cộng Đồng đã họp và phân chia nhiệm vụ như sau: 
 

Chủ Tịch Cộng Đồng:                   Ông Nguyễn Đắc Trung 
 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:                                  Ông Nguyễn Khai Trí 
 
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ kiêm Thủ Quỹ:    Ông Nguyễn Hữu Phước 
 
Tổng Thư Ký:                    Bà Miên Thuỵ 
 
Ngoài ra, Ban Thường Vụ Cộng Đồng cũng mời một số vị để trợ giúp gồm: 
 
Cố Vấn: Ông :                                          Trần Văn Trân 
 
Uỷ Viên Thanh Niên:                               Ông Trần Văn Vinh 
 
Chủ bút Việt Nam Nguyệt San (từ ngày 1/11/2011):    Ông Ngô Thuỵ Chương 
 
Phụ trách phát hành Viêt Nam Nguyệt San:                Ông Nguyễn Quang Kế 
 
Website của Cộng Đồng được điều hành bởi ông Nguyễn Hữu Phước với sự trợ giúp của bà Miên Thuỵ. 
 
Chúng tôi trân trọng thông báo và kêu gọi quý đoàn thể, đồng hương ủng hộ Tân Ban Chấp Hành Cộng 
Đồng để chúng tôi có thể chu toàn nhiệm vụ mà đồng hương giao phó. 

TM Ban Chấp Hành CĐVNTNCS/HL nhiệm kỳ 2011-2014 

Chủ Tịch Cộng Đồng 

Nguyễn đắc Trung 
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Bình luận   

Trung Quốc và phản quốc 
Tr ần Gia Phụng 
 
1.- Chuyện dài Trung QuốcĐối với người Việt Nam, Trung Quốc là chuyện dài bất tận, bắt đầu ngay từ 
thời tổ tiên chúng ta lập quốc, và có lẽ không khi nào chấm dứt, vì không thể nào thay đổi khu vực địa lý 
chính trị. Các nhà cầm quyền Trung Quốc, dù bất cứ chế độ nào, luôn luôn tìm cách thôn tính Việt Nam, 
bành trướng xuống Đông Nam Á. Điều nầy không cần chứng minh, người Việt Nam nào cũng biết. 

2.- Trung Quốc và phản quốc Chuyện dài Trung Quốc chia thành hai tập rõ rệt. Tập thứ nhất, từ thời lập 
quốc đến thế kỷ 19, là những thiên anh hùng ca giữa nước của dân tộc, với các chương nổi bật như Hai Bà 
Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Lê Lợi, Quang Trung... 
Tập thứ hai, từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay, chuyện dài Trung Quốc hoàn toàn đổi chiều, chỉ là những trang 
thảm sử nhục nhã do đảng CSVN dựng nên. Tập hai nầy có thể chia làm hai chương chính từ 1924 đến 
1954 và từ 1954 đến 1975. 

Chương thứ nhất bắt đầu với Nguyễn Ái Quốc. Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc (người Việt Nam có tên Nga là 
Lin hay Linov), ủy viên Đông phương bộ, phụ trách cục phương Nam, một cán bộ lãnh lương của Đệ tam 
Quốc tế Cộng sản (QTCS), từ Liên Xô qua Trung Hoa để phát triển cộng sản xuống vùng Đông Nam Á. Tại 
Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc với đảng Cộng Sản Trung Hoa (CSTH) và mời Lưu Thiếu Kỳ, 
Chu Ân Lai đến giảng dạy tại những khóa huấn luyện do Nguyễn Ái Quốc lập ra để đào tạo cán bộ. Nguyễn 
Ái Quốc chính là người đại diện QTCS đứng ra thành lập đảng CSVN tại Hương Cảng ngày 6-1-1930 (Sau 
vâng lệnh đảng CS Liên Xô, đổi thành ngày 3-2-1930.) 

Cuộc giao du giữa hai đảng CSVN và CSTH bắt đầu từ đây. Khi đến Trung Hoa lần thứ ba, Nguyễn Ái 
Quốc đến căn cứ Diên An, nơi đặt bộ chỉ huy CSTH, trong nhiều tuần lễ vào mùa thu năm 1938, có thể để 
học tập và huấn luyện. Trong giai đọan đầu của cuộc chiến chống Pháp, Việt Minh (một mặt trận của 
CSVN) thất bại, phải co cụm lên rừng núi và về nông thôn. 

Vì vậy, vừa được tin Mao Trạch Đông chiến thắng và thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 
ngày 1-10-1949, Hồ Chí Minh gởi li ền hai đại diện là Lý Bích Sơn và Nguyễn Đức Thủy đến Bắc Kinh vào 
cuối năm đó để xin viện trợ. (Qiang Zhai, China & Vietnam Wars, 1950-1975, The University of  
North Carolina Press, 2000, tt. 10-15.)Tiếp theo, đích thân Hồ Chí Minh qua Bắc Kinh và Moscow vào đầu 
năm 1950. Tại Moscow, Hồ Chí Minh lãnh chỉ thị về thực hiện Cải cách ruộng đất sắt máu theo kiểu cộng 
sản. Trên đường về, trở lại Bắc Kinh, Hồ Chí Minh ký với các nhà lãnh đạo Trung Quốc Hiệp ước Phòng 
thủ Hỗ tương giữa hai bên. Từ đó, CSTH cử La Quý Ba sang làm cố vấn cho Hồ Chí Minh, và. 
ào ạt viện trợ cho VM Từ tháng 4 đến tháng 9-1950, Trung Quốc viện trợ cho VM 14,000 súng, 17,000 
súng tự động, 150 trọng pháo đủ lọai, 2,800 tấn lúa, cùng đạn dược, quân phục, máy truyền tin, thuốc 
men…(Chính Đạo, Việt Nam niên biểu, tập B, Houston: Văn Hóa, 1997, tr. 191.) 

Theo tài liệu của CSVN, từ tháng 12-1950 đến tháng 6-1954, “chính phủ nước Việt nam Dân chủ Cộng 
Hòa đã nhận được viện trợ của quốc tế là 21,517 tấn vật chất, bao gồm vũ khí, đạn dược, nguyên liệu quân 
giới, vận tải, xăng dầu, gạo, thực phẩm, quân trang, quân y, thông tin, công binh (trong đó vũ khí đạn dược 
là 4,253 tấn; vận tải xăng dầu là 5,069 tấn; gạo, thực phẩm – 9,590 tấn.) Tổng số viện trợ trị giá 136 triệu 
đồng nhân dân tệ (34 triệu rúp) theo thanh tóan giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong số đó, vũ khí trang 
bị kỹ thuật gồm có 24 khẩu sơn pháo 75 ly, 24 khẩu lự pháo 105 ly, 76 khẩu pháo cao xạ 37 ly (của Liên 
Xô), 12 khẩu pháo hỏa tiễn H6 (của Liên Xô, 715 xe ô tô vận tải (trong đó có 685 xe của Liên Xô).” (Lê 
Mậu Hãn chủ biên, Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III, Hà Nội: Giáo Dục, 2001, tr. 103.) 
Viện trợ nhiều, thì ân tình nhiều. Sau năm 1954, Bắc Việt tiến lên xã hội chủ nghĩa, càng ngày càng nghèo 
đói, lấy gì trả nợ ân tình? Để đền ơn đáp nghĩa, nhà cầm quyền Hà Nội không có gì ngoài việc lấy của gia 
bảo là đất đai do cha ông để lại, để hiến dâng cho Bắc Kinh  

Theo tài liệu về phía Trung Quốc, "Vào tháng Sáu năm 1956, hai năm sau khi chính phủ của ông Hồ Chí 
Minh đã thành lập tại Hà Nội, thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Ung văn Khiêm đã nói với ông Li Zhimin, 
tham tán sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, rằng theo dữ liệu của Việt Nam thì đảo Tây Sa (tức Paracels, 
Hòang Sa) và đảo Nansha (tức Spratleys, Trường Sa) là một phần thuộc Trung Quốc theo lịch sử." (Quan 
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điểm của Bắc Kinh về chủ quyền tại  

Hoàng Sa và Trường Sa, RFA 12-12-2007.)Tài liệu tuyên truyền của Trung Quốc có thể không đáng tin, 
nhưng thư của thủ tướng Phạm Văn Đồng đề ngày 14-9-1956, gởi cho thủ tướng Chu Ân Lai, thì là thật 
đáng tin vì chứng tích rõ ràng còn để lại, nguyên văn như sau:Thưa Đồng chí Tổng lý,Chúng tôi xin trân: 
trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành 
bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1959 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
quyết định về hải phận của Trung Quốc  

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà 
nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. 

Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng Chương hai tập hai chuyện dài Trung 
Quốc từ 1954 đến 1975 được tiếp nối bằng viện trợ của Trung Quốc để tấn công Việt Nam Cộng Hòa. 
Trung Quốc chẳng những viện trợ súng ống, đạn dược mà cả quân viễn chinh nữa. 

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 30-7-1979, một viên chức ngọai giao Trung Quốc cho biết tứ năm 
1954 đến 1971, 300,000 binh sĩ Trung Quốc đã chiến đấu bên cạnh binh sĩ Bắc Việt, trong đó hàng ngàn 
người đã tử trận và hàng chục ngàn người đã bị thương. (Jacques Massu, Jean-Julien Fonde, L’aventure 
Viet-Minh, Paris: Plon, 1980, tr. 293, phần chú thích.)Tiết lộ của của viên chức ngọai giao Trung Quốc 
được một tài liệu của một cựu cán bộ CSVN là ông Nguyễn Minh Cần xác nhận khi ông cho biết Bắc Việt 
đã mời quân Trung Cộng vào đóng giữ từ khu Việt Bắc xuống tới Hà Nội. (Nguyễn Minh Cần, Công lý đòi 
hỏi, California: Văn Nghệ, 1997,tr. 114.)Trở lại cuộc họp báo của viên chức bộ Ngọai giao Trung Quốc, 
ông ta còn xác định số lượng võ khí Trung Quốc viện trợ cho CSVN từ 1950 đến 1977 lên đến 2,000,000 
súng hạng nhẹ, 27,000 đại pháo, 270 triệu băng đạn, 18 triệu đạn đại pháo, 179 chiếc máy bay và 145 
chiến hạm.(Jacques Massu, Jean-Julien onde, sđd. tr. 293, phần chú thích.)Tuy nhiên tất cả những tài liệu 
tạm dẫn đó cũng đủ để giải thích vì sao, CSTH rất tức giận khi CSVN quay mặt với Trung Quốc, để chạy 
theo Liên Xô năm 1978. Sau đó, vì Liên Xô sụp đổ năm 1991, CSVN đành trở lại quy thuận Trung Quốc.Từ 
đó, trước mặt Trung Quốc, đảng CSVN trở nên mềm nhủn, nhu nhược, và liên tiếp ký hai hiệp ước nhượng 
đất và nhượng biển cho Trung Cộng. Thứ nhất là “Hi ệp ước về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – 
Trung Quốc” ngày 30-12-1999 (mất ải Nam Quan) và thứ hai là “Hi ệp ước phân định lãnh hải” ngày 25-
12-2000 (mất khoảng 10,000 Km2 mặt biển Vịnh Bắc Việt). Chuyện biên giới là chuyện dai dẳng cả trăm 
năm chưa giải quyết, mà vì quá nhu nhược trước mặt Trung Quốc, đảng CSVN ký liền hai hiệp ước, làm 
mất đất đai do tổ tiên dày công xây dựng. 

Như thế, vì tham vọng quyền lực, vì muốn duy trì sự lãnh đạo của đảng CSVN, nên CSVN chạy theo cầu 
cạnh Trung Quốc, phục vụ quyền lợi Trung Quốc, nhượng đất cho Trung Quốc và phạm tội phản quốc. Nói 
ngắn ngọn: Đi với Trung Quốc nên phản quốc. Chuyện Tam sa ngày 2-12-2007 chỉ là diễn biến mới trong 
câu chuyện phản quốc của CSVN. Câu chuyện nầy chắc chắn sẽ chưa kết thúc nếu CSVN cứ tiếp tục  
cầm quyền tại Việt Nam  

3.- Dẹp phản quốc để chống Trung Quốc Trung Quốc là một trong những đại nạn của lịch sử Việt Nam. 
Đại nạn nầy càng gia trọng khi những kẻ phản quốc cầm quyền, luôn luôn manh tâm bán đứng đất nước để 
mưu đồ quỵền lực và quyền lợi riêng tư. Hãy trở lui với phản ứng của nhà cầm quyền CSVN đối  
với vụ Tam Sa.Có ba điều cần nhấn mạnh:  

1) Trong sinh họat dân chủ, cấp cao nhất là Quốc hội. Việc Tam Sa do Quốc hội Trung Quốc quyết định. 
Vậy cấp cao hơn là ai? Phải chăng là Bộ Chính trị đảng CSTH? Bộ Chính trị đảng CSTH cũng nằm trong 
Quốc hội và điều khiển Quốc hội, thì còn ai cao hơn?  

2) Đúng là lịch sử Việt Nam có đủ bằng chứng rằng các đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của 
Việt Nam. Tuy nhiên, TRUNG QUỐC nói rằng họ cũng có đủ bằng chứng cho thấy Hồ Chí Minh, Phạm 
Văn Đồng, và đảng CSVN đã nhượng các vùng đất và biển nầy cho Trung Quốc. Đảng CSVN trả lời sao 
đây? Đối với người Việt Nam, những bằng chứng nầy là bằng chứng PHẢN QUỐC của đảng CSVN. 3) Nói 
đến công ước Liên Hiệp Quốc, thì hiện nay, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vừa mới giữ ghế không 
thường trực hai năm trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Giải quyết những vụ tranh chấp, xâm lăng 
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lãnh thổ giữa các nước trên thế giới, nằm trong chức năng của HĐBALHQ. Việt Nam đang ngồi trong Hội 
đồng mà không dám đưa vấn đề ra Hội đồng. Việt Nam cũng không đưa ra kiện tụng ở Tòa án Quốc tế đặt 
tại The Hague (Hòa Lan). Thế thì nói công ước quốc tế làm gì? “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Thế mà 
CSVN quá sợ Trung Quốc, nên không dám đánh. Quân đội Nhân dân “anh hùng” của CSVN đứng bất 
động. Không lẽ “anh hùng” Quân đội nhân dân chỉ là công cụ để CSVN đàn áp dân chúng, giúp CSVN bán 
dần và bán rẻ đất đai của tổ tiên cho Trung Quốc?Chúng ta cần chú ý rằng nguồn gốc của vụ Tam Sa, hay 
của những hành động xâm lăng ngang ngược của CSTH, chẳng những do bản chất hiếu chiến và xâm lăng 
của tập đòan lãnh đạo Bắc Kinh, mà còn bắt nguồn từ kẻ nội thù của người Việt. Kẻ nội thù đó chính là 
đảng CSVN, kẻ đã thụ ơn Trung Quốc, làm tay sai cho Trung Quốc, sợ sệt Trung Quốc, từ từ nhượng bộ 
Trung Quốc hết điểm nầy đến điểm khác.Trong khi nhu nhược với Trung Quốc, CSVN hết sức độc tài ở 
trong nước. Cho đến nay, vào đầu thế kỷ 21, Việt Nam vẫn chưa có tự do chính trị, chưa có tự do bầu cử, 
chưa có tự do báo chí, nghĩa là CSVN vẫn duy trì chế độc độc tài. Ở trong nước càng độc tài, càng đàn áp, 
CSVN càng bị phản đối từ nhiều phía, từ dân chúng trong nước, đến dư luận thế giới. Càng bị phản đối, 
CSVN lại càng bám gót Trung Quốc để tiếp tục tồn tại. Càng bám gót Trung Quốc, CSVN càng nhượng bộ,  
càng phản quốc.Hồ Chí Minh đã từng mượn biệt hiệu Áí Quốc của các nhà cách mạng yêu nước chân 
chính để làm tên riêng, nhưng khi qua Liên Xô, lãnh lương của ĐTQT, lãnh sứ mạng phát triển cộng sản 
xuống Đông Nam Á, đưa chủ nghĩa Mác-xít về làm hại đất nước, Áí Quốc trở thành phản quốc. 

Học trò của Hồ Chí Minh trong đảng CSVN tiếp tuc sách lược của ông, làm tay sai cho Trung Quốc, tiếp 
tục phản quốc. Vì vậy, muốn chống Trung Quốc hữu hiệu, trước tiên phải dẹp bỏ phản quốc. Chỉ khi nào kẻ 
phản quốc không còn, thì mới chấm dứt tình trạng nhượng bộ đất đai, mới có thể nói chuyện tập hợp tổng 
lực toàn dân, chống Tung Quốc một cách hữu hiệu, như trước kia nhà Lý, nhà Trần đã làm. 
 

    

g{g{g{g{ơ   

Ngày nơi em ở 
 
Ở đây buổi sáng nhìn mây bay 
Mà tưởng nhớ anh đến mọi ngày 
Không sóng biển về ôm bãi cát 
Không vết chân trần biển chiều nay 
 
Ở đây rượu đầy thiếu người nâng 
Có anh đâu nữa để ân cần 
Đối ẩm câu thơ lời tình tự 
Khi sáng trăng khuya đến thật gần 
 
Ở đây cũng chẳng có biển đêm 
Chỉ có gió ru nhớ chiều lên 
Đàn Hải Âu xưa chừng gẫy cánh 
Bên song xác lá rụng bên thềm 
 
Mỗi chiều cũng chỉ mình em bước 
Biển gọi tên anh đã xa rồi 
Ta biết tìm nhau đâu thưở trước 
Từng chuyến hải hành đón tin vui 
 
Không anh đâu có chuyện lâu đài 
Xây bãi cát vàng thưở nào phai 
Biển đã biết buồn bao năm tháng 
Thét gào khi gọi mãi tên ai 
 
Miên Thụy 

Đây Mùa Thu Tới     

Xuân Diệu 

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, 
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng; 
Đây mùa thu tới - mùa thu tới 
Với áo mơ phai dệt lá vàng. 

Hơn một loài hoa đã rụng cành 
Trong vườn sắc đỏ rũa mầu xanh; 
Những luồng run rẩy rung rinh lá ... 
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. 

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ ... 
Non xa khởi sự nhạt sương mờ ... 
Đã nghe rét mướt luồn trong gió ... 
Đã vắng người sang những chuyến đò ... 

Mây vẩn từng không chim bay đi, 
Khí trời u uất hận chia lỵ 
ít nhiều thiếu nữ buồn không nói 
Tựa cửa nhìn ra, nghĩ ngợi gì 
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Tin Tức-Thời Sự 

Tin Sinh hoạt Cộng Đồng Hoà Lan 

Việt Hoà, 19-09-2011 Ảnh: Đình Khanh 

 

 

Hôm qua, 18-9-2011 tại Nieuwegein tân Ban Thường 
Vụ của Cộng Đồng người Vi ệt tỵ nạn cộng sản tại 
Hoà Lan đã được thành hình với số lượng là sáu 
thành viên, tức là gấp đôi yêu cầu tối thiểu là ba nhân 
sự. Đây là một niềm vui cho người Vi ệt đang sinh 
sống tại xứ này khi Cộng Đồng vẫn được duy trì tồn 
tại và cũng là nơi chốn để cho những ai thích đóng 
góp khả năng của mình vào sinh hoạt chung của cộng 
đồng. 

Khởi sự việc hình thành Ban Thường Vụ lần này của 
Cộng Đồng đã không được suôn sẻ. Trước tiên, Uỷ 
Ban vận động bầu cử đã không gặp được may mắn, 
bởi vì từ lúc khởi sự vận động cho đến ngày cuối ghi 
danh Uỷ ban đã không nhận được một đơn ứng cử 
nào của đồng hương! Trước tình hình vô cùng khó 
khăn như vậy thì phương cách mời gọi các đoàn thể 
cử người vào Ban Thường Vụ để điều hành sinh hoạt 
Cộng Đồng cho nhiềm kỳ ba năm tới là hợp lý.  

Ngày tiến hành bầu cử, 26-6-2011, chỉ có hai nhân sự 
của hai đoàn thể (Cơ sở Việt Tân và Nhóm Vinh 
Danh Cờ Vàng) được phân công ra gánh vác việc 

chung. Thiếu một người để đạt được con số tối thiểu 
cho việc hình thành một Ban Thường Vụ mới. 

Ban Thường Vụ 2008-2011 tuyên bố chấm dứt 
nhiệm kỳ của mình và thông báo rằng công việc 
Cộng Đồng sẽ do Uỷ ban vận động bầu cử tạm thời 
giải quyết cho đến khi có tân Ban Thường Vụ. 

Nhân sự của hai đoàn thể nói trên sẽ phối hợp với Uỷ 
ban bầu cử tìm thêm người cho đủ thành viên. 

Vào ngày 05 tháng 7 nhóm Vinh Danh Cờ Vàng đã 
rút lại lời tình nguyện. Việt Tân vẫn giữ nguyên 
quyết định trước đây. Việc lập ra tân Ban Thường Vụ 
bất thành. 

Ngày 23-8-2011 Uỷ ban bầu cử gởi thông báo về 
việc bầu cử lại Ban Thường Vụ mới, sẽ được tổ chức 
tại Nieuwegein vào ngày 18-09-2011. 

Nieuwegein, 14.00 giờ ngày 18-09 đã có 30 đồng 
hương tham dự cuộc bầu cử. 

 

(Ông Chủ tịch HĐBC trao ấn dấu của Cộng đồng 
cho Đại diện Tân Ban Thường Vụ) 

Ông Tạ Trung Hiếu thay mặt Uỷ ban trình bày với cử 
toạ về những khó khăn đã gặp phải trong thời gian 
qua khi vận động cũng như khi tiến hành đợt bầu cử 
không thành lần trước. 

Ông Hồng Quốc Lộc tham vấn ý kiến đồng hương về 
việc Uỷ ban còn chính danh hay không trong việc tổ 
chức bầu cử lần này. 

Hầu hết đồng hương đều chia xẻ nỗi khó khăn khi 
gánh vác nhiệm vụ, bên cạnh đó tinh thần trách 
nhiệm của các nhân sự đã được hoan nghênh cũng 
như công nhận danh chính của công việc làm ngày 
hôm nay của Uỷ ban vận động bầu cử. Công việc 
được xúc tiến.  

Ba đồng hương tình nguyện đứng ra nhận lãnh trách 
nhiệm của Ban Thường Vụ cho nhiệm kỳ 2011 - 
2014, gồm: 
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Ông Nguyễn Đắc Trung, ông Nguyễn Hữu 
Phước và ông Nguyễn Khai Trí. 

Nhận thấy công việc Cộng Đồng nặng nề và đòi hỏi 
nhiều công, sức nên có yêu cầu vận động thêm người 
tình nguyện tham gia vào Ban Thường Vụ ngay tại 
hội trường, mọi người đồng ý và kết quả là Ban 
Thường Vụ có thêm ba thành viên là: 

Chị Tuyết Lê, chị Miên Thuỵ và ông Trần Văn 
Vinh. 

Sau đó Uỷ ban bầu cử đã chuyển giao con dấu của 
Cộng Đồng lại cho tân Ban Thường Vụ và tuyên bố 
chấm dứt nhiệm vụ của mình. 

Các nhân sự trong tân Ban Thường Vụ kêu gọi đồng 
hương hổ trợ và cộng tác trong sinh hoạt chung của 
Cộng Đồng trong thời gian tới. 

Những cái bắt tay, lời chúc mừng chân tình và cả 
những nhắn nhủ, gởi gấm, dặn dò kể cả yêu cầu đã 
được trao đến tân Ban Thường Vụ trước khi chia tay 
nhau ra về. 

 

Hy vọng tân Ban Thường Vụ sớm có thông báo đến 
đồng hương cũng như các đoàn thể về chương trình 
sinh hoạt sắp đến cũng như bắt tay ngay vào những 
công việc đang dở dang trong thời gian qua. 

Một buổi bầu cử suôn sẻ, diễn tiến trong một bầu 
không khí thân ái và có kết quả nhanh chóng nhờ ở 
tinh thần tự nguyện đứng ra gánh vác việc chung; 
nhờ ở tình cảm người đi tham dự với một tâm trạng 
không muốn một Cộng Đồng đã được xây dựng và 
duy trì suốt 30 năm qua bị gián đoạn sinh hoạt để 
cuối cùng có thể dẫn đến một viễn ảnh, mà chẳng 
một ai trông chờ là tự giải thể trong tương lai. Và lời 
nói thắm thiết có lẻ để chấm dứt bài viết ở đây là 
trích lại lời tâm sự của chị Tuyết Lê khi khiêm tốn 
trình bày lý do ra tham gia việc chung: “Tôi chỉ có 
tấm lòng!’’  

*** 

Cộng Đồng Người Vi ệt Tại Hoà-Lan Biểu 
Tình Phản Đối Thủ Tướng VC Nguyễn 
Tấn Dũng (Den Haag 29/9/2011) 

Hoà-Lan, Den Haag (29/9/2011)- Nhận được tin một 
phái đoàn Việt Cộng do Thủ Tướng Nguyễn Tấn 
Dũng cầm đầu đến Hoà-Lan từ ngày 27/9/2011 đến 
ngày 1/10/2011, Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã nhanh 
chóng liên lạc với một số đoàn thể tại Hoà-Lan để 
tìm cách ứng phó. Các đoàn thể gồm Gia Đình Quân 
Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà, Uỷ Ban Hổ Trợ 
Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ tại Vi ệt Nam và 
Đảng Việt Tân đã tình nguyện tham gia vào Ban Tổ 
Chức để tiếp tay với Ban Chấp Hành Cộng Đồng. 
Những đoàn thể khác và môt số đồng hương cũng 
tích cực trợ giúp Ban Chấp Hành Cộng Đồng trong 
việc thông tin hoặc thu thập những dữ kiện liên quan 
đến chuyến đi của Nguyễn Tấn Dũng. 

 

Ngày 26/9/2011, một phái đoàn đại diện Cộng Đồng 
gồm Linh Mục Nguyễn Đức Minh, ông Nguyễn Hữu 
Phước, ông Đinh Ngọc Hiển, Bà Nguyễn Thị Thu 
Vân và cô Phi Nguyễn đã đến Bộ Ngoại Giao để trao 
Thỉnh Nguyện Thư cho chính quyền Hoà-Lan. Bà I. 
Copoolse, quyền Giám Đốc Vụ Á Châu và bà Astrid 
Zonneveld, cố vấn chính sách của chính phủ Hoà-
Lan đã đại diện chính quyền Hoà-Lan ra tiếp đón 
phái đoàn. Trong cuộc nói chuyện, phái đoàn Việt 
Nam đã nêu lên tình trạng vi phạm nhân quyền, đàn 
áp những người bất đồng chính kiến và đàn áp tôn 
giáo ngày càng trầm trọng tại Vi ệt Nam. Linh mục 
Nguyễn đức Minh đã trình bày hiện trạng đàn áp tôn 
giáo qua việc can thiệp của nhà cầm quyền Hà-Nội 
trong việc giáo dục, đào tạo và bổ nhiệm các chức 
sắc tôn giáo, các tín hữu không được đối xử bình 
đẳng trong xã hội, các tài sản của các giáo hội tôn 
giáo bị nhà nước VC cưỡng chiếm vẫn chưa được 
hoàn trả. Ông Nguyễn Hữu Phước bổ túc phần đàn 
áp tôn giáo đối với Phât Giáo, Cao Đài và Hoà-Hảo. 
Ông Phước cũng nêu lên sự đối xử vô nhân đạo của 
Viêt Công đối với tù nhân chính trị Trương Văn 
Sương, lúc sống bị giam giữ trên 33 năm, lúc chết gia 
đình không được phép đem thi hài của ông về nhà để 
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chôn cất. Ông Đinh Ngọc Hiển, bà Nguyễn Thị Thu 
Vân và cô Phi Nguyễn đã nêu lên sự đàn áp những 
người bất đồng chính kiến và tôn giáo, điển hình là 
trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ông Cù 
huy Hà Vũ, ông Phạm Minh Hoàng, các dân oan 
khiếu kiện bị xử tại Bến Tre vào tháng 5/2011, các 
thanh niên thiên chúa giáo bị bắt trong thời gian gần 
đây vì đã tranh đấu cho tự do tôn giáo và tham gia 
các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ 
quyền lãnh thổ và lãnh hải Vi ệt Nam. Các vị đại diện 
chính quyền Hoà-Lan tỏ ra biết rõ tình trạng vi phạm 
nhân quyền và đàn áp tôn giáo  tại Vi ệt Nam, họ đã 
ghi nhận những ý kiến và tiếp nhận Thỉnh Nguyện 
Thư do phái đoàn Viêt Nam trao. Được biết ngoài 
việc đến Bộ Ngoại Giao, thỉnh nguyện thư và một hồ 
sơ gồm danh sách các tù nhân chính trị cũng được 
gởi trực tiếp đến văn phòng của Thủ Tướng Hoà-Lan 
Mark Rutte. 

 

 

Vào lúc 17g00 ngày 29/9/2011 một cuộc biểu tình 
phản đối Thủ Tướng VC và phái đoàn đã diễn ra tại 
địa điểm “Prinsenhof” tại thành phố Den Haag. Tại 
nơi này Thủ tướng VC có cuộc họp mặt và dùng cơm 
tối với các thương gia Hoà-Lan bắt đầu từ lúc 18g00 
theo như chương trình chính thức được loan báo. Sau 
một thời gian gấp rút theo dõi tin tức, Ban Tổ Chức 
cuộc biểu tình đã quyết định chọn địa điểm này làm 
nơi biểu tình, vì đây là nơi có dữ kiện thâu thập chính 
xác nhất  về thời gian và địa điểm Nguyễn Tấn Dũng 
có mặt , sau đó xin phép biểu tình từ 17g00 đến 
19g00 và tiến hành việc gởi thư mời đồng hương. 
Được biết chuyến đi thăm Hoà-Lan lần này của 
Nguyễn Tấn Dũng không được thông báo một cách 

rộng rãi như những vị nguyên thủ quốc gia khác, các 
tin tức chi tiết của chuyến đi hầu như chỉ đuợc tiết lộ 
sau khi sự việc đã xảy ra qua một vài bài báo. 

Từ lúc 16g30 đồng hương từ các nơi đã về tham dự 
cuộc biểu tình. Những lá cờ vàng, cùng với cờ Hoà-
Lan, cờ Đức, Cờ Bỉ  tung bay trong gió; các biểu ngữ 
với nội dung phản đối Nguyễn Tấn Dũng, tố cáo sự 
vi phạm nhân quyền, đòi hỏi trả tự do cho các tù 
nhân chính trị  ngay trước cổng vào “Prinsenhof” đã 
tạo nhiều chú ý cho người dân bản xứ; các tờ truyền 
đơn cũng được phân phối cho những người dân có 
mặt tại địa điểm. Đồng bào đã tập trung trước cổng 
chính của “Prinsenhof” vì đây là cổng chính dẫn vào 
hội trường. Ban Tổ Chức cũng xin phép cảnh sát  và 
cử 4 người đứng tại nơi đậu xe ở cổng sau với biểu 
ngữ “Nguyễn Tấn Dũng ! Go Home”, để dự phòng 
trường hợp Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn có thể 
luồn vào cổng hậu như chúng đã từng làm tại các nơi 
khác… 

 

Đúng 17g00, nghi thức khai mạc bắt đầu, đồng 
hương đã cùng nghiêm trang hướng về quốc kỳ, hát 
quốc ca và tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì 
tổ quốc và đồng bào bỏ mình trên đường tìm Tự Do. 
Ông Nguyễn Hữu Phước, xướng ngôn viên đã giới 
thiệu các phái đoàn về tham dự cuộc biểu tình gồm 
Gia Đình Quân Cán Chính VNCH, Uỷ Ban Hổ Trợ 
Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ tại Vi ệt Nam,Đảng 
Việt Tân, Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, và đặc biệt có 
sự hiện diện của đại diện Cộng Đồng Người Vi ệt và 
Hội Cựu Quân Nhân VNCH đến từ Bỉ Quốc và một 
thanh niên Việt Nam, anh Đinh Quang Lưu đã lái xe 
một mình hơn 700 km từ Berlin, Đức Quốc đến Hoà-
Lan để tham dự cuộc biểu tình. Sau đó, ông Nguyễn 
đắc Trung đã thay mặt Ban Tổ Chức và Ban Chấp 
Hành Cộng Đồng VNTNCS/HL chào mừng các hội 
đoàn và đồng hương đến tham dự cuộc biểu tình. 
Ông ca ngợi tinh thần hy sinh của đồng bào đã không 
quản ngại đường xá xa xôi, có người phải xin nghỉ 
làm, có người ngay sau khi tan học đã cố gắng đến 
tham dự cuộc biểu tình. Tiếp theo đó cuộc biểu tình 
đã thật sôi động với những khẩu hiệu hô vang “Tự 
Do cho Việt Nam”, “Dân Chủ cho Việt Nam”, “Nhân 



                                                                                     Việt Nam Nguyệt San - Số 244 - Tháng 10 / 2011 – Trang 11 

 

Quyền cho Việt Nam”, “Nguyễn Tấn Dũng! Go 
Home”,… kế tiếp Linh Mục Nguyễn đức Minh đã 
trình bày lại chuyến đi tới Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan 
của phái đoàn Cộng Đồng  để trao Thỉnh Nguyện 
Thư cho đại diện chính quyền Hoà-Lan….Trong suốt 
cuộc biểu tình, những bài ca rực lửa đấu tranh chen 
lẫn những phát biểu của các vị đại diện của các Hội 
Đoàn gồm Ông Nguyễn Đức Hồ (Hội Cựu Quân 
Nhân tại Bỉ), ông Trần Hữu Sơn (Nhóm Vinh Danh 
Cờ Vàng), ông Đinh Ngọc Hiển (đảng Việt Tân), 
Ông Huỳnh Bá Đắc (đại diện Cộng Đồng tại Bỉ), ông 
Trần Văn Trân (cựu chủ tịch Cộng Đồng tại Hoà-
Lan), ông Đình Quang Lưu (đến từ Đức Quốc). 
Khoảng 18g00 phái đoàn VC đã lần lượt xuất hiện và 
tiến vào hội trường…chúng đã phải cuối mặt đi 
ngang qua đoàn người biểu tình, lắng nghe những 
tiếng thét phẫn nộ của đồng hương trước khi vào hội 
trường, trái ngược với những luận điệu tuyên truyền 
láo khoét của chúng tại Vi ệt Nam trong những lần đi 
ăn mày viện trợ tại nước ngoài, nào là được “Vi ệt 
Kiều” nồng nhiệt đón tiếp,… Cuộc biểu tình diễn ra 
đầy khí thế từ lúc bắt đầu cho đến 19g00 như đã ấn 
định, nhưng vẫn chưa thấy Nguyễn Tấn Dũng xuất 
hiện. Mặc dầu đã hết thời gian biểu tình, nhiều người 
cũng còn luyến tiếc chưa muốn rời khỏi địa điểm, 
nhưng theo yêu cầu của cảnh sát, đồng hương đã 
chấm dứt cuộc biểu tình trong vòng trật tự. Nhiều 
người vẫn còn thắc mắc không hiểu Nguyễn Tấn 
Dũng “chui” vào hội trường bằng lối nào? Đến 
khoảng 19g45 một số đồng hương còn ở lại khu vực 
biểu tình đã nhìn thấy một số chiếc xe chở Nguyễn 
Tấn Dũng và đồng bọn đến, một đồng hương còn kịp 
giơ khẩu hiệu :”Nguyễn tấn Dũng! Go Home” để đón 
chào hắn, có lẽ hắn đã đến địa điểm trễ hơn dự trù do 
cuộc biểu tình của người Vi ệt Nam. 

