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Quan điểm 

Mùa Giáng Sinh chúng ta ngh ĩ gì về Việt Nam?  

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 hàng triệu đồng bào đã rơi vào kiếp 
tỵ nạn cũng chỉ vì yêu chuộng tự do và hòa bình. Bao nhiêu tang 
thương khốn cùng chúng ta không thể kể ra ở đây. Điều tôi muốn nói 
là ảnh hưởng của kiếp tỵ nạn theo tôi chúng ta sẽ phải mang trong 
trái tim cho tới ngày Việt Nam thoát khỏi ách của cộng sản tàn ác và 
dã man. Dù chúng ta đang sống tha hương ở một phương trời tự do 
nào đó chúng ta vẫn hạnh phúc hơn là những đồng bào đang sống 
trong một nhà tù khổng lồ. Ngược lại chúng ta luôn mang trong lòng 
nỗi nhớ xót xa dạt dào về Quê Hương đã từng sinh ra và cho chúng 
ta mang trong người dòng máu Lạc Hồng. 

Đã hơn 36 năm ngày cộng sản nhuộm đỏ đất nước bằng súng đạn, 
bằng hận thù, bằng cầm tù và chém giết….. Việt Nam vẫn còn đó 
nhưng có nhiều thay đổi. Hình cong như chữ S thì vẫn còn nhưng ở 

cao nguyên trung phần đã bị nhiễm độc bởi sự khai thác bauxite một cách bừa bãi do bọn tầu phù mà đảng 
cộng sản gọi là ‘xã hội chủ nghĩa đàn anh’. Còn ải Nam Quan, thác Bản dốc nay đã không còn. Những nơi gọi là 
danh lam thắng cảnh của Việt Nam đã dần dần rơi vào tay ngoại bang như Tầu, Đài Loan v.v… 

 Những nơi tôn nghiêm bị xâm phậm cách trắng trợn như Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm. Những biểu tượng 
thiêng liêng như Thánh Giá đã bị tiêu diệt một cách công khai ở Việt Nam mà không ai có thể làm gì được. Khi 
người dân cùng quẫn lên tiếng thì bị công an giả dạng côn đồ tới quấy phá, bắt bỏ giam và hành hung một cách 
dã man tàn nhẫn. Có ai bênh vực cho họ không? Các bậc lãnh đạo của các tôn giáo đâu hết rồi? Các nguời có 
thể ngồi im trong chùa, trong nhà thờ tụng kinh, hay dâng lễ cách thản nhiên sao? Bao nhiêu thiếu nữ chưa tới 
18 tuổi đã bị bán đi khắp thế giới để nhận được ít trăm Mỹ Kim đưa cho cha mẹ để ‘báo hiếu’ công sinh thành và 
dưỡng nuôi? Rồi nghĩ tới văn hóa Việt Nam bị người tầu đồng hóa bằng phim ảnh, truyền hình và sách báo do 
đảng cộng sản tuyên truyền….còn hàng triệu nỗi đau thương khác mà dân tộc Việt Nam đang phải chịu kiếp làm 
nô lệ cho tầu cộng ngay chính tại Quê Hương mình….. với những suy tư như vậy làm sao người Việt tỵ nạn 
đang sống tại các nước tự do có thể ngồi yên bên cây nôel và yến tiệc linh đình. Chúng ta phải làm gì? Nếu ai 
có ít nhiều quan tâm tới hiện tình Đất Nước chắn hẳn cũng biết phải làm gì.  

Chúng ta phải tẩy chay hàng hóa của tầu từ thực phẩm đến đồ dùng trong nhà. Một khám phá mới cho biết 
hương nhang của tầu đưa qua Việt Nam đều là thứ độc hại cho sức khỏe. Đồ ăn của tầu thì hết chỗ nói. Cứ vào 
youtube bạn sẽ thấy rất rõ. Đồng thời chúng ta không hợp tác kinh doanh với cộng sản dù là trong khía cạnh 
nào. Đừng vì thấy có lợi nhiều quá rồi mù quáng giao tế với bọn cướp thì sớm muộn cũng bị chúng tiêu diệt thôi. 
Bao nhiều đồng bào nhẹ dạ đã bị cộng sản cướp hết gia sản sau một thời gian làm ăn rất thành công tại Việt 
Nam. Cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: ‘Đừng tin những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì 
cộng sản làm’. 

Với một màn tang phủ kín trên Việt Nam bằng nhiều hình thức, nhiều màu sắc làm sao chúng ta có thể ngồi im 
ăn mừng Giáng Sinh được. Ước mong rằng toàn thể đồng bào trong mùa Giáng Sinh này dù là trong tôn giáo 
nào… cũng hãy cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp cho Quê Hương để Việt Nam mau có tự do dân chủ và ấm 
no. Và ngày đó chúng ta sẽ vất bỏ ‘kiếp’ tỵ nạn xuống biển phương bắc. Và nói cho bọn Tầu cộng biết rằng dù 
gần một ngàn năm đô hộ trong quá khứ đã không thể đồng hóa dân tộc Việt Nam. 

Hy vọng tất cả chúng ta hãy đoàn kết thành một sức mạnh vô song để mau đưa đất nước ra khỏi cùm gông của 
cộng sản. Có như thế thì mùa Giáng Sinh mới có ý nghĩa với mọi người chúng ta. Với tâm tình đó kính chúc ban 
điều hành cộng động gặt hái nhiều thành công tốt đẹp trong nhiệm kỳ tới. Cầu chúc các tổ chức tôn giáo và các 
tổ chức đấu tranh khác, cùng toàn thế quý đồng hương có dòng máu Việt Nam, hay những người yêu Quê Mẹ 
Việt Nam hưởng một mùa Giáng Sinh thật nhiều ý nghĩa và một năm mới sức khỏe dồi dào và nhiều may lành. 

Lm Nguyễn Đức Minh 
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Linh m ục Nguy ễn Văn Lý  
Biểu tượng của tự 
do – công b ằng – 
và lòng yêu n ước 
 
Khi cái giá lạnh của mùa 
đông từ từ kéo đến bao 
trùm vạn vật, khi các cửa 
hàng bắt đầu trưng bầy 
những cây thông lấp lánh 

ánh đèn, khi người ta trang hoàng nhà cửa với những 
dây đèn màu vui mắt và khi các vị linh mục bắt đầu 
chuẩn bị bài giảng cho thánh lễ quan trọng nhất trong 
năm, thì đó là lúc người người khắp nơi trên thế giới 
cùng nhau chuẩn bị chào đón mùa Giáng Sinh . 
Trong không khí tưng bừng nhộn nhịp đó, ở một vùng 
đất nhỏ bé bên kia nửa vòng trái đất, có một vị linh 
mục Việt Nam không đươc hưởng niềm vui chuẩn bị 
tin mừng Chúa ra đời. Không những thế ông còn bị tù 
đầy quản chế bởi người cộng sản đang cai trị trên quê 
hương ông.   
 
Linh m ục Nguy ễn Văn Lý đươc truyền chức linh mục 
vào tháng 4 năm 1974. Là một nhà rao giảng đức tin, 
ông đã hoạt động truyền giáo ở những vùng nghèo 
khó và được giao việc phụ trách cộng đoàn Thừa Sai 
tại Gò Vấp, Gia Định. Với trách vụ này, linh mục đã 
gần gũi những người kém may mắn, linh mục đã 
thông cảm và hiều được ước mơ đơn giản của con 
ngưòi là một đời sống an bình, hạnh phúc  
Năm 1975, linh mục trở về Huế làm thư ký cho Tồng 
Giám Mục Nguyển Kim Điền. 
Là một nhà bất đồng chính kiến nồi tiếng ở Việt Nam, 
linh mục Nguyển Văn Lý đã nhiều lần bị chính quyền 
Cộng sản Việt Nam bắt và kết án với những tội danh 
“chống phá cách mạng”, “gây rối trật tự xã hội” và 
“kích động giáo dân chống phá chính quyền”. Linh 
mục đã bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam kết án tù 
tổng cộng 45 năm và 11 năm quản chế.  
Đức chúa Trời có nói: ”…Và đây là niềm đói khát được 
Chúa GIÊSU chúc phúc: “Phúc cho người đói khát 
điều công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa 
lòng” (Mt 5,6)…”. Linh mục Nguyễn Văn Lý đã không 
đi xa trách nhiệm của người rao giàng lời Chúa. Thấy 
bất công hà khắc, thấy nhân phẩm con người bị chà 
đạp, thấy tôn giáo bị mất tự do, linh mục đã lên tiếng. 
Giữ gìn giang sơn gấm vóc là nhiệm vụ của toàn dân, 
nhưng khi quốc biến thì trách nhiệm của chính quyền 
là phài hướng dẩn, vận động sức mạnh của muôn 
người để chung lòng giữ nước và bảo vệ quê hương. 
Thế nhưng trước cơn quốc nạn Trung quốc xâm lược 
Việt Nam, các đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị mất về tay 