Thế Truyền tường thuật 

Buổi Họp Bàn Giao Giữa Cựu và Tân Ban 
Chấp Hành Cộng Đồng 

Vào lúc 14g00 ngày 16/10/2011 tại địa điểm 
Nederhorst den Berg, một buổi họp để bàn giao các 
tài sản và hồ sơ của Cộng Đồng đã được thực hiện 
giữa Cựu BCH/CĐ (nhiệm kỳ 2008-2011) và Tân 
BCH/CĐ (nhiệm kỳ 2011-2014) dưới sự chứng kiến 
của ông Hồng Quốc Lộc, đại diện Hội Đồng Bầu Cử. 

Cựu BCH/CĐ với sự hiện diện của các ông Nguyễn 
Liên Hiệp, Trần Văn Thắng và Hồng Quốc Lộc 
(Tổng Thư Ký và cũng là đại diện của Hội Đồng Bầu 
Cử) 

Tân BCH/CĐ với sự hiện diện của các ông Nguyễn 
đắc Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Vinh và 
bà Miên Thuỵ. 

Ngoài số hiện kim tổng cộng 5.333,42 euro, những 
tài sản khác như máy computer, máy in,  máy ảnh, 
thùng loa âm thanh, cờ…và các hồ sơ giấy tờ của 
Cộng Đồng đã được cựu BCH/CĐ bàn giao đến tân 
BCH/CĐ. 

Các ông Nguyễn Liên Hiệp, cựu chủ tịch cộng đồng, 
ông Nguyễn đắc Trung, tân chủ tịch cộng đồng và 
ông Hồng Quốc Lộc, đại diện Hội Đồng Bầu Cử đã 
cùng ký tên trong biên bản bàn giao. 

Óng Nguyễn Liên Hiệp đại diện cho cựu BCH/CĐ đã 
chúc Tân BCH/CĐ đạt được nhiều thành công trong 
công tác phục vụ đồng hương. Óng Nguyễn đắc 
Trung đã thay mặt Tân BCH/CĐ cám ơn những nỗ 
lực mà cựu BCH/CĐ đã thực hiện để đóng góp cho 
cộng đồng người Vi ệt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan 
và kêu gọi những thành viên trong cựu BCH/CĐ tiếp 
tục hổ trợ Tân BCH/CĐ để họ có thể chu toàn những 
bổn phận mà đồng hương trao phó. 

Buổi họp chấm dứt lúc 17g00. Các thành viên của 
cựu và tân BCH/CĐ đã cùng chụp hình lưu niệm 
trước khi chia tay. 
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Chính Tr ị Hoà Lan Trong Tháng Vừa Qua 

 
 Tháng Mười năm nay là đúng một năm kể từ ngày 
Nội Các Mark Rutte được thành lập. Căn cứ vào 
những diễn biến trên chính trường Hoà Lan trong 
thời gian vừa qua, giới phân tích chính trị đã phỏng 
đoán rằng năm 2012 sẽ là năm quyết định vận mệnh 
của Nội Các này. Họ cho rằng có một số yếu tố khiến 
nó có thể sụp đỗ trong năm tới. 

Đảng PVV 

Thứ nhất là vai trò của đảng PVV. Như chúng ta đều 
biết, Rutte chỉ được lên làm Thủ Tướng vì nhờ có sự 
dung túng của Geert Wilders, vị thủ lãnh đảng này. 
Theo thỏa hiệp dung túng đã ký kết với hai đảng thân 
chính VVD và CDA, Wilders đồng ý ủng hộ Nội Các 
Rutte trong việc ban hành và thực thi một số chính 
sách nội trị, mà trọng tâm là việc cắt giảm chi phí 
quốc gia với 18 tỷ Euro. Vốn là người có khuynh 
hướng “bế quan tỏa cảng,” nên Wilders đã quyết 
định không dung túng Nội Các Rutte trong lãnh vực 
đối ngoại. Do đó Rutte phải tìm sự hậu thuẩn của các 
đảng phái đối lập trong Hạ Viện cũng như Thượng 
Viện để giải quyết những vấn đề thuộc lãnh vực nói 
trên. Wilders cam kết sẽ không bỏ phiếu bất tín 
nhiệm Nội Các Rutte trong trường hợp Nội Các này 
hợp tác với khối đối lập để theo đuổi một chính sách 
đối ngoại trái ngược với quan điểm của đảng PVV. 

Trong năm vừa qua, chiến lược chính trị nước 
đôi của Rutte đã đạt được hai thành quả  đáng kễ. 
Trước hết, hai đảng đối lập D66 và GroenLinks đã 
giúp cho vị Thủ Tướng Hòa Lan có được sự hậu 
thuẩn của đa số tại Hạ Viện trong quyết định gửi một 
phái bộ gồm quân nhân và cảnh sát sang Afghanistan 
để huấn luyện lực lượng cảnh sát đang nằm trong 
giai đoạn phôi thai của quốc gia này. Sau đó, Rutte 
cũng đã tranh thủ được sự đồng thuận của hai đảng 
đối lập nói trên và của đảng PvdA trong quyết định 
viện trợ tài chính cho Hy Lạp, một quốc gia thuộc 
khối Liên Âu đang gặp nguy cơ phá sản.  

Hy Lạp vốn đã mượn quá nhiều tiền của ngân 
hàng tại các quốc gia Bắc Âu cũng như tại Pháp, nên 
bây giờ không đủ sức để trả nợ. Nhưng nếu nước này 
bị phá sản thì những ngân hàng nói trên sẽ gặp khó 
khăn nghiêm trọng và có thể tạo ra một phản ứng dây 
chuyền, đưa đến sự phá sản của những quốc gia Nam 

Âu cũng mang một gánh nợ rất nặng như Ý, Bồ Đào 
Nha và Tây Ban Nha. Ý thức được nguy cơ đó, nên 
cã Nội Các Rutte lẫn ba đảng đối lập nói trên đành 
phải cắn răng chi tiền cho Hy Lạp, tuy họ dư biết 
rằng họ đang gánh nước đổ vào một chiếc thùng có 
thể là vô đáy. 

Cho đến nay, Wilders vẫn làm đúng theo lời 
cam kết và không tạo ra khó khăn nào đáng kể cho 
Rutte trong lãnh vực đối ngoại. Nhưng đã có một số 
dấu hiệu cho thấy ông ta có thể sẽ không còn giữ lời 
hứa trong tương lai. Như chúng ta đều biết, cộng 
đồng Hồi giáo là đối tượng chính của khuynh hướng 
bài ngoại mà Wilders rao giảng từ lâu. Thế nhưng 
trong thời gian gần đây, đề tài này đã trở nên nhàm 
chán, không còn đủ sức lôi cuốn cử tri nữa. Trong 
khi đó, cơn khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp ngày 
lại càng trầm trọng lên thêm, khiến Hòa Lan ngày 
càng phải đóng góp thêm tiền vào quỹ tiền tệ được 
lập ra để “cứu” nước này, trong lúc chính Hòa Lan 
lại phải cắt giảm chi phí cho các dịch vụ công cộng 
như y tế và giáo dục. Wilders do vậy đã chuyển mủi 
dùi tấn công vào Hy Lạp, gay gắt công kích chính 
sách “hoang phí” mà Nội Các Rutte đang theo đuổi 
trong vấn đề này. Ngoài ra, các cuộc thăm dò dân ý 
trong mấy tháng vừa qua cũng cho thấy khối cử tri 
Hòa Lan nói chung và khối cử tri phía sau đảng PVV 
nói riêng càng ngày càng tõ ra thiếu nhẫn nại đối với 
chính sách nói trên. Vì thế cho nên các phân tích gia 
chính trị Hòa Lan tiên đoán rằng Wilders sẽ không 
ngần ngại bỏ rơi Thủ Tướng Rutte khi, theo ông, thời 
cơ để biến đảng PVV thành đảng lớn nhất trong Hạ 
Viện đã đến.  

Đảng CDA 

Yếu tố thứ hai de dọa sự sống còn của Nội Các Rutte 
là tình trạng bất ổn không ngừng trong nội bộ đảng 
thân chính CDA. Như chúng ta biết, sau khi đảng này 
mất phân nữa số ghế tại Hạ Viện trong cuộc bầu cử 
năm 2010, các phần tử hữu khuynh dưới sự lãnh đạo 
của Maxime Verhagen đã quyết định hợp tác với 
đảng VVD và đảng PVV trong việc thành lập và duy 
trì Nội Các Rutte, mặc dù đã gặp sự phản kháng 
quyết liệt của thiểu số thiên tả trong đảng rất dị ứng 
với PVV. Verhagen và những người đồng quan điểm 
với ông tham gia Nội Các nói trên với hy vọng rằng 
bằng cách cầm quyền đảng CDA có thể hồi phục, 
tranh thủ lại được số cử tri đã mất vào tay đảng PVV 
trong cuộc bầu cử Hạ Viện vừa qua. Tuy nhiên, sau 
một năm, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy niềm hy 
vọng nói trên là có căn cứ. Các cuộc thăm dò dân ý 
tiếp tục cho thấy đảng CDA không những chưa giành 
lại được số cử tri đã mất mà thật ra còn đang tiếp tục 
mất cử tri. Điều này đã tạo cơ hội cho khối thiên tả 
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trong đảng chỉ trích quyết định tham chính của cánh 
Verhagen.  

Có lẽ để xoa diệu nỗi căm phẩn của khối này, 
nên đôi khi một vị Thứ Trưởng hay Bộ Trưởng thuộc 
đảng CDA đã xa gần đả kích khuynh hướng bài 
ngoại của đảng PVV và Geert Wilders. Trường hợp 
của Gerd Leers, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Ki ều, là một ví 
dụ điển hình. Cách đây không lâu, ông đã khẳng định 
rằng sự hiện diện của kiều dân tại Hòa Lan làm xã 
hội phong phú lên thêm. Wilders đã phản ứng ngay 
tức khắc. Leers, theo Wilders, là người “nói sảng” và 
vị Bộ Trưởng này đã phải yết kiến Wilders để giải 
thích những lời tuyên bố gây “hiểu lầm” của mình. 

 Giới phân tích chính trị nhận định rằng trong 
một tương lai không xa mấy, sự mâu thuẩn trong nội 
bộ đảng CDA sẽ còn đưa đến một xung đột khác 
nghiêm trọng hơn giữa đảng này và đảng PVV, có 
thể làm cho liên minh thân chính giữa ba đảng VVD, 
PVV và CDA tan rã, với hệ quả là Nội Các do Rutte 
cầm đầu sẽ phải từ chức. Do số tiền rất lớn mà Nội 
Các này đã phải chi ra để tài trợ cho Hy Lạp, sự thâm 
thủng ngân sách quốc gia đã lên cao hơn mức ấn 
định. Vì vậy nó sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn số tiền 18 
tỷ Euro đã được ước hẹn từ trước. Đảng PVV nhất 
định đòi Nội Các Rutte phải cắt giảm số tiền viện trợ 
cho các quốc gia đang phát triển, trong khi đó đảng 
CDA, có thể do ảnh hưởng của cánh tả, lại cho rằng 
đây là một đòi hỏi không thể chấp nhận được.  

Thời gian sẽ cho chúng ta biết sự xung đột 
được tiên đoán này có thật sự xảy ra hay không và 
hậu quả của nó sẽ là như thế nào… 

Đảng PvdA 

Như đã nói, Nội Các Rutte đã phải dựa vào sự hậu 
thuẩn của các đảng đối lập để thực thi chính sách đối 
ngoại của nó. Các đảng này đồng ý làm việc đó, vì 
đường lối đối ngoại của Rutte phù hợp với quan điểm 
chính trị của chính họ. Tuy nhiên, trong năm tới đây 
vị Thủ Tướng Hòa Lan có thể sẽ không còn trông cậy 
vào các đảng đối lập này được nữa. Đảng PvdA là 
đảng đối lập được dự đoán sẽ là đảng dễ chấm dứt 
mọi sự hợp tác với Nội Các Rutte nhất. Vốn là một 
đảng xã hội, PvdA phải tranh giành khối cử tri có thu 
nhập thấp và thiên tả với đảng SP. Trong lãnh vực 
đối ngoại, SP là một đảng có tinh thần bài ngoài 
không kém đảng PVV. Tại Hạ Viện, SP đã liên tiếp 
bỏ phiếu chống chính sách tài trợ Hy Lạp của Nội 
Các Rutte, một lập trường được tuyệt đại đa số cử tri 
tại Hòa Lan tán thành. Vì thế cho nên số ghế Hạ Viện 
của đảng này ngày càng tăng theo các cuộc thăm dò 
dân ý, trong khi số ghế của đảng PvdA thì ngày càng 
nhỏ lại trong các cuộc thăm dò ấy.  

Job Cohen, thủ lãnh đảng PvdA, thường biện 
minh cho sự hợp tác “bán chính thức” nói trên với 
Nội Các Rutte bằng lý luận rằng PvdA phải đặt 
quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi đảng. Nhưng 
như sự bành trướng của đảng SP trong các cuộc thăm 
dò dân ý cho thấy, lý luận này đã không thuyết phục 
được cử tri.  

Với ba mươi ghế, đảng PvdA là đảng đối lập 
lớn nhất trong Hạ Viện. Nếu đảng này, dưới sự áp 
lực của cử tri, không tiếp tục hậu thuẩn cho Nội Các 
Rutte trong lãnh vực đối ngoại nữa, thì nó sẽ gặp 
thảm bại trong Hạ Viện và do đó mất dần uy tín, cuối 
cùng đưa đến sự sụp đổ của Nội Các. Viễn ảnh này 
được giới phân tích xem như là yếu tố thứ ba có thể 
làm cho Rutte mất ghế Thủ Tướng trong năm tới.  

 

Ông Năm Chuột tổng hợp các nguồn tin lấy 
từ báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh và mạng 

lưới thông tin toàn cầu. 
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Tin Cộng Đồng Hải Ngoại 
 

Tổng thống Mỹ chọn bác sĩ gốc Việt làm cố 
vấn 
Thứ Ba, 11 Tháng 10 Năm 2011 08:27 
BS Nguyễn Thanh Tùng sẽ là một Cố vấn trong Ủy 
Ban Cố Vấn Người Hoa Kỳ Gôc Châu Á.....của 
 chính quyền Obama 
 

 
Ảnh bác sĩ Tùng trên Facebook. 
 
Ngày 8.10, White House phát đi thông báo cho biết, 
Tổng Thống Barack Obama đã đưa ra ý định bổ 
nhiệm một số người vào các chức vụ trong chính 
quyền của ông, trong số đó có một bác sĩ gốc Việt. 
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã được Tổng Thống 
Obama chọn để sắp tới bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn 
về Người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương. Bác sĩ 
Tùng là giáo sư y khoa tại trường đại học University 
of California-San Francisco (UCSF). 
 
Ông phụ trách giảng dạy và chăm sóc y tế cho một 
cộng đồng đa sắc tộc. Ông cũng là giám đốc một dự 
án giúp thăng tiến sức khỏe trong cộng đồng Việt 
Nam, đồng thời là nhà nghiên cứu đứng đầu chương 
trình huấn luyện, nghiên cứu, tạo ý thức về bệnh ung 
thư cho cộng đồng Á châu ở UCSF. 
Bác sĩ Tùng tham gia tích cực vào các chương trình 
phòng ngừa, giáo dục về bệnh ung thư và cũng nhận 
được những giải thưởng liên quan. Ông tốt nghiệp cử 
nhân ngành Triết học tại đại học Harvard và văn 
bằng y khoa từ đại học Stanford School of Medicine. 
 
Chuyện một thi ếu tá TQLC M ỹ gốc Việt 
Tác Giả: Huy Phương/Người Vi ệt    
 Thứ Sáu, 07 Tháng 10 Năm 2011 07:38 
 
Chuyện xưa bỏ qua được, chuyện nay mới là đau xót 
Phạm Trần Anh Tuấn ra đời năm 1970 tại quận Ðất 
Ðỏ, Phước Tuy trong một gia đình nông dân nghèo, 
mà kẻ thù mấy đời của gia đình là Việt Minh Cộng 
Sản. Ông Cố của Tuấn đã bị Việt Minh giết, ông Nội 
bị chặt đầu bỏ ngoài đường lộ và thân phụ của ông, 

một sĩ quan VNCH bị tử thương vì Việt Cộng phục 
kích trong một lần hành quân mở đường tại Chi Khu 
Ðất Ðỏ. 
Tuy vậy, khi nói về những người đã gây tang tóc cho 
mấy đời gia đình ông, Thiếu Tá Anh Tuấn cho rằng 
có thể ông không thù hận Việt Cộng vì đó là mối thù 
cá nhân, nhưng ông ghét Việt Cộng vì chế độ này đã 
đưa dân tộc Việt Nam đến bên bờ vực thẳm. Ông đã 
có chú, bác bị tập trung trong các nhà tù Cộng Sản 
sau tháng 4, 1975, gia đình ông đã trải qua những 
ngày khốn khổ trong vùng kinh tế mới, tuy vậy 
những gì mà ông thấy xẩy ra trên đất nước bây giờ 
làm cho lòng ông đau xót. 
 

  
Thiếu tá Phạm Trần Anh Tuấn. 
 (Ảnh: Huy Phương/Người Vi ệt) 
 
Trong thời gian ở Việt Nam, tuy chỉ theo học được 
đến lớp 7, hiện nay Thiếu Tá Tuấn đọc và viết được 
tiếng Việt rất giỏi và luôn luôn theo dõi tình hình 
thời sự, nhất là những gì đang xẩy ra tại Vi ệt Nam. 
Suy nghĩ về chế độ đang cai trị đất nước, ông cho 
rằng, tuy chiến thắng năm 1975, Cộng Sản đã chọn 
con đường sai lầm mà không bao giờ nhận khuyết 
điểm, không những đưa dân tộc đến chỗ nghèo đói 
mà còn làm cho xã hội tha hóa về mặt đạo đức. 
Thân phụ của Phạm Trần Anh Tuấn là Trung Úy 
Phạm Ngọc Châu, xuất thân từ trường Thiếu Sinh 
Quân Vũng Tàu và tốt nghiệp khóa 24 SQTB Thủ 
Ðức, phục vụ trong Lực Lượng Ðặc biệt VNCH, Biệt 
Kích Lôi Hổ ở Ðà Nẵng. Ðầu năm 1972, trong thời 
gian “Việt Nam Hóa Chiến Tranh,” Trung Úy Phạm 
Ngọc Châu được đưa về TK Phước Tuy, và vì muốn 
gần gũi gia đình, Trung Úy Châu tình nguyện về Chi 
Khu Ðất Ðỏ. Chỉ trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ 
dẫn trung đội mở đường, Trung Úy Châu đã bị phục 
kích tử thương. Lúc bấy giờ Phạm Trần Anh Tuấn 
chỉ mới được 18 tháng tuổi. 
Sau tháng 4, 1975, gia đình của Cố Ðại Úy Phạm 
Ngọc Châu bị bắt đi vùng kinh tế mới Bà Tô, thuộc 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa. Sau bốn năm chịu 
cảnh thiếu thốn ở chốn rừng thiêng nước độc và các 
con không có cơ hội đến trường, tháng 12, 1979, bà 
mẹ của Phạm Trần Anh Tuấn quyết định đưa các con 
trốn về lại Bà Rịa và dẫn đứa con trai lớn vượt biển. 
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Cuộc ra đi tìm đường sống thành công, hai mẹ con bà 
đến định cư tại San Francisco, không thân thích, 
không tài sản, không Anh ngữ, sống đã khó, còn lo 
chuyện làm sao đem các con từ bên nhà sang. Mãi 
đến 8 năm sau (1986), bà mới bảo lãnh cho ba đứa 
con còn lại, trong đó có Phạm Trần Anh Tuấn sang 
Mỹ. Lúc mẹ và anh ra đi, Tuấn chỉ mới lên 9 tuổi, 
hằng ngày phải theo ông ngoại, ra sông, vào những 
lúc thủy triều xuống chài cá, tôm để kiếm sống, mỗi 
đêm thường khóc vì thương mẹ, không bao giờ mơ 
ước mình có ngày đến Mỹ, tốt nghiệp đại học BA 
(International Relations), MBA (Financial 
Management), và trở thành một sĩ quan của một quân 
đội hàng đầu của thế giới. 
Phạm Trần Anh Tuấn đến Mỹ năm 1986 và được vào 
lớp 10. Khác với những học khu khác trên đất Mỹ, 
San Francisco có trường học đặc biệt cho di dân mới 
đến, Tuấn vào trường Newcomer High School, rồi tốt 
nghiệp trung học George W. High năm 1989. Ngay 
tháng 11 năm đó, Anh Tuấn nối tiếp con đường binh 
nghiệp của cha anh, tình nguyện vào binh chủng 
TQLC Hoa Kỳ. (Người anh cả vượt biên theo mẹ, 
Phạm Ngọc Tuân cũng đã phục vụ trong binh chủng 
TQLC Mỹ 4 năm). Tuấn bắt đầu binh nghiệp với 
ngành pháo binh, sau đó chuyển sang ngành tài 
chánh khi được thăng cấp sĩ quan năm 1997. Trong 
gần 20 năm quân ngũ, PT Anh Tuấn đã có mặt trên 
các chiến trường Kuwait trong chiến dịch Bão Sa 
Mạc, Ðông Timor, Iraq, Afghanistan... Tuấn đã từng 
làm cố vấn cho một tiểu đoàn Cảnh Sát Dã Chiến ở 
Baghdad, sĩ quan đặc trách cho chương trình Xây 
Dựng Nông Thôn tại Helmand, Afghanistan. Hiện 
nay Thiếu Tá PT Anh Tuấn giữ chức vụ thanh tra và 
huấn luyện viên thuộc Trung Ðoàn 23, Sư Ðoàn 4 
TQLC Trừ Bị tại San Bruno, California. 
Trong ngày Ðại Hội Gia Ðình Mũ Ðỏ tổ chức tại 
Nam Cali vào tháng 8, 2011, Ðại Tá Nhảy Dù Lương 
Xuân Việt hiện diện trên sân khấu cùng với Thiếu Tá 
TQLC Phạm Trần Anh Tuấn, khi trao lá cờ Mỹ đã 
treo tại Afghanistan cho ban tổ chức, đã giới thiệu 
ông là hậu duệ của TQLC-VNCH phục vụ trong binh 
chủng Nhảy Dù, và Thiếu Tá Tuấn là hậu duệ của 
Biệt Kích Dù phục vụ trong binh chủng TQLC. 
Thiếu Tá PT Anh Tuấn luôn luôn nhớ đến người mẹ, 
một quả phụ VNCH, trong số phận ngặt nghèo, đã 
vươn lên, vượt qua bao nhiêu khó khăn để tìm con 
đường sống cho những đứa con. Không có bà, Phạm 
Trần Anh Tuấn mãi mãi là anh dân quê, chài lưới ven 
con sông Thủ Lựu, Bà Rịa, Vũng Tàu, ngày ngày 
kiếm sống, không hề có chút tương lai. Phạm Trần 
Anh Tuấn mang ơn nước Mỹ và muốn phục vụ đất 
nước này một cách trực tiếp, hữu hiệu trong vai trò 
một người lính TQLC hiện dịch 
 
 

Tin Thế Giới 
 
Mi ến Điện bắt đầu thực hiện lệnh ân xá 
Cập nhật: 11:26 GMT - thứ tư, 12 tháng 10, 2011  

 
Diễn viên hài nổi danh Zarnaga bị bắt do chỉ trích 
việc xử lý tình hình trong trận bão Nargis của chính 
quyền. 
 
Giới chức Miến Điện đã thả hàng chục tù nhân, bao 
gồm cả tù chính trị, vào lúc bắt đầu thực hiện lệnh ân 
xá rộng rãi. 
Lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi cho biết 
tính đến nay, đã có hơn 100 tù chính trị được thả. 
Diễn viên hài nổi tiếng, Zarganar, là một trong những 
người đầu tiên được trả tự do. 
Ông bị bắt hồi năm 2008 sau khi công khai chỉ trích 
việc ứng phó với cơn bão Nargis, trận thiên tai đã 
cướp đi hơn 140.000 sinh mạng. 
Phát biểu với BBC ngay sau khi được thả, Zarganar 
tỏ ra cảnh giác với sự tự do vừa được hưởng, và nói 
đây là sự tự do có điều kiện. "Nếu tôi làm điều gì sai, 
họ sẽ tống giam tôi trở lại", ông nói. 
"Hôm nay tôi không thấy hạnh phúc," ông nói, "bởi 
vì có rất nhiều người bạn của tôi vẫn còn ở trong tù." 
Được biết các nhà lãnh đạo của một cuộc nổi dậy thất 
bại hồi năm 1988 vẫn còn trong tù. 
Hôm thứ Ba, chính phủ nói hơn 6.000 tù nhân sẽ 
được trả tự do, nhưng không rõ trong số đó có bao 
nhiêu người là tù nhân chính trị. 
Danh sách những người được thả vẫn chưa được 
công bố. 
Tù nhân chính trị 
Phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ 
(NLD) của bà Aung San Suu Kyi là Nyan Win nói 
rằng theo như ông biết, khoảng 120 tù nhân chính trị 
đã được thả. 
Tin cho hay một số các nhà sư cũng nằm trong số 
những người được trả tự do, nhưng hiện đang có 
những tin tức trái ngược về việc liệu trong số đó có 
bao gồm một trong những nhà lãnh đạo của giới tăng 
lữ, nhà sư Shin Gambira, hay không. 
Ông đã lãnh đạo cuộc biểu tình đường phố hồi năm 
2007, là sự kiện đã bị chính quyền quân sự trước đây 
đàn áp thẳng tay.Các tường thuật ban đầu nói ông 
được thả, nhưng tin này sau đó bị một số nhà hoạt 
động bác bỏ. 
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Các quốc gia phương Tây hiện đang áp lệnh trừng 
phạt lên Miến Điện, và một trong những lý do quan 
trọng dẫn đến việc trừng phạt là vấn đề tù nhân chính 
trị. 
Người ta cho rằng con số tù nhân chính trị ở Miến 
Điện là khoảng 2.000 người, trong đó gồm các nhà 
báo, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, những người 
chỉ trích chính phủ, các nhà sư tham gia vào cuộc 
biểu tình chống chính phủ hồi 2007 và các thành viên 
của các nhóm sắc tộc Miến Điện đòi quyền tự trị lớn 
hơn. 
 
Nobel Hoà Bình trao cho 3 phụ nữ đấu 
tranh bất bạo động 
 
Ủy ban Nobel Na Uy hôm 7-10-2011 loan báo Giải 
Nobel Hòa bình 2011 được trao cho 3 phụ nữ là 
Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf của nước Liberia, 
cùng nhà hoạt động cho hòa bình Leymah Gbowee 
cũng của nước này, và nhà tranh đấu nữ quyền 
Tawakkul Karman của nước Yemen. 
 

 
 
Từ trái sang phải: Nhà đấu tranh nhân quyền 
Tawakkul Karman (Yemen); Nhà hoạt động hòa bình 
Leymah Gbowee (Liberia); và Tổng thống Ellen 
Johnson Sirleaf (Liberia) đồng đoạt giải Nobel Hòa 
Bình năm 2011 
 
Ủy Ban Nobel nói rằng 3 phụ nữ vừa kể cùng đoạt 
giải thưởng cao quí này vì “cuộc tranh đấu bất bạo 
động của họ cho sự an toàn của phụ nữ và cho quyền 
phụ nữ được tham gia đầy đủ vào công tác xây dựng 
hòa bình". 
Bà Ellen Johnson - Sirleaf, 72 tuổi, là nữ tổng thống 
đầu tiên được bầu lên một cách tự do tại Phi Châu 
năm 2005. Nhà lãnh đạo Liberia này được ca ngợi về 
những nỗ lực cho hòa bình, thúc đẩy cho sự phát 
triển kinh tế và xã hội và tăng cường vị thế của phụ 
nữ. 
Nhà hoạt động Leymah Gbowee, 39 tuổi, từng huy 
động và tổ chức tập hợp phụ nữ từ các nhóm thiểu số 
và tôn giáo khác biệt nhau, như phụ nữ Cơ đốc giáo 
và Hồi giáo, cùng tham gia một loạt những cuộc biểu 
tình ngồi lỳ và biểu tình bất bạo động, giúp chấm dứt 
cuộc chiến tại Liberia. Song song là những hoạt động 
đấu tranh của bà nhằm bảo đảm cho phụ nữ được 
quyền tham gia bầu cử. 

Trong khi đó, nhà tranh đấu Tawakkul Karman của 
Yemen, 32 tuổi, là một nhân vật tranh đấu hàng đầu 
ở Yemen trong cuộc vận động Mua xuân Ả rập, được 
tuyên dương đã đóng một vai trò lãnh đạo trong cuộc 
tranh đấu cho nữ quyền và dân chủ và hòa bình tại 
quốc gia Yemen. 
Ba nhà đấu tranh nữ này sẽ chia nhau giải thưởng 
hiện kim khoảng 1 triệu rưỡi đô la tại buổi lễ trao 
giải ở Oslo vào ngày 10 tháng 12 tới đây. 
Ủy ban Nobel cho biết họ hy vọng giải thưởng Nobel 
Hòa bình năm nay dành cho ba phụ nữ nói trên sẽ 
giúp chấm dứt tình trạng đàn áp phụ nữ hiện vẫn xảy 
ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như thực hiện 
tiềm năng lớn lao vì dân chủ và hòa bình mà nữ giới 
có thể đại diện. 
Nguồn: 
http://diendanctm.blogspot.com/2011/10/giai-nobel-
hoa-binh-2011-trao-cho-3-nu.html 
 
Đồng sáng lập Apple Steve Jobs qua đời 
Cập nhật: 03:21 GMT - thứ năm, 6 tháng 10, 2011  

 
Apple đã mất đi một tài năng xuất chúng 
 
Đồng sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành hãng 
Apple, người đã mang đến cho thế giới Iphone và 
Ipad, đã qua đời ở tuổi 56 sau thời gian dài chống 
chọi với căn bệnh ung thư. 
Hãng công nghệ máy tính khổng lồ Apple của Hoa 
Kỳ đã chính thức thông báo tin buồn này vào thứ Tư 
5/10. 
"Sự xuất chúng, đam mê và năng lượng tràn đầy của 
Steve là khởi nguồn cho vô số những sáng tạo đã 
không ngừng làm giàu có và nâng cao cuộc sống của 
tất cả chúng ta. Thế giới trở nên tốt đẹp rất nhiều vì 
có Steve”, Apple chia sẻ. 
 
Năm 2004, Jobs tuyên bố với công chúng ông bị ung 
thư tuyến tụy, một căn bệnh hiếm gặp. 
Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates nói "ảnh 
hưởng sâu rộng" của Jobs sẽ còn tiếp tục “lan toả đến 
nhiều thế hệ tương lai”. 
Gates nói thêm: "Trong số những người chúng ta có 
may mắn được làm việc chung với ông ấy, đó là 
niềm vinh hạnh hết sức lớn lao. Tôi sẽ nhớ Steve vô 
cùng.” 
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Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bày tỏ sự kính 
trọng: “Michelle và tôi rất đau buồn khi biết tin Steve 
Jobs qua đời. Steve là một trong những nhà phát 
minh vĩ đại nhất nước Mỹ, ông ấy có đủ dũng khí để 
suy nghĩ một cách khác biệt, đủ mạnh mẽ để tin rằng 
mình có thể thay đổi thế giới, và đủ tài năng để thực 
hiện điều đó". 
Thị trưởng New York Michael Bloomberg cho biết: 
“Nước Mỹ đã mất đi một thiên tài người sẽ được nhớ 
đến cùng với Einstein và Edison, người mà nhũng ý 
tưởng của ông sẽ định hình thế giới trong nhiều thế 
hệ tiếp theo.” 
Một thông cáo phát đi từ gia đình Steve Jobs cho biết 
vợ và con ông đã ở bên cạnh ông khi ông thanh thản 
đi vào cõi vĩnh hằng hôm thứ Tư ngày 5/10. 
“Đối với công chúng, Steve được biết đến như một 
con người có tầm nhìn. Nhưng trong cuộc sống riêng, 
ông là người rất quý trọng gia đình,” bản thông cáo 
viết và cảm ơn những ai đã cùng cầu nguyện cho ông 
trong suốt năm cuối đời của ông. 
 
Treo cờ rủ 
Cờ treo rủ bên ngoài trụ sở Apple ở Cupertino, bang 
California, trong khi những người hâm mộ ông đã 
thức trắng đêm và để lại những lời chia buồn bên 
ngoài các cửa hàng của Apple trên khắp thế giới. 
Người sáng lập mạng xã hội Facebook Mark 
Zuckerberg cảm ơn Jobs đã chứng tỏ rằng ‘những gì 
ông tạo ra có thể thay đổi thế giới’, còn Chủ tịch và 
Giám đốc điều hành tập đoàn Sony Howard Stringer 
nói ‘kỷ nguyên số đã mất đi ngọn đèn dẫn đường.” 
Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, vốn đang vướng 
vào một cuộc tranh chấp pháp lý với Apple về bằng 
sáng chế, ca ngợi Jobs vì những ‘thay đổi mang tính 
cách mạng trong ngành công nghệ thông tin’. 
“Tinh thần sáng tạo và những thành tựu phi thường 
của ông sẽ được mọi người ở khắp nơi trên thế giới 
mãi ghi nhớ,” Giám đốc điều hành Choi Gee-Sung 
của Samsung nói. 
 
Steve Jobs nổi tiếng là một lãnh đạo mạnh mẽ, khắt 
khe và khai phá những lĩnh vực công nghệ còn bỏ 
ngỏ, chẳng hạn như chuột máy tính và giao diện sử 
dụng các biểu tượng thay vì chữ, và làm cho chúng 
trở nên phổ biến với công chúng. 
Ông là người đã đưa các sản phẩm máy tính iMac, 
máy nghe nhạc số iPod, điện thoại thông minh 
iPhone và máy tính bảng iPad. Ông qua đời chỉ một 
ngày sau khi Apple cho ra mắt mẫu iPhone 4S mới 
nhất. 
Với giá trị thị trường ước tính vào khoảng 351 tỉ đô 
la, Apple hiện là công ty có giá trị nhất trong thế giới 
công nghệ. 
 

Hơn bất cứ lãnh đạo doanh nghiệp nào khác, Steve 
Jobs là gương mặt không thể tách rời với Apple mà 
ông đồng sáng lập vào những năm 1970. 
Là gương mặt đại diện của Apple, Jobs đại diện cho 
tâm huyết của công ty trong lĩnh vực công nghệ cao 
và những thiết kế mang tính thời trang. 
 
Mỹ phá kế hoạch ám sát của Iran 
Cập nhật: 04:27 GMT - thứ tư, 12 tháng 10, 2011  
 

 
 
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói âm mưu 
này được lên 'kế hoạch, tài trợ và chỉ đạo bởi Iran' 
Mỹ cho biết nước này đã phá âm mưu ám sát đại sứ 
Ả Rập Saudi ở Washington bằng chất nổ của những 
kẻ có dính líu đến Iran. 
Hai người đàn ông đến từ Iran, một người đã được 
nhập tịch Hoa Kỳ, đã bị kết tội mưu sát, Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder cho biết. 
Âm mưu này có nguồn gốc từ Iran và do lực lượng 
Quds thuộc Lữ đoàn vệ binh cách mạng Iran lên kế 
hoạch, ông nói thêm. 
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt kê Iran là 'nước tài trợ' 
cho khủng bố kể từ năm 1984. 
Ông Holder nói âm mưu khủng bố này là sự 'vi phạm 
trắng trợn trước luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế' 
vốn được 'lên kế hoạch, tài trợ và chỉ đạo bởi Iran'. 
‘Hài kịch’ 
Hãng thông tấn chính thức của Cộng hoà Hồi giáo 
Iran gọi cáo buộc này là một “chiến dịch tuyên 
truyền” của Chính phủ Mỹ nhằm chống lại Tehran. 
Các cáo buộc là một 'vở hài kịch do nước Mỹ dàn 
dựng', phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran Ramin 
Mehmanparast nói với hãng thông tấn Fars của Iran. 
Đại sứ quán Ả Rập Saudi ở Washington DC cho biết 
âm mưu này là sự 'vi phạm đáng khinh các quy định, 
các chuẩn mực và các hiệp ước quốc tế, và đi ngược 
lại những quy tắc của nhân loại'. 

 
 
Manssor Arbabsiar trong 
phiên tòa tại New York  
 
Một trong hai người bị 
bắt có tên là Manssor 
Arbabsiar, 56 tuổi, người 
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đã đươ ̣c̣ nhập tịch Mỹ và có hai hộ chiếu Mỹ và Iran. 
Ông này bị bắt giữ tại sân bay John F Kennedy ở 
New York hôm 29/9 và đã thừa nhận có dính líu đến 
âm mưu này, Bộ trưởng Tư pháp Holder cho biết  
 
Người bị bắt còn lại là Gholam Shakuri sống ở Iran 
và là thành viên của lực lượng Quds. 
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm 24/ 05/2011, 
Manssor Arbabsiar đã liên lạc với ṃôt người vốn là 
người chỉ điểm cho Cơ quan phòng chống ma túy 
Hoa Kỳ và đang đóng vai là một thành viên của băng 
đảng buôn ma tuý Mexico. 
 
Theo lời khai của những kẻ bị b́ắt thì sau một loạt 
các cuộc họp bàn, các chi tiết về một âm mưu đã 
được hình thành mà trong đó các thành viên chính 
phủ Iran chi trả 1,5 triệu đô la cho vịêc ám sát đại sứ 
Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir trên đất Mỹ. 
Các quan chức bộ tư pháp nói rằng mục tiêu ban đầu 
của kế hoạch này là toà đại sứ Ả Rập Saudi. 
 
Tuy nhiên, trong những cuộc nói chuyện mà Mỹ bí 
mật ghi âm, Arbabsiar cũng bị buộc tội là đã tính đến 
vịêc ám sát vị đại sứ tại một nhà hàng bất chấp khả 
năng có thể gây thương vong lớn. 
Kế hoạch này lẽ ra đã được thực hiện bằng chất nổ, 
Holder nói. Tuy nhiên ông nói thêm rằng chất nổ đã 
không hề được sử dụng do đó không gây nguy hiểm 
cho công chúng. 
 
Bộ trưởng Holder cũng nói là Arbabsiar đã chuyển số 
tiền 100,000 đô la vào một tài khoản ngân hàng ở Mỹ 
cho người chỉ điểm như là tiền trả trước với sự đồng 
ý của ông Shakuri. 
Arbabsiar và Shakuri bị buộc tội mưu sát một quan 
chức nước ngoài, âm mưu dùng vũ khí và âm mưu 
thực hiện hành vi khủng bố quốc tế. 
 
Được biết, Tổng thống Barack Obama đã được thông 
báo về âm mưu này hồi tháng 6/2011 và luôn được 
cập nhật tình hình. 
 
Mập mờ về số phận con trai Gaddafi 
Cập nhật: 04:22 GMT - thứ năm, 13 tháng 10, 2011  
 

 
Mutassim Gaddafi 
là cố vấn an ninh 
quốc gia cho cha 
mình 
 
Hiện ở Libya đang 

có nhiều thông tin trái ngược về số phận của một 
trong số những người con trai của nhà lãnh đạo bị lật 
đổ Muammar Gaddafi. 

Các hãng thông tấn dẫn lời các nhân vật trong Hội 
đồng Chuyển giao quốc gia (NTC) rằng Mutassim 
Gaddafi đã bị bắt tại Sirte, thành phố đang chìm 
trong giao tranh và cũng là quê nhà của ông Gaddafi. 
Tuy nhiên, các quan chức tại thành trì của NTC ở 
Benghazi không xác nhận thông tin này, vốn khơi 
mào cho những loạt súng ăn mừng ở nhiều thành 
phố. 
Lực lượng NTC cho biết sau các cuộc giao tranh ác 
liệt, hiện tại họ đã kiểm soát hầu hết Sirte. 
Gaddafi ở đâu? 
Trước đây đã có nhiều tin tức sai lệch về việc bắt giữ 
các nhân vật cấp cao trong chính quyền Đại tá 
Gaddafi, trong đó có một con trai khác của Gaddafi 
là Saif al-Islam và phát ngôn viên của ông ta là 
Moussa Ibrahim. 
Nhưng nếu được xác nhận, thì việc bắt được 
Mutassim Gaddafi sẽ là một bước đột phá lớn cho 
lực lượng NTC, phóng viên BBC Caroline Hawley ở 
Tripoli cho biểt. 
"Tôi hy vọng sẽ được công bố giải phóng trong vòng 
chưa đầy một tuần lễ, sau khi chúng tôi giải phóng 
Sirte." 
Mustafa Abdul Jalil, người đứng đầu NTC 
Mutassim Gadhafi là sỹ quan cấp cao trong quân đội 
của Đại tá Gaddafi và đồng thời là cố vấn an ninh 
quốc gia cho cha mình. 
Các nhà phân tích cho rằng NTC muốn thẩm vấn 
Mutassim Gadhafi để truy ra nơi trú ẩn của Gaddafi 
cũng như các thành viên khác trong gia đình như Saif 
và một người con trai khác nữa là Khamis. Cả hai 
đều là những nhân vật quan trọng trong chế độ 
Gaddafi. 
Đại tá Gaddafi được tin là đang lẩn trốn trong khu sa 
mạc miền nam ở Libya. Phe ủng hộ ông cũng đang 
cố thủ ở thị trấn Bani Walid. 
Hãng Reuters dẫn lời các quan chức NTC rằng 
Mutassim bị bắt khi đang tìm cách trốn khỏi Sirte 
trên một chiếc xe cùng với một gia đình. Các quan 
chức nói ông ta đã được đưa tới Benghazi và đang bị 
giam giữ trong một doanh trại quân đội. 
Đại tá Abdullah Naker nói với Reuters rằng 
Mutassim bị bắt vào hôm 12/10. 
Cố vấn của NTC Abdelkarim Bizama nói với hãng 
thông tấn AFP rằng Mutassim “bị bắt ở Sirte và đã 
được đưa tới Benghazi” vào thứ Tư 12/10. 
Sự hiện diện của Mutassim Gadhafi cùng nhiều thành 
viên cấp cao khác trong chính quyền của ông 
Gadhafi tại Sirte được tin là lý do giải thích vì sao 
các chiến binh phe ủng hộ ở đây lại chống trả quyết 
liệt đến như vậy. 
 
'Chi ến thắng đến gần' 
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Thông tin Mutassim Gaddafi bị bắt làm bùng phát 
các hoạt động ăn mừng khắp Libya 
Hôm thứ Tư 12/10, người đứng đầu NTC Mustafa 
Abdul Jalil cho hay ông lạc quan vì họ sẽ sớm được 
tuyên bố toàn thắng. 
“Tôi hy vọng trong vòng chưa đầy một tuần lễ nữa 
chúng tôi sẽ công bố giải phóng đất nước sau khi 
chúng tôi đã giải phóng Sirte”, ông Jalil phát biểu tại 
cuộc họp báo với Thủ tướng Tunisia Caid Essebsi 
hiện đang ở thăm Benghazi. 
“Và chưa tới một tháng nữa chúng tôi sẽ thành lập 
chính phủ chuyển tiếp mà phụ nữ và thanh niên sẽ có 
vai trò trong đó,” ông nói. 
NTC cho biết chiếm được Sirte sẽ là bước tiến quan 
trọng tiến đến việc kiểm soát toàn bộ Libya, giúp họ 
kiểm soát hoàn toàn các hải cảng của đất nước. 
Hàng ngàn thường dân đã rời bỏ thành phố trong 
những tuần gần đây. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về 
con số người ở lại vốn đang đối mặt với tình trạng 
thiếu thực phẩm, thuốc men và nước uống. 
Xe cộ rời khỏi Sirte đều bị chặn và lục soát tại chốt 
kiểm soát của NTC nhằm ngăn chặn các chiến binh 
ủng hộ Gaddafi đóng giả làm dân thường trốn thoát. 
 
Hải quân Ấn 'vẫn tiếp tục vào Biển Đông' 
Cập nhật: 10:34 GMT - thứ năm, 13 tháng 10, 2011  
 

 
 
Bộ trưởng AK Antony phát biểu về vấn đề Biển 
Đông trong Hội nghị Các chỉ huy Hải quân Ấn Độ. 
Ấn Độ vừa lên tiếng tuyên bố tàu chiến nước này sẽ 
tiếp tục hoạt động tại Biển Đông và bảo vệ các lợi 
ích của Ấn Độ ở đây, bất chấp việc Trung Quốc 
tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ khu vực. 
Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông 
với một số quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam. 
Cuộc tranh cãi về chủ quyền đối với vùng biển mà 
Trung Quốc gọi là Nam Hải đã được nhắc tới tại Liên 
Hiệp Quốc, và Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ 
sự can thiệp nào. 

 
Hôm 12/10, báo The Tribune của Ấn Độ ấn bản điện 
tử có bài tường thuật, theo đó Bộ trưởng Quốc phòng 
AK Antony nói: "Để bảo đảm cho việc qua lại thông 
suốt và an toàn của tàu bè thương mại, Ấn Độ sẽ tiếp 
tục vào vùng biển này để tham gia tập trận hải quân 
nhằm bảo vệ các lợi ích căn bản của mình." 
Tuy nhiên, ông bộ trưởng nói rõ rằng sẽ không có 
chuyện tăng sự hiện diện quân sự của Ấn Độ tại Biển 
Đông. 
Phát biểu của ông AK Antony được đưa ra trước giới 
truyền thông bên lề Hội nghị Các chỉ huy Hải quân 
Ấn Độ. 
Tuyên bố được đưa ra chỉ vài tuần sau cuộc khẩu 
chiến giữa hai nước láng giềng Trung Quốc và Ấn 
Độ, và đúng vào dịp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn 
Sang có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. 
Vụ đụng chạm đầu tiên giữa Ấn Độ và Trung Quốc 
xảy ra hồi cuối tháng Bảy, khi tàu hải quân INS 
Airavat của Ấn Độ rời cảng Nha Trang đi trong khu 
vực Biển Đông và bị một tàu chiến Trung Quốc phát 
tin qua sóng radio, đòi vị thuyền trưởng xác định 
danh tính con tàu của Ấn cũng như lý do khiến tàu 
hiện diện tại vùng biển này. 
"Hợp tác chặt chẽ" 
Ba tuần trước, hãng dầu khí của Ấn Độ, ONGC, loan 
báo sẽ hoạt động thăm dò tại hai lô dầu khí ngoài 
khơi Vi ệt Nam.  
 
Ấn Độ tỏ rõ quan điểm rằng đây là vùng biển chủ 
quyền của Việt Nam và các dàn khoan của Ấn Độ sẽ 
được bảo vệ trước bất kỳ sự gây hấn nào. 
Cũng trong ngày 12/10, bất chấp sự phản đối của 
Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam đã ký kết thỏa 
thuận thúc đẩy việc  khai thác dầu khí tại Biển Đông, 
bên cạnh một loạt các thỏa thuận khác nhằm củng cố 
quan hệ thương mại, an ninh và hợp tác chiến lược 
giữa hai quốc gia.  
Trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch Việt Nam, 
ông Trương Tấn Sang và Thủ tướng Manmohan 
Singh đã có các cuộc thảo luận về những quyền lợi 
chung. 
 
Sau cuộc gặp gỡ với ông Sang, thủ tướng Ấn Độ nói 
với báo giới: "Ấn Độ và Việt Nam là hàng xóm trên 
biển với nhau. Hai nước có chung những thách thức 
về khủng bố, cướp biển và thảm họa thiên nhiên." 
"Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải đảm bảo 
an toàn, an ninh cho các tuyến hải hành quan trọng. 
Chúng tôi đã đồng ý sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường 
trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực này," hãng tin PTI 
trích lời ông Singh. 
 
Ông thủ tướng Ấn Độ khẳng định sự hợp tác chặt chẽ 
giữa Ấn Độ và Việt nam "là một nhân tố cho hòa 
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bình, ổn định và phát triển tại khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương." 
Việt Nam đang hy vọng tăng cường hợp tác hải quân 
với Ấn Độ, đặc biệt là trong việc nâng cấp hạm đội 
và đào tạo thủy thủ đoàn cho các tàu chiến và cả tàu 
ngầm trong tương lai. 

Đại tá Gaddafi " đã thiệt mạng" ở Libya 
BBC Cập nhật: 11:56 GMT - thứ năm, 20 tháng 10, 2011  

Cựu lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi đã 
thiệt mạng trong một vụ tấn công vào thành phố Sirte 
quê hương của ông, quan chức thuộc chính quyền 
lâm thời nước này cho hay. 

Người đứng đầu Hội đồng Chuyển giao Quốc gia 
(NTC) Mustafa Abdul Jalil đã xác nhận tin này trong 
cuộc họp báo đang tổ chức tại Tripoli. 

Nhiều kênh truyền hình cũng đã chiếu hình ảnh thi 
thể của ông. 

Kênh al-Jazeera chiếu băng video cho thấy ông 
Gaddafi bị kéo lê trên phố, không biết trong trạng 
thái còn sống hay đã chết. 

Phản ứng trước thông tin về cái chết của cựu lãnh 
đạo Libya, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói đây là 
"một ngày trọng đại" đối với đất nước Libya, vì chế 
độc độc tài đã sụp đổ. 

Ông nói Libya còn phải trải qua con đường chông gai 
để đạt được nền dân chủ toàn diện, nhưng Mỹ và các 
nước khác sẽ đứng bên cạnh người dân Libya. 

Trước đó Bộ trưởng Thông tin Mahmoud Shammam 
nói các binh lính tại hiện trường cho hay họ đã nhìn 
thấy thi thể ông Gaddafi. 

Các quan chức khác thì nói ông đã thiệt mạng trong 
cuộc tấn công vào Sirte. 

Tuy nhiên vẫn có tin ông đã bị bắt sống. 

Đại tá Gaddafi đã bị lật đổ hồi tháng Tám sau 42 năm 
cầm quyền. Tòa án Hình sự Quốc tế hiện đang truy 
nã ông. 

Nato, vốn đang thực hiện một chiến dịch không tạc 
Libya trong nhiều tháng nay, cho hay đã tấn công từ 
trên không vào hai chiếc xe của quân đội Gaddafi ở 
gần Sirte vào buổi sáng thứ Năm 20/10. 

Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công này có liên quan tới cái 
chết của ông Gaddafi hay không. 

Bộ trưởng Thông tin Shammam nói "Ông ta đã bị các 
binh sỹ tiêu diệt trong một cuộc tấn công. Có người 
quay phim về việc này". 

Các chiến binh NTC đã chuyền tay nhau đoạn băng 
video mờ nhạt cho thấy Bấm xác ông Gaddafi sau 
khi có tin ông bị tìm thấy trong một ống cống.  

Thông tấn xã Pháp AFP đưa tin rằng đoạn băng này 
chiếu hình một nhóm đông binh lính NTC đang hò 
hét xung quanh một thi thể mặc đồ kaki, có máu chảy 
từ mặt và cổ. 

Một lính của NTC nói với BBC rằng ông ta phát hiện 
ra Đại tá Gaddafi đang ẩn náu trong một ống bê tông 
ở Sirte, và cựu lãnh đạo Libya xin ông ta đừng bắn 
mình. 

Người lính này đưa cho phóng viên của chúng tôi 
xem chiếc súng lục dát vàng mà ông ta đã đoạt được 
của Đại tá Gaddafi. 

 

Tin Vi ệt Nam 
 
Phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Phạm 
Minh Hoàng bị hoãn 
Trà Mi - VOA  

 
Hình: ASSOCIATED PRESS  
Tại phiên sơ thẩm ngày 10/8, Tòa án Nhân dân 
TPHCM tuyên phạt giảng viên toán đại học Bách 
Khoa, ông Phạm Minh Hoàng, 3 năm tù giam về tội 
‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ 
Phiên xử phúc thẩm blogger Phạm Minh Hoàng, một 
đảng viên Việt Tân mang song tịch Pháp-Việt, dự 
kiến diễn ra vào ngày 14/10 đã bị hoãn.Phát biểu với 
VOA Vi ệt Ngữ ngày 12/10, bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ 
ông Hoàng cho biết: 
 
 “Phiên tòa dự định diễn ra vào ngày 14/10, nhưng 
cho tới ngày 10/10, chồng tôi, gia đình, và cả văn 
phòng luật sư cũng không được thông báo trước. Họ 
giải thích rằng do phía văn phòng luật sư chưa đăng 
ký bào chữa cho ông Hoàng, nên họ không thông báo 
cho luật sư. Về việc không thông báo cho tôi, họ giải 
thích là lần này họ không mời tôi vì tôi không liên 
quan đến nữa, và rằng vì anh Hoàng đủ khả năng 
chịu trách nhiệm hình sự, nghĩa là không bị bệnh hay 
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một lý do nào khác, nên họ không phải thông báo 
cho gia đình. Ngay bản thân bị cáo cho tới ngày 
10/10 vẫn không được biết là phiên xử được dự kiến 
diễn ra vào ngày 14/10. Trước tình hình này, tôi rất 
lo lắng, vì văn phòng luật sư không kịp chuẩn bị cho 
phiên tòa một cách chu đáo nhất. Cho nên, tôi đề 
nghị với tòa xin hoãn. Phía văn phòng luật sư, sau 
khi được tòa án chấp nhận cho tham gia phiên phúc 
thẩm của anh Hoàng, đã làm thủ tục xin hoãn. Sáng 
12/10, tôi lên tòa và được thư ký phiên tòa chính 
thức thông báo là đã hoãn phiên xử.” 
 
Trong thông cáo đề ngày 12/10, Đảng Việt Tân có 
trụ sở tại Hoa Kỳ tố cáo và phản đối việc chính 
quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền và luật tố tụng 
hình sự khi loan báo phiên xử cận ngày, không thông 
báo cho luật sư, cũng như không tạo điều kiện cho 
luật sư có đủ thời gian để chuẩn bị cho phiên tòa.  
 
Tại phiên sơ thẩm ngày 10/8, Tòa án Nhân dân 
TPHCM tuyên phạt giảng viên toán đại học Bách 
Khoa, Phạm Minh Hoàng, 3 năm tù giam về tội ‘hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ vì các bài 
viết của ông đăng tải trên mạng internet.  
 
Bản án của ông Hoàng một lần nữa gây quan ngại 
cho quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới 
về tình hình nhân quyền tại Vi ệt Nam. 
 
 
Phụ nữ tr ẻ thành bà già vì bệnh da liễu? 
Cập nhật: 12:30 GMT - thứ sáu, 14 tháng 10, 2011  
 

 
 
Bác sỹ Hoàng Văn Minh (trái) chẩn đoán bệnh nhân 
Phượng mắc bệnh hiếm gặp trên thế giới. 
 
Bệnh nhân nữ 26 tuổi ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre vốn bị nghi mắc một "căn bệnh hiếm gặp" ở trên 
thế giới có thể được chữa lành, nhưng cần đề phòng 
bị tái phát "sau bốn năm" theo thầy thuốc ở Bệnh 
Viện Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh. 
Bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng, người có khuôn mặt 
bị biến đổi đột ngột từ một phụ nữ trẻ thành một "bà 
già" được Bệnh viện chẩn đoán mắc một căn bệnh da 
liễu hiếm vốn hay xảy ra nhiều hơn ở trẻ em. 
"Chẩn đoán bệnh này là bệnh nhão da sau viêm, nghi 
do bệnh tế bào vón hoặc liên kết với tế bào vón gây 
ra," bác sỹ Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng khám 

Da liễu, Bệnh viện Đại học Y - Dược, người trực tiếp 
điều trị cho bệnh nhân, nói với BBC. 
"Hiện tại chúng tôi đang làm các thử nghiệm ở trong 
và ngoài nước để xác định chẩn đoán này," ông Minh 
cho hay. 
Nguồn tin từ Bệnh viện cho biết kết quả các xét 
nghiệm tổng thể đối với ca bệnh và kết luận cuối 
cùng, chắc chắn về nguyên nhân bệnh có thể còn 
phải chờ từ 10 - 15 ngày nữa trước khi được công bố 
chính thức. 
"Một trong các xét nghiệm được gửi đi Mỹ," vẫn 
nguồn tin này cho biết thêm. 
Thầy thuốc điều trị hy vọng rằng nếu được chẩn đoán 
đúng bệnh và điều trị có hiệu quả, bệnh "nhão da" 
với các dấu hiệu khác như "sa da" và "trùng da 
xuống" này có thể sẽ điều trị được. 
Cảnh báo căn bệnh 
"Có thể chữa được khuôn mặt của cô gái bớt đi, và 
trở lại từ 50%-60%. Còn lại các nếp nhăn sâu quá, có 
lẽ phải làm thẩm mỹ" 
Bác sỹ Hoàng Văn Minh 
Tuy nhiên Bệnh viện cũng cảnh báo: "Căn bệnh hiếm 
gặp trên thế giới này tương đối khó chữa với di 
chứng đã lâu". 
"Khuôn mặt của cô gái này thì có thể chữa được, vì 
bệnh đang trên đường đi tới đó. Chưa có các di 
chứng nhưng phản ứng là viêm nhiều." 
"Chúng tôi cho là có thể chữa được khuôn mặt bớt đi, 
và khôi phục được từ 50%-60%. Nhưng các nếp nhăn 
còn lại sâu quá, có lẽ phải làm phẫu thuật thẩm mỹ," 
"Tuy vậy có những trường hợp trong y văn nói, bốn 
năm sau khi ổn định bệnh rồi, vẫn có thể xuất hiện 
bệnh tiếp theo," bác sỹ chuyên khoa dự liệu về khả 
năng tái phát. 
Về kinh nghiệm điều trị, Bệnh viện cũng cho biết đã 
từng gặp một số bệnh nhân có "tế bào vón" nhưng 
chưa từng gặp trường hợp nào bị chứng "nhão da sau 
viêm" và "trên thế giới chỉ có vài ca báo cáo mà 
thôi." 
 

 
Hình ảnh của chị Nguyễn Thị Phượng khi chưa mắc 
bệnh lạ. 
 
Được biết, việc điều trị căn bệnh hiếm ở nữ bệnh 
nhân 26 tuổi ở miền Tây Nam Bộ sẽ nhận được sự 
phối hợp chẩn đoán và điều trị của năm chuyên khoa 
là da liễu, nội tiết, tiêu hóa, dị ứng và thẩm mỹ. 
Về kinh phí điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện cho 
biết kinh phí chữa trị sẽ không "mắc tiền lắm" nếu 
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đúng là trường hợp này bị mắc bệnh "tế bào vón" 
như chẩn đoán ban đầu. 
Nhưng để giải quyết những vết "lão hóa nhăn" trên 
mặt được cho là nghiêm trọng, kinh phí có thể là "tốn 
kém." 
Hiện tại Bệnh viện Y - Dược TPHCM đang nhận 
điều trị nội trú miễn phí cho bệnh nhân Phượng, 
người mới phát biểu trên một số báo chí trong nước 
nói cô "hy vọng" sẽ khỏi bệnh, nhưng cũng "hơi 
ngại" vì nhiều người tò mò tìm đến làm cô cảm thấy 
khá "mặc cảm." 
Bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng sinh năm 1985, lập 
gia đình năm 2006, từng làm công nhân tại một nhà 
máy sản xuất kẹo dừa ở Thành phố Bến Tre. 
Bệnh nhân bị mắc bệnh từ cuối năm 2008, đã chữa trị 
ở nhiều nơi, từ đông y, tới tây y, theo truyền thông 
trong nước. 
Bác sỹ chuyên khoa tại Bệnh viện Y - Dược TPHCM 
nói với BBC rằng các bệnh nhân khi nghi mắc các 
chứng bệnh như vậy nên sớm tới cơ sở y tế có năng 
lực và thẩm quyền chuyên môn thăm khám, chẩn 
đoán và điều trị kịp thời. 
 
Cô Dâu Việt Tại Mã Lai Cắn Gần Đứt Tai 
Chồng, Dọa Lây Hiv 
11/10/2011 
Tin Kuala Lumpur - Báo The Star của Mã Lai hôm 
nay loan tin rằng một tài xế taxi 61 tuổi bị cắn gần 
đứt một bên tai bởi cô vợ mới người Vi ệt Nam, khi 
ông tìm cách ân ái với cô. Cô dâu Việt mới 29 tuổi 
này cũng tạt một chai dầu nóng loại dùng làm thuốc 
xoa bóp vào mắt chú rể và đe dọa lấy kéo cắt của quý 
trước khi cô chạy ra khỏi nhà. Bị thương từ thân thể 
tới tâm hồn, chú rể Chin Weng Seng nói với báo Star 
rằng ông sẽ đành kiếm một cô vợ khác từ trung tâm 
môi giới hôn nhân. Seng kể rằng ông đã xài hết tiền 
tiết kiệm 5735 đôla Mỹ để cưới cô vợ vừa bỏ chạy 
sau khi cắt mém đứt tai của ông, và còn nhắn lời hăm 
dọa rằng ông có thể đã bị lây HIV vì bản thân cô đã 
có vi khuẩn này rồi. Ông đã báo cáo cảnh sát ở trạm 
Ampang đầu tháng này, và nói ba ngày sau thì cô ta 
ôm đồ đạc trốn đi, vật duy nhất cô để lại trong nhà 
anh là một con gấu nhồi bông của cô. 
 
 
Thỏa Thuận Việt-trung V ề Biển Đông: 
Một Bước Tiến Bị Hoài Nghi 
 
Tin tổng hợp - Về hình thức, chuyến công du Trung 
Cộng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
mang lại một kết quả thấy rõ. Bắc Kinh cam kết giải 
quyết tranh chấp Biển Đông với Hà Nội một cách 
hòa bình. Việc hai bên ghi lại trên giấy trắng mực 
đen các nguyên tắc hướng  
 

 

 
dẫn đàm phán, được giới phân tích xem là một tiến 
bộ. Thế nhưng căn cứ vào tiền lệ thường thấy liên 
quan đến vấn đề Biển Đông là lời hứa không đi đôi 
với việc làm, giới phân tích vẫn dè dặt về hiệu quả  
thực thụ của thỏa thuận. Giáo sư Carl Thayer, chuyên 
gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng 
Úc thuộc Đại học New South Wales ghi nhận rằng 
thỏa thuận này là một bước tiến mới trong tiến trình 
đàm phán Việt Trung về biên giới, nhưng ông nói 
cho dù thỏa thuận vừa ký kết chỉ mang tính nguyên 
tắc, tuy nhiên điểm yếu đầu tiên của văn kiện này là 
tính chất mơ hồ về thời gian, không quy định thời 
hạn cho việc tiến hành đàm phán. Về mặt nội dung, 
thỏa thuận Việt Trung về Biển Đông đã để ngỏ rất 
nhiều câu hỏi mà phải có thêm thời gian mới có đáp 
án. Một trong những câu hỏi là thái độ của Bắc Kinh 
sẽ như thế nào nếu Hà Nội vẫn tiếp tục thăm dò và 
khai thác những vùng mà Trung Cộng đòi chủ quyền.  
 
Liệu Việt Nam và Trung Cộng có sẽ thực sự khai 
trương một lĩnh vực nào đó trong số các địa hạt hợp 
tác được gợi lên hay không? Nếu có thì đó sẽ là một 
dấu hiệu tích cực. Mặt khác liệu Trung Cộng có sẽ 
tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của 
họ trên Biển Đông và lên tiếng phản đối khi Việt 
Nam ký hợp đồng với các công ty dầu hỏa nước 
ngoài hay không. Sau cùng, theo giáo sư Thayer, 
ngay cả việc thỏa thuận Việt-Trung nhắc đến vấn đề 
lấy Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 
1982 làm cơ sở cho các cuộc thương thảo cũng đặt ra 
nhiều nghi ngại, vì lẽ cho đến nay cả Trung Cộng lẫn 
Cộng sản Việt Nam đều không tuân thủ đầy đủ văn 
kiện này 
 
Trung Cộng Thăm Dò Dầu Ngoài Khơi 
Cam Bốt Ngay Bên Cạnh Đảo Phú Quốc 
Của Việt Nam 

 
Tin tổng hợp - Trong 
lúc một loạt những sinh 
hoạt ngoại giao cho thấy 
Việt Nam đang đi dây 
giữa Trung cộng và Ấn 
Độ, hôm nay có tin tập 
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đoàn dầu khí nhà nước Trung cộng CNOOC sẽ bắt 
đầu tiến hành thăm dò dầu khí ngoài khơi tỉnh Preah 
Sihanouk của Campuchia trong tháng này. Báo chí 
Cam Bốt loan báo việc thăm dò dầu khí sẽ được thực 
hiện tại Lô F, nằm cách tỉnh Preah Sihanouk khoảng 
40 cây số về phía nam. Đây là nơi nằm trong vịnh 
Thái Lan, ngay bên cạnh đảo Phú Quốc của Việt 
Nam. Khoảng thời gian để tập đoàn CNOOC làm 
công việc thăm dò là từ tháng 10 đến tháng 12 năm 
nay.  
 
Ông Mam Sambat, giám đốc điều hành một tổ chức 
phi chính phủ chuyên về phát triển ở Cam Bốt, nói 
công ty CNOOC là công ty ngoại quốc đầu tiên đã 
thực hiện khảo sát ảnh hưởng tới môi trường trước 
khi đào dầu ở Cam Bốt, tuy các tổ chức về môi 
trường không đủ thời gian để xem xét khảo sát này. 
Cam Bốt đã cấp giấy phép thăm dò dầu khí cho 
khoảng 100 công ty cả trong nước lẫn nước ngoài, kể 
cả Mỹ, Pháp, Nhật, Singapore, Trung cộng và Thái 
Lan. Chính phủ Nam Vang hy vọng sẽ tìm thấy  
nguồn dầu thô đầu tiên vào cuối năm nay.  
Tuy nhiên tại các lô thăm dò có một số khu vực 
chồng lấn giữa Cam Bốt và hai nước láng giềng là 
Việt Nam và Thái Lan. Việc Trung cộng vào thăm dò 
dầu khí ở Cam Bốt đánh dấu bước tiến mới trong 
quan hệ kinh tế giữa hai bên, và cho thấy ảnh hưởng 
của Bắc Kinh hiện nay đối với Cam Bốt đã tăng cao 
hơn thay vì Thủ tướng Hun Sen trước đây hoàn toàn 
dựa vào Hà Nội. Beckham cũng đang gặp trục trặc 
với mối quan hệ với Mi ến Điện, các nhà vận động 
Miến đã kêu gọi chính phủ nước này ngưng dự án 
đường ống dẫn khí từ miền tây nước này sang Trung 
cộng, trong lúc chính phủ Miến đang dần quay lưng 
lại ới Bắc Kinh để làm thân với Tây phương. 
 
 
Giáo Dân Thái Hà Cực Lực Phản Đối Nhà 
Cầm Quyền Hà Nội Âm Mưu Chiếm Tu 
Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội 

 
 
Tin Hà Nội  
- Vào cuối tuần 
qua khoảng hơn 
50 giáo dân đã ra 
Phường Quang 
Trung, thuộc 
 Quận Đống Đa 

để phản đối cái gọi là Trạm xử lý nước thải, mà thực 
chất là một phần trong dự án chiếm vĩnh viễn đất của 
Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà. Đây 
là khu tu viện trong đó có nhà thờ của Tu viện Dòng 

Chúa Cứu thế Thái Hà đã bị nhà nước mượn, sử 
dụng chuyển đổi sang làm bệnh viện rồi không muốn 
trả. Vào buổi chiều giáo dân đến Phường Quang 
Trung để phản đối cái thông báo của ủy ban Nhân 
dân quyết tâm chiếm cướp khu nhà Tu Viện Dòng 
Chúa Cứu Thế Thái Hà, dù trời mưa, khoảng 50 giáo 
dân vẫn đội mưa đến Phường Quang Trung.  
 

Sau 36 Năm, Đã Tìm Thấy Hài Cốt Của 
Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm Tư Lệnh 
Sư Đoàn 1 Và Đại Tá Võ Toàn 
8/10/2011 

 
Tin Quảng Ngãi  
- Nhà văn Huy 
Phương vừa phổ biến 
bản tin theo hai gia 
đình cố Chuẩn Tướng 
Nguyễn Văn Điềm 
cựu Tư lệnh Sư đoàn 
1 Bộ Binh quân lực 
Việt Nam Cộng Hòa, 
và Cố Đại tá Võ Toàn 
Trung Đoàn Trưởng 
Trung đoàn 1 Bộ 

Binh, hài cốt của hai sĩ quan cao cấp này đã được tìm 
thấy tại một địa điểm sát bờ biển thuộc làng Lá Ngái, 
thôn An Hải, Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi. Theo xác nhận của Cựu Trung Tá Phi 
Công Lê Ngọc Bình hiện sống tại Louisana, thuộc Sư 
đoàn 1 Không quân, người đã lái chiếc trực thăng 
chở Chuẩn Tướng Điềm từ Đà Nẵng bay vào hướng 
Nam . 
 