Tàu cộng. Thêm nữa Cộng sản Việt Nam lại nhẫn tâm 
dâng cúng hàng ngàn cây số biên giới phía Bắc cho 
giăc bắc phương. Cho phép Trung cộng tự do khai 
phá đất rừng Tây nguyên và nghêng ngang đi lại như 
một phần lãnh thổ của chúng. 
“Lời mời gọi Hiệp thông ăn chay cầu nguyện cho toàn 
dân Việt Nam” như tiếng súng khai hỏa phất cờ khởi 
nghĩa. Trích lời vua Trần Nhân Tông, linh mục viết: “… 
Vậy nên các ngươi nhớ lời ta dặn: “Một tấc đất của tiền 
nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. 
Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho 
muôn đời con cháu …” 
Nếu là một chính quyền vì dân vì nước thì sẽ bừng lên 
một hội nghị Diên Hồng để vận dụng lòng yêu nước 
của muôn người  cùng nhau bảo vệ giang sơn. Tiếc 
thay, những lời kêu gọi đó đã không đươc CSVN 
hưởng ứng mà chúng còn giận giữ, chối bỏ sự thật 
bằng cách kết án, giam cầm, và đọa đầy linh muc 
Nguyễn Văn Lý. Việc làm thô bạo này đã khiến CSVN 
hiện nguyên hình là một loài dã thú, chỉ biết đàn áp 
dân lành nhưng trước giăc thù thì cúi đầu, hèn hạ. 
 

 
 
Dù CSVN bưng bít đến đâu, dù tuyên truyền xuyên tạc 
hành động của linh mục, nhưng sư thật vẫn là sự thât. 
Cả thế giới đã lên án hành động bạo tàn của chính 
quyền CSVN. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, tổ chức 
Human Rights và tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới 
đã ra thông cáo lên án mạnh mẽ việc chính quyền 
CSVN đã giam cầm linh mục Nguyễn Văn Lý và cho 
đây là một hành động vô nhân.  Các quốc gia trên thế 
giới như Hoa Ký, Canada và Liên hiệp châu Âu cũng 
đã lên tiếng thúc giục chính quyền Việt Nam trả lại tự 
do cho linh mục.  
Trong nước, thấy đại họa nguy cơ mất nước, sĩ phu 
và giới trẻ khắp nơi đã lên tiếng. Từ Hà Nội đến Sài 
Gòn sôi sục lòng yêu nước với những cuộc biều tình 
trên đường phố để kêu gọi toàn dân cùng đứng lên 
chống Trung quốc, đòi lại phần quê hương đang bị 
xâm chiếm và phản đối chính quyền hiện tại đã hèn 
nhát nhượng bộ ngoại bang. 
Tại hài ngoại, người Việt tư do khắp nơi từ Hòa Lan, 
Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, v.v… cũng đã có những 
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cuôc găp gỡ với đại diện chính quyền quốc gia cư ngụ 
để nói lên những quan ngại của mình về sức khoẻ của 
linh mục cũng như trình bày những chà đạp nhân 
quyền do chính quyền CSVN  đối với linh mục Nguyển 
Văn Lý nói riêng và nhân dân Việt Nam tại quốc nội 
nói chung. Những cuộc biều tình liên tục trước các sứ 
quán CSVN đã vang vọng về VN như để cổ võ, yểm 
trợ và nuôi dưỡng ý chí tranh đấu hào hùng của linh 
muc Nguyển Văn Lý và những người yêu nước tại quê 
nhà.  
 
Mùa Giáng sinh là mùa của tin yêu và hy vọng.  
Dù còn trong tình trạng bị gian cầm, kiểm chế, chúng 
ta tin tưởng linh mục vẫn hiên ngang vững vàng với 
dũng khí của một người yêu nước, lòng vị tha của một 
người chăn chiên, một sứ giả của đức Chúa Trời chỉ 
biết phục vụ cho nhân quần xã hội. 
Trong giờ phút đón chào Chúa Giáng Sinh năm nay, 
người Việt Nam khắp năm châu sẽ cùng nhau thắp 
sáng ngọn đèn hy vọng và cùng hướng về Việt Nam 
để cầu Chúa ban phúc lành cho linh mục, trong niềm 
tin Việt Nam sẽ sớm được sáng ngời trong tự do, công 
bằng và hạnh phúc. 
 
Chương Ngô 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quốc tế nhân quy ền & Tự do tôn 
giáo Vi ệt Nam 

 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền với 63 tuổi 
thọ  ( 10-12-1948 / 10-12-2011 ) 
Ðược ra đời trong bối cảnh lịch sử của hậu thế giới 
chiến tranh thứ II, một cuộc chiến tranh đầy  thảm 
khóc chỉ vì tham vọng của cá nhân, của nhóm người 
rồi sau đó tiến đến đảng phái và quốc gia với một tên 
gọi mơ hồ về một chủ nghĩa nào đó như Hitler với Ðức 
quốc xã , Togo với phát xít Nhật...Dai dẳng hơn hết là 
sự phân cực giữa tự do và cộng sản , chiến tranh lạnh 
kéo dài , hiện nay tưởng chừng chấm dứt nhưng vẫn 
còn âm ĩ !  

Trong khoảng thời gian này, nước Việt nam chúng ta 
chịu nhiều thảm cảnh bi thương , quê hương tan nát, 
thường dân và quân đội chết hàng triệu người ! Ngày 
30-04-1975 đất nước độc lập và thống nhất trên hình 
thức nhưng lòng dân không ổn định vì sự cai trị bạo 
tàn , thiếu pháp luật công chính nên hằng triệu người 
bỏ nước, liều chết ra đi tìm tự do , tính ra hôm nay ở 
hải ngoại con số đồng hương đã  hơn 3 triệu người. 

Vì hiểm họa chiến tranh, người giết người , người chà 
đạp  người về nhân phẩm, công lý và  hoà bình. 

Nhân quyền là nhu cầu cấp bách do đó Tuyên ngôn 
quốc tế nhân quyền là khuôn mẫu chung cần đạt tới 
cho mọi dân tộc , mọi  quốc gia! Giải quyết nhu cầu đó 
phải có tiêu chuẩn , vì vậy  một Ủy-ban thành hình 
soạn thảo. Ðây là kết hợp tuyệt vời của văn minh nhân 
loại, tuyệt vời với những đặc tính văn hóa, phong tục 
cổ truyền của nhiều dân tộc, những chân lý tuyệt vời 
của nhiều tôn giáo và hơn hết là tính Tự do ,Công bình 
, Bác ái! 

Sự kết hợp tự nhiên của con người qua những hệ luỵ 
đau thương, những chuổi ngày khủng bố, tương tàn, 
đàn áp lẩn nhau nên dẹp bỏ để nhường  đời sống tốt 
đẹp cho người hưởng thụ! 

Nhận thấy những lợi ích  thiết thực  đó nên nhiều quốc 
gia  đã ký tên để gia nhập, thi hành cho người dân 
trong quốc gia mình thụ hưởng và  đây cũng là điều 
kiện tiên quyết khi các quốc gia muốn gia nhập Liên 
hiệp quốc. 

Dù vậy,  nhiều quốc gia ký, thuận nhưng khi gia nhập 
Liên hiệp quốc rồi thì dường như không muốn thi hành  
những điều cam kết , cứ tiếp tục thỏa mản tham vọng 
cho đảng phái của mình với tính cực đoan, độc tài như 
Việt nam hiện nay ! 

Khác với người vô thần, chúng tôi tin  có Ðấng nhân 
lành tạo nên thế giới và địa cầu này .Loài người cũng 
được dựng nên để có cuộc sống vui , phước hạnh , 
hòa thuận với nhau. Họ có đặc quyền quản trị chim 
trời, cá biển và xử dụng kiến thức khám phá những 
những tiện nghi , nhu cầu cho thể xác và  giá trị tốt 
đẹp cho tâm linh. 

 

Photo: biểu tình chống giặc Tầu Tại Việt Nam 

Diệt nội thù, chống ngoại xâm 
 

Giặc Tầu bắt giết ngư dân 
Cấm ta đánh cá trên phần biển ta 
Giặc Tầu xâm chiếm Hoàng Sa 

Biến quần đảo Việt thành ra đất Tầu 
Giặc Tầu khai mỏ làm giàu 

Đưa quân xâm lược tiến vào Tây nguyên 
Cộng nô khiếp sợ ươn hèn 

Quỳ dâng biển, đất tổ tiên cho Tầu 
Cộng nô đàn áp đồng bào 

Bắt người yêu nước nhốt vào trại giam 
Cộng nô là lũ gian tham 

Đánh dân, cướp đất, dã man như Tầu 
 

Mau vùng lên hỡi đồng bào 
Chống quân khiếp nhược,chống Tầu xâm lăng 

!!! 
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 Hiện nay, hơn  nữa nhân loại cùng có niềm tin như 
vậy: 
Khi vừa tạo dựng nên loài người , 
 “Giê hô va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng : ngươi 
được tự do “  ( Sáng- thế-ký  2 : 16) 
Ðưa dân Israel trở về đất hứa lại công bố tự do cho 
dân sự : 
“Ta là Giê hô va Ðức Chúa Trời đã rút ngươi ra khỏi 
xứ   Ế-díp- tô (Egypte) là nhà nô - lệ  “ ( Xuất Ế- díp- tô 
–ký 20 : 3 ) 
 Và Chúa Cứu thế Jêsus vào đời hơn  hai ngàn năm 
trước nhắc nhở : 
“Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta 
đặng truyền Tin lành cho kẻ nghèo. 
Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha ; kẻ mù 
được sáng , kẻ bị hà hiếp được tự do và để đồn ra 
năm lành của Chúa         ( Ma-thi-ơ 4 : 18-19 ) 
và :"  vã, Chúa tức là Thánh Linh ( Thánh Thần ) , 
Thánh Linh Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó "  
 ( II Cô-rinh-tô 3 : 17 )   
 Chúng ta thật sự vào thềm Thiên niên kỷ thứ ba nếu 
như mọi người tự xét lại hướng  đi của đời mình ,  các 
đoàn thể, đảng phái xét lại lý tưởng đã được đề ra 
,chính quyền quốc gia xét lại đường lối cai trị có đem 
lại công bằng, tự do và hạnh phúc cho dân tộc  hay 
những lời hứa hão rồi vì quyền lợi riêng cho cá nhân, 
cho đảng phái  lại đe dọa  hay đàn áp…là người Việt 
nam tỵ nạn cộng sản, chúng ta biết hơn ai hết từ hơn  
ba mươi sáu năm qua. Cho đến  nay, người dân Việt 
nam thực sự chẳng được đối xử tự do,công bằng và 
đời sống chẳng có ấm no, hạnh phúc, tình yêu thương 
không thấy thể hiện , nhân quyền lại càng tệ hại nhất 
là sự tự do tôn giáo!  

 Trong phạm vi tôn giáo là chỗ nương dựa và thuẫn 
đỡ cho mọi người chứ chẳng phải chỉ cho người yếu 
lòng, kẻ quan quả, người cô đơn . Niềm tin có trước 
và nhà cầm quyền đến sau. Chính những người có 
đức tin tôn giáo đã thể hiện đời sống công dân tốt nếu 
chẳng nói là gương mẫu. 

Trong quê hương Việt nam,trước ngày 30-04-1975 
chúng ta từng nhìn thấy những thành  quả tốt đẹp 
trong giáo dục, xả hội , y tế cùng những phúc lợi khác 
do các tôn giáo như Thiên chúa giáo, Phật giáo, Phật 
giáo Hoà hảo, Cao đài và Tin lành đã thực hiện. 

Cộng sản vốn vô thần, vô gia đình và vô tổ quốc , điều 
đó chúng ta thấy rõ khi cưỡng chiếm được miền nam: 
các đền chùa, miếu thờ, giáo đường, giảng đường bị 
trưng thu , đóng cửa; các cô nhi viện, trường học , 
trung tâm sinh hoạt xã hội bị dẹp bỏ , nhiều tu sĩ , linh 
mục , mục sư bị giam cầm... ! 

Sống tha hương, mọi người Việt nam già trẻ, lớn nhỏ, 
bất phân giới tính, giàu hay nghèo, học thức cao, trung 
bình hay tạm khá…cũng đều ấp ủ trong truyền- thống 
dân tộc về luân lý, giáo dục gia đình để giữ gia phong; 
nhất là mong được  ấp ủ trong tôn giáo, trong Ðấng 

mình tin để đuợc an ủi, được giãm bớt khổ đau tinh 
thần. 

Trong tinh thần kỷ niệm ngày thứ 63 năm Quốc tế 
nhân quyền chúng ta hảy đồng tâm với Giáo xứ Thái 
hà ( Bắc Việt nam ) cũng như các nơi khác , các tôn 
giáo khác đòi lại quyền tự do hành đạo và tải sản của 
Giáo hội bị tước đoạt. 

Những sinh hoạt đoàn thể, các tổ chức chính tri đã cố 
gắng hết sức mình để truyền đạt nhau tinh thần công 
dân yêu tổ quốc, yêu đồng bào, xả thân phục vụ 
nhưng trên hết nếu các tôn giáo có thể cùng nối kết lại 
trong đức tin với tình tự dân tộc có lẽ sẽ khá hơn lên. 

Cộng quyền thâm độc, dùng thủ đoạn  tách từng chiếc 
đũa trong bó đủa để bẻ gãy, ví như diệt Hòa hảo, kềm 
chế  Cao đài , đàn áp Hội thánh Tin lành như những  
cừu địch rồi tiếp tục tấn công Thiên chúa giáo và Phật 
giáo. 

Tôi mơ ước và thiết tha cầu nguyện cho  những nhà 
lảnh đạo các tôn giáo, có cùng chung tiếng nói, cùng 
hợp lực , đồng tâm  kết lại thành khối, keo sơn gắn bó 
cho đại nghĩa để giải cứu hơn 90 triệu đồng hương 
đang oằn oại dưới gông cùm cộng sản dưới vũ lực 
của chưa tới  3  triệu đảng viên và đồng bọn trong 
tiếng kêu  trầm thống hiện nay ! Thực hiện  được như 
ước mơ  này thì lo gì cộng sản còn có đất chôn trên 
thánh địa Việt nam, cần gì chúng ta phải kêu gào cộng 
quyền phải thi hành đúng theo Hiến chương liên hiệp 
quốc và Tuyên ngôn nhân quyền khi chúng đưa tay ra 
ký thuận thi hành trong đơn xin gia nhập Liên hiệp 
quốc  năm 1976. 

 Nguyện Ðấng nhân lành tôi đang hết lòng tin cậy và 
phụng vụ , sẽ thêm ơn lành để mỗi người chúng ta 
bước đi vững chắc, thành công trong quang phục quê 
hương yêu mến, thoát cơn sóng đỏ đang tràn ngập 
gây điêu linh tang tóc cho đồng bào. 

 Ðồng tâm hiệp một với công sức của mọi người 
không phải vô ích đâu.Tổ quốc Việt nam và dân tộc 
Việt nam kiên cường đang chờ mong. 

Cũng nên học lại bài học  cương quyết  bảo vệ đất 
nước Anh  và tự do cho thế giới khi phát xít Đức do 
nhà độc tài Hitler kéo  theo phe trục Ý và Nhựt gây ra 
thế chiến thứ hai trong thế kỷ thứ hai mươi để học 
được quyết tâm như vậy trong quang phục quê 
hương. Đối đầu với kẻ thù hung hăng Thủ tướng nước 
Anh là  W.Churchill khi thăm một trường trung học ;  
học sinh chờ đợi bài diển văn dài nhưng Ông nói vắn 
tắt về cuộc chiến đang tiếp diển với quyết tâm của dân 
tộc Anh và của Ông với 3 lần nhắc lại : 

Không bao giờ bỏ cuộc - không bao giờ ! 
                                      - không bao giờ ! 
                                      - không bao giờ ! 
Quyết tâm bảo vệ quê hương cho được tự do, chúng 
ta sẽ thành công.                 

     Mục sư Huỳnh văn Công. 
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Phiếm Luận 

Điểm mặt cộng đồng 

Tiểu Yến Tử 

Thế rồi cái cộng đồng người Việt tỵ nạn nhỏ nhoi ở 
Hoà Lan này cũng có được một ban chấp hành mới. 
Nghe thi kêu ra phết, chứ thật ra thì phải nói là các 
ông bà này cũng thuộc phường ăn cơm nhà vác ngà 
voi thôi. Đã thế, mà làm việc không ra trò thì lại còn bị 
thiên hạ rủ nhau chê bai hết chỗ nói đó nhé. Yến Tử 
tôi, vốn là kẻ thích ăn nói mạnh miệng, xin đi một vòng 
điểm mặt các ngài xem sao nhé. Nói có sai, xin qúy vị 
cứ trách, nhưng xin đừng giận, vì trang phiếm luận 
này chẳng chừa một ai.  

Trước nhất phải nói là các vị trong ban thường vụ lần 
này có những cái tên đẹp mỹ miều. Nào là Đắc Trung 
lại được Hữu Phước và Khai Trí thì còn gì bằng. Chỉ 
có cái tên Miên Thụy nghe sao đẹp như mơ, nhưng 
Yến Tử tôi bóp óc mãi vẫn chưa hiểu ra được cái 
nghiã sâu xa của cái bút hiệu này. Xin ‘đoá hoa nở 
giữa rừng gươm’ này một lần trình bày cho thiên hạ 
biết ‘dzới’. 