Ngày 28 tháng 3 năm 1975, chiếc trực thăng đã bị 
lâm nạn tại địa điểm trên vào tối cùng ngày và phi 
công Lê Ngọc Bình là người duy nhất sống sót. Lần 
theo sự truyền tụng linh thiêng của dân địa phương 
về người đã qua đời là một vị tướng lãnh Việt Nam 
Cộng Hòa mà họ đã chôn cất, gia đình đã dễ dàng 
kiếm ra địa điểm. Khi khai quật lên, ngoài hài cốt của 
Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm còn thẻ bài và một 
lá bùa trong túi áo được gia đình xác nhận, Đại tá Võ 
Toàn còn thẻ bài và một nhẫn cưới, còn có hài cốt 
một Thiếu Úy có cấp bậc trên cổ áo, một phi công 
mặc đồ bay, một phụ nữ và một em bé.  
 
Những người sau này không biết danh tánh và không 
phải đi chung một chuyến bay và chỉ là những xác bị 
trôi giạt từ biển vào, đã được gia đình Cố Chuẩn 
Tướng Điềm lo chôn cất và xây mộ tại địa phương. 
 



                                                                                     

 

9 dân biểu Mỹ kêu gọi VN tr ả t
13 nhà hoạt động Công giáo  
Trà Mi - VOA  

 
Bức thư do dân bi
Royce đề xướng y
chính quyền Hà N
ngay lập tức và vô 
cho các thanh niên Công giáo 
đã bị cầm giữ hơn 2 tháng nay
Trong bức thư gử

Việt Nam đề ngày 12/10/2011, 9 nhà lậ
Hạ viện Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắ
Nội bắt giữ 13 nhà hoạt động nhân quyền, 
đồ Công giáo  Dòng Chúa Cứu thế thuộ
Vinh, từ cuối tháng 7 tới nay. 
Lá thư nhắc nhở Thủ tướng Nguyễn Tấ
các chiến dịch đàn áp và các vụ bắt bớ tạ
đang ngày càng trở nên thường xuyên là vi ph
Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính tr
công dân.9 dân biểu đồng ký tên trong th
thư nói rằng với tình trạng vi phạm quy
ngưỡng tiếp diễn tại Vi ệt Nam mà chiến d
13 nhà hoạt động tôn giáo mới đây l
chứng cụ thể, Việt Nam nên bị liệt kê là m
gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo’, t
trong danh sách CPC.Bức thư do dân bi
đề xướng yêu cầu chính quyền Hà Nội trả
lập tức và vô điều kiện cho các thanh ni
đã bị cầm giữ hơn 2 tháng nay bao gồm các blogger, 
các nhà tổ chức cộng đồng, và các giáo dân h
hoạt động công tác xã hội, như Chu Mạnh S
Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức H
Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguy
Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Tr
Hữu Đức, Trần Minh Nhật và Paulus Lê V
 
Ông Trần Đức Trường, thân phụ của anh Tr
Đức, một trong những người đang bị cầ
biểu với VOA Vi ệt Ngữ: 
 “Hi ện giờ gia đình vẫn chưa có tin tức g
Đức bị bắt 2/8/2011. Trước đây, gia đ
từng địa điểm, viết thư, rồi lên tỉnh, lên trung 
nhưng họ chỉ trả lời loanh quanh. Một th
sau, chúng tôi trực tiếp xuống trại giam Nghi Kim, 
Nghệ An, hỏi xem có tên tuổi của Đức ở
Họ bảo có, nhưng họ nói rằng họ chỉ biế
thôi, còn vì lý do gì, thì họ bảo không biế
cũng đi hỏi nhiều chỗ khác, nhưng không ai tr
cả. Nếu được quốc tế quan tâm, gia đình chúng tôi 
rất phấn khởi. Chúng tôi rất mong muốn có ti
để trả lại tự do và công lý cho tất cả nhi
khác nữa.” 
Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc t
có tổ chức bảo vệ những người tranh đấ
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i VN tr ả tự do cho 

 do dân biểu Ed 
ớng yêu cầu 
à Nội trả tự do 
à vô điều kiện 

cho các thanh niên Công giáo 
ơn 2 tháng nay 

ửi Thủ tướng 
ập pháp trong 

i sâu sắc về việc Hà 
ng nhân quyền, đa số là tín 

ế thuộc giáo phận 

n Tấn Dũng rằng 
ớ tại Vi ệt Nam 
ên là vi phạm 
à Chính trị của  

ên trong thỉnh nguyện 
m quyền tự do tín 

ến dịch bắt giữ 
đây là một bằng 

ê là một ‘quốc 
 do tôn giáo’, tức  

 do dân biểu Ed Royce 
ội trả tự do ngay 

n cho các thanh niên Công giáo 
ồm các blogger, 

à các giáo dân hăng hái 
ạnh Sơn, Đặng 

Đức Hòa, Hồ Văn 
ăn Oai, Nguyễn 
ăn Dung, Trần 

us Lê Văn Sơn. 

ủa anh Trần Hữu 
ị cầm giữ, phát  

ức gì kể từ ngày 
ây, gia đình cứ đi tìm 

ên trung ương, 
ột thời gian lâu 

i giam Nghi Kim, 
Đức ở đây không. 
ỉ biết giữ người 

o không biết. Chúng tôi 
ng không ai trả lời 

 quan tâm, gia đình chúng tôi 
t mong muốn có tiếng nói 

t cả nhiều người  

ốc tế, trong đó 
i tranh đấu cho nhân 

quyền Front Line Defenders, t
quyền Human Rights Watch, 
CPJ, và Tổ chức Phóng viên Không biên gi
đã lên án Hà Nội vi phạm nhân quy
phóng thích 13 nhà hoạt động c
dân quyền đang bị giam giữ.
 

 

Nhớ dân oan Việt Nam
Trần Khải Thanh Thủy 
 

 
 
Cho đến giờ phút này khi đã xa Vi
km, xa hẳn những người dân oan g
rưới..., ở giữa nơi xứ người gi
nhớ tới họ, nhớ gương mặt đ
dáng “tiên thiên bất túc” chân d
thấp, bước cao của họ do cuộ
sau biết bao nhiêu chấn động t
từng chi tiết, việc làm cụ thể
trao đổi hoặc trêu chọc lẫn nhau, m
án hoặc cổng nhà ông lớn về
- Bà con ơi, chính quyền nhân dân l
dân. 
- Tòa án nhân dân là Tòa xử
tiếp trong phấn kích, uất nghẹ
Sợ chưa đủ để mọi người hi
thêm: 
- Vì chỉ xử nhân dân mà thôi, không x
trưởng nào đâu.  
Còn Công an nhân dân là Công an 
người dân, đặc biệt là dân oan Vi
Những tiếng nói liên tiếp đuổ
- Quân đội nhân dân có ngh
nhân dân, mặc cho tàu cộng xâm l
Ngôn ngữ quả là có tác độ
chim gọi đàn, hễ người này ng
tiếp: 
- Còn Uỷ ban nhân dân là Ủy ban tr
- Đúng rồi, một người đàn ông vai h
ngực lép vì thiếu đói, quê t
nhất có tên bác Hồ”, bình...lo
- Không trấn lột được thì quay 
chính... 
Cứ mỗi lần, sau khi đến “xem” các phi
nhà dân chủ hoặc dân oan về
hoa, họ lại trề miệng cong cớ
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n Front Line Defenders, tổ chức Theo dõi Nhân 
n Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Ký giả 

ên Không biên giới RSF, 
ạm nhân quyền và kêu gọi 
động cổ xúy cho công lý và 

 giam giữ. 

 

ệt Nam 

 

ã xa Việt Nam hàng nghìn 
i dân oan gầy gò, tả tơi, rách 

ời giàu có, tôi vẫn thường 
ặt đau khổ, nhàu nhĩ đến cái 

t túc” chân dài chân ngắn, bước 
 do cuộc sống cực nhọc đưa lại, 

động thê thảm ở đời... Nhớ 
ụ thể của họ, những lời họ 
ẫn nhau, mỗi khi đi đến tòa 

n về: 
n nhân dân là chính quyền trị 

ử nhân dân — một người 
t nghẹn. 
ời hiểu, người nọ giải thích 

à thôi, không xử cấp bộ 

Còn Công an nhân dân là Công an nhăn răng dọa 
à dân oan Việt Nam, bớ bà con... 

đuổi theo nhau:  
i nhân dân có nghĩa là Quân đội bỏ rơi 

ộng xâm lấn.  
ộng trực tiếp, như tiếng 

này ngừng là người kia nói 

Ủy ban trấn lột nhân dân.  
àn ông vai hẹp, hông hẹp, 
ê tận Đồng Tháp, nơi “đểu 

ình...loạn tiếp:  
ì quay sang hành dân là 

n “xem” các phiên tòa xử các 
c dân oan về, ngồi rãi thoải ở vườn 
ng cong cớn đầy trào phúng: 
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- Ôi dào, trình độ, bản chất của cái gọi là “Tòa án tối 
cao nhân dân” tại Vi ệt Nam là "càng trong bóng tối 
xử càng cao, càng ở mức cao xử càng tối" cho đến 
khi dân phải... nhăn răng ra mới thôi, như ông Cù 
Huy Hà Vũ, hay con bé Đỗ thị Minh Hạnh đới, 7 
năm liền chứ ít à? 
Lại một tiếng “ui dào” nữa: 
- Ở Việt Nam mình nếu có xử tới xử lui, xử đi xử lại, 
sơ thẩm hay phúc thẩm thì các nhà dân chủ hay dân 
oan nhà ta cũng chỉ có một thứ tội duy nhất mà thôi, 
đó là tội "phá rừng" đúng không bà con? 
Trong lúc cả tôi và mọi người ngơ ngác không hiểu 
thì người nọ chành miệng giải thích: 
- Không đúng à, vì ở Việt Nam tòa án chỉ dùng " luật 
rừng" mà thôi.  
Thế là tất cả cười tóa lên. 
Đã thành cái lệ, hễ ai mím môi, mím miệng đầy căng 
thẳng viết cho được lá đơn của mình hoặc của người 
bên cạnh, là y như rằng có người nhận xét:  
- Dào ôi chẳng qua là độc lập trong nô lệ, tự do trong 
ngục tù, hạnh phúc trong đàn áp, chứ có cái đ. gì mà 
phải viết “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc 
lập - tự do - hạnh phúc”? 
Cứ thế, họ vừa lý luận vừa giải thích theo cách nhìn 
vô cùng độc đáo và chính xác của mình... Nhiều câu 
nói nôm na, mách qué của họ làm tôi giật mình, thán 
phục, đơn giản vì ngôn ngữ đâu có phải chỉ là cái vỏ 
vật chất của khái niệm. Bản thân nó chính là sự thông 
thái — nói chính xác hơn sự thông thái hòa tan trong 
ngôn ngữ — khiến nó có sức lay động thực sự. Đó 
cũng là lý do khiến tôi hay mò đến với bà con, dù 
không ít lần bị bọn chó ác (CA, định nghĩa mới về 
công an của người dân Việt Nam) rình rập, xin lệnh 
vây bắt, may được bà con cảnh giới mà không ít lần 
thoát hiểm.  
 
Có thể nói, những số phận tả rơi rơi rụng ấy đã ăn 
sâu vào tiềm thức tôi, bởi ít nhất trong cuộc đời cầm 
bút của mình, tôi đã từng trộn mình vào với dân, với 
nước, hoà vào trong cực nhọc của họ - những người 
dân oan mất đất, mất ruộng mất vườn ở quê - để hiểu 
nỗi đau cuộc đời họ, nghe tiếng cười của bọn trẻ con 
theo mẹ lang thang, nheo nhóc nơi vườn hoa Mai 
Xuân Thưởng, chìm vào điệu ru của những bà mẹ 
xanh xao nơi gốc cây, ghế đá trong những ngày dài 
chờ chồng rồi lặng lẽ cuốc sâu vào bản thể mình, để 
bật ra những giọt máu oan khiên cho họ... mong nhận 
về những tấm lòng của cộng đồng Hải ngoại từ 4 
phương 8 hướng gom góp gửi về.... cũng chính vì 
không chịu viết trong khuôn phép đã quy định, lại 
buông thả theo những cảm xúc tự nhiên, bị mê hoặc 
bởi những khái niệm đẹp đẽ về tự do dân chủ, nhân 
quyền cho mình, cho dân, nên tôi đã trở thành nạn 
nhân oan uổng của chế độ độc tài cộng sản. Hàng 
chục lần bị bắt giữ ngang đường, với những lý do 

dựng ngược: buôn ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ 
em, có hành vi giết người... những lý do mà một 
chính thể đàng hoàng không thể nào áp dụng. 

Và bây giờ nơi xứ sở phồn thịnh và giàu có của mảnh 
đất Hoa Kỳ, tôi lại nhớ về họ, nhớ gương mặt từng 
người nơi vườn hoa Mai Xuân Thưởng trong nhóm 
dân oan khiếu kiện trường niên, hay những nạn nhân 
tội nghiệp của đảng cộng sản, tại các xóm thôn hẻo 
lánh, nơi tôi tìm đến gặp họ để tường trình, viết bài.  

Ngày tôi được trả tự do, suốt từ 3 giờ chiều, bọn “chó 
ác” vào trại để bắt cóc và áp giải tôi ra sân bay. Suốt 
4, 5 tiếng đồng hồ trên con đường gập ghềnh sỏi đá, 
bụi mù vì khí thải công nghiệp, rồi chờ đợi tại sân 
bay đến tận 11 giờ 15 phút khi máy bay cất cánh, tôi 
không được ăn gì ( kể từ lúc 10 giờ sáng) mà chúng 
cứ nhắc đi nhắc lại như một con vẹt rằng: “Chúng tôi 
thả chị vì lý do nhân đạo, vì tương lai tốt đẹp của con 
gái chị và đặc biệt vì sức khỏe của chị...Bản chất của 
nhà nước Việt Nam vốn nhân đạo gấp triệu lần tư 
bản, nên tuy chị chưa thành khẩn nhận tội, còn chống 
đảng và nhà nước trong thời gian ở tù, nhưng chúng 
tôi vẫn “khoan hồng” để chị có điều kiện sang Mỹ 
chữa bệnh, để ba mẹ con chị được đoàn tụ v.v. và 
v.v. (lăng nhăng và lăng nhăng ). 

Nghe lần đầu tôi còn cười trừ vì biết tỏng cộng sản 
vốn nổi tiếng về nói láo. Ngay từ ngày còn nhỏ, tôi 
đã nghe cộng sản tuyên truyền bắn rơi hàng nghìn 
máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội, đến mức báo chí 
Mỹ phản ánh: “Số máy bay Mỹ rơi trên bầu trời Hà 
Nội nhiều hơn số máy bay Mỹ sản xuất được trong 
vòng 40 năm” kia mà. Cộng sản Việt Nam là quán 
quân về mặt nói láo, và lũ chó ác lại là tay sai cho 
đảng cộng sản, thì chấp làm gì? 

Nhưng đến lần thứ 5, thứ 10, chúng cứ nhai nhải như 
chó nhai giẻ rách thì tôi phát bực. Trong óc tôi hiện 
lên hình ảnh của bao người dân oan tội nghiệp mà 
xác thân là biểu hiện của những bất công, vô lý, tàn 
nhẫn ở đời. Tự nhiên lúc ấy tôi thèm được hét lên 
như họ. Hét như ông bà mình vẫn bảo: “Bi thì phải 
phẫn, phẫn thì phải phát, phát để mà động”, dù lời 
bất chấp các phát (biểu) của bà con, chính quyền 
cộng sản không hề động (đậy), nhưng tất cả từ dân 
oan, dân thường đi ngang chứng kiến đều cười ồ lên 
trước mũi công an: 

- Nhân đạo cái đ.. gì, có mỗi cái nhân l… trong quần 
tao đây này, chúng mày có giỏi thì cướp nốt đi...ới 
đảng ơi là đảng ơi, đảng ăn phải bùa phải bả gì của 
mấy thằng doanh nghiệp mà nó sui cướp nhà, cướp 
đất của bà con cũng cướp để nó xây nhà máy bóc lột 
công nhân hở đảng ơi? Một cái làng nhỏ bằng cái 
hĩm trẻ con mà mọc lên 4, 5 nhà máy xi măng thì 
người dân sống làm sao được? Đảng thì ăn vàng, ăn 
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bạc còn chúng tôi mất nhà mất ruộng, chỉ có bụi xi 
măng ăn quanh năm suốt tháng thôi...ới đảng ơi là 
đảng ơi...ời... Đảng cậy có quyền thì lấy nốt cái nhân 
này đi... đảng ơi. Người dân chúng tôi chỉ biết có 
nhân l… ở trong quần thôi, làm đ.. gì có nhân quyền, 
nhân đạo đảng ơi [1]. 

Vào Hỏa lò, phải nằm trong khu cấm cố kỷ luật, biệt 
giam, chỉ có hai người trong “cổ mộ”, xung quanh im 
ắng đến rợn người, tôi lại nghĩ về họ, về Lê thị Kim 
Thu – cây săn ảnh “chó ác” tại khắp nơi có dân oan 
tụ tập. 44 tuổi đời mà có tới 24 năm tuổi kiện, mải 
kiện đến mức quên cả việc lập gia đình. Nghĩa là vào 
nhà đá hai lần rồi mà vẫn chưa chịu về nhà... chồng, 
ra tù lần hai vẫn tiếp tục tình nguyện làm ‘dân oan 
xuyên thế kỷ’, từng tuyệt thực tại tạm giam Hỏa Lò 
23 ngày trời đến mức cả đám bạn tù lẫn cán bộ quản 
giáo phát hãi, vì trông hình hài Thu khi đó không 
khác gì một bộ xương khô...trong mả(!) Tuần đầu 
còn tỉnh táo đối đầu với công an, trả lời đanh thép rõ 
ràng, mạch lạc từng câu của quản giáo, phản đối chế 
độ cộng sản bạo tàn bắt người vô tội. Tuần thứ hai, 
tuy mệt mỏi, phờ phạc, gầy yếu hơn, nhưng vẫn có 
thể mở miệng, máy môi nhờ bạn tù khiêng xuống 
khu vực nhà mét [2] tắm rửa, thay quần áo mỗi ngày. 
Từ ngày 20 của tuần thứ 3 trở đi, Thu rơi vào trạng 
thái tiền hôn mê, người gầy như que củi, hai xương 
chậu lõm xuống, có thể đổ đầy một bát nước ô tô, 
nằm thiêm thiếp, môi khô ráp, nứt nẻ, phồng rộp, mặt 
hốc hác, mắt lờ đờ, miệng không thể mấp máy, đầu 
không thể lắc hay gật được nữa...Sang ngày thứ 23, 
biết không thể khuất phục được người phụ nữ can 
đảm bất khuất, có một không hai này, lại sợ mang 
tiếng với thế giới vì sự đàn áp nhân quyền dã man, 
bắt người vô cớ, cán bộ quản giáo đành phải báo cáo 
với trưởng trại, để mở một cuộc họp cấp tốc, rồi mở 
cửa cho tù tự giác vào khiêng Thu xuống trạm xá 

Vào phòng cấp cứu, Thu lập tức được các nhân viên 
y tế truyền nước biển, rồi cho người bón từng giọt 
cháo loãng cho đến khi...từ cõi chết trở về. 

Ra tòa, Thu lĩnh 12 tháng tù giam về tội “gây rối trật 
tự công cộng”. Sau khi kết án, quan tòa hỏi:  

- Sau này ra tù có tiếp tục khiếu kiện nữa không? 

Thu rành rẽ đáp:  

- Có, chừng nào chưa đòi được đất, được nhà, được 
công lý cho bà con thì còn tiếp tục kiện cho đến khi 
sự thật được xác lập ở đời, tự do, dân chủ nhân quyền 
có mặt tại Vi ệt Nam. 

Câu trả lời của Thu khiến quan tòa đờ hàm, cứng 
họng, luật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam bị chết, giãy lên đành đạch nhường chỗ 

cho luật rừng lên tiếng, Thu bị kết án thêm 6 tháng 
nữa, tổng cộng hình phạt là 18 tháng tù giam, rồi bị 
tống về trại giam Ninh Khánh, nơi khét tiếng vì kỷ 
luật, hình phạt, đến mức chiếc quần lót đang mặc trên 
người, có ghi số điện thoại và địa chỉ của bạn tù cũng 
bị chính tay 4 cán bộ quản giáo nữ lột mất, phải “t ự 
do” đi về Hà Nội mới sắm được đồ lót và mặc ngay 
trước cặp mắt “trợn trừng trợn trạo” của bà chủ sạp 
quần áo.  

Trần Ngọc Anh, dân oan Vũng Tàu, bị mất 5250m2 
đất, cũng là một sự anh hùng không kém. Tuy chỉ 
được học hết lớp 2 vì nhà nghèo, con đông, gia đình 
bị ép lên vùng kinh tế mới, sau 20 năm khẩn khai 
được hơn 5000 m2 đất, thì bị cộng sản giở trò cướp 
trắng, thế là khăn áo gió đưa ra tận trung ương khiếu 
kiện. Thời kỳ đầu nhát sợ, chỉ ngồi túm tụm cùng 
những người mới đến. Sau đó, được sự chỉ bảo, dìu 
dắt của nhóm người đi trước, liền theo nhóm bà con 
khiếu kiện tại vườn hoa, vác đơn đến nhà các ông 
lớn, hoặc chặn xe chính phủ đưa đơn, gần hai năm 
trời vẫn chỉ là “dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn 
mà chẳng nên cơm cháo gì”, bèn mặc đồ lót, đeo 
khẩu hiệu chéo qua người, viết nắn nót hàng chữ: 
“Người phụ nữ miền Nam kiên cường, bất khuất, 
chống giặc nội xâm, còn một chút “lòng khôn” cũng 
chống”... Chí khí ngất trời, đi đến đâu dân oan, dân 
thường kéo theo cả loạt. Người người đồng thanh hô 
“cũng chống”. Bất kể đàn ông hay đàn bà đều bưng 
miệng cười, vì biết tỏng hai chữ “lòng khôn” nói lái 
theo nghĩa dân gian là gì...  

Đám công an thoạt đầu ngơ ngác không hiểu, sau 
thấy bà con cứ bịt mũi cười hoài liền hiểu ra cơ sự 
chết người... Hai chó ác lập tức xông vào giật khẩu 
hiệu, bị Ngọc Anh giở thế võ liên hoàn tung chưởng, 
gạt mạnh hai tay sang hai bên ngã sóng soài như một 
con nhái bén. Xấu hổ, cả đồn công an phường Điện 
Biên nhảy xô ra, tay dí dùi cui điện, chân đi giày 
đinh của ngành ra sức quật xuống đầu, xuống mặt, 
đạp vào chỗ hiểm, vừa đạp vừa quát: 

- Này thì “lòng khôn” này, mày thích “lòng khôn” 
hả. Hôm nay chúng tao cho mày biết thế nào là lòng 
dại, “lòng khôn”. 

Đòn thù qúa mạnh khiến cô ngất sỉu, được bà con 
nhanh chóng đưa vào bệnh viện Xanh Pôn (Saint 
Paul) cấp cứu. Vừa kịp tỉnh dậy trên giường bệnh lại 
nhào đến nhà “tưởng thú” Nguyễn Tấn Dũng, trên 
tay toòng ten một chai xăng... Lại bị đánh, bị bóp 
huyệt đến mức hai bắp tay nhão ra như cánh gà 
không bao giờ còn có thể đàn hồi, co rút trở lại như 
trước nữa. Ngay hôm đó, Ngọc Anh bị bắt. Ra tòa 
kết án 15 tháng, kiên quyết “chết vinh còn hơn sống 
nhục”, liền dùng dao cạo râu cứa cổ tay để tự tử. 11 
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giờ đêm, bạn tù xuống nhà mét đi vệ sinh, thấy Ngọc 
Anh ngồi, đầu dựa vào tường, hai bên cổ tay máu 
chảy ròng ròng, thất thần la lên: “ Có người tự tử”. 
Cả phòng, hầu hết đã chìm sâu vào giấc ngủ, liền lồm 
cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn nhau, khi hiểu ra liền lập 
tức kêu to: “ Báo cáo cán bộ! Buồng M3 có người 
cấp cứu”.  

Đưa xuống trạm xá, đích thân trưởng trại Đỗ Văn 
Hùng phải ngồi bên cạnh theo dõi, cảnh giới. Sợ uất 
kết chưa tan, Ngọc Anh tỉnh dậy lại giật đứt kim tiêm 
ra khỏi tay... 

Sau này cùng vào trại 5, tôi có dịp gặp “người phụ nữ 
miền Nam kiên cường bất khuất” này và chứng kiến 
nhiều việc làm động trời của chị, kiên quyết không 
chụp ảnh, đặc biệt là khi phải đeo tấm biển ghi rõ tội 
danh cùng họ tên, án phạt trên người... Giằng co, 
trong thế gò lì căng thẳng suốt mấy tháng trời, đến 
mức trưởng trại phải ra lệnh bãi bỏ gần 1000 tấm ảnh 
đã chụp theo quy định bằng loạt ảnh mới, không biển 
hiệu, không đóng số, chỉ có gương mặt “nghền 
nghệt” của tù nhân trước ống kính.  

Ngay cả quần áo tù trại phát, Ngọc Anh kiên quyết 
không cho đóng thêm hai chữ phạm nhân to tướng 
vào sau lưng. Nghiễm nhiên, cả tôi và Phạm Thanh 
Nghiên trở thành người đồng lõa, không cứ quần áo 
trại mà cả đống mớ quần áo gia đình gửi vào cũng 
kiên quyết không cho ghi tên, đánh dấu, khiến cán bộ 
quản giáo cũng như bạn tù phải lắc đầu e ngại, không 
dám “tự nhiên chủ nghĩa” như ban đầu nữa. “Sơn ăn 
tùy mặt, ma bắt tùy người”, gặp phải người “cứng 
đầu cứng cổ”, cầm tinh con hổ như Ngọc Anh, không 
“sơn” nào dám ăn, “ma” nào dám bắt.  

Vết thương ở phần kín bị chảy máu trong, gây sưng 
mủ nhiễm trùng, bao nhiêu lần đòi hỏi, đề đạt cán bộ 
y tế để được chữa trị mà họ - những động vật máu 
lạnh - một mực chối từ. Không thể khuất phục, Ngọc 
Anh một lần nữa phải dùng “thế mạnh” duy nhất của 
mình là tuyệt thực. Hy vọng nhờ bạn tù cấp báo ra 
ngoài, để được sự hậu thuẫn của dư luận quốc tế và 
bà con dân oan phía ngoài... 7 ngày trời, 14 lần cán 
bộ vác mặt đến hất hàm hỏi: 

- Có ăn không? 
Ngọc Anh kiên quyết trả lời: 
- Không, nếu không được chữa trị kịp thời thì không 
ăn! 
Ngày thứ 8, ban giám thị trại phải xuống nước, yêu 
cầu bác sĩ của trại phải kịp thời cứu chữa để khỏi 
mang “tai tiếng”. Trên đà thắng lợi, cả tôi và Nghiên 
liền động viên Ngọc Anh ăn trở lại... Vậy mà vừa 
bưng bát cháo lên thì cán bộ xộc tới, mặt lạnh tanh 
thông báo:  

- Nếu chị muốn ăn trở lại, phải ký vào biên bản đã, 
ghi rõ là: “Tôi xin được ăn như cũ”... Tiền của nhà 
nước bỏ ra nuôi các chị cũng phải có lý do, không 
phải cứ tự tiện muốn ăn là ăn, muốn bỏ là bỏ. 

Tưởng dùng dạ dày để trói nhân cách Ngọc Anh như 
bao nhiêu trường hợp tù thường phạm trước đó sẽ có 
kết quả theo ý muốn là hạ nhục người tù, bắt phải 
tuân thủ theo nội quy, mệnh lệnh, không ngờ đặt 
mạnh bát cháo xuống sàn, Ngọc Anh trả lời cộc lốc: 

- Không ăn! 

Thêm hai ngày nữa qua đi trong thế gò lì căng thẳng, 
cũng là thêm vài ký thịt của Ngọc Anh “đội nón” ra 
đi. Từ 76 ký trước khi bước chân vào trại Hỏa Lò, 
sau 12 tháng tù, còn vẻn vẹn 58 ký, gầy ốm tong teo, 
tụt huyết áp, đau đầu, chóng mặt, cuối cùng cán bộ 
phải nhượng bộ, nhắn với trưởng buồng: 

- Thôi, nói chị ấy cứ ăn đi, không phải ký cót, biên 
bản, xác nhận gì hết! 

Ngày về đã gần kề, từ trưởng trại đến quản giáo, chị 
em tù đều ra sức khuyên nhủ Ngọc Anh: “Bình tĩnh 
trở lại, giữ sức để chóng đoàn tụ cùng gia đình”... Đã 
tưởng bão tan, gió lặng, ai ngờ những cơn bão rớt lại 
ngấm ngầm trở lại, tạo thành cơn bão lớn hơn... 

Giữa lúc tôi đang ngồi khâu lại vết rách trên đôi dép 
nhựa dưới chân, bỗng nghe những tiếng động “bốp 
bốp” và tiếng khóc nghẹn uất ức vang lên từ đầu dãy 
nhà trước:  

- Các người dám đối xử với tôi thế hả, bộ các người 
tưởng tôi không còn là con người sao? 

Giọng nói ấy, khí tiết ấy rõ ràng của Ngọc Anh, tôi 
vội vàng bỏ dép, đi chân đất, chạy thục mạng về phía 
có tiếng khóc, tiếng kêu... 

Vừa tới chân cầu thang, cũng là lúc Ngọc Anh được 
mọi người dìu xuống, trông bộ dạng tiều tụy của 
Ngọc Anh, mắt dại đi, răng bập vào môi tái nhợt, mặt 
trắng bệch, tóc tai xổ tung...Đoán ra moi sự, tôi gào 
lên:  

- Các người là một lũ ăn thịt người, các người đối xử 
với người ta tàn ác thế à? 

Cán bộ tên Chại mặt lạnh tanh, quay lưng bỏ đi, 
nhóm phạm nhân chuyên ôm chân cán bộ, để được 
xét giảm, vớt vát: 

- Không phải lỗi cán bộ đâu chị ạ, do chị Ngọc Anh 
mất bình tĩnh qúa thôi!  

Máu dồn lên mặt phừng phừng, tôi uất ức hét lên: 
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- Mất bình tĩnh à? Các người mở to mắt ra mà nhìn 
đi, nước mắt đâu phải là nước lã? Các người cậy 
quyền cậy thế, ép con người ta đến nước này à?  

Câu nói của tôi mang theo sức mạnh hủy diệt, lập tức 
cả chục cái miệng cùng im bặt. 

Cơn cuồng nộ đã lên đến đỉnh điểm và không có dấu 
hiệu dừng lại, trong lúc tôi mải cãi nhau với bọn chó 
ác và lũ liếm chân chó, Ngọc Anh nhoài ra khỏi vòng 
tay lỏng lẻo của tôi lao thẳng đầu vào tường, ngay 
cổng trại 

Đau xót, sững sờ, tê tái, tôi lặng đi mấy giây rồi như 
chợt hiểu ra nỗi nguy hiểm cận kề, liền lao vào bằng 
tất cả sức lực và sự cố gắng của mình, cùng mọi 
người kéo Ngọc Anh về phía trạm y tế. 

Hòn than đã tự cháy hết mình, Ngọc Anh rũ ra như 
một cây cải úa, gục đầu xuống hai đầu gối trong 
trạng thái đờ đẫn, sắp ngất, miệng liên tiếp há ra để 
vừa thở, vừa đớp đớp không khí. Máu rỉ ra từ vết 
thương bết lấy tóc, trán sưng u lên như quả ổi, không 
kể 4,5 cú đập trước đó ở đỉnh đầu, sau gáy, mang 
tai…  

Nhà tù, nơi tích tụ những điều bất như ý, những rủi 
ro, những bi kịch không cách giải thoát, những tủi hổ 
đớn đau, những hẩm hiu của số kiếp. Từ một người 
mẹ nhân hậu có 4 con thơ, bị cướp đất, rồi bị đánh, bị 
bắt, bị đối xử tàn tệ bất công trong tù, rồi triền miên 
ốm đau trong cảnh đói ăn, thiếu thuốc... Đã thế lá thư 
gia đình gửi vào kèm với số bánh kẹo, đồ ăn lại còn 
bị kiểm duyệt mất trắng. Kẻ này đổ lỗi cho người kia, 
không những không có lời giải thích thỏa đáng lại 
còn cao giọng kết tội:  

- Chị bị điên à, chúng tôi giữ thư của chị làm gì? 

Một lời nói một đọi máu, càng cố thanh minh càng bị 
dồn ép, lên án, Ngọc Anh đã mất khả năng tự hiệu 
chỉnh mình, thay vào đó là cơn cuồng nộ điều hành, 
cơn tự ái kích động ngút trời... 

Trong chế độ cộng sản Việt Nam, một chế độ vô 
cùng dốt nát và suy đồi, chuyện về dân oan còn là 
chuyện dài nhiều tập, tiếc là bài viết đã qúa dài, đành 
tạm dừng tại đây. 

Sacramento 9-2011 
Trần Khải Thanh Thủy 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Danh  ngôn 

"Điều làm tôi kinh-hãi, không phải là sự đàn- 
áp của kẻ ác, mà là sự thờ-ơ của kẻ thiện 
Martin Luther King 
 

ThThThThơ    

Phong Nhã    

liễu rũ đong đưa cạnh dạ cầu 
Trăng lên soi bóng đáy sông sâu 

Mây thanh thưa nhặt đan chăn ấm 
Gió mát mơn man thổi quạt hầu 

Phe phẩy thuyền con trông nước lớn 
Ru lòng du khách đợi giăng câu 

Trà Sen nhấp chén vui phong nguyệt 
Thi phú ngà say tưởng rượu bầu 

 
05 12 2010  Hoài Tâm Niệm 

 

 

g{g{g{g{ơ                  Bài hát Mùa Thu 

Đinh Hùng 

Hôm nay có phải là thu ? 
Mây năm xưa đã phiêu du trở về . 
Cảm vì em bước chân đi, 
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn. 
Ai về xa mãi cô thôn, 
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà ? 
Ngày em mới bước chân ra, 
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu . 
Nắng trôi vàng chẩy về đâu ? 
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu . 
Chiều xanh trắng bóng mây xưa, 
Mây năm xưa đã phiêu du trở về . 
Rung lòng dưới bước em đi, 
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi! 
Trời hồng, chắc má em tươi, 
Nước trong, chắc miệng em cười thêm 
xinh. 
Em đi hoài cảm một mình. 
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn. 
Hôm nay tưởng mắt em buồn: 
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng 
sương. 
Lạnh lùng chăng, gió tha hương? 
Em về bên ấy, ai thương em cùng? 

 



                                                                                     Việt Nam Nguyệt San - Số 244 - Tháng 10 / 2011 – Trang 29 

 

Tâm Thư 
 

“XÂY D ỰNG CHÙA VẠN HẠNH MỚI ” 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
-Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. 
-Kính thưa toàn thể quý Thiện nam Tín nữ, quý Phật tử và Đồng hương. 
 