 

Khuôn mặt chính của cộng đồng thì tất là phải kể đến 
ông chủ tịch. Những ai có quan tâm đến sinh hoạt 
cộng đồng thì đều đã biết đến ông Đắc Trung, vì ông 
này đã đã có bề dày kinh nghiệm sinh hoạt cộng đồng. 
Không cần phải “bật mí” vì mấy ai không biết ông 
Trung sinh hoạt trong tổ chức Việt Tân, mà các chú 
vẹm vu khống là “khủng bố’. Yến Tử tôi, chẳng cần 
nghe tiếng vào lời ra, cứ đánh giá bằng hành động về 
lâu về dài là biết anh nào xấu anh nào tốt, anh nào 
hay anh nào dở, anh nào dỏm anh nào thật. Tôi tin 
chắc nịch là ông Đắc Trung sẽ làm nên việc, nếu có 
sự hỗ trợ hết mình của đồng hương. Đi một vòng cộng 
đồng tôi cũng nghe loáng thoáng là thiên hạ mong ban 
thường vụ này sẽ kết hợp được các hội đoàn. Thật là 
một việc khó, nhưng có thành tâm là đuợc, vì ‘chí 
thành thông thánh’ mà lại, ông Trung hả?. 

Kế đến phải kể đến ông phó nội vụ Nguyễn Khai Trí. 
Yến Tử tôi không biết tí ti gì về ông này, nhưng xem 
hình trên báo và trang web cộng đồng thì phải nói ông 
Khai Trí này là đẹp trai nhất trong ba ông. Các cụ 
chúng ta thường bảo ‘nhìn mặt mà bắt hình dong’.  

Thôi thì tôi xin để các vị có tài tướng số góp ý sau với 
tôi trong việc này vậy. Trong vai trò phó nội vụ, hy 
vọng ông Khai Trí sẽ làm được cái việc không dễ là 
kết hợp được các ban đại diện khắp các tỉnh thành 
trong Hoà Lan chúng ta. Phải không qúy vị?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói đến cái anh Hữu Phước thì phải nói là đây là một 
người chịu khó, vì một mình mà ôm ba việc, vưà là 
phó chủ tịch ngoại vụ, vưà là thủ qũy, vừa lo trang 
web cộng đồng. Làm thủ qũy chắc không khó, vì cộng 
đồng ta làm gì có nhiều tiền để mà quản lý, nhưng cái 
nghề ngoại vụ thì rất ư là tinh tế. Yến Tử tôi biết anh 
này từ lúc còn là thanh niên trai trẻ. Đến nay bao 
nhiêu năm, vẫn còn hăng say nông nỗi như ngày nào. 
Lại mang tính người nam bộ, nên nghĩ sao nói dzậy, 
nhưng không để lòng. Đã sẵn có lửa trong lòng, mà lại 
còn có tính nghệ sĩ, thì ắt là phải làm nên lửa nhạc 
trong những lần sinh hoạt cộng đồng sắp tới.     

 

  

 

 

 

 

Thường vụ cộng đồng có bóng dáng phụ nữ thì phải 
nói là một điều may mắn. Lần này cộng đồng không 
những có được một phụ nữ mà lại còn có một phụ nữ 
vừa là nhà thơ và vừa là nhà văn. Yến Tử tôi chưa 
một lần gặp mặt nói chuyên với Miên Thụy, nhưng 
“văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”. Nói nôm na là nghe 
danh tiếng mà chưa được gặp mặt nói chuyên một lần 
í mà.  
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Mấy vị nêu trên lại có nhã ý mời vài người đứng ra làm 
cố vấn hay tham gia các ban chuyên môn. Yến Tử tôi 
cũng chẳng chừa. Bác Trân thì ít ai không biết đến. Đã 
làm chủ tịch công đồng nhiều năm. Phải nói sức hậu 
thuẫn của bác là tối cần thiết, vì cứ nhìn dàn bà con 
thân thuộc của bác tại Hoà Lan thì phải nói là đáng nể. 
Chắc là cả đại đội. Có điều không hiểu sao  ban 
thường vụ lần này chỉ có bác Trân làm cố vấn thôi 
sao?  

 

 

 

 

 

 

 

Sau nhiều năm quên đi “tuổi trẻ là dường cột nước 
nhà”, ban chấp hành cộng đồng nay lại có ông ủy viên 
thanh niên Trần Văn Vinh. Chỉ tiếc là không phải là 
anh hay chị ủy viên thanh niên mà thôi. Chứ ông Văn 
Vinh thì dân Việt Nam ở bollenstreek đều biết đến là 
người năng nổ. Khuôn mặt mới, nhưng không xa lạ 
với cộng đồng lần này là ông chủ bút Thụy Chương. 
Vốn con nhà lính, nhưng lại gốc là con nhà báo, nên 
có hy vọng là báo VNNS dần dà sẽ chuyên nghiệp 
hơn. Không chuyên nghiệp hay sao, mà lại dám để 
Tiểu Yến Tử tôi múa gậy vườn hoang kiểu này.  Bây 
giờ chỉ mong là ông Quang Kế sẽ có kế hoạch sáng 
giá để báo đến tay nhiều người, nhiều nhà.   

 

 

 

.Ý NGHĨA CỦA NGÀY NOËL 
VÀ CÁC BIỂU TƯỢNG TRONG LỄ 
 GIÁNG SINH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truyền thống đón Noël và các tập tục xung quanh nó 
ra đời từ rất xưa và ở mỗi đất nước lại làm phong phú 
thêm để mỗi lễ Noël là một kỷ niệm khó phai dành cho 
mỗi thành viên trong gia đình, củng cố thêm tình yêu 
họ dành cho nhau và niềm tin vào một tương lai tốt 
đẹp. 
Để chào đón một mùa Noël nữa đang tới, chúng ta sẽ 
cùng tìm hiểu ý nghĩa của những biểu tượng  
trong lễ Giáng Sinh. 
 
Hang đá và máng c ỏ 
Nguồn gốc dùng hang đá và máng cỏ trong lễ Giáng 
Sinh là do truyền thuyết Chúa sinh ra đời trong một 
hang đá nhỏ, nơi máng cỏ của các mục đồng chăn 
chiên tại thành Bethelem. 
 Ngày nay, vào đêm 24-12 tại các giáo đường đều có 
hang đá với máng cỏ, bên trong có tượng Chúa Hài 
đồng, tượng Đức mẹ Maria, chung quanh có những 
con lừa, tượng Ba Vua, một số thiên thần, Thánh 
Giuse trên mái nhà có ánh sáng, chiếu từ một ngôi 
sao hướng dẫn ba vua tìm đến với Chúa. Mọi người 
đều hướng về Chúa nhân từ, cầu nguyện Chúa cứu 
rỗi cho nhân loại tránh khỏi chiến tranh, nghèo đói và 
bất hạnh. 
 
 Cây thông NOËL 
Cây thông Noël có nguồn gốc từ nước Ðức từ thế kỷ 
16. Đây là loại cây sống trong khí hậu khắc nghiệt 
nhưng vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ, vững chãi và 
màu xanh vĩnh cửu. Dần dần hình ảnh của loài cây 
này xuất hiện thường xuyên hơn và nó được coi là 
trung tâm của lễ hội, nơi mọi người cùng nắm tay 
nhau nhảy múa xung quanh cây thông được trang trí 
công phu cả bên trong và bên ngoài bằng hoa hồng, 
táo và giấy màu. 
 
Đến thế kỷ 19 thì cây Noël bắt đầu được sử dụng rộng 
rãi ở Anh. Đến những năm 1820 cây Noël được 
những người Ðức ở Pennsylvania mang sang nước 
Mỹ. 
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Ngày nay, gần đến dịp Noël, người ta thường sắm một 
cây thông và trang trí lên đó những ngôi sao, những 
quả châu, dải kim tuyến lấp lánh, hoa... Cây thông 
được xem là biểu tượng của niềm hy vọng và sức 
sống mới trong lễ hội đón chào năm mới. 
 
 Ký hi ệu X'MAS 
Từ viết tắt này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Trong 
tiếng Hy Lạp Xristos có nghĩa là Chúa Jesus. Cho đến 
thế kỷ thứ XVI, những người châu Âu bắt đầu dùng 
chữ cái đầu tiên của tên Đức Chúa là "X" để viết tắt 
cho từ Christ trong Christmas. 
 
 Ngôi sao Giáng Sinh 
Ngôi sao 5 cánh thường xuất hiện rưc rỡ đủ màu sắc 
trong mùa Giáng sinh. Một ngôi sao to lớn được treo ở 
chỗ cao nhất của tháp chuông nhà thờ. Từ đó căng 
giấy ra bốn phía,có nhiều ngôi sao nhỏ, treo đèn lồng 
và kết hoa rất đẹp mắt. 
Ngôi sao trong lễ Giáng sinh co ý nghĩa đặc biệt, theo 
tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì xuất hiện một 
ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn 
nhìn thấy. Từ các vùng phía đông xa xôi nay thuộc 
lãnh thổ Iran va Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin 
rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn 
sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó, 3 vị tìm theo sự 
dẫn đường của ánh sáng để đến được thành 
Bethelem nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ 
trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các vật phẩm trầm 
hương và vàng bạc châu báu. 
Ngôi sao trở thành biểu tượng ý nghĩa trong mùa 
Giáng sinh và được treo chỗ sang trọng nhất ở các 
giáo đường, cơ sở tôn giáo trong đem Giáng sinh để 
nhớ đến sự tích trên. Do ý nghĩa ngôi sao còn tượng 
trưng cho phép lạ của Thượng đế. 
 
 Ông già Noël 
Nguồn gốc của từ “ông già Noël” (Santa Claus) hay 
thánh Nicholas bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ từ thế kỷ thứ IV. 
Từ lúc còn nhỏ thánh đã là một người rất ngoan đạo 
và đã hiến cả cuộc đời của mình cho đạo Cơ Ðốc. 
Thánh Nicholas đặc biệt được ca tụng vì tình yêu đối 
với trẻ em và sự hào phóng của ngài. Thánh Nicholas 
là người bảo trợ cho các thuỷ thủ, đảo Sicilië, nước Hy 
Lạp và nước Nga và tất nhiên thánh cũng là người 
bảo trợ của trẻ em. 
Vào thế kỷ thứ 16, ở Hoà Lan trẻ em thường đặt 
những chiếc giầy gỗ của mình bên cạnh lò sưởi với hy 
vọng là chúng sẽ được thánh Nicholas thết đãi no nê. 
Người Hoà Lan phát âm từ St. Nicholas thành Sint 
Nicholaas, sau đó nói chệch thành Sinterklaas và cuối 
cùng được những người theo giáo phái Anh đọc thành 
Santa Claus. 

 Năm 1882, Clement Clark Moore đã viết bài hát nổi 
tiếng của mình “A visit from St. Nick” (chuyến thăm 
của thánh Nick) và sau đó được xuất bản với cái tên 
“The night before Christmas” (Ðêm trước Giáng Sinh). 
Moore được coi là người đã hiện đại hóa hình tượng 
ông già Noël bằng hình ảnh một ông già to béo, vui 
tính trong bộ đồ màu đỏ. 
 
 Bài hát Giáng sinh 
Bài Jingle bell do nhạc sĩ J.Pierpont sáng tác nhưng 
lại đặt vào chùm bài hát trong danh sách những bản 
nhạc dân ca nổi tiếng của Mỹ với tên gọi American 
Song Bag của nhà thơ Carl Sandburg. Bài này không 
phải sáng tác cho đêm Noël như người ta lầm tưởng. 
Lời bài hát đậm tính dân dã mộc mạc, diễn tả tâm hồn 
của người dân Mỹ hướng đến một mùa tuyết rơi thật 
tốt lành. Hình ảnh ông Noël với túi quà đồ chơi, ngồi 
trên xe tuần lộc với tiếng chuông leng keng diễn tả 
sinh động, quyến rủ làm cho người ta thích nghêu 
ngao, nó vô tình trở thành bài hát Giáng sinh. 
Bài Silent Night, holy night có xuất xứ từ Đức với tựa 
đề “Stille Natch, Heiligo Natch” do linh mục Joseph 
Mohr sáng tác khi cuộc chiến Đức – Áo - Phổ kết thúc. 
Sau này được phổ biến sang Áo, Mỹ... nay đã được 
dịch ra gần 100 thứ tiếng. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Chuông Ngân 

          Chuông đổ bên tai cảnh tỉnh lòng 

Hồng trần bể khổ chớ đi rong 

Long bong vớ vẩn sao vào bến 

Nhất trí trụ tâm chẳng ngược dòng 

Hăng hái xuôi thuyền theo mộng tưởng 

Hân hoan thuận gió đạt hoài mong 

Chuyện đời gát lại trong giây lát 

Cảm giác cơ hồ lạc cõi không 

HTN 12 - 2010 
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Kỷ Niệm Mầu Nhi ệm Giáng Sinh 
 Bùi Văn Đỗ 

hình ảnh  

Nơi Chúa sinh ra đời, nay thu ộc ph ần đất của Palestine  

Khoảng hơn hai ngàn năm trước, trên hành tinh của 
chúng ta đang sống có một biến cố lớn xẩy ra, dư âm 
và ảnh hưởng còn vang vọng cho đến hôm nay, hiện 
có đến hàng tỷ người cho biến cố ấy là một sự kiện 
lớn lao, coi biến cố ấy là một ngày đại kỷ niệm xẩy ra 
mỗi năm một lần vào dịp cuối tháng 12. Đó là ngày lễ 
Giáng Sinh, Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa 
chúng ta. Để kỷ niệm biến cố ấy, không gì rõ ràng hơn 
là chúng ta cùng đọc lại tường thuật về sự kiện do 
người đã chứng kiến và đồng thời gian ấy viết lại. Đó 
là Thánh Sử Luca viết ở đoạn 2 từ câu 1 đến 14. 

“Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm 
tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra 
đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng 
trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải trở về nguyên quán mà 
khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, 
miền Ga-li-lê thành vua Đa-vít tức là Be-lem miền  
Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông 
lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là 
bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở 
đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Ba 
sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong 
máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà 
trọ. 

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài 
đồng và thức đêm canh giữ đàn vật . Bỗng xứ thần 
Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa 
chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ 
thần bảo họ: “Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh 
em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn 
dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 
em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức 
Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em 
sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng 
cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất 
tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: 

“Vinh danh Thiên Chúa trên tr ời,  
bình an d ưới thế cho loài ng ười Chúa th ương.” 
Sau khi giáng trần Đức Ki-tô sống ẩn dật bên Đức 
Maria và Thánh Giuse cho đến năm 30 tuổi thì công 
khai rao giảng về nước Thiên Chúa. Trong khi đi rao 
giảng và tuyển lựa nhóm 12 để thành lập giáo hội 
(Mt.10,1-4), Đức Ki-tô đã làm nhiều điều lạ lùng mà từ 

khi tạo thiên lập địa đến lúc đó, cũng như từ thời gian 
đó về sau, chưa có ai làm được như:  

- Chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái 
ông Gia-ai sống lại (Lc.8, 40-56). 

- Chữa những bệnh như phong hủi, ngày đó chưa 
có thuốc chữa, ngày nay bệnh đó vẫn còn (Mt.8,1-
4). 

- Mở mắt người mù ở Giê-ri-khô (Mc.10,46-52). 
- Biến nước lã thành rượu ngon tại tiệc cưới Ca-na 

(Ga.1,1-12).   
- Làm cho bánh hóa ra nhiều, với năm chiếc bánh 

và hai con cá Đức Ki-tô đã làm ra đủ cho 5000 
ngàn người ăn no nê, chưa kể đàn bà và trẻ nhỏ ( 
Lc.9, 10-17) 

- Làm cho con trai một bà góa thành Na-im sống lại 
(Lc.7, 11-17).  

Đi trên mặt nước mà không bị chìm, cũng như làm cho 
gió yên và biển lặng  (Mt.14,22-33). 
-   Và còn rất nhiều phép lạ khác. 
Đạo lý của Người để lại từ trên hai ngàn năm qua vẫn 
còn vang vọng khắp nơi trên hành tinh chúng ta đang 
có mặt, kể ra không thể hết trong một bài viết nhỏ bé. 
xin mời quý đọc giả tìm đọc trong Tân Ước do các 
Thánh Sử: Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca và Gio-an đã ghi 
chép lại từ thời đó. 

 
Những gì còn lại sau hai ngàn năm, một thế giới văn 
minh Ki-tô giáo ở Âu Châu, còn chất chứa tiềm tàng 
cho đến hôm nay. Những tư tưởng tự do, dân chủ và 
nhân quyền, một số nền dân chủ ở các nước Âu Châu 
tương đối vững khi trong một quốc gia có tam quyền 
đều phân lập. Chế độ an sinh xã hội ở một số quốc gia 
Âu Châu rất tốt, đó cũng là do ảnh hưởng của Học 
Thuyết Xã Hội của Giáo Hội mà học thuyết này phát 
sinh từ giáo hội do Chúa Ki-tô lập ra từ hai ngàn năm 
qua. Những hội từ thiện, bác ái nâng đỡ những người 
nghèo khó ở khắp nơi trên thế giới như Caritas. Các 
hội thiện lấy hứng khởi từ học thuyết xã hội này, và 
nảy sinh ra những con người như: 
Phan-xi-cô-sa-viê, Gioan Bos-cô nhà giáo dục, Mẹ Tê-
rê-xa người Albanie lập dòng để cứu giúp những 
người cùng khổ ở Ấn, là những hình ảnh không thể 
phai mời trong tâm trí người thời nay. Đối với người tỵ 
nạn Việt Nam khi vừa thoát được ra khỏi nước, bằng 
cách vượt biên, vượt biển. Đặt chân vào các trại tỵ 
nạn, chúng ta được đón tiếp, cứu giúp, qua các tổ 
chức: Cao Ủy Tỵ Nạn, hội Caritas. Các hội này đã 
được lập ra từ các nước văn minh Ki-tô giáo, mục đích 
là thể hiện lòng nhân đạo, bác ái, theo tinh thần của 
Phúc Âm.  