Quy tâm phát nguyện bạch trước ngôi Tam Bảo chúng tôi luôn có tâm nguyện phụng sự đạo pháp, phục vụ 
nhân sinh, trau dồi đạo đức nhân bản-nhân quả, muốn được mọi người bớt khổ, thực hành những lời Phật dạy 
đem tâm người đi đến Chân-Thiện-Mỹ. 
 
          Với tâm nguyện của người con Phật phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Ngôi chùa là gạch 
nối giữa Phật và chúng sanh, giữa đạo và đời, là nơi quy hướng hàng vạn sinh linh nương về nẻo giác, là biểu 
tín của Tam Bảo. Chùa là ngôi trường đạo đức, dạy con người bỏ ác làm lành. Chùa còn là Trung Tâm Văn 
Hóa để bảo tồn và giới thiệu những tinh hoa của đạo Phật và bản sắc văn hóa Dân tộc Việt Nam đến với 
người bản xứ cũng như người Vi ệt ly hương. Chùa cũng là nơi hội tụ tín ngưỡng cho bá tánh là nơi quy tụ nếp 
sống hoà hợp, thanh tịnh, mô phạm của Tăng chúng. Cho nên người xưa nói công đức cúng dường xây dựng 
một ngôi chùa là:  

“Tr ăm Hạnh, Hạnh Bố Thí Cúng Dường vô lượng công đức nhất. 
Nghìn Duyên, Duyên Tô Bồi Tái Thiết xây Đại Điện phước hoằng thâm”. 

 Đây cũng là điều khẩn thiết của quý Phật tử và Đồng hương muốn có điều kiện làm cơ sở tu học. Quý Đạo 
hữu nơi đây tha thiết muốn có một ngôi chùa để chiêm bái Chư Phật. 
 
       Để có nơi thờ tự trang nghiêm và Đạo tràng ngày một hưng thịnh, chúng tôi phát nguyện xây dựng ngôi 
Tam Bảo làm chỗ quy kính cho Phật tử và các Đồng hương xa gần trên đất nước Hòa Lan này. Thực tế, tại 
Hòa Lan đã có ngôi chùa Vạn Hạnh tọa lạc tại Nederhorst den Berg, thế nhưng ngôi chùa chỉ là cải gia vi tự, 
còn quá thô sơ không biểu hiện được nét đẹp văn hóa của ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam. Khuôn viên chùa lại 
quá chật hẹp không đủ điều kiện cho Phật tử tu tập và hội tụ vào những ngày Đại Lễ. Do đó, Hội phải mượn 
thêm nhiều chỗ đậu xe của các nơi khác gần chùa nhưng vẫn không đủ, trong thời gian lâu dài chùa không thể 
tiếp tục mượn được nữa. Cho nên Phật tử và Đồng hương chúng ta sẽ không có chỗ ổn định an tâm tu học.  

 
      Trước những khó khăn đó, từ lâu Hội Phật Giáo đã có ý định tìm kiếm một vài địa điểm khác để thích hợp 
cho việc xây dựng một ngôi chùa. Vì thế, Hội đã đề xuất mua khu đất với diện tích 2850 thước vuông tại thị 
xã Almere để xây cất ngôi chùa Vạn Hạnh. Với mục tiêu ấy, chùa Vạn Hạnh cần phát triển trên một diện tích 
tương đối sâu rộng để có thể khởi sự cho các công trình kiến trúc vừa mỹ thuật, vừa thuận lợi công ích, khả dĩ 
đáp ứng được các sinh hoạt Phật Giáo và văn hóa đa dạng nơi xứ người. 

Khu đất này tọa lạc trên một khuôn viên xa khu dân cư, gần ga xe lửa và xe bus, có nơi đậu xe rộng 
rãi, rất thích hợp cho việc xây dựng ngôi chùa mới. Giá khu đất được bán khoảng: € 500.000,- kinh phí xây 
dựng khoảng: € 1.600.000,- nhưng tài chánh hiện có của chùa chỉ có được: € 500.000,- và ngôi chùa Vạn 
Hạnh mà Hội đang sử dụng sẽ dự tính bán với giá khoảng: € 700.000,-. Như vậy, chúng ta còn thiếu ít nhất là  
€ 900.000,- nữa thì mới hoàn thành được ngôi chùa Vạn Hạnh như ý. 

 
        Hội kêu gọi sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử và bà con Đồng hương: 

- Cho Hội mượn dưới hình thức Hội Thiện (không tính lãi) mỗi phần € 1.000,-. 
- Hoặc cúng dường một số thước vuông đất  mỗi thước trị giá € 165,-. 
- Hoặc tùy hoàn cảnh và khả năng cúng dường số tịnh tài tùy hỷ. 
 
Hội kính lời thỉnh cầu đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni gần xa, kêu gọi quý Phật tử Đồng hương phát 

Bồ Đề Tâm, ủng hộ tịnh tài hoặc cho mượn Hội Thiện để ngôi chùa Vạn Hạnh sớm được hoàn thành, cho 
Tăng chúng và Phật tử có nơi tu học. Nếu được nhiều người cùng phát tâm ủng hộ như vậy thì chắc chắn 
chúng ta có thể tiến hành công trình xây cất sớm được thành tựu. 

 
Sự gia tâm cầu nguyện của quý Ngài, sự phát tâm cúng dường của Quý vị là niềm mong ước vô biên, 
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là sự khích lệ vô tận, hộ trì cho ngôi chùa Vạn Hạnh sớm được hoàn thành viên mãn. 
             Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức pháp thể khinh an. 
            Kính chúc quý Phật tử và quý Đồng hương thân tâm thường an lạc. 

 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Hòa Lan, ngày 09 tháng 04 năm 2011. 
T/m Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan . 

 
     Hội Trưởng  

 
        

Tỳ Kheo Thích Minh Giác. 
 
* Ghi Chú:  Quý Phật tử và Đồng hương phát tâm cúng dường " Xây dựng chùa Vạn Hạnh mới" có thể 
chuyển tịnh tài về trương mục 5030958  t.n.v. Stichting VBSN te Nederhorst den Berg và xin ghi rõ một trong 
ba trường hợp sau đây : 

- Cho mượn Hội Thiện. 
- Cúng dường thước vuông đất. 
- Cúng dường tùy hỷ. 
Nếu cần xin thuế, Chùa có thể cấp biên lai chứng nhận để Quý vị  khai thuế cuối 

Thông báo 

Chúng tôi thông báo cùng quý hội đoàn và đồng hương một số hoạt động của Cộng Đồng trong 
thời gian sắp đến: 

- Ngày 11 tháng 12 năm 2011 tổ chức ngày nhân quyền (địa điểm và nội dung sẽ được  
quyết định trong phiên họp với các đoàn thể và nhân sĩ vào ngày 30/10/2011) 
 

- Ngày 14 tháng 1 năm 2012 tổ chức tết nguyên đán tại Arnhem 

Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý độc giả báo Việt Nam Nguyệt San đã phát hành trễ vì lý do 
không có người phụ trách trong thời gian chưa thành lập được Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng, 
chúng tôi kính mong quý vị thông cảm và tiếp tục ủng hộ Việt Nam Nguyệt San 

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan 
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Truy ện ngắn 

MƯA MÙA THU  

Truy ện ngắn của LILLY (STSV) 

Chưa năm học nào tôi thay đổi nhiều như năm nay. 
Nếu tôi nói thì bạn sẽ dễ hình dung ra được vì sao 
ngay lập tức. Năm nay tôi học lớp 12. Phải, năm học 
phổ thông cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi thay đổi 
hầu như là mọi thứ. Từ dáng vẻ đến tính cách, cả thói 
quen lặt vặt. Tất nhiên là thói quen tốt rồi. Tôi ít đi 
chơi games, thứ mà tôi tưởng vẫn có thể hấp dẫn tôi 
ngay cả sau khi... lấy vợ! Tôi thức khuya hơn để học 
bài, tôi không còn cái thói tự mãn ta đây cóc cần học 
cũng biết như trước nữa. Tôi “biết người biết ta” 
hơn... 

Ngoài cái nguyên nhân chính đó, còn có một thứ nữa 
khiến tôi thay đổi chóng mặt. Đó là Mưa Mùa Thu. 

Mưa Mùa Thu là cô bạn học giỏi đứng thứ ba lớp tôi, 
và tôi từng thừa nhận là tôi thích con gái học giỏi, 
nên việc tôi có để ý Mưa Mùa Thu hay không thì 
cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Và nếu bạn thắc 
mắc tại sao tôi không để ý những cô bạn học nhất 
lớp, nhì lớp, thì tôi trả lời rằng, Mưa Mùa Thu có một 
nét riêng biệt cuốn hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt 
vào lớp 11. 

 Mưa Mùa Thu là học sinh chuyển lớp. Ấn tượng lúc 
đầu bạn ấy dành cho mọi người là một cô bé gọn 
gàng, nhỏ nhắn và hay cười. Mưa Mùa Thu rất hay 
cười, hầu như cái gì cũng cười được. Vì vậy nên tôi 
chưa hề thấy Mưa Mùa Thu “đổ mưa” bao giờ. 

 Thời gian đầu vào lớp tôi, Mưa Mùa Thu không hề 
nổi bật gì. Cô bạn ấy không xinh, hai răng cửa lại to 
như răng thỏ nữa chứ, và chẳng có ai tỏ ra thích bạn 
ấy. nhưng tôi thì khác. Tôi ngồi gần cuối lớp và có 
thể nhìn mọi thứ một cách bao quát. Tôi thấy Mưa 
Mùa Thu hay cho nhỏ bạn trên mượn tẩy, thấy Mưa 
Mùa Thu hay lúc lắc cái đầu với những túm tóc xoăn 
xoăn, thấy Mưa Mùa Thu hỏi bài thầy giáo trông 
phát tức, thấy nhiều thứ nữa... Mưa Mùa Thu ngồi 
trên tôi. Một lần tôi bỏ quên viết, loáy hoáy không 
biết mượn ai, thì Mưa Mùa Thu chìa ra cây viết và 
bảo “Cho Hùng mượn nè!” 

Đó là mốc thời gian tôi bắt đầu thay đổi bản thân 
mình từ vị trí cân bằng. 

      Thời gian trôi đi, tôi cũng thân với Mưa Mùa Thu 
hơn. Chúng tôi đã đi học chung vài lần, đi chơi 
chung vài lần, và gọi điện thoại cho nhau vài lần. 

Nhưng tất cả chỉ có tới như vậy. Tôi cũng không đòi 
hỏi gì hơn, mà còn có thể là gì nữa chứ? Tôi sợ thêm 
một cái gì khác nữa thì trở thành dư thừa mất. Thế 
nên trong suốt năm học lớp 11, tôi thương Mưa Mùa 
Thu mà không dám nói… 

      Một mùa hè trôi qua… Chúng tôi đều đã là 
những học sinh 12 chững chạc. Càng ngày tôi càng 
chăm học một cách lạ thường, vì tôi biết Mưa Mùa 
Thu chỉ thích những người học giỏi. Tôi cố giải 
những bài căng nhất rồi chờ xem Mưa Mùa Thu có 
hỏi tôi hay không. Một chuỗi những ngày mà nếu 
Mưa Mùa Thu không biết thì sẽ im lặng nghe tôi 
giảng và kết thúc bằng một lời khen “Hùng giỏi 
ghê!”, còn nếu Mưa Mùa Thu không hiểu thì chúng 
tôi sẽ cùng nhau tranh luận và kết thúc sẽ là “Tui sai 
rồi, Hùng hay ghê!” vẽ ra trước mắt tôi lãng mạn và 
đẹp đẽ. Nhưng những tưởng tượng của tôi chả có cái 
nào là sự thật ! Thậm chí Mưa Mùa Thu càng ngày 
càng có vẻ hơn cả tôi. Đến một lúc nào đó Mưa Mùa 
Thu sẽ nghĩ tôi chẳng là gì cả, và thế là không chơi 
với tôi nữa… 

      Một lúc nào đó ấy không xảy đến với tôi. Nhưng 
một lúc nào đó khác lại đến, và còn tàn nhẫn hơn 
nhiều nữa! 

*  Ngồi dưới tôi là thằng Minh. Nó học hành chẳng 
kém tôi là bao. Lúc trước tôi ghét nó lắm, vì nó thuộc 
hạng thông minh nhưng lười biếng tột độ, bị thầy cô 
mắng vốn khỏi chê. Nhưng sau này, nhận ra nỗi lòng 
của nó, tôi mới thấy thương. Xét cho cùng thì nó 
cũng bị những ràng buộc giống tôi, ba má nó cũng 
thuộc loại “tai to mặt lớn”, con cái mà học không 
đàng hoàng thì ổng bả mang tiếng chết luôn, thế nên 
tôi đâm ra đồng cảm và chơi với nó nhiều nhất. Gần 
đây nó ham chơi, hay rủ tôi, tôi sợ nó buồn, cũng đi 
theo, sáng mai đêến lớp cô chủ nhiệm trả bài, tôi ậm 
ừ đọc theo trí nhớ, bị chép phạt đau cả tay. Thế 
nhưng tôi chẳng thể ghét nó được. Nó như là anh em 
của tôi vậy. 

 Nhưng tôi đang mâu thuẫn với chính mình nếu tôi 
nói tôi không ghét thằng Minh. 

      Lý do ư? Còn gì nữa ngoài Mưa Mùa Thu, cô bạn 
bàn trên, đã dành những sự quan tâm đặc biệt cho 
thằng bạn thân tôi một cách kín đáo và tình cờ, tưởng 
đâu tôi không hề hay biết.. 

      Một ngày đến lớp hai người đó hay gây gổ với 
nhau về tất cả những gì hiện diện xung quanh. Từ cái 
chuyện bôi bảng, đến xả rác (Mưa Mùa Thu rất ưa 
sạch sẽ), đến tiền nong, đến cây viết chì, cây thước... 
Tôi biết là nếu không quan tâm tới ai, bạn thậm chí 
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chả thèm để ý xem hôm nay người đó có mặt trong 
lớp không nữa là. Còn Mưa Mùa Thu thì khác. Tôi 
biết Mưa Mùa Thu hay quay xuống bàn dưới là để 
nhìn xem thằng Minh đang làm gì. Tôi cũng biết 
Mưa Mùa Thu hay cười lặng lẽ một mình khi thằng 
Minh lên trả bài hay thuyết trình, tôi thì nhìn nó ngố 
không chịu được. Chẳng lẽ con gái thích con trai ngố 
hả trời? 

 Tôi sẽ vẫn cư xử bình thường với thằng Minh và cả 
Mưa Mùa Thu nếu như cái ngày hôm đó không xảy 
ra... 

 Đấy là một ngày thứ hai như mọi ngày đầu tuần, 
nhưng khác ở chỗ ông trời buồn bực gì đó mà bầu 
trời xám xịt mây đen. Tâm trạng của tôi cũng không 
tốt lắm. Mỗi lúc như vậy tôi thường đưa mắt về phía 
Mưa Mùa Thu. Chợt bỗng nhiên tôi thấy hôm nay 
Mưa Mùa Thu không giống thường lệ nữa. Không 
còn cười đùa với ai, nhìn cứ buồn buồn, và rất ra 
dáng tâm sự gì gì đấy. Ra chơi, tôi kéo vai thằng 
Minh hỏi gặng: 

       -Ê Minh! 
      -Gì vậy mày? 
      -Mày chọc giận gì Mưa Mùa Thu vậy? Sao nhìn 
nó buồn buồn… 
      -Tao có làm gì nó đâu. chắc tại hôm nay không 
kiếm chuyện cãi nhau nên nó buồn đó, he he! 

      Nghe giọng nó mà muốn đấm cho một phát. Nó 
làm như ai cũng có khả năng làm cho con gái “cười 
một mình” như nó. Lần trước tôi hỏi nhỏ bạn thân 
của Mưa Mùa Thu, rằng thằng Minh có gì mà làm 
cho Mưa Mùa Thu phải hay chú ý tới vậy.  

      -Vì Minh có sức cuốn hút rất lớn - nhỏ bạn sau 
một hồi chống cằm đăm chiêu suy nghĩ - trả lời.  

      -Hả? - Tôi chỉ còn có nước chào thua - Sức hút 
rất lớn? Nghĩa là sao? 

      -Nghĩa là - nhỏ bạn lại đăm chiêu một hồi - là 
không có gì đặc biệt về ngoại hình nhưng vẫn khiến 
người ta có cảm giác đặc biệt về tính cách của mình. 

      Tôi ngẫm nghĩ câu nói ấy đến cả ngày. Thằng 
Minh đúng là chả đẹp trai, còn thua cả tôi nữa, nói 
không phải khoa trương. Khi Minh cười nhìn y như 
thằng ngố, thế nhưng đầu óc thì... thông minh có 
hạng! Tôi thông cảm cho nó vì hoàn cảnh nó giống 
tôi nhưng điều đó không cóTôi vào lớp, nhìn Mưa 
Mùa Thu đang đọc quyển “My beloved” màu xanh 
da trời nhạt, chắc cũng hợp với tâm trạng cô bạn lúc 
này. Tôi đến bên Mưa Mùa Thu, và gợi chuyện. Tôi 

hỏi về những buổi học thêm, giờ đây tôi càng mong 
muốn có mặt ở những nơi có bóng dáng Mưa Mùa 
Thu, dù chỉ để làm những bài tập mà tôi đã nhừ như 
cháo. Mưa Mùa Thu nói chuyện với tôi mà như 
chẳng nói với ai, trả lời những câu hỏi của tôi một 
cách máy móc, và cô bạn cứ nhìn bâng quơ ra phía 
sau lưng tôi, mà cơ hồ như tôi quay lại thì sẽ bắt gặp 
ngay thằng Minh đang ngồi đâu đấy. Thật là bực 
mình! 

      Tôi định giành một chỗ gần Mưa Mùa Thu trong 
giờ chào cờ sau đó, nhưng lại muốn nói chuyện về 
mấy cái game mới hơn, nên ngồi gần lũ bạn ở cuối 
lớp. Không sao, ở đây tôi có thể quan sát được Mưa 
Mùa Thu. Thật là lạ, tôi thấy Mưa Mùa Thu ngồi ở 
hàng bên trái. Tôi ngồi ở hàng bên phải. Và phía trên 
tôi, ngay chỗ Mưa Mùa Thu ngồi dóng ngang qua, là 
cái tướng “ta đây” thấy ghét của thằng Minh. Phải 
công nhận là từ hồi tôi phát hiện mình “thích” một 
người con gái, tôi không còn chơi thân với nó nữa. 
Nghĩ thì cũng buồn. Nhưng biết sao được. “Tình 
địch” mà người ta hay nói tới trong mấy vụ đánh 
ghen chắc cũng giống tôi với thằng Minh lúc này 
đây! Tôi mải bàn về chuyện súng M4 hay súng ngắm 
trong trò chơi CS mà quên mất để ý xem thằng Minh 
có “giở trò” gì hay không. Đến khi tôi nhìn lên thì đã 
hết mất bốn mươi lăm phút, và đột nhiên tôi thấy 
Mưa Mùa Thu chạy một mạch vào phía cửa  nghĩa là 
tôi hoàn toàn không coi nó là đối thủ.. Còn thằng 
Minh thì nhìn với theo sau với một vẻ mặt kỳ lạ mà 
tôi chẳng thể hình dung được ý nghĩa đằng sau nó. 
Tôi chạy theo Mưa Mùa Thu, để lại thằng Minh chỉ 
đạo trực nhật và nhìn tôi với khuôn mặt kiểu như 
“Nhờ mày hết đó!”. 

Bốn mươi lăm phút tiếp theo của tiết sinh hoạt sao 
mà trôi qua thật nặng nề. Giờ phút này tôi không còn 
cái thú nhìn những lọn tóc xoăn xoăn của Mưa Mùa 
Thu bàn trên nữa, vì nó không lúc lắc cái đầu mà cứ 
ngồi im lìm như tượng đá, nên những lọn tóc kia 
chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Thằng Minh thì vẫn như 
thường. Thật lạ là nó hầu như chẳng bận tâm chuyện 
gì xảy ra cho Mưa Mùa Thu. Chờ mãi cũng đến lúc 
ông gác cổng già đánh hồi trống ra chơi. Cũng như 
tôi, như chỉ chờ có thế, Mưa Mùa Thu lẳng lặng đi ra 
cửa mà không nói tiếng nào. Tôi chạy theo. Hàng cây 
bằng lăng sát phòng thầy Hiệu trưởng đang khoe 
mình trong gió đu đưa nhìn rất thích. Cơn gió mùa 
thu đôi khi làm người ta bỗng dưng lành lạnh sống 
lưng, như lúc này vậy. Nhìn Mưa Mùa Thu nhỏ xíu, 
trong bộ áo dài trắng, và ở cạnh những thiên thần li ti 
màu tím, lòng tôi chợt dâng lên một tình cảm khó mà 
gọi tên. Tất nhiên là dành trọn cho cô bạn nhỏ bé kia 
rồi… Tôi thu hết can đảm, chầm chậm bước lại và 
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ngồi xuống bên băng ghế đá dưới tán cây bằng lăng. 
Vờ như không biết gì, tôi gạ chuyện: 

      -Sao hôm nay Mưa Mùa Thu không nói chuyện 
với thằng Minh nữa vậy? 
      Mưa Mùa Thu không trả lời. 
      -Sao không nói gì vậy? Nó chọc Mưa Mùa Thu 
hả? Để tui cho nó một trận. Cứ nói đi! 
      Vẫn không nói tiếng nào. 
      -Ôi dào... thôi thì cứ cho tui ngồi đây vậy. 

      Đến lúc ấy, Mưa Mùa Thu cũng chỉ khẽ gật đầu. 
Tôi có cảm giác cô bạn không nói được gì. Hoặc nói 
ra và sau đó sẽ bật khóc. Hoặc không để cho người ta 
thấy sự yếu đuối của mình. Tôi biết cô bạn luôn thích 
tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Ngốc thật!... 

* Hôm đó tôi đã ngồi cạnh bên ngắm hoa bằng lăng 
cùng Mưa Mùa Thu đến hết giờ ra chơi và rồi cùng 
cô bạn quay lại lớp, vẫn không nói tiếng nào. Phần 
còn lại của buổi học diễn ra rất bình thường, thiếu 
niềm vui nho nhỏ hằng ngày. Buổi tối, khi đang ngồi 
chơi game, tôi nhận được điện thoại của thằng Minh. 

      -Ê mày, hồi nãy mày nói gì với Mưa Mùa Thu 
ngoài ghế đá?- Minh hỏi nhỏ. 
      -Chẳng gì hết. Vậy tao phải hỏi mày đã nói gì với 
nhỏ hồi chào cờ vậy? - tôi vặn lại. 
      -Ừ thì... Hôm qua, nhỏ nói là... nhỏ thích tao - 
thằng Minh ngập ngừng. 
      -Rồi sao? Tôi hỏi mà như có gì nghẹn ở cổ họng. 
      -Tao nói là tao không đáp lại tình cảm của nhỏ 
được. Nhưng vì không muốn nhỏ khó nghĩ, tao nói là 
tại tao thích nhỏ khác. 
      -Trời đất! - Sự thật thà của thằng bạn làm tôi tức 
phát điên- Vậy nhưng mày có thích nhỏ hay không? 
      -Tao... có thích. Nhưng nghĩ lại cũng giống thích 
mấy nhỏ khác thôi à. 

      Tôi dập máy. Và không nghĩ được gì nữa. Vừa 
tức thằng Minh, tôi vừa thầm cảm ơn nó. Vì nó 
không đáp lại tình cảm của nhỏ, nên tôi mới… có cơ 
hội. Nhưng chứng kiến nhỏ buồn như lúc sáng, tôi lại 
càng thêm đau lòng. Thằng Minh cũng vậy. Hơn ai 
hết, tôi biết nó không dành tình cảm kiểu như tôi cho 
bất kỳ đứa con gái nào cả. Nó thật là vô tâm vô tư, ai 
cũng chơi thân. Không như tôi, tôi thích Mưa Mùa 
Thu rất lâu rồi, mà nào dám bày tỏ với nhỏ đâu. Lỗi 
này âu cũng là do tôi, là con trai mà hèn nhát. Biết 
thằng Minh như vậy, mà tôi vẫn không khuyên can 
Mưa Mùa Thu, để nhỏ phải buồn. Nhưng... nếu tôi 
nói, thì có thể Mưa Mùa Thu sẽ không còn cười nữa. 
Những nụ cười ấy đối với tôi đáng yêu biết bao! Làm 
sao tôi có thể nhẫn tâm làm nhỏ không cười được 

nữa? Rốt cuộc cũng chỉ có một mình tôi sai mà 
thôi…  

* Bẵng đi một thời gian, và rồi Mưa Mùa Thu cũng 
lại hay cười như trước. Bây giờ chúng tôi đã sắp tốt 
nghiệp và sắp thi đại học. Thế là tôi sắp xa Mưa Mùa 
Thu. Những tháng ngày của năm học 12 trôi qua thật 
hối hả, trong những buổi học thêm, luyện thi, thức 
đêm giải bài tập toán. Tôi quên đi những tình cảm cá 
nhân của mình để tập trung vào chuyện học. Thằng 
Minh cũng vậy, nó đã chăm hơn kể từ sau khi biết… 
thích một cô bé học lớp 10! Nhưng quan trọng nhất 
vẫn là Mưa Mùa Thu. Tối hôm “nhớ đời” ấy, tôi đã 
đến nhà Mưa Mùa Thu… Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt 
của cô bạn khi tôi ngồi trò chuyện và uống trà hoa 
cúc của nhỏ. Nhỏ kể cho tôi nghe về chuyện của 
thằng Minh, rằng nhỏ không hối hận vì đã nói ra, vì 
cả hai đã thỏa thuận là tình bạn vẫn sẽ còn, mãi mãi. 
Tôi cũng hiểu Mưa Mùa Thu hơn, và tự nhủ sẽ 
không cho phép người nào ngoài chính mình trông 
thấy khuôn mặt buồn buồn của Mưa Mùa Thu buổi 
sáng hôm đó nữa…  

      Hẹn một ngày nào đó, trên góc phố có cây hoa 
bằng lăng với những thiên thần li ti màu tím. Tôi sẽ 
nhìn thật sâu vào mắt nhỏ, và sẽ nói rằng: Mưa Mùa 
Thu, tôi rất mến em 

 

Tuỳ bút           

Mùa thu và em 

Cơn mưa rỉ rả đủ để làm ướt lòng thành phố 
Rotterdam chiều nay , phố vẫn đông , ngợp người đi 
lên đi xuống được che rợp những những chiếc dù đen 
như muốn tránh cơn mưa bất ngờ thổi tạt vào mặt bởi 
những cơn gió mùa thổi đến. Trời chưa sang đông 
nhưng cái lạnh như vào đầu đông vậy, có nhiều ngày 
trời trờ lạnh bất tử tôi đã phải mang găng tay hở ngón 
đi làm buổi sáng, bao giờ tôi cũng thủ rất kỷ vì sợ 
nhất là lòng bàn tay hay bị lạnh cứng đơ tê buốt. 
Chiều nay lang thang một mình trên phố lại nhớ đến 
nhỏ em Chân Nguyệt không biết nhỏ làm gì cho hết 
buổi chiều nay ? . Nhớ lại tuần rồi hai chị em hẹn hò 
nhau đi chụp cảnh thu mà tuần rồi thì trời quá là đẹp 
không mưa , chút nắng nhẹ đủ để mùa thu có dáng 
thu tuyệt vời với bầu trời vướng chút sương mù lảng 
đảng, ẩn hiện trong mây bóng mặt trời lấp ló trên cao 
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Tuần trước, hẹn với nhỏ em Chân Nguyệt sáng chủ 
nhật tại ga Utrecht khoảng 12 giờ , nhưng rồi trục 
trặc kỷ thuật tôi đến trễ hơn một tiếng đồng hồ nhưng 
cũng kịp nhắn email cho nhỏ khỏi đến trước. May 
sao buổi sáng đó nhỏ và tôi cùng ngồi trước màn vi 
tính , vừa chuyển mail xong , tôi đã nhận lại mail nhỏ 
ngay, nhỏ cho tôi biết là nhỏ đã nhận tin và biết tôi 
đến trễ . Lý do thì tôi chỉ nhắn sơ là khi gặp tôi sẽ kể 
chuyện sau . Điều chính yếu là chúng tôi nhắc nhở 
nhau hôm nay đã xuống giờ vì trời vào đông để mà  
còn tính đường đến điển hẹn cho đúng . 

Tôi đến trước nhỏ em chừng 10 phút, gặp tôi em vội 
chìa 3 trái lê cho tôi bảo cất vào giỏ mang đi ăn dọc 
đường, vì nhỏ vừa hái trong vườn nhà ông bố của 
nhỏ . Sau đó hai đứa lên xe đi tiếp đến ga Driebergen 
- 
Xuống xe lửa trước mặt chúng tôi đã thấy rừng lá 
vàng cao ngất ngưỡng , cảnh vật mùa thu thật lung 
linh sắc màu, đẹp không khác như bức tranh mà tôi 
thường thấy đâu đó trên MGP hay bên một diễn đàn 
khác thường post hình cây lá vàng khi thu về . Nhỏ 
em Chân Nguyệt đúng là thổ địa khu vực này , hắn 
biết hết đường đi nước bước rành rẽ , chỉ tiếc là hôm 
nay chúng tôi đến muộn chứ không chúng tôi đã 
nhập bọn chung với đám người du ngoạn thường tổ 
chức đi bộ theo chu kỳ một tháng một lần và tùy theo 
yêu cầu của người tham dự . Vì thường đi với nhóm 
này nên coi bộ nhỏ em rành đường đi quá , có nhiều 
lúc chúng tôi phải luồn lách khi qua đám rừng cây 
chặn lối . Nếu tôi chỉ đi một mình nơi này thôi ,chắc 
chắn tôi sẽ chẳng tự tìm lối ra một cách dễ dàng . Đi 
với nhỏ để chụp cảnh lá vàng , tôi như có cảm tưởng 
là mình đi lạc vào chốn rừng sâu hoang dã vì nơi này 
rất vắng người qua lại , tuy rằng chốn này không 
thăm thẳm như chỗ vừa rồi tôi đi cùng mấy nhóc 
cũng tìm cảnh lá thu . Và trời bây giờ chỉ sau hơn 
tuần lễ , cây lá đã chuyển màu vàng rợp một góc trời, 
nên cảnh thu nơi đây trông càng quyến rũ . Chỉ tiếc 
là tôi không tìm được nơi nào nhiều lá thu đỏ . Cảnh 
thu với những màu sắc trộn lẫn đẹp thì phải biết . Tôi 
mê lắm cảnh thu nơi Cô Đờ người bạn bên MGP mỗi 
lkhi post hình mùa thu lên khoe với chúng tôi những 
cảnh thu tuyệt đẹp nơi cô ở, nhiều khi tôi chỉ còn biết 
xuýt xoa khen tặng , cứ mong hoài cho Cô Đờ ráng 
tìm được nhiều cảnh thu rồi post lên cho chúng tôi 
xem tiếp . Rồi một vài cảnh thu từ trang nhà chị 
HVLN , cho đến trang thơ và tiếng hát Ngọc Trâm , 
ôi chao biết bao là cảnh thu nơi ấy đẹp tuyệt vời . 
 
Hai chị em tôi cứ thế mà đi mãi, loanh quanh thế nào 
không biết lại gặp dược môt đôi tình nhân già nhưng 
còn thú đam mê chụp cảnh như chúng tôi và họ cũng 
đi săn hình từ sáng giờ không biết chán . Bốn chúng 
được dịp làm quen nhau , trao đổi thêm những kinh 

nghiệm chụp ảnh , đôi tình nhân có vẻ trong nghề 
hơn nên họ đã chỉ thêm những bí quyết chụp hình 
đẹp mà chỉ trong máy của em Chân Nguyệt mới có 
những chức năng này , vì máy tôi không cùng một 
hiệu lại đơn giản nên không biết thêm nhiều về chức 
năng khác ngoài căn bản chụp cảnh tự nhiên với tầm 
nhìn xa thế thôi. Chắc nay mai tôi cũng sắm chiếc 
máy mới cho riêng hobby của mình , tôi cũng đã 
ngắm nghía cái khác rồi nhưng đành phải chờ tháng  
tới mới mang về được .  

Chia tay với đôi tình nhân già kia, chúng tôi tiếp tục 
lần về hướng khác để ra khỏi khu rừng lá vàng , nhỏ 
em vẫn tiếc rẻ với tôi là sao không đi tiếp nữa vì biết 
đâu trong sâu thẳm còn biết bao cảnh đẹp chưa chụp 
hết . Tôi nhắc cho nhỏ nhớ là tối nay nhỏ cũng còn 
hẹn ai đến nhà phụ sơn phết gì đó , vì người làm chỉ 
có giờ hẹn buổi tối ngoài giờ làm việc , bộ nhỏ quên 
sao ? . Sực nhớ ra, nhỏ đập vào vai tôi cái đét vì 
mừng rỡ , nhỏ cám ơn tôi vì nếu tôi không nhắc chắc 
có lẻ cô em đã quên hẹn rồi . Tôi với nhỏ hứa hẹn , 
nhỏ sẽ đón tôi lên chơi lại khi nào nhà cửa xong, để 
cùng thưởng thức cái thú êm đềm bên ly cà phê đắng 
ngồi nhìn tuyết rơi ngoài trời cạnh lò sưởi khi mùa  
đông đến ... 