Ngày nay chúng ta còn nghe thêm mấy chữ Lương 
Tâm như: lương tâm của người làm kinh tế, lương tâm 
của người làm truyền thông, lương tâm của những 
người phổ biến tin tức. Vì nếu những nghề này mà 
thiếu lương tâm thì cũng gieo nhiều hậu họa cho con 
người như: cho phát sóng phát hình bừa bãi những 
chương trình đồi phong bại tục sẽ làm cho người trẻ 
hư hỏng và đánh mất tương lai. Người làm kinh tế 
không có lương tâm thì họ mới trộn các hóa chất độc 
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hại như metamin vào sữa cho trẻ thơ, ăn vào sẽ bị 
bệnh. Hoặc vì lợi nhuận trộn những hóa chất độc hại 
khác vào thức ăn, những chất độc hại được phun, 
được tẩm vào rau trái làm cho người tiêu dùng sinh 
bệnh hoạn hoặc bị ung thư. Những lên tiếng, những 
cảnh báo này không phát xuất ra từ những nơi, những 
nước còn đang phát triển, nhưng phát xuất ra từ 
những nước văn minh Ki-tô giáo, nói lên tầm ảnh 
hưởng của tinh thần Phúc Âm, ảnh hưởng của biến cố 
Thiên Chúa nhập thể trên hài ngàn năm về trước. 

Hướng về quê hương thân yêu nh ỏ bé của chúng 
ta. 

Là người Việt Nam với dân số trên 80 triệu người, 
những người tin vào Thiên Chúa không đông, chỉ 
chiếm khoảng 10% dân số. Nhưng mỗi lần mùa Giáng 
Sinh đến thì từ thành phố đến miền thôn dã, không khí 
dậy hẳn lên mùa lễ đã tới. Một phần do phố xá nhộn 
nhịp và trang trí đèn hoa rực rỡ để quảng cáo hàng 
hóa, người ta mua quà gởi thiệp chúc mừng nhau; một 
phần cũng do các xứ đạo, các nhà thờ chuẩn bị dựng 
cây thông, giăng đèn, giăng những sợi dây kim tuyến, 
những trái tròn óng ánh nhiều màu sắc. Rồi một hang 
lừa nhỏ dành cho đàn vật trú ngụ về đêm nơi các cánh 
đồng Do Thái thời ấy, được dựng lên ở trong hay 
ngoài các nhà thờ, với một máng cỏ nhỏ nhỏ xinh 
xinh, biểu tượng như trong tường thuật của Thánh Sử 
Luca “Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm 
trong máng cỏ”. 

Ở những khu vực đông người tin vào Thiên Chúa như 
Gòa Vấp, xóm Mới, Thủ Đức, Hố Nai Biên Hòa, Dốc 
Mơ Gia Kiệm v. v… thì vào đúng tối 24 rạng 25-12, 
ngoài các cây thông với đèn điện, hoa, đèn, điểm tô 
cho một hang lừa với Đức Maria, Thánh Giuse và hài 
nhi Giê-su bọc tã nằm trong máng cỏ, và vài người 
chăn chiên canh coi đàn trìu về đêm cũng hiện diện, 
thời tiết mua đông tại Palestin khi đó lạnh giá nên có 
những con trìu nằm gần chung quanh hài nhi thở hơi 
làm cho cái hang lừa bớt lạnh. 

Không khí mừng lễ Giáng Sinh dậy lên từ mỗi tâm 
hồn, mỗi lòng người, không phân biệt người tin vào 
Chúa hay không, khi chúng ta nhìn vào máng cỏ nơi 
hài nhi Giê-su nằm chúng ta cảm nghiệm ra thân phận 
của kiếp nghèo. Con Thiên Chúa bởi trời mà xuống đã 
chọn sinh ra giữa cảnh nghèo, với người nghèo, Ngài 
không hạ sinh ra trong chốn cung điện, đền đài. Điều 
đó nói lên với chúng ta là Người gần gũi với người 
nghèo, mà người nghèo thì đâu đâu cũng có, 80% con 
người trên mặt đất nằm ở giới nghèo. Nhưng  nghèo 
có phải là mối bất hạnh hay không? Thưa không. Nếu 
thế giới này thể hiện được tinh thần của Chúa, tinh 
thần của Phúc Âm: 

- Được tự do 
- Có niềm tin. 
- Xây dựng được một xã hội công bằng. 
- Có tình yêu thương. 
Trên hai ngàn năm trước Chúa đã đến đem tình 
thương an bình cho nhân loại, khi hành tinh của chúng 
ta con người chưa đông, chưa đầy như hôm nay. Kỷ 
niệm màu nhiệm này, năm nay thế giới đã lên đến 7 tỷ 

người (tính đến ngày 31-10-2011). Chúng ta cần đến 
tình yêu, cần đến tinh thần trách nhiệm như ngày ấy 
và còn hơn nữa. Cần đến tinh thần thương yêu, chia 
sẻ. 

-Thương yêu nhau, thương mến người lân cận, người 
hàng xóm của chúng ta, họ đang cô đơn, nhất là trong 
mùa Giáng Sinh này, đến thăm họ với lòng chân tình, 
với lòng trìu mến. 
- Chia sẻ với nhau, với những thế hệ tương lai. Một 

bầu khí trong lành, không bị ô nhiễm. Một nguồn 
nước sạch vì thế giới hôm nay có nhiều nơi đang 
thiếu nước  sạch. Thiếu lương thực. 

- Sống theo tinh thần màu nhiệm Giáng Sinh chúng 
ta có thể giảm bớt những phung phí như dùng 
nước sạch có tinh thần trách nhiệm, không phí 
thừa. Không bỏ dư thừa lương thực một cách 
uổng phí, trong khi trên nhiều vùng, nhiều nơi trên 
thế giới, con người đang thiếu nước sạch và cơm 
bánh. Tích góp những dư thừa này đem cho họ 
làm món quà Giáng Sinh. 

Ối ! Quý giá biết chừng nào khi chúng ta mang màu 
nhiệm Giáng Sinh năm nay 2011 đến với những anh 
chị em cùng khổ. Và hân hoan hát lên lời của các 
Thiên sứ chúc tụng Ngôi Hai giáng trần 

“Vinh danh Thiên Chúa trên tr ời, 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáng Sinh V ề 
 
Mùa Giáng Sinh năm xưa 
Cùng anh bên giáo đường 
Bài ca mừng Thiên Chúa 
Bên anh bao ước mơ 
 
Mùa Giáng Sinh năm ấy 
Khi chúng mình yêu nhau 
Bài ca dâng lên Chúa 
Chắp tay em nguyện cầu 
 
Giấc mơ xưa heo may 
Lạc nhau mãi chốn này 
Tìm anh giờ đâu thấy 
Tháng năm  em u hoài 
 
Giấc mơ em hôm nay 
Tin yêu em thắp đầy 
Nhưng anh bao giờ gặp 
Trăn trở em  từng ngày 
 
Mùa Giáng sinh lại về 
Trên xứ người băng giá 
Đón Giáng sinh ngậm ngùi 
Khi anh còn cách xa 

Miên Thụy 
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Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng 

 

Bữa Cơm Gây Qu ỹ Hổ Trợ Các Nhà Đấu 
Tranh Dân Ch ủ tại Việt Nam  

Vào trưa ngày 23/10/2011 tại hội trường Schaapskooi 
ở thành phố Spijkenisse Hoà-Lan, khoảng 70 đồng 
hương đã đến tham dự bữa cơm gây quỹ hổ trợ các 
nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Bữa cơm này 
được tổ chức do sự phối hợp của Uỷ Ban Hổ Trợ Đấu 
Tranh Dân Chủ và Cơ Sở đảng Việt Tân tại Hoà-Lan. 

 

Nghi thức khai mạc bắt đầu lúc 15g00, mọi người 
trong hội trường cùng nghiêm trang hướng về lá quốc 
kỳ, hát quốc ca và tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh 
vì tổ quốc và đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm Tự 
Do. Tiếp theo đó, xướng ngôn viên Thu Vân đã giới 
thiệu chương trình và mời vị đại diện Ban Tổ Chức 
phát biểu. Óng Đinh Ngọc Hiển, trưởng cơ sở Việt Tân 
tại Hoà-Lan thay mặt Ban Tổ chức chào mừng các đại 
diện hội đoàn và thân hữu; óng nêu lên ý nghĩa của 
buổi tổ chức gây quỹ, nhằm hổ trợ tinh thần cũng như 
vật chất cho các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong 
nước bị cộng sản đàn áp khi họ tham gia các hoạt 
động tố cáo sự khiếp nhược của chúng trước sự xâm 
phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt-Nam của Trung Cộng. 
Mọi người đã cùng xem phần dương ảnh và sự trình 
bày của ông Đinh Ngọc Hiển về sự xâm phạm lãnh hải 
Việt Nam, sự chiếm đóng Hoàng Sa Trường Sa của 
Trung Cộng và các bằng chứng nói lên hành động bán 
nước khi Thủ Tướng VC Phạm Văn Đồng ký công 
hàm ngày 14/9/1958 công nhận chủ quyền lãnh hải 
của Trung Cộng tại biển Đông.  

Kế đến là phần chiếu dương ảnh về sự đán áp, bắt 15 
thanh niên công giáo tại Vinh & Thái Hà 

Sau đó ông Nguyễn đắc Trung, chủ tịch Cộng Đồng 
Việt Nam Tỵ Nạn tại Hoà-Lan đã được Ban Tổ Chức 
mời phát biểu. Óng chủ tịch Cộng  Đồng cho biết mặc 
dầu Tân Ban Thường Vụ mới được thành lập trong 
vòng 1 tháng, nhưng Cộng Đồng người Việt tại Hoà-
Lan với truyền thống đấu tranh sẽ tiếp tục hổ trợ cuộc 
đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam, ông kêu 

gọi mọi người “Phải Lên Tiếng” (như chủ đề của ngày 
tổ chức bữa cơm) tố cáo trước công luận thế giới 
những hành động đàn áp người dân của nhà cầm 
quyền Hà-Nội, và thiết thực yểm trợ tinh thần cũng 
như vật chất cho các nhà đấu tranh, tham gia các 
công tác do Cộng Đồng phát động, điển hình như 
tham gia biểu tình chống Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn 
Dũng khi ông ta đến Hoà-Lan vào ngày 29/9/2011 vừa 
qua 

 

Đặc biệt trong ngày này, Ban Tổ Chức đã thực hiện 
cuộc phỏng vấn qua điện thoại nhà văn Trần Khải 
Thanh Thuỷ từ Hoa-Kỳ. Được biết nhà văn TKTT sau 
nhiều năm bị giam giữ vì chống đối VC,  đã vừa ra 
khỏi nhà tù vài tháng trước và đến định cư tại Hoa-Kỳ 
sau những áp lực của chính phủ Hoa-Kỳ và quốc tế 
đối với nhà cầm quyền Hà-Nội. Bà TKTT đã kể lại 
những sự đàn áp dã man của VC đối với bà và những 
tù nhân chính trị khác và kêu gọi đồng bào tại Hải 
Ngoại tiếp tục tích cực ủng hộ các nhà đấu tranh ở 
trong nước. Bà TKTT cũng chuyển lời cám ơn đến tất 
cả đồng bào đã tranh đấu cho sự Tự Do của bà. 

Xen lẫn với chương trình là sự tích cực đóng góp văn 
nghệ của các chị Thuỷ, Miên Thuỵ, chị Thanh, và các 
anh Phước, Kế v.v. 

Mọi người đã dùng cơm thân mật được nấu thật ngon 
do sự đóng góp của các thân hữu tại Spijkenisse cũng 
như các vùng khác. 

Óng Bùi đức Hoạt, đại diện Uỷ Ban Hổ Trợ Đấu Tranh 
Dân Chủ đã báo cáo kết quả đóng góp tài chánh, và 
thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn đến các anh chị đã 
đóng góp cho việc tổ chức và những hội đoàn đồng 
hương đến tham dự bữa cơm gây quỹ. Đồng thời anh 
cũng kêu gọi mọi người viết thư đến các thanh niên 
đang bị bắt tại Vinh để hổ trợ tinh thần của họ. Các 
đoá hoa hồng đã được trao đến những anh chị đóng 
góp văn nghệ, ẩm thực 

Bữa cơm gây quỹ chấm dứt lúc 18g30 cùng ngày. 
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Họp chu ẩn b ị tổ chức ngày nhân quy ền 
và Tết nguyên đán 

Nieuwegein 30/10/2011.- Nhằm mục đích phối hợp 
cùng các đoàn thể tại Hoà-Lan chuẩn bị cho việc tổ 
chức ngày nhân quyền và tết nguyên đán năm 2012, 
Ban Chấp Hành Cộng Đồng tại Hoà-Lan đã tổ chức 
một buổi họp vào lúc 14g00 ngày 30/10/2011 tại thành 
phố Niewe gein. 

 

Sau phần thảo luận, mọi đại diện hội đoàn và nhân sĩ 
hiện diện trong phiên họp đã cùng quyết định tổ chức 
một cuộc hội thảo vào ngày 11/12/2011 tại thành phố 
Niewegein về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt 
Nam và sự xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam của 
Trung Cộng. Ngoài ra, Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
cũng sẽ soạn thảo Thỉnh Nguyện Thư và chuẩn bị Hồ 
Sơ Nhân Quyền để chuyển đến chính phủ Hoà-Lan, 
kêu gọi chính phủ Hoà-Lan dùng ảnh hưỏng của họ để 
yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho các tù 
nhân chính trị. 

 

Tết nguyên đán được chọn tổ chức vào ngày 
14/1/2012 tại thành phố Arnhem. Các hội đoàn và 
nhân sĩ hiện diện đã cùng phân chia nhiệm vụ trong 
việc tổ chức tết, cũng như ấn định giá vé, giá bán của 
các gian hàng,…cũng như đề nghị cho nội dung của 
chương trình để Ban Thường Vụ Cộng Đồng liên lạc 
với các địa phương nhờ trợ giúp. 

Buổi họp chấm dứt vào lúc 17g00 cùng ngày. 

Đêm văn ngh ệ gây qu ỹ xây dựng chùa 
Vạn Hạnh mới 

 Ngày thứ bẩy 03-12-2011 vừa qua, ban Hộ Niệm 
cùng gia đình Phật Tử Alkmaar, Heerhugowaard và 
ban nhạc Trùng Dương đã tổ chức “Đêm văn nghệ 
gây quỹ xây dựng chùa Vạn Hạnh” tại thị xã Alkmaar.  

 

Gần 200 Phật tử và đồng hương đã đến tham dự. 
Trong bầu không khí vui vẻ và cởi mở, với những bài 
hát nhẹ nhàng tươi trẻ và những món ăn nhẹ do nhiều 
đồng hương đóng góp, ban tổ chức đã thành công 
trong mục đích gây quỹ xây chùa cũng như đem lại 
cho mọi người tham dự một đêm cuối tuần thoải mái.  

 

Được biết Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan đã mua 
được một khu đất rộng khoảng 4.400 m² tại thị xã 
Almere để xây chùa mới. Hiện nay hội Phật Giáo đã 
và đang vận động Phật tử và đồng hương đóng góp 
tài chánh để ngôi chùa mới mau hoàn thành. Ngôi 
chùa Vạn Hạnh tương lai sẽ là ngôi chùa đầu tiên tại 
Hòa Lan xây dựng theo kiến trúc Việt Nam và ngôi 
chùa này không chỉ là một cơ sở tôn giáo mà còn là 
nơi gặp gỡ của mọi người Việt tha hương. 
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Chùa Vạn Hạnh là đề tài lu ận án tốt 
nghi ệp bachelor 

Hai sinh viên của trường đại hoc Delft và một sinh viên 
HBO đã chọn việc xây cất ngôi chùa Vạn Hạnh mới để 
làm luận án. Hai sinh viên sẽ nghiên cứu về đề tài 
‘duurzaamheid’ và một sinh viên về đề tài ‘constructie’. 
Tất cả nghiên cứu nhằm mục đích tiết kiệm năng 
lượng và kiện toàn cấu trúc ngôi chùa. 

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan rất vui mừng 
nhận được sự đóng góp giá trị của các sinh viên trẻ 
hầu cho việc kiến thiết ngôi chùa được tốt đẹp hơn. 

Bữa Cơm Tình Ngh ĩa Yểm Trợ Thương 
Phế Binh Vi ệt Nam Cộng Hoà 

Vào ngày 3-12-2011  
tại hội trường Nico Schuurmanhuis ở thành phố 
DenBosch, khoảng 70 đại diện hội đoàn và đồng 
hương đã đến tham dự “Bữa Cơm Tình Nghĩa Yểm 
trợ Thương phế Binh VNCH “ do Gia Đình Quân 
Chính Việt Nam Cộng Hoà tổ chức. Bữa cơm được 
chính thức khai mạc lúc 19g00, mọi người cùng 
nghiêm trang hướng về bàn thờ tổ quốc và hát quốc 
ca, một số vị đại diện đoàn thể đã được mời lên bàn 
thờ dâng hương, tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào 
đã hy sinh vì tổ quốc. 