Miên Thụy cuối thu 10/ 2009 

g{g{g{g{ơ  

Bài thơ không đề tựa    

Tự do như muối 

Hạnh phúc như đường 

Khi còn đang ăn đủ miếng ngọt miếng ngon 

Khó thấy giá trị của hạt đường hạt muối 

 
tôi sống ở miền nam  
nhìn dòng đời trôi nổi  
nở lại tàn  
bao nhiêu mùa hoa  
hai nền Cộng Hòa  
một cuộc chiến tranh dài đẫm máu  
tôi đã dốc lòng chiến đấu  
bảo vệ tự do  
dưới lá cờ  
nền vàng ba sọc đỏ  
 
tiếc thay trong đội ngũ  
chúng tôi có ít những Ngô Quang Trưởng , Nguyễn 
Khoa Nam  
mà lại khá nhiều Nguyễn Vĩnh Nghi, Nguyễn Văn 
Toàn  
nên lính mất niềm tin  
dân chán nản  
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những kẻ có lòng  
lắc đầu ngao ngán  
rồi nước Mỹ đồng minh, xưa là bạn  
nay trở mặt lọc lừa  
quên lời hứa năm xưa  
bỏ mặc “ tiền đồn của thế giới tự do “  
thất thủ  
 
kẻ thù đưa tôi lưu đày biệt xứ  
rồi khua chiêng gióng trống ăn mừng  
đám trí thức, sinh viên, học sinh  
xưa trốn vô bưng  
mơ một thiên đường trên trái đất  
nay ngồi trên khán đài nghếch mặt  
“ Thiên đường đang ở trong tầm tay “  
Má Hai  
xưa đào hầm nuôi cán bộ  
nay hớn hở  
“ Tụi nó dzià mình chắc có tương lai “  
bà Tám con chết trận Đồng Xoài  
hãnh diện lãnh bằng gia đình liệt sĩ  
những nhà văn, nhà thơ, xưa chống “ cuộc chiến 
tranh phi lý “  
(đâm sau lưng người lính Cộng Hòa )  
nay chìa bút ra  
xin viết bài ngợi ca chế độ mới  
đám thanh niên xưa trốn chui trốn nhủi  
ở hậu phương  

xanh mặt khi nghe nhắc tới chiến trường  
nay tự nhận đã yêu thầm cách mạng  
những người dân bình thường  
xưa gặp lính khi ghét khi thương  
lúc buồn ngồi chửi đổng  
“ Tao chửi cả thằng Tổng Thống  
xá gì lính tráng tụi bay “  
nay cũng ngập ngừng vỗ tay  
nhưng mắt nhìn quanh lấm lét  
họ chưa có câu trả lời dứt khoát  
muốn đợi một thời gian  
 
sau vài năm  
cuộc hôn nhân qua tuần trăng mật  
đã đầy nước mắt  
và những tiếng nấc nghẹn ngào  
đám trí thức vô bưng năm nào  
tức giận thấy mình bị bội phản  
buông lời phản kháng  
kẻ vô khám Chí Hòa  
người bị quản thúc tại gia  
đưổi gà cho vợ  
thiên đường ước mơ sụp đổ  
 
má Hai 

đã quen dần với bo bo, với sắn với khoai  
như người dân miền Bắc  

những cán bộ xưa má nuôi trong hầm bí mật  
đã ra lệnh bắt má mấy lần  
má không đủ ăn  
lấy đâu đóng thuế  
 
bà Tám ôm tấm bằng Gia Đình Liệt Sĩ  
bụng đói meo  
làng trên xóm dưới ai cũng nghèo  
tình người hiếm hơn hồi đó  
bà ra mộ con ngồi nhổ cỏ  
khóc thầm  
 
những văn nhân  
một thời phản chiến  
“ ngộ biến tòng quyền “  
cố bẻ cong ngòi bút  
nhưng với văn thơ, với nhạc  
quen phóng túng tự do  
sao chịu nổi gông xiềng  
lại tiếc những ngày trời rộng thênh thang  
muá bút  
 
đám thanh niên hèn, khoác lác  
tưởng được chế độ mới tin dùng  
bị đi lao động quốc phòng  
thanh niên xung phong  
làm việc không công nơi rừng sâu nước độc  
cháy da vàng mắt  
đói lòng  
 
những người dân  
xưa chửi vung chửi vít  
nay im thin thít  
chẳng dám hé môi  
một số kẻ lỡ lời  
bị đi “ tù không án “  
khi cán bộ xưng tụng bác Hồ, ca ngợi Đảng  
họ cao giọng hoan hô  
vỗ tay thật to  
nhưng bụng thầm ao ước được sống lại những 
ngày xưa cũ  
 
sau ba mươi tháng tư, đớn đau tủi hổ  
là gia đình người lính Cộng Hòa  
kể bị cướp nhà  
người bị cướp đất  
con bị đuổi học  
vợ mất sở làm  
chồng đi tù biệt tăm  
đi họp, cán bộ Cộng Sản mỉa mai nhiếc móc  
ra đường bị lườm dọc nguýt ngang  
 
đến khi ruộng vô tập đoàn  



                                                                                     

 

gạo vải sữa đường bán theo tiêu chuẩn
nhà máy công ty hãng xưởng  
trờ thành quốc doanh  
công an khu vực đầy quyền hành  
thực thi chính sách nhân hộ khẩu  
người dân chịu đời không thấu  
mà chẳng dám than vãn kêu ca  
bấy giờ gia đình người lính Cộng Hòa 
mới nhận được những tia nhìn thiện cả
nghĩ đến con, đến chồng, đến cha  
trong nhà tù Cộng Sản  
họ hãnh diện ngẩng đầu  
 
hôm nay giữa trời cao  
được thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ  
phất phới bay trong gió  
tôi muốn khóc thật to  
tôi muốn hét lên  
“Đây hạnh phúc ! Đây tự do ! “  
Mà thuở nào tôi đã buông tay đánh mấ
để phải chôn tháng năm tươi đẹp nhất 
của cuộc đời  
trong các trại tù rải rác khắp nơi  
trên đất nước  
họ hàng tôi, đồng bào tôi  
những ai không đi được  
mấy chục năm trường  
gánh chịu đau thương  
uất hận tủi hờn  
nhìn quê hương tan nát  
mẹ Việt Nam ơi ! Những đứa con lưu l
đã nhận rõ lỗi lầm  
đang đấu tranh âm thầm  
cho một ngày quang phục  
 
sẽ còn nhiều khó nhọc  
để dành lại giang san  
từ tay bọn Cộng Sản tham tàn  
nhưng kìa ! Phất phới bay trong gió  
vẫn như ngày nào  
lá cờ vàng ba sọc đỏ  
mà sao hôm nay chính nghĩa sáng ngờ
chẳng cần một lời luận bàn lý giải  
 
tôi đứng lặng nhìn, lòng khoan khoái  
lá cờ vẫn còn đây  
thì quê hương ơi ! Sẽ có một ngày. 

Viết tại San Leon sau một lần dự lễ dựng
kỳ đài tại Houston .  

Phạm Đức Nhì 
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Nỗi buồn m

 PhạmTínAnNinh 

khởi đầu sự nghiệp của mình b
để rồi cuộc đời của người ngh
tàn theo Giai Phẩm Mùa Thu (trong Nhân V
Phẩm ). Ông mất đi trong cả
đời một kho tàng âm nhạc quí giá, c
tiếc ngậm ngùi và bao điều suy ng
Phạm Duy phỏng theo một b
Mùa Thu Chết ”, để rồi tên tu
mùa thu ở cái “thị trấn giữa 
bởi cái tính kênh kiệu và tấm l
lại cho những người từng hâm m
bẽ bàng. Ở Việt nam ta, nếu “ con nai v
đạp trên lá vàng khô” đã làm nên L
bên Tây “ Les Feuilles Mortes ” 
Jacques Prévert trong lòng nh

Cộng Đồng VNTNCS/HL

Sẽ tổ chức Tế
ngày 14/1/2012

Tại Arnhem

Mừng Năm Nhâm Th
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ồn mùa thu 

 
Có lẽ những chiếc lá 
mùa thu đã nhuộm 
vàng phần lớn thi ca 
nhân loại, và dường 
như nếu không có mùa 
thu thì những cuộc 
tình sẽ không còn lãng 
mạn, thế gian này sẽ 
không có mặt của thi 
nhân. Ông Văn Cao đã 

ình bằng “ Buồn Tàn Thu ” 
ời nghệ sĩ tài hoa này cũng 

ùa Thu (trong Nhân Văn Giai 
i trong cảnh khôn cùng để lại cho 

ạc quí giá, cùng sự thương 
ều suy ngẫm. “Cây đại thụ” 
ột bài thơ Tây, phổ bản “ 
ên tuổi cũng đã chết theo 

n giữa đàng” bên tận xứ Cali, 
ấm lòng phản trắc, chỉ để 

ng hâm mộ ông sự chua xót, 
ếu “ con nai vàng ngơ ngác 

ã làm nên Lưu Trọng Lư, thì 
bên Tây “ Les Feuilles Mortes ” đã khắc sâu tên tuổi 
Jacques Prévert trong lòng những người mê 

ng VNTNCS/HL 

ết Cổ Truy ền vào 
ngày 14/1/2012 

i Arnhem 

 

ăm Nhâm Thìn 
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thơ, yêu nhạc.Riêng cái thằng vừa nhà quê vừa ít chữ 
như tôi dĩ nhiên không thể nào làm nỗi một câu thơ 
và cũng chẳng mò ra được một nốt nhạc, vậy mà tâm 
hồn lại rất dễ bị đắm chìm trong những lời thơ tiếng 
nhạc - đặc biệt có Mùa Thu trong đó. Nhưng trong tất 
cả những tác phẩm có bóng dáng Mùa Thu trên thế 
gian này, cái bài làm tôi xúc động nhất, thuộc lòng từ 
thời tấm bé, không phải là thơ, là nhạc, của ta hay 
tây, mà lại là một bài văn xuôi rất …học trò của ông.  
Thanh Tịnh “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài 
đường rụng nhiều và trên không có những đám mây 
bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang 
mang của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào 
được……….  
 
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió 
lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con  
đường làng dài và hẹp…….” Không biết ngày ấy ông 
Thanh Tịnh ở tận nơi đâu, mà sao cái cảnh ngày đầu 
tiên ông đi học giống tôi như đúc. Tôi cũng được mẹ 
nắm tay dẫn đi trên con đường làng Phú Hội, cũng 
vào một buổi sáng có (một chút) sương thu và gió 
lạnh.  
 
Một năm sau mẹ tôi qua đời, bỏ lại tôi một mình đi 
trên con đường dài và hẹp đó với bóng dáng yêu dấu 
của bà. Rồi cũng một năm sau nữa, cha tôi đang dạy 
học ở trường Pháp Việt thì bị Việt Minh bắt đưa ra 
Liên Khu Năm làm “công tác xóa nạn mù chữ”. Tôi 
trở thành thằng bé mồ côi, phải về ở với ông bà nội. 
Mỗi ngày tôi vẫn đi trên con đường làng ấy, nhưng 
bây giờ tôi đến trường cùng một đám anh em bà con 
trạc tuổi. Sau này, trong đám học trò dưới mái trường 
làng ngày ấy có vài thằng lên núi đi làm... kách 
mệnh, có đứa sớm thành liệt sĩ; nhiều đứa làm quan 
làm lính cộng hòa, cũng có lắm thằng đuợc Tổ Quốc 
Ghi Ơn; đám còn lại là nông dân năm tháng soi mặt 
với ruộng đồng, nhưng cũng có thằng trở thành giáo 
sư, bác sĩ, lấy vợ rồi đóng đô luôn ở chốn thị thành,  
chỉ lâu lâu dắt díu nhau về thăm làng cũ.  

Vậy mà cái tình đồng môn của thời thơ ấu đó lại keo 
sơn gắn bó đến không ngờ. Mấy ông nông dân có 
con cháu đi lính, được mấy ông bạn nhà binh nhận về 
đơn vị chở che, xuống thành phố đi học có mấy ông 
bạn thầy giáo hướng dẫn lo trường lo lớp, nơi ăn 
chốn ở; đau bệnh thì có mấy thằng bác sĩ chăm sóc 
thuốc men, xin vào nhà thuơng miễn phí. Mấy thằng 
làm quan lâu lâu về quê chở cả đám nông dân ra 
thành phố tập tễnh ăn chơi cho biết cái sự đời. Quân  
với dân còn hơn cả cá với nước. 

 Rồi đùng một cái, tháng 4/75, bão tố bất ngờ ập 
xuống, kéo theo cơn lốc đổi đời bi thả: Mấy ông bạn 
trên núi nghênh ngang về nắm chính quyền, mấy ông 

nông dân vốn bao năm an nhàn với đồng áng bây giờ 
lại được mấy ông bạn chính quyền ưu ái lấy hết 
ruộng đất đưa vào hợp tác xã, giúp những thằng bạn 
cũ sớm trở thành vô sản, hầu cùng nhau “tiến nhanh 
tiến mạnh tiến vững chắc” lên thế giới đại đồng (!). 
Mấy ông lính, ông thầy, ông bác sĩ tự dưng trở thành 
“những con nai vàng ngơ ngác”, cuốn gói về quê 
nương náu để đợi chờ số phận, lại được mấy ông bạn 
nông dân ngày trước cho gạo cho tiền, chí ít cũng đãi 
đằng được một chầu thịt gà rượu đế, tiễn đồng môn 
cũ đi vào “trường cải tạo”. Một ít vào trường sơ cấp, 
trung cấp trong nam, số còn lại được ưu ái ra trường.  
cao cấp tận vùng núi rừng Việt Bắc Sau sáu, tám, rồi 
mười năm, thằng nào còn sống mang tấm thân tàn tạ 
ra tù, kẻ thì vượt biển, người thì đi diện HO, lưu lạc 
tha phương, bỏ lại sau lưng con đường quê, ngôi 
trường làng cũ với biết bao kỷ niệm êm đềm. Đất  
khách gặp nhau, chỉ còn biết vỗ vai an ủi:  

Qua cơn mờ mịt binh đao  
đứa còn đứa mất ba đào tang thuơng  
Lạc loài trên chính quê hương  
thôi thì gió cuốn mười phương cũng đành  
 
Định cư xong, lo góp tiền gom bạc gởi về cứu đói 
mấy ông bạn nông dân, bây giờ đã bạc cả mái đầu 
mà còn trắng cả đôi tay. Còn mấy ông bỏ trường lên 
núi hồi còn son trẻ bây giờ phục viên về nằm nghỉ 
mát, mỗi ngày uống trà ngắm mấy cái “bằng khen”, 
mấy cái huy chương “dũng sĩ” treo tòn ten trên vách 
mà ngẫm nghĩ con đường cách mệnh đã bỏ gần cả 
một đời theo đuổi mà sao cái làng quê của mình vẫn  
cứ xác xơ và những bạn bè ấu thơ giờ thì đã chết 
hoặc điêu linh tan tác.Rồi cũng vào một mùa thu, từ 
đất khách tôi về lại quê hương. “ Mùa thu năm ấy tôi 
ra đi, mùa thu này nữa tôi..trở về”. Khoảng cách giữa 
hai mùa thu... vậy mà cũng đã hai mươi năm. Tôi về 
để tìm lại ngôi mộ của cha tôi được mấy người bạn tù 
chôn cất sơ sài trên núi bên ngoài trại cải tạo Đá Bàn. 
Ông đã chết sau hơn một năm bị giam trong trại tù 
này, cũng vào một ngày cuối thu ảm đạm. Tôi nhờ 
người cải táng, đưa ông về nằm bên cạnh mẹ tôi và  
ông bà nội trong nghĩa trang gia tộc.  
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Bữa ăn trong gia đình 
Tác Giả: Gã Siêu   

  
Ngôn ngữ Việt Nam ta thật phong phú để diễn tả 
hành động ăn. 

Khi kính cẩn người trên thì bảo: 
- Mời, xơi. 
Khi vui vẻ với bè bạn thì bảo:- Nhậu, chén, lai rai. 

Khi bực bội với kẻ dưới thì bảo :- Đớp, hốc. 
Mở cuốn Tự điển Việt Nam của Lê Văn Đức, gã đếm 
được cả thảy 173 tiếng được ghép với chữ ăn, như ăn 
giỗ, ăn cưới, ăn chay. Và còn rất nhiều tiếng ăn 
chẳng liên quan gì tới miệng tới lưỡi, như ăn đòn, ăn 
cướp, ăn quịt. 

Từ đó, gã thấy ăn là một trong những sinh hoạt chính 
của con người, bởi vì chúng ta cần phải ăn để được 
sống. Hơn thế nữa, chúng ta làm lụng vất vả cũng chỉ 
vì chén cơm manh áo. Và bữa ăn đã trở thành một 
trung tâm, một điểm hội tụ của gia đình. 

Đúng thế, mỗi ngày chúng ta thường quây quần 
chung quanh mâm cơm hai ba lần, nhưng có lẽ chưa 
bao giờ chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của mâm cơm, 
của bữa ăn. Thực vậy, mâm cơm là nơi xum họp và 
bàu khi của bữa ăn phải là bàu khí của yêu thương và 
hợp nhất, như tục ngữ đã diễn tả: Trời đánh còn tránh 
bữa ăn. 

Nhìn vào những người cùng ngồi chung một bàn, 
chúng ta sẽ thấy được một sợi dây liên kết, một mẫu 
số chung nào đó. Nếu là bữa cơm trong gia đình thì 
sợi dây liên kết là tình máu mủ ruột thịt. Nếu là bữa 
tiệc thì mẫu số chung có thể là một niềm vui, như khi 
tham dự đám cưới, một nỗi buồn như khi tham dự 
đám giỗ, hay một công việc cần phải toan tính, như 
mấy kẻ bắt mối áp phe rủ nhau đi nhậu nhà hàng để 
thương lượng và dàn xếp. 

Cách thức ngồi ở bàn ăn cũng nói lên một sự bình 
đẳng và hợp nhất vì mọi người cùng quây quần 
chung quanh một chiếc bàn, hay tụ lại trên một manh 
chiếu, cùng chia sẻ một thức ăn, cùng múc lấy một 
nguồn sự sống. Còn gì đẹp cho bằng cảnh gia đình 
đầm ấm : 

 - Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ húp gật 
đầu khen ngon. 

Trong cuốn “Người Vi ệt Cao quí”, Pazzi, một tác giả 
ngoại quốc, đã ca tụng tình yêu thương hợp nhất của 
người Vi ệt Nam qua hình ảnh chén nước mắm. Tác 
gỉa viết: “Ý thức về tinh thần cộng đồng và hợp nhất 
nơi người Vi ệt được thể hiện rõ ràng trong chén nước 
mắm đặt ở giữa mâm cơm. Mắm là nón ăn phổ biến, 
có nhiều sinh tố, mắm còn là thức ăn căn bản của 
mọi gia đình Việt Nam. Người Vi ệt Nam khi sống 
ngoài đất nước mình bao giờ cũng tưởng nhớ tới 
nước mắm một cách tha thiết. Chén nước mắm 
không bao giờ thiếu trong các bữa ăn, hay nói cách 
khác nó không thể nào thiếu được. Mọi người đều 
chấm chung trong một chén nước mắm, như cùng 
gặp nhau trong một điểm hòa đồng”. 

Vì là một trong những sinh hoạt chính yếu, nên các 
gia đình thường thoả thuận ngầm với nhau: Đến bữa, 
mọi người đều phải có mặt đông đủ, bởi vì “người đi 
không bực, cho bằng người chực nồi cơm”. Cơm nấu 
xong, phải ăn liền tù tì khi còn nóng hổi thì mới 
ngon, chứ còn kẻ chờ và người đợi, tới khi nguội 
tanh nguội ngắt, thì dù thức ăn được nấu ngon cũng 
trở thành dở. 

Khi ngồi xuống mâm cơm, ông bà hay cha mẹ 
thường ngồi trước, rồi sau đó mới đến con cháu. 
Trước khi dùng bữa, nếu là con nhà có đạo, thì người 
chủ gia đình sẽ làm dấu thánh giá và cùng nhau đọc 
kinh Lạy Cha, để cảm tạ và xin Chúa thánh hóa 
những của ăn sắp được hưởng dùng. Sau đó, những 
người dưới phải mời những người trên. Thí dụ đứa 
cháu thì phải  mời ông bà, cha mẹ và các anh các 
chị…xơi cơm. Nghi thức này xem ra hơi bị kéo dài, 
nhất là đối với những gia đình đông con nhiều cháu. 

Khi ăn, con cháu thường nhường những miếng ngon 
miếng ngọt cho ông bà và cha mẹ. Thế nhưng, ông 
bà và cha mẹ cũng thường nhường lại cho con cháu, 
nhất là những đứa còn nhỏ. Ngoài ra, người xưa còn 
nhắc nhở chúng ta: Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. 
Có nghĩa là khi ăn phải trông xem trong nồi còn 
nhiều cơm hay ít, để liệu có nên ăn thêm nữa hay 
thôi, cho phải phép. Còn khi muốn ngồi xuống chỗ 
nào, phải trông xem cái hướng mình ngồi có gây cản 
trở cho ai hay không, rồi mới  ngồi. 

Suốt ngày chúng ta làm lụng vất vả, mỗi người một 
việc và mỗi việc một nơi. Bởi đó, như gã đã viết ở 
trên, bữa cơm phải là nơi hội tụ, phải là lúc sum họp 
của mọi người trong gia đình. Nhiều khi gã thấy các 
bữa cơm thật tẻ nhạt và rời rạc vì thiếu vắng những 
khuôn mặt thân yêu, mạnh ai người ấy ăn, còn những 
người khác thì lại đang làm những việc đâu đâu. Tới 
giờ cơm, chúng ta hãy tạm gác bỏ mọi công việc 
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không mấy cần thiết ấy để đoàn tụ, để họp mặt. Đồng 
thời cố gắng tạo cho bữa ăn một bàu khí tươi vui cởi 
mở. 

Có nhiều gia đình đã biến bữa cơm thành một tòa án 
nhân dân để xét xử, trong đó anh chị em tố cáo 
những sai lỗi của nhau với cha mẹ, để rồi cha mẹ, 
như những ông quan tòa nghiêm khắc, đã lên tiếng 
chửi bới, đánh mắng, làm cho bữa ăn trở thành ngột 
ngạt và căng thẳng. Chúng ta nên nhớ lại lời người 
xưa khuyên nhủ: Trời đánh còn tránh bữa ăn. Có 
nghĩa là dù công việc quan trọng đến đâu chăng nữa, 
thì cũng đợi cho mọi người dùng bữa xong, thì mới 
đem ra tính toán, chứ không nên đề cập tới trong lúc 
mọi người còn đang ăn. Cũng vậy, thiếu gì lúc chúng 
ta có thể bảo ban, sửa dạy con cái, nên đừng nhằm 
vào bữa cơm mà tố khổ và chửi bới lẫn nhau. 

Ngày nay, với những tiến bộ của khoa học và kỹ 
thuật, người ta đã chế tạo ra nhiều dụng cụ, giúp đỡ 
cho công việc bếp núc được dễ dàng. 

Trước hết là cái nồi cơm điện. Nhờ nó, người ta 
không còn phải làm trải qua những  công việc tỉ mỉ 
khi thổi một nồi cơm như ngày xưa nữa, mà chỉ cần 
vo gạo, đổ nước và gạo vào nồi, rồi cắm điện và ngồi 
chờ…cơm chín. Tuy nhiên, theo nhiều người nhận 
xét, thì cơm được nấu trong nồi điện không ngon 
bằng cơm nấu trong niêu đất hay nồi đồng, nồi gang 
với lửa củi hay lửa rơm. 

Tiếp đến là cái tủ lạnh. Nhờ nó, người ta tiết kiệm 
được rất nhiều thời giờ. Mỗi tuần chỉ cần đi chợ một 
hai lần mà thôi. Sau đó thực phẩm tươi sống được cất 
vào tủ lạnh để ăn dần. Ngoài ra còn rất nhiều những 
dụng cụ khác nữa, như bếp ga, lò nướng…giúp cho 
công việc bếp núc được dễ dàng và bớt đi phần nào 
những vất vả nhọc nhằn. 

Thêm vào đó là hệ thống siêu thị với những thức ăn 
được chế biến sẵn, chỉ việc cho vào nồi mà đun, hay 
cho vào chảo mà chiên, cùng với những hàng quán ở 
khắp nơi, chỉ việc nhấc điện thoại là cơm nóng canh 
ngọt sẽ được phục vụ tận nhà, khiến cho người phụ 
nữ không còn phải bận rộn nhiều đến góc bếp của 
mình nữa. 

Vì thế, nhiều bà nhiều cô hiện nay xem ra lơ là phần 
nào cái bổn phận nữ công gia chánh của người nội 
trợ và những bữa cơm gia đình  mỗi ngày một trở 
nên khan hiếm và mất dần ý nghĩa của nó. Sở dĩ như 
vậy là vì nhiều người phụ nữ hôm nay được học hành 
đến nơi đến chốn và bước chân ra ngoài xã hội. Nói 
một cách cụ thể hơn, người vợ hôm nay cũng phải đi 
làm như người chồng. Một chị vợ đã phát biểu như 
sau: 

- Tôi đi làm suốt cả ngày cũng đã mệt lắm rồi, chiều 
về nhà lại phải chui đầu vào bếp nữa, thì làm sao 
kham nổi. Huống chi còn  phải tranh thủ giải quyết 
bữa cơm chiều thật nhanh thật gọn, để ban tối đến 
lớp học tại chức… 

Tác giả Duy Thảo, trên báo “Phụ nữ Chủ nhật” số 23 
ra ngày 19.6.2005, đã ghi nhận như sau: “Cuộc sống 
tất bật với biết bao nhiêu công việc, khiến người ta 
quên đi hương vị của những bữa cơm gia đình. Dần 
dần, điều đó trở thành thói quen. Người ta cho rằng: 
Ăn ở đâu mà chẳng được, miễn sao nạp đủ năng 
lượng để tái sản xuất sức lao động. Có người bằng 
lòng với một dĩa cơm bụi bên vỉa hè, sang hơn thì 
vào quán. Người khác thì kêu cơm hộp, cũng có khi 
mọi người kéo nhau đi nhà hàng…” 

Có những nhà chẳng còn bữa cơm gia đình nữa. Thí 
dụ một gia đình trẻ gồm có ba người. Ban sáng kéo 
nhau ra quán ăn điểm tâm. Ban trưa người vợ và 
người chồng thì  ăn cơm nơi “căn tin” của cơ quan 
mình. Đứa nhỏ ăn cơm trong nhà trẻ. Ban tối anh 
chồng thường về muộn vì còn bận tiếp khách hay la 
cà ăn nhậu với bè bạn. 

Có những nhà, bữa cơm gia đình tuy còn đấy, nhưng 
lại mất đi sự ấm cúng của nó. Mỗi người một hộp 
cơm mua sẵn, hay mỗi người một tô cơm, muốn ăn 
vào lúc nào thì ăn, hay vừa ăn vừa ngó vô màn hình 
TV, vì anh chồng không thể bỏ qua trận bóng đá, chị 
vợ không thể bỏ qua cuốn phim Hàn quốc và đứa con 
không thể bỏ qua bộ phim hoạt hình. 

Cũng theo tác giả trên: Bữa cơm gia đình không đơn 
giản chỉ là “đầu vào” cho cơ thể, nhưng còn là nơi 
sum họp của các thành viên trong nhà. Những câu 
chuyện được kể lại và từ đó những khúc mắc được 
giải tỏa, những ấm ức được xoa dịu. Qua những bữa 
ăn, các ông chồng sẽ nắm rõ hơn giá cả thị trường. 
Các bà vợ sẽ biết thêm tình hình thời sự thế giới. 
Trong những gia đình hạnh phúc, tiếng cười tràn 
ngập bữa cơm. 

Thực vậy, với bữa cơm gia đình, chúng ta không phải 
chỉ chia sẻ cho nhau những thức ăn và đồ uống, là 
nguồn sống cho cơ thể, mà còn chia sẻ cho nhau 
những tình cảm chân thành, để những thành viên gần 
gũi và gắn bó với nhau hơn, nhờ đó gia đình thực sự 
trở thành một mái ấm hạnh phúc. 

Để kết luận, gã xin ghi lại nơi đây lời khuyên của 
một người mẹ nói với cô con gái sắp sửa”theo chàng 
về dinh” 

- Con phải giữ lửa cho căn bếp của gia đình luôn ấm 
nóng, chứ đừng để nó nguội lạnh nghe con.* 
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CA DAO THỜI HI ỆN ĐẠI ! 

Má ơi cứ gả con xa . 
Để con còn có đô la gửi về . 
 
Anh đi , anh nhớ quê nhà .  
Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng . 
 
Hôm qua tát nước đầu đình . 
Bỏ quên di động chỗ mình ... mất ngay . 
 
Ba đồng một mớ trầu cay . 
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười . 
 
Yêu nhau cởi áo cho nhau . 
Hôm sau : Em đã có bầu , anh ơi ! 
 
Không ham nhà cửa , bạc tiền , 
Chỉ ham anh có bố quyền chức to . 
 
Nghèo nhân , nghèo nghĩa chẳng lo , 
Nghèo tiền , nghèo bạc mới cho là nghèo . 
 
Chồng người áo gấm xông hương , 
Chồng em áo rách , em thương ... chồng người . 
 
Nhớ ai như nhớ láng giềng , 
Chỉ mong tắt lửa tối đèn ... có nhau . 
 
Qua cầu ngả nón trông cầu , 
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu . 
 
Yêu nhau mấy núi cũng leo , 
Mấy sông cũng lội , 
Nhưng nếu nghèo em bỏ đi ! 
 
Râu tôm nấu với ruột bầu , 
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon . 
Tội là tội nghiệp thằng con , 
Ngồi ngoài dòm miệng biết ngon là gì . 
 
 
Áo anh sứt chỉ đường tà , 
Vứt làm nùi giẻ lau nhà cho xong . 
 
Cô kia chải tóc đuôi gà , 
Dừng chân anh hỏi một và vài câu . 
Tóc em là tóc trên đầu ,  
Hay là em mượn ở đâu gắn vào . 
 
Cưới vợ thì cưới li ền tay ,  
Chớ để lâu ngày thành vợ người ta . 
 
Lời nói chẳng mất tiền mua , 
Lựa lời mà nói cho ... lòi tiền ra ! 

Ví dầu cầu ván đóng đinh , 
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi . 
Khó đi anh dắt em đi , 
Em đi không được anh đi một mình . 
 
Thuận vợ thuận chồng , con đông mệt quá . 
 
Cá không ăn muối cá ươn , 
Con không ăn muối con thiếu iốt rồi con ơi . 
 
Làm trai bốn bể là nhà .  
Cái loại giai ấy chắc là ... ăn xin . 
 
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường , 
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ . 
Ai bảo chăn trâu là khổ , 
Tôi đây chăn nàng còn khổ hơn trâu ... 
 
Má ơi đừng gả con xa , 
Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần . 
Má ơi đừng gả con gần ,  
Con qua xúc gạo nhiều lần má la . 
Tìm em như thể tìm chim , 

Chim bay biển Bắc , anh tìm biển Đông 
 Tìm chi cho phải mất công  
Đài Loan , Hàn Quốc em dông mất rồi . 
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Truyện ngắn  
Mùa Thu Của Cuộc Đời 

 Hướng Dương  
- Những ngày gần đây bà có ý định tự kết liễu cuộc 
đời mình hay không?Vị bác sĩ chuyên môn về những 
bệnh tâm thần chăm chú nhìn Hồng Loan với ánh 
mắt soi mói như muốn thăm dò từng phản ứng của 
nàng. Nhưng vẻ mặt bất biến của người đàn bà trẻ 
tuổi ngồi trước mặt ông, với đôi mắt buồn vời vợi, 
ánh nhìn xa xăm, không chớp mắt, ánh nhìn như của 
một pho tượng đẹp, không mảy may cho ông ta một 
ý tưởng nào về tâm tư lúc đó của Hồng Loan.  
Thời gian như chậm lại, không khí có vẻ như nặng nề 
đôi chút. Người bác sĩ không thấy bệnh nhân trả lời 
bèn lên tiếng: 
- Có hay không thưa bà? 
Hồng Loan quay mặt nhìn người bác sĩ mà từ ba bốn 
năm nay nàng đã thôi tới thăm. Một thời gian dài 
bệnh trầm cảm của nàng đã suy giảm, nàng đã không 
còn phải uống nhiều thuốc như trước kia, nàng đã tự 
tìm được một phương thức giải quyết những suy tư 
đen tối. Để rồi, mới đây nàng lại rơi vào cái vực thẳm 
của tâm hồn, chơi vơi, chơi vơi giữa những làn sóng 
của những ý tưởng mờ ám… Chưa bao giờ nàng thấy 
cuộc sống lại vô nghĩa như thế. Nhưng tất cả những 
suy tư, nàng đã giấu kín trong lòng, không bao giờ để 
bộc lộ ra ngoài. Nàng không bao giờ cho gia đình 
bạn bè hay biết những cảm giác đang xâu xé con 
người nàng, đang dày vò nàng ban đêm, khi nàng 
một mình trên chiếc nệm êm ấm phải đối phó với 
trăm ngàn mủi dao châm chích vào tâm trí nàng 
 
- Có không? Điều này rất quan hệ. Tôi thành khẩn 
xin bà nói thực….  
Hồng Loan cảm thấy tội nghiệp cho vị bác sĩ với 
những lời lẽ quá lễ phép. Ông ta đang trông chờ nàng 
trả lời có để đưa nàng vào nhà thương dành riêng cho 
những người “có tư tưởng tự ám hại thân mình?” 
Ông ta không muốn phải chịu trách nhiệm cả về mặt 
lương tâm nghề nghiệp lẫn luật pháp? Ông muốn biết 
liệu rồi người bệnh nhân trẻ đẹp của ông có đi tự tự 
hay không để ông ngăn chặn trước? 
- Thưa bà, nếu bà có ý định tự ám hại thân thể thì bà 
phải cho tôi biết… 
Nàng không muốn bị đưa vào một phòng biệt lập, để 
rồi bị canh chừng từng giờ từng phút, như thể nàng là 
một người điên. Nàng không muốn bị đè ra chích 
những mũi thuốc an thần 
- Thưa bác sĩ, không, tôi không hề có ý nghĩ tự tử. 
Nhưng tôi bị ám ảnh… 
- Bà bị cái gì ám ảnh, thưa bà? 
- Cái chết. Hình ảnh cái chết ám ảnh tôi, mỗi đêm, 
làm tôi không còn ngủ được yên giấc. Tôi hay bị 
những cơn ác mộng kinh hoàng. Chúng làm tôi tỉnh 

dạy giữa đêm. Tôi không ngủ lại được. Không biết 
thuốc ngủ có giúp tôi được không, thưa bác sĩ? 
 
- Tôi sẽ cho bà thuốc an thần, tôi hy vọng thuốc sẽ 
giúp bà có giấc ngủ yên bình hơn. Nhưng bà cũng 
nên biết, khó mà có thể trấn áp được những cơn ác 
mộng… Bà có thể cho tôi biết vì sao bà bị ám ảnh 
bởi cái chết? Bà có ai trong gia đình mới qua đời? 
Một người bạn, một người thân thương 
iệng nàng lại nói: 
- Không, mọi chuyện bình thường. Không có ai thân 
thiết của tôi mới qua đời cả. 
- Thế chuyện gì đang làm cho bà bận tâm? Cái gì làm 
cho bà lo âu? Bà có thể cho tôi hay? 
 
- Chẳng có gì làm cho tôi bận tâm. Tôi chỉ cảm thấy 
buồn chán, tôi không hiểu vì sao… 
Nàng chợt thấy khó chịu khi đã không có đủ can đảm 
nói ra sự thật. Sự thật là nàng hiểu rõ vì sao nàng 
buồn, vì sao nàng thấy cuộ...? 
 
Hồng Loan hơi rùng mình khi nghe câu hỏi của vị 
bác sĩ. Quả nhiên, ông ta nói đúng. Một người thân 
thương của nàng đã vĩnh viên ra đi bỏ nàng chơi vơi 
với cuộc đời trống rỗng. Nhưng m c đời vô vị, vì sao 
nàng thao thức bao đêm với những ý tưởng điên rồ 
quay cuồng trong tâm trí. 
- Có gì thay đổi trong gia cảnh của bà hay không? Có 
điều gì khác lạ làm cho bà buồn bực lo nghi 
 
- Không thưa bác sĩ. Mọi chuyện vẫn thế, vẫn tẻ nhạt 
như bao giờ… 
Đã bao nhiêu lần nàng thổ lộ tâm tư nàng với vị bác 
sĩ này? Ông ta biết rõ hoàn cảnh gia đình nàng, biết 
rõ rằng giữa nàng và Huân không còn gì hết, nàng 
chỉ còn ở cùng nhà với người chồng hơn mười lăm 
năm vì đứa con gái còn bé. Giữa hai người không 
còn tình cảm thương yêu. Chỉ còn là một cuộc sống 
chung chạ vô nghĩa. Hai người ở bên nhau như hai 
người ở trọ. Nhạt nhẽo. Vô vị. Những ngày dài lê 
thê, trôi qua, buồn bã, như cảnh trời xám xịt của mùa 
Thu. Mùa Thu của cuộc đời. Nàng nhớ lại lời nói của 
vị bác sĩ những lần đầu khi phỏng vấn nàng, “tại sao 
bà không chấp nhận một cuộc ly dị?” Tại sao? Tại vì 
đứa con khi đó mới lên mười. Mà nó lại rất yêu bố 
nó, có khi còn yêu hơn cả yêu nàng. Có thể nói Huân 
cũng thương yêu nó rất nhiều. Hay anh làm ra vẻ như 
vậy. Huân biết cách làm cho đứa con gắn bó với 
mình. Cái gì mẹ nói không thì bố nó nói okay. Huân 
biết mua chuộc sự yêu thương của đứa bé. Chính sự 
việc đó càng làm cho nàng bực bội. Nhưng làm sao 
chấp nhận một sự đổ vỡ? Làm sao chấp nhận làm cho 
một tâm hồn ngây thơ bị hoen ố? Không, thà nàng 
chịu khổ một mình, không thể bắt đứa bé chịu một 
phần đau thương. Không phải chỉ là sự hy sinh về 
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phần nàng. Nàng sợ một tai họa xãy đến cho đứa bé, 
chỉ có thế thôi…Tự nhiên Hồng Loan nhớ lại cuộc 
nói chuyện đã lâu lắm, có lẽ đã từ năm năm trước, 
của nàng với vị bác sĩ này: 
- Bà đang sống trong một xã hội phương Tây. Hạnh 
phúc cá nhân là điều quan trọng cho một cuộc sống 
bình thường thưa bà. 
- Vâng, nhưng tôi vẫn là một người mẹ Việt Nam… 
- Truyền thống xứ bà không chấp nhận sự ly dị? 
- Không hẳn thế, thưa bác sĩ. Nhưng tôi thương con 
tôi, tôi không muốn một sự bất trắc… 
- Theo tôi nghĩ, cháu bé cũng sẽ không bị ảnh hưởng 
gì nhiều… Sức khỏe của bà rất quan trọng cho đứa 
bé… Bà cần một cuộc sống cân bằng để chăm lo cho 
nó… 
- Tôi chịu đựng được một mình. Tôi chỉ cần sự trợ 
giúp của thuốc men… 
- Thuốc men chỉ giúp một phần thôi thưa bà. Bà cần 
suy nghĩ… 
- Tôi đã suy nghĩ rồi…suy nghĩ nhiều là đàng khác. 
Chính vì vậy mà tôi… buồn. 
 Bà thật can đảm… 
- Tôi không nghĩ đó là một sự can đảm. Tôi nghĩ đó 
chỉ là một sự cắn răng chấp nhận. 
Mà đúng vậy, nàng đã phải chấp nhận số phận của 
mình. Mười lăm năm trước nàng đã có thể quyết định 
xa rời Huân một cách dễ dàng. Khi đó Bé Hạnh chưa 
ra đời. Năm năm sóng gió, trước ngày hai người có 
con với nhau. Bây giờ nghĩ lại nàng không thể tưởng 
tượng nổi tại sao khi đó nàng lại không quyết định 
rời bỏ Huân. Khi đó, hành động ấy thật đơn giản. Cái 
gì đã ngăn cản nàng? Khi đó nàng bơ vơ, không có ai 
ngoài Huân. Nàng không thể rời bỏ cái mỏ neo duy 
nhất mà nàng có trên đời. Nghĩ lại lúc đó nàng thiếu 
can đảm. Thực ra bỏ Huân nàng củng đâu có chết? 
Nàng có tất cả những yếu tố thiết yếu để có thể sống 
độc lập. Vậy mà… Bi giờ nàng thấy sao nàng khờ 
đến thế! Thật là lạ lùng! Để rồi sau này số phận nàng 
được an bài, nàng chỉ còn cắn răng chịu đựng. 
- Liên lạc giữa hai vợ chồng bây giờ thế nào? Có tốt 
hơn không, thưa bà? 
Lời nói của vị bác sĩ làm cho nàng chợt bừng tỉnh 
khỏi cơn mơ. Có tốt hơn không? Làm sao tốt hơn? 
Mà cũng không xấu hơn. Mọi chuyện vẫn thế, vẫn 
như bao năm trước đây. Vậy mà mười mấy năm trời 
đã trôi qua, nhìn lại nhiều khi nàng thấy hoảng. Rồi 
mai sau sẽ ra sao? Nàng nhớ đến bài ca Doris Day 
hát khi nàng còn là một đứa bé, “Que sera sera, 
whatever will be will be, the future’s not ours to see, 
que sera sera…” Mà sao nàng lại cứ phải chấp nhận 
những gì đến với nàng như thế nhỉ? Hồng Loan quay 
nhìn vị bác sĩ. Nàng thầm nghĩ, “Bác sĩ tâm thần, họ 
kiên nhẫn lạ lùng!” nàng nói: 

- Vẫn như bao giờ thưa bác sĩ. Hai người vẫn hai 
phòng riêng. Nhà tôi ở trên lầu, tôi với cháu bé ở 
dưới nhà. 
- Sinh hoạt gia đình thế nào thưa bà? Còn tranh luận 
gay go nữa thôi? 
- Thường thì không. Đôi khi nhà tôi làm cho tôi bực 
mình. Khi đó thì có chuyện. Gay cấn một lúc rồi thôi. 
Đâu lại vào đó thưa bác sĩ… 
Làm sao mà thôi có tranh luận gay go? Nàng và 
Huân là hai đối cực. Cái gì nàng ghét thì Huân thích. 
Cái gì nàng chấp nhận thì Huân phản đối. Việc gì 
nàng làm thì Huân tỏ ý không bằng lòng. Vậy mà 
Huân không thể không có nàng. Lý do thật đơn giản. 
Anh muốn có một người để chăm lo cho gia đình, 
trông nom săn sóc con cái, đi chợ làm cơm, giặt rũ ủi 
quần áo, vân vân…Ở nhà cái gì cũng đến tay nàng. 
Thậm chí đi mua cái kìm cái búa cái đinh cũng nàng 
đi. Huân không làm một cái gì khác ngoài đi kiếm 
tiền… Mà anh ta cho thế là đã làm đầy đủ bổn phận. 
Riết nàng thấy nản. Nhìn chồng những đứa bạn 
thương yêu chăm lo cho vợ, phụ giúp làm việc nhà, 
sao nàng thấy ngao ngán cho thân phận mình…. 
- Bà vẫn ở chung với ông nhà? 
- Đâu còn cách nào khác? Tôi còn cháu bé… 
- Cháu năm nay lớp mấy rồi nhỉ? 
- Lớp Bẩy. 
- Lớp Bẩy… Như vậy bà còn năm năm nữa 
- Chín năm. Bác sĩ chưa kể bốn năm đại học. 
Nay mình đã quá bốn mươi lăm. Chẳng bao lâu nữa 
mình đã già? Lạ thật mà sao thời gian trôi nhanh như 
vậy được nhỉ? Mình có sẽ còn cuộc sống riêng để 
hưởng nữa hay thôi? Ngày bé Hạnh ra Đại Học thì 
mình cũng đã gần sáu mươi. Không biết có còn kịp 
để làm lại cuộc đời? Làm lại cuộc đời? Số nàng có 
được may mắn gặp một người thương yêu nàng săn 
sóc nàng như nàng thèm muốn hay không? Nhưng dù 
có phải thoát ly để sống một mình cũng vẫn còn hơn 
là ở đời ở kiếp với Huân. Nàng nghĩ vậy. Trong hai 
người chỉ có Huân là cần nàng, còn nàng đâu cần 
Huân? Ra đi nàng không mất mát gì hết, trái lại nàng 
được tự chủ, tự do, được thoát khỏi mọi ràng buộc 
một chiều. 
- À! Rồi bà có tính gì hay không ? 
- Tôi chưa biết. Chắc tôi sẽ ra ở riêng. Tôi hy vọng 
như vậy. Tôi chán cảnh sống chung lắm rồi. Chỉ 
thêm lắm rắc rối buồn phiền… Thôi tôi xin kiếu từ. 
Tôi còn phải đi đón học cháu bé… 
- Tôi gửi toa thuốc xuống Nhà Thuốc Tây dưới nhà. 
Bà nhớ uống thuốc đều đặn, mỗi tối trước khi đi ngủ. 
Ba tháng nữa xin bà trở lại gặp tôi. 
Hồng Loan bước ra khỏi bệnh viện, trong lòng không 
vui. Vị bác sĩ đã chẳng giúp gì được nàng ngoài kê 
đơn thuốc cho nàng. Nàng hy vọng loại thuốc mới sẽ 
giúp nàng ngủ yên bình để sáng ra đi làm nàng không 
thấy mệt trong người, không thấy bần thần khi ngồi 
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vào chiếc bàn làm việc. Ngoài sân bệnh viên đã lác 
đác những chiếc lá khô mà những cơn gió thổi thốc 
vun sang hai vệ đường. Nàng bỗng thấy chạnh lòng. 
Mới mùa Hạ đây mà nay đã bước sang Thu. Ngước 
mắt lên trời, nhìn những tàn cây mới chuyển màu, 
nàng lấy lòng mình nao nao một nỗi buồn bâng quơ. 
Một cơn gió lạnh làm cho nàng rùng mình. Theo 
phản xạ nàng lấy tay kẹp hai mép chiếc áo len mỏng 
trước ngực. Chỉ vài tuần nữa Thu sẽ đến hẳn, những 
lá cây chết sẽ theo cơn gió bay lơ lửng trước khi đổ 
xuống để rồi khô héo sột soạt dưới bước chân người 
đi… Hồng Loan mỉm cười trước hình ảnh thơ mộng 
của mùa Thu vừa thoáng qua tâm trí nàng. Bỗng 
dưng nàng muốn đi thăm Công Viên của Tình Yêu 
để nhớ lại những kỷ niệm…  
Nàng đi đón Bé Hạnh đưa nó đến gửi nhà bà ngoại 
rồi lái xe đến nơi ấy. Công viên Tình Yêu năm bên 
bờ con sông lớn chảy qua thành phố. Muốn đến đây, 
Hồng Loan đã phải lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ. Đã 
bao nhiêu lần trong những năm vừa qua nàng tới đây, 
nơi hẹn hò của nàng với tình nhân, nàng không đếm 
xuể. Những ngày thứ bẩy, những ngày nàng nói với 
Huân nàng đi làm phụ trội, nàng đã đến nơi này để 
được gặp người yêu, người đã mang hạnh phúc đến 
cho nàng. Chính Quang là liều thuốc đã chữa căn 
bệnh trầm cảm của nàng, chính anh đã mang đến cho 
nàng ý nghĩa của cuộc sống, anh đã ban cho nàng 
những giây phút tuyệt vời, bù đắp lại những nhàm 
chán của những ngày trong tuần. Hồng Loan đã sống 
cho những ngày thứ bẩy đó, nàng chờ mong mỗi 
ngày thứ bẩy như con chờ quà của mẹ đi chợ về. Sau 
ngày thứ bẩy là một chuổi những ngày nàng thẫn thờ 
mong thời gian trôi qua mau, nhưng nàng đã dấu kín 
tất cả, sự náo nức khi thứ bẩy đến cũng như sự u 
buồn trong những ngày còn lại, nàng dấu kín trong 
lòng, không để bất cứ ai biết. Những sáng thứ bẩy, 
nàng cũng uể oải thức dậy, cũng uẻ oải bước lên xe 
ra đi. Huân không sao biết được rằng nàng đã nói 
dối, nàng không đi làm, nàng đã có những hẹn hò với 
tình nhân. Nhiều lúc nàng tự hỏi nếu Huân biết thì 
sao? Cái gì sẽ xẫy ra? Có thể chàng sẽ lờ đi, chàng sẽ 
chẳng nói điều gì, có thể…. 
Loan bước ra khỏi xe, mở cửa sau với tay lấy chiếc 
áo choàng, mặc vào. Khí trời lành lạnh, những làn 
gió nhẹ làm cho nàng bừng tỉnh, nàng bước nhanh 
qua cổng, đi vào phía bên trong công viên. Đã tám 
tháng qua nàng không còn tới nơi đây mỗi ngày thứ 
bẩy nữa, lý do đơn giản là vì những cuộc hẹn hò với 
Quang đã chấm dứt. Lòng nàng bồi hồi xúc động khi 
vừa vào nơi đây, những hình ảnh đẹp của một thời 
hiện ra trong tâm trí nàng. Mới ngày nào, Quang còn 
đứng chờ nàng nơi đây mỗi lần hẹn hò để rồi khi hai 
đứa vừa thấy nhau là vui mừng chạy tới ôm nhau thật 
chặt, thật lâu. Rồi Quang đặt trên má nàng một nụ 
hôn nồng cháy và âu yếm nói khẽ vào tai nàng, “ anh 

thương em quá à!”. Hai đứa nắm tay nhau và anh dìu 
em đi vào thế giới của yêu thương. Mà trên cõi đời 
này đối với Hồng Loan không gì quí hơn tình 
thương, cái mà nàng khát khao từ mười mấy năm 
trời. Sống với Huân, tim nàng đã lạnh nguội, nàng đã 
không còn biết tình yêu là gì. Nàng không thể hiểu vì 
sao mà khi xưa nàng lại chấp thuận lấy Huân làm 
chồng nữa. Những ngày xa xưa đó đã trôi vào dĩ 
vãng, nàng cũng chẳng còn muốn tìm hiểu, nàng chỉ 
biết rằng giờ đây Huân đã thờ ơ với nàng, đã không 
tỏ vẻ gì là yêu nàng nữa, đã nhạt nhẽo với nàng…. 
Và để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm, để đáp lại sự 
thèm muốn của con tim, nàng đã sẵn sàng đi tìm một 
người để yêu và nhờ trời nàng đã gặp Quang. Hai 
đứa đã yêu nhau ngay từ phút ban đầu, khi vừa mới 
quen nhau… 
Hồng Loan bước chậm theo con đường sỏi có hàng 
cây cao hai bên chạy ngoằn ngoèo theo những bãi cỏ 
thênh thang và những vườn hoa. Thu đã về, lá đã rơi 
rụng, hoa đã tàn, những cây hồng cũng đã bắt đầu 
trụi lá, chẳng bao lâu nữa người làm vườn sẽ cắt hết 
những cành chỉ còn để trơ lại thân cây và dăm ba 
cành lớn. Mới mùa Thu năm trước, Quang đã dìu 
nàng đi, dưới bầu trời u ám, và để cho nàng vui, anh 
đã khe khẽ hát cho nàng nghe bài ca của Nat King 
Cole: 
It was fascination, I know 
And it might have ended right then, at the start 
Just a passing glance, Just a brief romance 
And I might have gone on my way, empty hearted 
It was fascination, I know 
Seeing you alone with the moonlight above 
Then I touch your hand and next moment I kiss you 
Fascination turned to love 
It was fascination, I know 
Seeing you alone with the moonlight above 
Fascination turned - to - love 
Thế mà giờ đây anh đã ra đi để cho nàng trong lòng 
một vực thẳm hụt hẫng, một bầu trời thương nhớ, 
một ngàn kỷ niệm, và bao nhiêu sót thương mênh 
mông, mênh mông. Bây giờ đây, nơi nào trong cái 
công viên này cũng có hình bóng anh hiện ra, nụ 
cười mỉm của anh, ánh mắt trìu mến, lời nói ngọt nào 
văng vẳng bên tai nàng…Anh, người nàng thương 
yêu ngút ngàn, cái trán cao, mái tóc dài, đôi mắt đen 
láy với ánh nhìn xa xăm, làm sao nàng quên cho 
được. Mất anh, nàng mất tất cả, mất nguồn sống, mất 
niền hy vọng, mất tương lai, mất cả ý chí. Anh đã là 
cái cột để nàng dựa vào, là sức mạnh đưa đẩy nàng đi 
tới, là bục thềm nâng nàng lên cao… 
Hồng Loan nhớ tới những ngày Mùa Xuân vừa qua, 
Công Viên tràn ngập những bông hoa muôn màu, đủ 
loại, nàng và người tình đi tản bộ nơi khu vườn hồng, 
xung quanh là những pho tượng khỏa thân bằng cẩm 
thạch tuyệt đẹp. Quang thích chụp hình nàng vui 



                                                                                     Việt Nam Nguyệt San - Số 244 - Tháng 10 / 2011 – Trang 44 

 

cười bên những bông hoa tươi thắm, anh nói nịnh, 
“anh thấy em còn xinh đẹp hơn cả những bông hoa 
kia!” Anh vòng tay anh ôm lưng nàng, hai đứa đi dạo 
ngắm cảnh, lâu lâu anh lại cúi xuống hôn lên má 
nàng. Mùa Xuân là mùa của yêu đương, hai đứa sung 
sướng được ở bên nhau, Hồng Loan thấy tràn ngập 
hạnh phúc bên người nàng thương yêu. Nàng quên 
hết những ưu tư, nàng chỉ sống cho những ngày vui 
hiếm hoi đó. 
Mủa Hè, hai đứa ngồi trên băng dài dưới anh nắng 
chói chan, nàng nhắm mắt ngả đầu lên vai anh, nghe 
anh kể lại những chuyện xưa trong cuộc đời anh. Có 
khi hai đứa nằm dài trên cỏ, anh nằm ngửa mặt lên 
trời, còn nàng nằm xấp, chống ai tay, tinh nghịch lấy 
cây cỏ dại vờn lên má anh. Nàng hỏi anh đã có bao 
nhiêu người yêu trước nàng và bắt anh nói về những 
người tình đó cho nàng nghe. Không phải vì nàng 
ghen, vì ai lại đi ghen với quá khứ, nhưng vì nàng tò 
mò muốn biết đẹp trai như anh thì có bao nhiêu em 
gái bu quanh… Nàng nhớ tới những lần hai đứa đi 
dọc ở bờ sông, đến khi mỏi chân, hai đứa ngồi nơi 
những bậc thang đá đi xuống dòng nước, anh nhặt 
những cục gach dẹt lấy sức liệng xa để hòn gạch 
chạy nhanh trên mặt nước. Nàng ngac nhiên reo lên, 
“Sao anh hay quá ta!” rồi lấy hai tay ôm đầu anh hôn 
lấy hôn để, để anh phải dọa, “Coi chừng, người ta 
đang nhìn kià!” làm cho em hốt hoảng nhìn sang phải 
sang trái rồi chu chéo, “Cái anh này! chỉ biết dọa em 
là giỏi thôi! Làm gì có ai nhìn chúng mình đâu?” Thế 
là anh phá lên cười, “I got you!” làm cho nàng phụng 
phịu, “Không thèm chơi với anh nữa đâu!” Rồi 
những lần anh đưa nàng xuống tiệm ăn bên bờ sông, 
hai đứa ăn bữa trưa, anh uống rượu say mèm, nàng 
ngăn mà không được.  
- Anh lại say rồi đó anh thấy không?  
- Anh đâu có say vì rượu? Anh say vì tình! Vì anh 
yêu em anh vui, anh uống rượu.  
- Nhưng anh uống nhiều quá!  
- Em thương anh nhiều nhưng anh không được uống 
cho say! Lát nữa anh còn phải lái xe về! 
Quang vẫn lái 200 miles mỗi thứ bẩy để được đến 
gặp người yêu. Đã thế mỗi khi ngồi lên chìếc 
Corvette là anh nhấn ga cho chiếc xe vọt tới như một 
chiếc máy bay phản lực nhỏ. Nàng biết người yêu 
mình có hai cái thú: uống rượu và phóng xe, và nàng 
đã có linh tính rằng một ngày nào đó chuyện không 
may sẽ xẩy đến, nàng sẽ mất người yêu. Nhưng nàng 
có nói gì thì nói, Quang không nghe. Anh đùa:  
- Giờ có em, anh sẽ sống đến 90 tuổi… 
- Em không muốn mất anh… 
- Em yêu, em sẽ không bao giờ mất anh hết… 
Thế nhưng mùa Đông năm trước, tai họa đã xẩy ra, 
làm cho nàng mất đi người yêu vĩnh viễn. Nàng đã 
khóc hết bao nhiêu nước mắt. Quang, hạnh phúc của 
đời nàng, đã ra đi trong một ngày thứ bẩy tuyết đổ dữ 

dội, một ngày mùa đông sầu thảm mang tang tóc đến 
cho nàng. Dường như linh tính đã báo cho nàng biết 
trước, nàng đã gọi điện thoại bảo anh ở nhà đừng đi, 
nhưng anh đã không chịu. Anh đã nói:  
- Ở nhà sao được hả em? Một tuần anh chỉ được thấy 
em có một lần… 
- Nhưng tuần này có bão tuyết, lái xe đường trường 
nguy hiểm lắm.  
- Em cứ yên tâm, anh sẽ chạy chậm, không sao 
đâu… Anh sẽ chờ em ở nơi hẹn như cũ. 
Nàng đã đến nơi hẹn, tuyết phủ trắng xóa cả một 
vùng mênh mông, trời lạnh căm căm, nàng đã chờ 
người yêu mãi cho tời gần trưa mà không thấy bóng 
dáng anh đâu. Nàng biết chuyện gì đã xẩy ra và nước 
mắt nàng đã tuôn trào… “ Anh ơi! Anh đâu rồi? Giờ 
này anh ở nơi đâu, để em ngóng trông anh thế này?” 
Tâm trí nàng mờ đi, hình ảnh ghê rợn ẩn hiện trong 
óc nàng làm cho tim nàng quằn quại đau khổ. Thôi 
thế là hết, hết những ngày hạnh phúc, hết niềm vui, 
hết hy vọng, cả một bầu trời đen tối đã đổ xấp xuống 
đời nàng…  
Thứ bẩy tuần này Hồng Loan quyết định sẽ đi thăm 
mộ người yêu. Nàng tự thì thầm như thể đang nói với 
Quang, “Anh không đến với em thì em sẽ đến với 
anh vậy. Anh yêu ơi, em sẽ không thể sống vắng 
bóng anh được! Rồi một ngày em sẽ theo anh, em sẽ 
theo anh, anh chờ em anh nhé…” 
 
Hướng Dương  
15 tháng 11 năm 2010 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nhận làm các loại bằng đá thiên 
nhiên(natuursteen)như: 

� Mặt bếp 

� Bàn ăn 
� Bàn Salon 
� Trang trí phòng tắm 
� Mộ bia v.vv… 

 

Xin liên lạc với: Dương Đệ 
Tel:         077-4752391 

Mobiel : 06-41887617 (sau 18 giờ) 
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            Tìm em giữa mùa Hạ nồng  
 
Mùa hè trong tôi phượng rũ 
Thương cho con nắng cuối ngày 
Phượng hồng ngày xưa thân ái 
Bây giờ nhạt tháng năm phai 
 
Đón em vào khung trời lạ 
Nơi đây hiu hắt hạ buồn 
Tìm đâu một màu phượng đỏ 
Trong tôi nghìn giọt nhớ thương 
 
Tìm em giữa trưa mùa hạ 
Nắng ơi ! nắng ngủ quên ngày 
Tôi đi một vùng cỏ lạ 
Bóng em vẫn bạt ngàn phương 
 
Hạ về giữa thành phố lạ 
Dậy một mùi hương quê nhà 
Em đâu ! chỉ toàn phố xá 
Tôi lạc giữa dòng người qua 
 
Em hẹn rồi em không đến 
Cho tôi đỏ mắt trông tìm 
Trách thầm mây trời quên lãng 
Hồn tôi cánh gió lang thang    

Tôi mãi làm thân lữ khách 
Xứ người dễ mấy ai quen 
Thôi em tôi không hề trách 
Em hẹn rồi em lại quên 

Tôi về ngang con phố lạ 
Chiều ơi ! chiều vẫn miệt mài 
Em còn một phương mùa hạ  
Tôi còn một mảnh đời qua 
 
Miên Thuy 

 

Vườn Hoa Cộng Đồng VNTN /HL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Nguyễn Ngọc Trân 

Sinh năm 1987, 24 tuổi 
Tốt nghiệp: MSc ( Master of Science)  
Ngành học:Tandheelkunde,chương trình 6 
năm 
Nghề nghiệp: Bác Sĩ Nha Khoa 
Em Trân là ái nữ của ông bà Nguyễn Liên 
Hiệp hiện sống tại Eindhoven. 
 
Vào ngày 14 tháng 9 năm 2011, dưới sự hiện 
diện của các bạn sinh viên cùng phân khoa, 
gia đình, bạn bè, em Nguyễn Ngọc Trân đã 
bảo vệ thành công luận án ra trường chuyên 
ngành với chủ đề “De invloed van  
cyclosporine,fenytoine en calciumantagonisten op 
de gingival”tại trường Đại Học Katholiek 
Universiteit Leuven thuộc Vương Quốc Bỉ. 

Được biết trước đây khi vừa xong chương 
trình VWO em Trân không bốc thăm được 
vào các trường Nha Y/ Hoà Lan vì thế em đã 
sang Bỉ thi tuyển và đã trúng tuyển vào Đại 
Học Nha Y Leuven. Giống như miền Nam 
VN trước năm 1975 và khác với hệ thống giáo 
dục Hoà Lan là Đại học Nha Y Bỉ các thí sinh 
phải thi vào. Leuven là một trong những đại 
học có tiếng nằm trong bản liệt kê top 100 đại 
học trên thế giới. 

Ngày ra trường được hỏi dự định về tương lai, 
em cho biết em đi làm một thời gian ngắn học 
hỏi lấy kinh nghiệm sau đó sẽ tiếp tục nghiên 
cứu học tiếp ngành Kaakchirurg.  

 Ban biên tập VNNS hoan hỉ chia vui cùng em 
Trân và gia đình. Cầu chúc em Trân đạt được 
mong uớc như ý nguyện và xin giới thiệu 
thêm một bông hoa trong khu vườn CĐVNTN 
tại Hoà Lan đến quý đồng hương. 
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C & T Accountant en Adviseur 
 

 
Văn phòng hạch toán và tư vấn cho người Vi ệt Nam : 
Là chuyên gia hạch toán với nhiều năm kinh nghiệm tại các văn phòng Hạch Tóan đứng hang 
đầu thế giới(PriceWaterhouseCooper (PWC) và Grant Thornton)và là thành viên của Viện 
Chuyên Gia Hạch Tóan Hoà Lan”Nederlands Instituut Voor Registeraccountant”(Nivra).Chúng 
tôi luôn luôn sẵn sàng trợ giúp khách hang đạt được mục tiêu của mình : 

• Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán ( administratie)  
• Lập bo cáo thuế,tài chính hang qui,năm theo yêu cầu của cơ quan thuế 

(loonbelasting,inkomstenbelasting,omzetbelasting en vennootschapsbelasting)  
• Lo sổ sách lương bổng(salarisadministratie) Đại diện khách hàng trong các cuộc dàm 

thoại với ngân hàng,chưởng khế(Notaris),và các đối tác làm ăn khác…  
• Hạch toán theo luật của Hoà Lan(samenstellen/controleren en certificeren van 

jaarrekening)  
• Tư vấn khách hàng mọi lãnh vực liên quan về thuế và hạch toán trong việc kinh doanh 

của khách hàng 
Chúng tôi hân hạnh được phục vụ và tư vấn quí khách bằng tiếng Việt hoặc tiếng Hoà Lan.  
Xin quí khách vui lòng tham khảo thêm trên trang web của chúng tôi để biết thêm nhiều chi tiết.  
www.ct-accountad.com  
 
Hoặc liên hệ: C&T Accountant en Adviseur  
drs Tien Pham RA Ivoorkust 33  1448 RC Purmerend  
Tel: 0299-436175  Mob: 06-55804920. 

 

Ty - L ê 
Nhận cung cấp 

Chả giò                        Pastei  
 

� Bảo đảm phẩm chất tốt,hợp vệ sinh,giá đặc biệt cho đồng hương . 
� Chúng tôi cũng nhận làm theo công thức của quí vị 

Mọi chi tiết xin liên lạc về: 

Nguyễn Văn Xứng 
Điện thoại : 015-2619251 

Mobiel 06-22226680 

E-mail: ty-le@caiway.nl 
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Y Học – Đời Sống 
 

VẬN ĐỘNG THẾ NÀO ĐỂ 
GIẢM MỠ TRONG MÁU  

Trong cuộc sống văn minh và đầy đủ 
dinh dưỡng như hiện nay, bệnh lý tim 
mạch và đột quị cũng như béo phì 
chiếm một tỷ lệ tử vong hoặc tàn phế 

rất cao không chỉ xảy đến cho người già mà còn cho 
người trẻ nữa nếu không biết cách hạn chế dinh 
dưỡng và tập luyện một cách hợp lý trong sự thu 
nhập đường và mỡ vào cơ thể chúng ta. 
 
Có rất nhiều người nghĩ rằng chơi thể dục thể thao 
với cường độ mạnh là hoặc thể dục qua loa sơ sơ là 
có thể làm tiêu mỡ, đường nhưng sự thật là không 
phải thế… 
Rốt cuộc theo với thời gian năm tháng bệnh tật kéo 
đến rất sớm như gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, tiểu 
đường, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột 
quị….. 
 
Do đó bài viết này nhằm giúp quí bạn hiểu rõ và nắm 
vững sự vận động hợp lý trong mục tiêu ngừa và trị 
liệu các rối loạn chuyễn hóa mỡ bằng phương thức  
vận động  
 
TỪ MỘT LÁ TH Ư THẮC MẮC… 
Tôi năm nay 55 tuổi, thử máu thấy cholesterol cao, 
mỡ máu tăng (triglycerid) , gan nhiễm mỡ, vợ tôi 50 
tuổi người gầy ốm cũng bị cao như tôi. Tôi đánh 
tennis, vợ tôi chơi vũ cầu liên tục 2 giờ mỗi ngày. 
Sáu tháng sau thử lại cả 2 người thì vẫn thấy mỡ và 
cholesterol cao không giảm cùng với sự tồn tại gan 
nhiễm mỡ. Tôi thắc mắc là tại sao có vận động cơ thể 
tối đa đều đặn như thế mà không giảm mỡ trong máu  
và vợ tôi gầy ốm mà tại sao vẫn bị mỡ cao ? 
 
ĐỐI TƯỢNG BỊ MỠ CAO TRONG MÁU  
-Thông thường là những người ăn uống nhiều chất 
mỡ, tinh bột, đường và lười vận động. 
-Không có nghĩa là mập mới bị mỡ cao trong máu, vì 
khi cơ thể đến lứa tuối trên 50, chuyển hóa đã bắt đầu 
kém không chuyển hóa hết mỡ hằng ngày do thức ăn 
đưa vào trong cơ thế, do đó dù ăn ít mỡ hoặc gầy ốm 
cũng có thể bị mỡ cao trong máu gọi là rối loạn  
chuyển hóa mỡ do tuổi già. 
 
VẬN ĐỘNG THẾ NÀO ? 
Thường thường người ta đều tưởng rằng vận động 
thể thao thể dục với cường độ mạnh như chạy 
marathon, tennis, vũ cầu kéo dài, bơi đua, tập tạ, 
đánh võ, chạy xe đạp nhanh.v.v..cho đến khi thở mệt 

hổn hển, mồ hôi ra như tắm tức là có tác dụng giảm 
mỡ trong máu (cholesterol, triglycerid) . Rồi khi đi 
thử máu thấy mỡ vẫn còn cao như cũ hoặc siêu âm 
thấy gan vẫn còn bị nhiễm mỡ, không bớt gì hết. Tại 
sao ? 
  
Ta hãy phân tích sự chuyển hóa của mỡ trong sự vận  
động sau đây : 
Cường độ vận động gồm 2 loại, đó là vận động có 
oxy và vận động không có oxy. 
 
Vận động có oxy : 
 là loại vận động có cường độ nhẹ và vừa như đi bộ, 
chạy chậm, nhảy dây, đi xe đạp chậm, tập dưỡng 
sinh…cơ thể có đủ oxy, cơ bắp chủ yếu xử dụng 
năng lượng thu được từ sự oxy hóa acid béo, mỡ 
được tiêu hao nhanh. Nếu vận động nhẹ mà thời gian 
dài thì sự giảm mỡ sẽ trên 80%, nếu vận động với 
cường độ vừa thì tỷ lệ tiêu hao mỡ và đường bằng 
nhau tức là 50%. Nếu vận động có cường độ lớn 
mạnh mẽ thì sự tiêu hao mỡ chỉ chiếm 15 – 20 % mà 
thôi.  
  
Chỉ sau 20 phút vận động, cơ thể mới bắt đầu dùng 
mỡ để tạo năng lượng, trong 20 phút này chỉ có 
đường glucose được tiêu thụ mà thôi do đó muốn tiêu 
hao mỡ thì phải vận động trên 30 phút khi đó mỡ và 
glycogen (là loại đường từ glucose được dự trữ ở gan 
và cơ) mới được chuyển hóa thành năng lượng. Cùng 
với sự kéo dài thời gian vận động thì sẽ tiêu hao 
được mỡ từ 70 – 90%. Do đó vận động dưới 30 phút 
là không có tác dụng giảm mỡ gì cả dù cường độ lớn 
hay nhỏ. 
 
Thời gian vận động phải liên tục không gián đoạn ví 
dụ đi bộ nên đi bộ nhanh hơn là đi bộ chậm trên 30 
phút liên tục không nghỉ nửa chừng chứ không phải 
đi một đoạn rồi nghỉ rồi đi lại. Như vậy là không có 
tác dụng tiêu mỡ và nên nhớ lúc vận động phải có 
thở hít sâu, đều đặn bằng mũi hít vào và bằng miệng 
thở ra. Tóm lại vận động trung bình từ 45 – 60 phút 
là tốt nhất, nếu ít quá thì tác dụng chẳng là bao. 
Trong sự vận động như đi bộ thì theo nghiên cứu nếu 
đi nhanh vào buổi sáng 1-2 giờ, lượng chất béo tiêu 
hao không đáng là bao như trái lại buổi tối dù chỉ đi 
bộ nửa giờ lượng chất béo tiêu hao lại tăng rõ rệt. Sở 
dĩ như thế là do đồng hồ sinh học của cơ thể quyết 
định.  
 
Thống kê cho thấy 2 giờ sau ăn tối đi bộ khoảng 40 – 
60 phút thì lượng chất béo tiêu hao nhiều nhất, có thể 
làm giảm sự thèm ăn, rất có lợi cho sự giảm 
cholesterol và triglycerid máu.Khoảng cách đi bộ 
càng dài thì mỡ máu càng giảm.Tốc độ đi khoảng 
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10km/giờ tức là đi nhanh mới đạt mục tiêu giảm mỡ 
nhiều. 
Vận động không có oxy : 
 là loại vận động có cường độ mạnh mẽ như chạy, đá 
bóng, bóng rỗ, nhảy cao, nhảy xa, bơi đua, tập tạ, 
tennis…Vận động này đòi hỏi oxy thật cao, trong lúc 
cơ thể không cung cấp đủ oxy , năng lượng có được 
là từ chuyển hóa đường glucose theo con đường vô 
khí (không có oxy), cuối cùng sẽ tạo acid lactic tăng 
cao sẽ ức chế sự phóng thích acid béo tự do, giảm sự 
chuyển hóa mỡ lipid.  
  
Do đó đối với cường độ vận động quá lớn sẽ không 
có tác dụng giảm mỡ trong cơ thể chỉ tiêu hao chất 
đường mà thôi.  
  
Hơn nữa, khi vận động mạnh mẽ, ta phải thở nhanh 
và gấp để bù oxygen thiếu hụt thì sẽ đưa đến sự gia 
tăng thông khí phổi tức là thở hỗn hển, thở cạn làm 
tăng sự thải CO2nhanh, cuối cùng nồng độ CO2 
giảm trong máu và sự bù đắp lượng oxy thu vào 
không cao.  
 
Kết quả là sẽ làm co thắt mạch máu não và cơ tim 
đồng thời ức chế sự di chuyển oxygen từ huyết sắc tố 
sang các tế bào. Mức độ C02quá thấp có thể đưa đến 
thiếu máu não và thiếu máu cơ tim cục bộ. Chính 
điều này gây ra những tai biến như đột quị, nhồi máu 
cơ tim, cao huyết áp nhất là ở lứa tuổi 50 trở lên khi 
vận động mạnh. Ngay cả tuổi trẻ cũng có thể bị nếu 
sự vận động mạnh mẽ này kéo dài như ở các cầu thủ 
bóng đá, tuy họ còn trẻ nhưng vẫn bị đột quị trong 
lúc đá bóng mà thỉnh thoảng chúng ta thường thấy. 
 
Làm thế nào biết được vận động có oxy hoặc 
không có oxy ? 
 Lượng tiêu hao oxy tỷ lệ thuận với nhịp tim nên chỉ 
cần đo mạch đập của mình trong lúc luyện tập là biết 
được sự vận động có thích hợp hay không. 
 
Muốn cho mỡ được đốt cháy thì phải vận động nhẹ 
và vừa. Thời gian vận động càng dài, tốc độ càng 
chậm thì lượng mỡ tiêu hao càng nhiều. Ta có thể 
theo công thức sau đây để giảm mỡ một cách lý 
tưởng : 
 
Nhịp tim : (220-số tuổi) x (60% hoặc70%) 
Ví dụ : Người 50 tuổi thì phải có nhịp tim tối đa  
trong lúc vận động là : 220-50 x 70% = 119 lần/phút 
 
Như thế ta phải kiểm tra nhịp tim bằng cách đo mạch 
đập ở cổ tay phải nhỏ hơn hoặc bằng 119 lần /phút 
thì mới có tác dụng giảm mỡ. Nếu trên số ấy thì là 
vận động mạnh chỉ có đường và protein tiêu hao mà 
thôi. 

Từ đó ta thấy những máy đi bộ ở nhà của các nước 
Tây phương luôn luôn có một cái hộp nhỏ gắn ở trên 
và trước mặt máy để đo nhịp tim của người tập rất 
tiện lợi cho ta điều chỉnh cường độ đi bộ của chính  
mình có oxy hay là không có oxy. 
 
VÀI ĐIỂM CẦN LƯU Ý : 
-Lẽ dĩ nhiên tập luyện vận động phải kèm theo chế 
độ dinh dưỡng hạn chế tinh bột, đường và mỡ. 
-Ăn vừa phải trái cây vì đường của trái cây là 
fructose, nếu dư thì sẽ biến thành mỡ trong cơ thể. 
-Nước ngọt bánh kẹo cũng phải hạn chế. 
-Nếu vận động mỗi ngày trên 30 phút thôi cho dù 
không thay đổi chế độ ăn uống cũng có thể làm thể 
trọng giảm dần trong nửa năm. Nhưng nếu tiết thực 
mà không vận động thì sẽ không giảm mỡ và không 
giảm thể trọng. 
-Nếu thời gian vận động trong 20 phút thì chỉ có thể 
khống chế tăng thể trọng mà không thể giảm thể 
trọng. 
-Phải vận động đều đặn, tối thiểu 3 lần/tuần, nếu 
hằng ngày thì càng tốt. Sau khi vận động thì hiệu ứng 
miễn dịch, giảm mỡ có lợi cho sức khỏe chỉ tồn tại 
48 giờ mà thôi nếu không vận động trở lại thì hiệu 
ứng đó không còn nữa. 
 
-Sự vận động hợp lý như đi bộ nhanh 60 phút/ngày 
sẽ cho ta nhiều tác dụng ích lợi như : giảm  
cholesterol và triglycerid máu, HDL tỷ trọng cao 
(high density lipoprotein) có lợi gia tăng trong việc 
huy động mỡ từ ngoại biên như thành mạch máu trở 
về gan giúp cho mạch máu không bị xơ vữa tránh đột  
quị và nhồi máu cơ tim.  
Và LDL tỷ trọng thấp (low density lipoprotein) có 
hại giảm (LDL có nhiệm vụ chuyển mỡ ra ngọai biên 
ứ đọng ở thành mạch máu rất nguy hiểm). 
 
-Vận động hợp lý cũng làm giảm huyết áp, ngừa 
bệnh tiểu đường type 2 và bệnh béo phì. 
 
-Dưỡng sinh khí công có tác dụng giảm mỡ không ? 
Chỉ có khí công động là có thể giảm mỡ được với 
điều kiện phải luyện tập liên tục trên 30 phút hằng  
 
ngày kèm theo chế đô ăn kiêng hợp lý. 
Tóm lại, muốn giảm mỡ hoặc chống béo phì thì nên 
vận động nhẹ vừa, kéo dài liên tục trên 30 phút, lý 
tưởng là 1 giờ kết hợp với tiết thực giảm mỡ, đường 
và đơn giản nhất là đi bộ nhanh mà ai ai cũng có thể  
thực hiện được. 
 

BS. Lê Văn Vĩnh 
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Làm sao biết được sản phẩm nào 
tương đối an toàn? 

Gần đây một độc giả tại Jacksonville, Florida muốn 
hỏi xem đâu là những loại thực phẩm an toàn: nước 
mắm, bánh chưng, kẹo bánh, và bất cứ sản phẩm nào 
khác. Với hàng ngàn loại sản phẩm nhập khẩu dán 
nhãn trên bao bì "đóng gói tại Hoa Kỳ", hoặc sản 
phẩm xuất xứ từ nhiều nước như Đài Loan, Trung 
Quốc, Việt Nam, nhưng được đem sang các lãnh thổ 
thuộc Mỹ rồi đóng gói, dán nhãn "made in USA", 
khiến mọi người rất khó xác định. Chúng tôi đã nói 
chuyện với tiến sỹ Mai Thanh Truyết, chuyên gia về 
hóa học và môi trường để nhờ ông giải đáp một số 
thắc mắc chung của nhiều bà nội trợ giữ việc nấu 
nướng cho gia đình. Mời quí vị theo dõi Câu chuyện 
nước Mỹ tuần này với Lan Phương sau đây. 

Người Vi ệt định cư ở nước ngoài, dù cho có cẩn thận 
đến đâu cũng khó mà có thể tránh không dùng những 
loại thực phẩm như bún khô, bánh phở khô, bánh 
tráng, nước mắm. Hầu hết những thứ này đều sản 

xuất tại Việt Nam , Trung Quốc, Đài Loan hoặc 
Thái Lan. 

Làm sao biết được là sản phẩm nào tương đối an 
toàn? Cứ xét đến chiếc bánh tráng để làm các món 
cuốn chẳng hạn, nó đã khác xa với trước năm 1975 
hoặc một số năm sau 1975. Lúc đó bánh tráng rất 
dòn, dễ vỡ vụn và không trắng toát, dẻo dai như bây 
giờ. Tại sao lại có sự khác biệt này? Có gì thay đổi 
trong cách sản xuất loại bánh tráng đó?  

Chuyên gia Mai Thanh Truyết giải thích: "Khi xưa 
bánh tráng rất dầy, màu ngà, dễ vỡ. Nhưng hiện nay 
bánh tráng trắng, trong và rất dai. Xin thưa đó là tác 
dụng của hàn the, tức borax, làm cho bánh dai, khó 
vỡ, và của chất hypochlorite sulfite có thuốc tẩy để 
làm bánh tráng trắng. Do đó bánh tráng có thể rất 
mỏng và vẫn không bị bể." 

Còn các loại nước tương, nước chấm, thì có an toàn 
hay không? Theo giải thích của chuyên gia Mai 
Thanh Truyết, có rất nhiều chất bảo quản hóa học 
không được các quốc gia Tây phương và Hoa Kỳ cho 

phép ứng dụng vào trong ngành biến chế thực phẩm 
lại đều được cả Trung Quốc, Việt Nam và thậm chí 
cả Thái Lan sử dụng. Các chất bảo quản đó là các 
chất trừ sâu rầy, trừ cỏ dại, tùy theo loại. Do đó có 
thể nói ngày hôm nay từ nước mắm, nước tương, xì 
dầu, thậm chí dầu hào, chúng ta cần phải rất thận 
trọng trong việc ăn uống. 

Theo chuyên gia Mai Thanh Truyết, những phương 
pháp làm nước tương, nước mắm không còn như xưa 
nữa vì Trung Quốc ngày nay có khả năng tạo ra một 
hóa chất có mùi giống như mùi nước mắm. Họ đã 
nhại mùi nước mắm "Ba Con Cua" được thị trường 
người Vi ệt ở hải ngoại ưa chuộng từ lâu. Loại nước 
mắm giả hiệu này đang lan tràn ở Hoa Kỳ. Những 
loại nước tương có tên là Golden Mountain, King 
Imperial, Pearl River, Lee Kum Kee, những loại 
nước tương vẫn còn chứa các chất độc hại gây ung 
thư là 3-MCPD. Tốt hơn hết là chúng ta nên tránh xa 
các loại này, chỉ dùng các loại Maggi của Pháp hay 
những nước khác như Thụy Sỹ, mặc dù giá đắt hơn, 

nhưng an toàn hơn. (Quí vị 
nên nhớ trên thị trường 
cũng có loại Maggi made 
in China !) 

Tiến sỹ Mai ThanhTruyết, 
chuyên gia về hóa học và 
môi trường  

Chuyên gia Mai Thanh 
Truyết còn nêu lên những 

mánh lới của thương nhân khiến cho người tiêu thụ 
dễ bị nhầm lẫn. Người tiêu thụ nên phân biệt rõ 
"đóng gói tại Hoa Kỳ" với "sản xuất tại Hoa Kỳ". 
Đóng gói tại Hoa Kỳ có nghĩa là thương nhân nhập 
khẩu chất liệu với số lượng từng thùng lớn, vào Hoa 
Kỳ, sau đó đem đóng chai, đóng gói rồi đem bán trên 
thị trường.  

Nấu cơm là một việc mà các bà nội trợ người Vi ệt, 
người Á đông vẫn làm hằng ngày; và theo hiểu biết 
thông thường, gạo đã xay hết cám, mất quá nhiều 
chất bổ dưỡng rồi, thì nên bỏ thẳng vào nồi nấu để 
vớt vát lại chút dinh dưỡng. Gạo đem vo càng trắng, 
càng mất hết cám; tuy nhiên, chuyên gia Mai Thanh 
Truyết có lời khuyên sau đây:  

"Đối với ngày xưa thì chúng ta ăn gạo xay từ lúa và 
bảo quản gạo trong điều kiện thiên nhiên, nhưng mà 
ngày hôm nay vì tranh thương, vì giá cả thị trường, 
gạo sau khi xay hết tấm rồi và được chà bóng trong 
máy để hột gạo bóng hơn, thậm chí còn pha những 
màu, mùi, và bảo quản cho gạo khỏi chóng mốc nữa. 
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Đó là lý do mà hôm nay chúng tôi đề nghị khi quí bà 
nội trợ khi vo gạo nên vo 3, 4 lần nước. " 

Đối với các loại dầu ăn thì các bà nội trợ cũng nên 
cẩn thận. Trong dầu ăn có những loại chất béo tốt và 
xấu. Trên nhãn các chai dầu ăn thường ghi tổng số 
chất béo cho mỗi serving là 8 grams chẳng hạn, rồi 
chất béo tốt unsaturated fat là 5 grams, nhưng lại 
không ghi số trans fat. Ta thấy sai biệt 3 grams thì đó 
chính là loại trans fat, chất béo xấu dễ gây bệnh ung 
thư, có điều nó lại không được liệt kê rõ ràng. 

Loại dầu ăn tốt nhất là dầu Olive. Tuy nhiên khi dầu 
ăn bị đun nóng, nó tạo ra acrylamide, một chất có 
nguy cơ gây ung thư. Vậy sau khi chiên 1, 2 lần thì 
nên bỏ đi, không nên dùng nữa.  

Thế trong trường hợp người tiêu thụ tại Hoa Kỳ nghi 
ngờ sản phẩm bị nhiễm độc thì họ phải liên lạc với 
cơ quan nào? Chuyên gia Mai thanh Truyết khuyến 
cáo:  

"Người tiêu thụ chúng ta có bổn phận phải thông báo 
cho các cơ quan khi chúng ta nghi ngờ một mặt hàng 
nào bị nhiễm độc hay là có chất bảo quản không 
được phép dùng cho thực phẩm. Chúng ta có thể 
thông báo cho cơ quan health department (sở y tế) tại 
địa phương. Chắc chắn sẽ có những inspectors (kiểm 
tra viên) đi xuống tận nơi để điều tra ngay lập tức. 
Chúng ta nên sử dụng quyền công dân của chúng ta ở 
ngay tại đất Hoa Kỳ này." 

Chuyên gia hóa học Mai Thanh Truyết cũng khuyến 
cáo giới tiêu thụ rằng nên tránh các thực phẩm đóng 
hộp hay đồ khô được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Các 
thực phẩm tươi, nhà nấu lấy là tốt nhất. 
 

Mẹo nhận biết rau không an toàn  
Là một người nội trợ, bạn luôn 
mong muốn đem lại cho gia đình 
mình những bữa cơm ngon 
miệng. “Cơm không rau như đau 
không thuốc”, bởi lẽ đó, rau rất 
quan trọng.  

 

Rau cải 

Bó cải non mơn mởn, lá xanh ngắt, không dấu vết 
của sâu bọ và phần thân chắc mập, đều tăm tắp một 
cách bất thường, đó chính là rau cải được bón nhiều 
phân đạm nitrat. Bạn không nên sử dụng loại cải này, 
nhất là ăn sống.  

Rau muống 

Khi dùng quá nhiều đạm hoặc phân bón lá thì thân 
rau thường to hơn bình thường, rau giòn, lá màu 
xanh đen.Khi luộc rau, nước luộc khi nóng có màu 
xanh nhạt, khi nguội nước biến thành màu xanh đen 
và có vẩn kết tủa đen.Những loại rau này khi ăn 
xong, nếu tinh ý ta nhận thấy có vị chát.  

Giá  

Người tiêu dùng thường thích mầm giá to, trắng, 
giòn và ít rễ.Để làm được giá như vậy một phần rất ít 
do kinh nghiệm của người làm giá nhưng chủ yếu khi 
hạt đỗ nảy mầm, người sản xuất đã dùng phân bón lá 
trộn với các loài thuốc trừ cỏ có tính hướng gốc (để 
diệt phần rễ cây mà phần mầm cây không bị ảnh 
hưởng) pha loãng, sau đó tưới lên giá đỗ và ủ lại. 

Những loại giá này khi làm nộm hoặc xào tái ta thấy 
nước màu mờ đục từ giá đỗ chảy ra đĩa. 

Rau cần 

Khi thấy thân rau to, ngó rau trắng ngần, rau nhanh 
bị héo, nếu để đến ngày hôm sau thì rau héo úa, thân 
khô tóp lại nhăn nheo, khi xào nấu lá rau biến màu 
xanh đen... là loại rau cần phun quá nhiều thuốc trừ 
sâu (nhóm lân hữu cơ) và phân bón qua lá. 

Rau bí 

Khi nhìn thấy ngọn dài và non, khoảng cách giữa các 
lóng xa nhau, tay cuốn mập và ngắn, ít lông tơ, ngọn 
bí màu xanh nhạt, lá màu xanh đen... là những loại 
rau bí bón thừa đạm, phun nhiều phân bón lá và chưa 
đủ thời gian cách ly. 

Mướp đắng 

Khi mua, tốt nhất bạn nên tìm những quả mướp đắng 
nhỏ, dài, trên thân có nhiều sớ gân nhỏ li ti. Quả 
mướp đắng to, màu xanh đậm, mướt, thân phình 
nhưng sớ gân bóng loáng là những quả lạm dụng hóa 
chất làm tươi. 

Các loại quả đậu (Đậu đũa, đậu cô ve, đậu Hoà  
Lan, đậu ván...) 

Khi nhìn quả bóng nhẫy, ít lông tơ là do người trồng 
đậu đã bón nhiều đạm hoặc phun quá nhiều phân bón 
lá. 

Nếu quả đậu không có vết sâu bệnh là do người trồng 
đã phun quá nhiều thuốc trừ sâu bệnh và không đảm 
bảo thời gian cách ly. 

 

*** 
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Phiếm luận 

Li ều, lỗ, lừa, lách, lươn lẹo… 
Trần Kỳ Trung 

 
Cái vần “ L” t ưởng khó ghép nhiều từ, ấy thế trong 
thực tế xã hội ta, nó lại được nhiều người nhắc đến. 
Sao ở nước ta giờ lắm thằng “liều” thế! Một vần có 
“L” nhé. Có thằng chưa đến tuổi thành niên, thế mà 
dám cầm dao lao vào tiệm vàng chém chết ba người 
để cướp… Chuyện không đội mũ bảo hiểm, bị công 
an giữ lại. Không sợ! lao luôn xe vào cảnh sát để tìm 
cách đào thoát… thậm chí dám đâm chết công an khi 
bị bắt… còn nhiều chuyện “ liều” bất chấp luật pháp, 
bất chấp người thực thi công vụ, không ngày nào báo 
chí không đưa tin đủ các lĩnh vực từ giao thông, xã 
hội, kinh tế…Nghĩ kinh cả người. 
 
 Còn chuyện “ Lỗ ”, cũng thêm một vần “ L” thì 
khủng khiếp! Nhất là mấy Tổng công ty nhà nước từ 
đóng tàu, xi măng, cảng, xăng dầu, xây dựng… toàn 
thấy “ Lỗ” , không phải lỗ nhẹ, mà lỗ nặng, lỗ hàng 
nghìn tỷ đồng. Lỗ toàn tiền nhà nước mà thực chất là 
tiền của dân, ăn cướp của dân…Đọc xong bảo không 
bi quan mới là chuyện lạ. Không biết cứ như thế này 
thì kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu! 
Rồi đến chuyện “lừa” trong xã hội, vần “ L”có lẽ 
nghe đã quen tai. “ Lừa” đủ kiểu, đủ ngành… từ bảo 
hiểm, đến vay nợ, mua bán bất động sản, bán hàng đa 
cấp, chữa bệnh của phòng khám bệnh Trung Quốc, 
lừa cả ngân hàng… có vụ lừa đảo lên đến cả hàng 
trăm tỷ đồng. Chưa kể những vụ lừa đảo mang yếu tố 
nước ngoài làm cho dân ta điêu đứng như vụ dưa 
hấu, trồng sắn, chuối… 
Chẳng lẽ xã hội chúng ta có luật pháp, có công an, 
tòa án… mà để thế ư! 
 
“ Lật lọng” mới ghê! Người dân nghèo nghe vần “ L” 
này chỉ còn sự căm tức. Khi lấy đất của dân nghèo để 
quy hoạch khu CN hay làm khu du lịch, mấy tay chủ 
dự án hứa với dân rất nhiều từ chuyện đền bù đến 
chuyện tạo công ăn việc làm…đến chuyện giải quyết 
khó khăn kinh tế. nhưng đến khi lấy xong đất của dân 
rồi, lật lọng không thực hiện lời hứa… mặc cho đời 
sống dân nghèo thậm khổ…Không công ăn việc làm, 
không đất, con cái thất học…nỗi khổ của dân kêu 
trời không thấu.Lo lót ! Vần “ L” này nhắm mắt cũng 
nhìn thấy. 
 
Chỗ nào chẳng phải lo lót. Lo lót diễn ra dưới nhiều 
hình thức, nhiền kiểu từ chuyện xin việc , chạy chức, 
lên lương, chuyển công tác, chạy án, xử phạt hành 
chính, xử phạt giao thông…... Cứ có tiền là sẽ giải 
quyết được mọi vấn đề, đến độ thành câu cửa miệng: 
“ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn !”.Lo lót trở 

thành một tập quán sống, một thói quen…Tại sao lại 
hình thành một một thói quen xấu đó ? Hỏi tức là trả 
lời ! 
 
Vần “ Lách” ư ! Cái vần “ L” này xuất hiện nhiều 
trên câu cửa miệng của mấy nhà doanh nghiệp khi 
nói chuyện làm ăn. Lách thuế, lách hải quan nhập 
hàng, lách cảnh sát giao thông khi chở hàng… nghĩa 
là lách đủ kiểu để mưu cầu lợi ích cá nhân. Không 
bằng cấp, cũng tìm cách có bằng cấp để an tọa chức 
vụ. Chẳng thế mới có chuyện, một ông tiếng Anh , 
một chữ bẻ đôi không biết vẫn có bằng “ tiến sỹ” bên 
Mỹ cấp. ( cho dù đó là bằng giả). Rồi tìm cách “lách” 
khai man tuổi, để tại vị lâu hơn… Mà kinh khủng 
nhất là “ lách” luật, để tạo điều kiện cho cấp dưới 
buôn lậu, cho các công ty tư nhân trong nước và 
nước ngoài khai thác tài nguyên vô tội vạ, phá rừng 
tràn lan, cướp đất của dân dưới danh nghĩa “quy 
hoạch, giải tỏa”… Nhìn chỗ nào cũng thấy, báo chí 
ngày nào cũng có bài về vấn đề này. 
 
Cứ “ lách” như vậy, thử hỏi lòng dân có yên không ? 
Còn “ lươn lẹo”, vần “ L” này hay được người đời 
nhận xét khi nghe các“ quan” nói. Các quan nói một 
đằng, làm một nẻo, nói mà không làm, đổ vấy cho 
người khác, thậm chí sẵn sàng xuyên tạc, bóp méo sự 
thật… không chịu nhận ra lẽ phải, phủ nhận lòng tốt 
của người khác, tìm cách bạo biện những khuất tất, 
những điều dân phản đối… 
Chuyện này có rất nhiều, đến độ người ta chán không 
muốn nói, không muốn nghe nữa bởi những cái 
miệng “ lươn lẹo”. 
 
Đến “ Lấp liếm” thì khỏi nói ! Mấy ông có chức có 
quyền khi bị phanh phui ra những vụ tham nhũng, ăn 
chơi trụy lạc… làm bản kiểm điểm hay bị truy tố ra 
tòa không bao giờ nhận tội mà lấp liếm rất nhanh, đổ 
hết do “trình độ hạn chế”, hoặc như “bị kẻ xấu lừa !” 
,thậm chí còn nói “ Những thế lực thù địch tìm cách 
phá hoại…” để cố bào chữa tội ác của mình. Cuối 
cùng được cấp trên bao che, mấy ông này nhận 
những bản án nhẹ hều gây nên sự phẫn nộ trong dư 
luận… 
 
Nói tóm lại, nếu là nhà nước văn minh, tiến bộ, dân 
chủ với luật pháp thượng tôn, Quốc Hội có quyền 
thực sự và nhất là Đảng cầm quyền bản chất đúng là 
vì dân, nghe dân, coi sự tồn vong của dân tộc lên trên 
hết thì những vần “ L” trên không có điều gì đáng 
sợ!Còn không phải thế, không làm được, thì chỉ có “ 
Loạn” 
Mà đến như thế thì vận mệnh đất nước nguy to ! 

*** 
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 Vui Cười !!!!               
Cười Vui  

MẸ DẶN CON GÁI 
Rút ra bài học kinh nghiệm từ ngày xưa, bà mẹ cẩn 
thận căn dặn con gái mới lớn: Khi dẫn con vào công 
viên, nếu bạn trai có hành vi sàm sỡ, con hãy cự 
tuyệt, nếu nó chỉ chạm vào bên trên thì hét lên: 
"Đừng!" còn chạm vào phía dưới thì nhất quyết la 
lên: "Dừng lại!".Hôm sau cô con gái khoe là đã áp 
dụng câu "thần chú" mẹ dạy, rồi nhận xét: 
- Cứ như... đổ thêm dầu vào lửa ấy mẹ ạ! 
- Thế là sao? Con có làm theo lời mẹ dặn không? 
- Có chứ ạ! Nhưng anh ấy cứ "sàm sỡ" lung tung cả 
lên. Lúc trên, lúc dưới, nên con nói kết hợp luôn cả 
hai câu là: "Đừng dừng lại!" r ất nhiều lần, nhưng...  
không hiệu quả!- Trời!!! 

 
HỎI CƯỚI 
Ba chàng cùng đến hỏi cưới một cô gái: 
Ông bố hỏi người thứ nhất: Anh có gì để đem lại 
hạnh phúc cho con gái tôi?? 
- Cháu yêu cô ấy thật lòng và cháu tin tình yêu đó sẽ 
đem lại hạnh phúc .. 
“Cháu có thể về”. 
Tiếp đến là người thứ hai : 
- Cháu có một mãnh đất 12 mẫu, bố mẹ làm Ngân 
hàng, nhà con một! 
“Cháu vào bàn ngồi uống nước đi”. 
Cuối cùng là người thứ ba, anh ta ngần ngại gãi đầu 
gãi tai: 
- Cháu không có gì. 
“V ậy còn đứng đây làm gì?”  
- Nhưng cháu có cái thai 3 tháng trong bụng con gái 
bác. 
 
 TIẾNG VIỆT RẮC RỐI 

Tiếng Việt thiệt là rắc rối, khi thì cái khi thì con... 
không biết dùng răng cho đúng! 

Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo, 
thịt chó và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học 
tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bữa kia hai vợ chồng ra hồ 
nước chơi, ông ta mới nói: 
-Con hồ này đẹp quá hả em? 
Vợ anh ta chỉnh: 
-Anh phải kêu là cái hồ. 
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen: 
-Cái sông này cũng đẹp. 
Vợ lại cằn nhằn: 
-Anh phải kêu là con sông. 
-Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà 
khi gọi là cái lúc gọi là con? 
-Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, 

cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, 
con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. 
Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con 
sông nó chảy. 
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả: 
-Hèn chi!!! Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa 
nên gọi là con..., còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ 
nên gọi là cái... 

 CHUYỆN RIÊNG GIỮA BUSH VÀ DŨNG 

 

 

Thù dai 

Tại toa tàu hạng nhất trên chuyến tàu bắc - nam có 
hai hành khách một nam, một nữ. 
Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu. 
Câu chuyện đậm đà dần đến lúc hai người cùng rút ra 
kết luận là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của 
họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng 
nhăng. Ðêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ  
thở dài thườn thượt, anh chàng gạ gẫm: 
Hay là... chúng mình cùng trả thù họ một phen ? 
 Anh cũng ghê gớm thật, nhưng... em càng nghĩ càng  
thù bọn họ ! 
…Sau " trận đòn thù " thừa sống thiếu chết, người 
đàn ông về nằm sóng sượt ở chỗ của mình. Tuy 
nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh  
ta ngạc nhiên hỏi:-Em vẫn chưa ngủ được à ? 
-Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên.  
Hay... ta trả thù tiếp đi anh ? 
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Thôi ! Anh can em ! Thế là đủ rồi, đàn bà tụi em là 
chúa hay thù dai. 
 

Con Mẹ Xin ăn 
 
 Tui xin kể một chuyện vui có thiệt 100%, xảy ra cho 
chính tui.   
Cách đây vài tháng, một người bạn nhờ tui ra phi 
trường đón dùm một cô ca sĩ rất rất ư là nổi tiếng bên 
VN (xin cho phép tui tạm dấu tên cô ca sĩ đó). Nàng 
là thần tượng của giới trẻ bên đó và cũng như bên 
đây . Nàng rất ư là dễ thương và very cute ! Và thông 
minh luôn .  Nàng sang đây hát show theo lời mời  
của nhóm người bạn của tui . 
 
 Anyway, trên xe, nàng hỏi tui là nàng có thể xài thẻ 
tín dụng bên đây được không ? Tui hỏi lại là thẻ loại 
gì ? của nhà băng nào ? Thì nàng nhỏ nhẹ bảo là thẻ 
của nàng là thẻ " Con Mẹ Xin ăn " !!! Và cứ thế, 
suốt cả giờ, nàng huyên thuyên kể về cái thẻ " Con 
Mẹ Xin ăn " của nàng có rất nhiều tiền trong đó, 
nàng có thể dùng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào 
trên thế giới ...   
 
Tui không dám hỏi . Cũng không dám ngắt lời nàng 
để  hỏi . Trong lòng cứ ấm ức và thắc mắc - Ngộ 
thiệt đó nha ! Cớ sao nhà băng bên Việt Nam lại lấy 
một cái tên nghe oái oăm thiệt . Tại sao lại đi lấy tên 
nhà băng là "Con Mẹ Xin ăn" nhỉ ??? Thiếu gì tên 
đẹp mà sao hổng lấy . Mà lạ, nàng bảo là : " Cái 
"Con Mẹ Xin ăn" băng này là lớn lắm đó nha ...Em 
được họ cho em muốn xài bao nhiêu cũng được cả . 
Vì họ biết em có dư khả năng trả cho họ hàng tháng 
!!!  
" Chở nàng đến khách sạn, tui  ngần ngừ rồi năn nỉ : 
" Em cho anh xem thử cái thẻ ...của em được không ? 
"  
Mèng đét ui, té ra nó là cái thẻ Commercial Bank ! 
Tui phá ra cười khom cả cái lưng còm ốm yếu cúa tui 
. Mà tất nhiên là hổng dám giải thích cho nàng hiểu 
tại sao mình cười ... hi hi hi... Suốt đời chắc hông bao 
giờ quên được cái kỷ niệm đó, kỷ niệm mà tui hông 
bao giờ dám kể lại cho nàng nghe cả !    
    
Ghi chú: 
Chữ "Commercial " nếu phát âm theo tiếng Anh thì 
không nghe giống "Con Mẹ Xin Ăn " nhưng nếu phát 
âm theo tiếng Pháp hoặc theo lối VN thì đúng là 
"Con Mẹ Xin Ăn "   :-)  
 
 
*** 
 

Gia Chánh 

Bánh Khoái 
 

Nguyên liệu: 

- 300gr đậu xanh cà, ngâm, 
đãi vỏ, xay nhuyễn 
- 600gr bột gạo khô, hòa vào 

nước cho sền sệt, 
   đừng lỏng, đừng đặc 
- Thịt nạc vai băm, viên tròn, không ướp 
- Tôm luộc lột vỏ 
- Nấm rơm cắt lát 
- Hành tây cắt sợi to 
- Giá rửa sạch, để ráo 
- Trứng gà hoặc trứng vịt 
- Dầu ăn 

Nước chấm: 

- Cách nấu tương: Tương bắc, xào tỏi ớt, cho tương 
vào, 1/2 lít. Cho từ 200g đến 300g đường và chế 
thêm nước. Gan và nạc heo xay nhuyễn, khoảng  
200gr, trộn vào. 

- 100gr nếp nấu chín xay nhuyễn bỏ vào cho sệt 
tương và tiếp tục nấu cho tới. Bỏ đậu phụng + mè giã 
nhỏ (200gr đậu/ 200gr mè). 

 

Cách đổ bánh: 
1. Cho nửa muỗng dầu, đợi dầu nóng cho thịt đã vo  
viên vào  
2. Chờ một chút cho thịt hơi rám chín, cho 1 muỗng 
canh bột  
3. Cho tôm.  
4. Đậy nắp lại chờ 1 chút rồi cho giá, hành tây, nấm.  
5. Thêm một muỗng dầu, một muỗng trứng. Đậy nắp 
chờ một chút. Bánh vàng lấy bánh ra. 
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File nhac.  
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ĐỌC VÀ QUẢNG BÁ THÊM NHI ỀU ĐỘC GIẢ 
Mẫu đặt báo Việt Nam Nguyệt San                                      Mẫu Thay Đổi Địa chỉ 

 
*Tên………………………………………                                         * Tên…………………Số Độc Giả……… 
 * Địa Chỉ………………………………..                                           * Địa chỉ mới………………………… 
 *Nhận báo VNNS kể từ tháng………/2011                                      * Bắt đầu thay đổi từ tháng……./2011 

 
Ngày ….tháng …..năm …………                                                           Ngày ….tháng …..năm ……. 
Ký tên…………………………….                                             Ký tên……..... 

 

Giá biều quảng cáo trên báo VNNS năm 2010 

 

Lá Thư Toà Soạn 
Ban Biên Tập báo VNNS kính chào quí vị độc giả . 

Vì lý do chuyển giao giữa Cựu và Tân Ban Thường Vụ nên việc cập nhật danh sách quí độc 
giả đã chuyển trả tiền báo VNNS kể từ sau số báo 243 tháng 6 năm 2011 đến nay BBT chưa 
thực hiện đuợc .Chúng tôi sẽ thông báo vào số báo 245 tháng 12 /2011. 

� Với chủ đề Giáng Sinh số báo 245 phát hành tháng 12 /2011 . 
� Bài viết xin gởi vể toà soạn trước 10/12/2011 

 

Toà soạn  rất mong đón nhận được mọi sự góp ý của quí độc giả và sự tích cực đóng góp bài cho số báo của 
quí cộng tác viên,để nội dung của tờ báo VNNS chúng ta mỗi ngày thêm phong phú,hầu phục vụ quí độc giả 
và đồng hương . 

Kính chúc quí độc giả cùng gia đình sức khoẻ và sự an bình. 

Thân kínk

 

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 15 150 

Khi tr ả tiền báo xin quí vị lưu ý : 
Thứ  nhất:  Số ngân hàng của Cộng đồng (AVVN):  BANK nr : 815519745 

Thứ  hai   :  Ghi đầy đủ    Tên họ (người nhận báo),Nơi cư ngụ 
Số độc giả (nằm bên phải tên độc giả trên etiket ở bìa sau 

 