 

Tiếp theo đó ông Trương Hải, Hội Trưởng Gia Đình 
Quân Cán Chính VNCH tại Hoà-Lan đã chào mừng 
các đại diện hội đoàn và đồng hương. Ông cho biết 
công tác yểm trợ các Thương Phế Binh VNCH hiện 
đang còn gặp phải nhiều khó khăn tại Việt Nam luôn là 
một trong những công tác được GĐQCC/VNCH quan 
tâm và được thực hiện thường xuyên. Ông cám ơn 
đồng hương đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi và đến 
tham dự Bữa Cơm Tình Nghĩa. 

Sau đó ông Nguyễn đắc Trung, Chủ Tịch Cộng Đồng 
Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã được Ban 
Tổ Chức mời phát biểu cảm tường. Ông Chủ Tịch 
Cộng Đồng cho biết rất ngưỡng mộ tinh thần không 
quên đồng đội của Gia Đình QCC/VNCH, đã tổ chức 
Bữa Cơm Tình Nghĩa để đồng hương có dịp bày tỏ 
lòng tri ân đối với những chiến sĩ đã hy sinh một phần 
thân thể của họ để bảo vệ Tự Do cho quê hương Việt 

Nam. Trong cuộc chiến tại Việt Nam, những người 
chiến sĩ VNCH và gia đình của họ là những người phải 
chịu thiệt thòi nhất, người thì hy sinh thân mình cho 
quê hương, người thì phải chịu tù đày trong các trại 
tập trung của cộng sản, những người Thương Phế 
Binh Việt Nam Cộng Hoà và gia đình của họ lại càng 
phải chịu nhiều đắng cay duới sự phân biệt đối xử của 
Việt Công.  

Kế đến Ban Tỗ Chức đã mời các đồng hương dùng 
cơm. Các món ăn thơm ngon đã được chuẩn bị thật 
chu đáo bởi gia đình và bạn hữu của GĐQCC/VNCH. 

 

Trong chương trình đã có phần sổ xố, một số đồng 
hương tình nguyện đóng góp phần trúng giải của họ 
cho Ban Tổ Chức. Ngoài ra phần văn nghệ Karaoke 
cũng thật hào hứng, nhiều người đã đóng góp văn 
nghệ nên không khí hôi truờng thật sống động. 

Ông Trần Văn Thắng trong Ban Chấp Hành 
 GĐQCC/VNCH cũng đã đọc một số thư của các Thư 
ơng Phế Binh từ Việt Nam gởi qua cám ơn đã nhận 
quà của đồng hương  trong các đợt trợ giúp Thương 
Phế Binh lần trước. Ông cho biết tất cả sự trợ giúp 
đều đến tận tay các Thương Phế Binh vì có những liên 
lạc viên khắp nơi của hội tại Việt Nam. 
Sau lời cám ơn và tổng kết đóng góp của Ban Tổ 
Chức, buổi lễ chấm dứt vào lúc 24g00 cùng ng ày. 
 

Thư cảm ơn của ban tổ chức Bữa cơm 
yểm trợ TPBVNCH 

Chúng tôi, ban tổ chức Bữa cơm yểm trợ TPBVNCH 
xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã mở rộng từ 
tâm, tiếp tay chúng tôi trong việc tổ chức bữa cơm 
đêm 3/12/2011. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo vì mưa gió 
nên số lượng người đến tham dự thật khiêm nhường 
nhưng kết quả rất khả quan, sau khi trừ chi phí số tiền 
còn gửi về giúp đỡ anh em TPBVNCH là 2985,40 euro 
.Một lần nữa xin cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp quý 
báu của quý ân nhân nhờ vậy anh em có được chút 
niềm vui trong dịi Giáng Sinh và Tết Nguyên đán sắp 
đến. 
 



                                                                                     Việt Nam Nguyệt San - Số 245 - Tháng 12 / 2011 – Trang 15 
 

Sau đây là danh sách đóng góp:  
 
a/ Quý ân nhân gửi yểm trợ :CĐVNTNCS/HL 50, gđ 
Bác Minh 170 , anh chị Mai Đồng 100, Minh Nguyệt 
100  anh chị Tín 50, anh chị Âm 50, anh chị Khoa 50, 
anh chị Châu 50, bà Hồng khắc Lợi 100, chị Ba Niên 
30, anh Nguyên 20, chị H.Hạnh 15, cô Nga Phước 20, 
Thanh Bình 20, chị Mai R’daal 20, chị Tuyết Lê 20,anh 
chị Nguyễn Vĩnh Giám 50, chị Nam 20, chị Nguyễn thị 
kim Chi 50, Hiền Thúy 40, Cản Phượng 25, Ngọc Anh 
15, anh chị Tách 20,chị Trần thị Liên 50. 
 
b/ Quý ân nhân tham dự : ô bà Lê quang Kế 30 và 6 
vịt quay + bánh mì, chị Nhung 25, anh Trương Hải 
cơm chiên , Phong Lan 30, anh Dỗ văn Bùi 35 ,anh 
Tiếng 50, Hồng Sơn 15,Trí 15, cô Chuyên 15 và món 
bánh bèo,Minh Anh món bánh cuốn , anh Sủng món 
giò chả, saté gà,anh chị Thọ 60 và món gỏi , xôi gà lạp 
xưởng, anh chị Thắng 30 và món bòkho bánh mì,anh 
chi Nguyễn thanh Linh 50,Sơn Mai 100, Hồ tuấn Việt 
60, anh chị Long Ngát 100, Hoàng trọng Dịnh 35, anh 
Phạm đình Cần 30, anh chị Thuần 50,anh Thảo 
50,Nguyễn quang Kế 20,Bùi đức Hoạt 35,anh chị 
Nguyễn liên Hiệp 40,Tố Hanh 15, To An 20,anh chị 
Hiển 40,anh Võ hồng Vâng 265, Lê Phú 50, Nguyễn 
hữu Phước 50,Hồng quốc Lộc 50,Nguyễn thị Kim 
Hoàng 37,40,Hôi Quán Nijmegen 150, nhóm Nijmegen 
100, Dạ Lan 20,Phạm xuân Phúc 20chị Trương đức 
Hạnh 20,chị Võ Nuôi 40,Trương phi Hoàng 30,Nguyễn 
ngọc Giàu 75,Võ văn Thông 60,Trương minh Vũ 40.  
 
c/ Ô.bà Đinh đức Quyết 50 euro chuyển vào bank 
 

• Phát hành 78 vé số giá 5 đồng/vé  = 390 euro 
vì tất cả các giải trúng đều được tặng lại nên 
phần thu được của vé số là 390 euro 

 
PS . Số trương mục cũ của hội đã hủy, số mới 
hiện nay là : 4861397     FVVN  Denbosch 
 
BCHGĐQCCVNCH/HL 
 
 

 

 

NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 
Hội Thảo về Vi Phạm Nhân Quy ền tại 
Việt Nam và Hi ểm Họa Xâm Lăng của 
Trung C ộng 

 
Nieuwegein 11/12/2011.- Nhằm mục đích tạo cơ hội 
để các đoàn thể và đồng hương cùng có dịp trao đổi 
về hiện tình đất nước nhân kỷ niệm ngày nhân quyền, 
Ban Chấp Hành Cộng Dồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng 
Sản tại Hoà-Lan đã tổ chức một buổi hội thảo vào 
ngày 11/12/2011 tại hội trường ’t Veerhuis, thành phố 
Nieuwegein với chủ đề: Tình Trạng Vi Phạm Nhân 
Quyền tại Việt Nam và Hiểm Hoạ Xâm Lăng của Trung 
Cộng”.

 

Ành từ trái sang –Ô.Lê Quang Kế,Ô.Nguyễn Ngọc Bảo ,Ô.Nguyễn 
Đắc Trung,Ô.Nguyễn Quốc Nam) 

Buổi hội thảo bắt đầu vào lúc 13g45 với bài hát quốc 
ca và phút tưởng niệm đến các chiến sĩ và đồng bào 
đã hy sinh vì tổ quốc. Tiếp theo đó, chị Miên Thuỵ, 
xướng ngôn viên đã giới thiệu chương trình và mời 
ông Nguyễn đắc Trung, chủ tịch Cộng Dồng tại Hoà-
Lan phát biểu. óng chủ tịch Cộng Dồng đã chào mừng 
các vị đại diện hội đoàn và đồng hương, đặc biệt các 
hội đoàn đến từ Pháp và Bỉ, và giới thiệu các thuyết 
trình viên trước cử toạ gồm các ông BS Nguyễn Quốc 
Nam (nguyên chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, 
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hiện là chủ tịch Giám Sát Doàn Trung Ương đảng Tân 
Dại Việt), KS Nguyễn Ngọc Bảo (Uỷ Viên Trung Ương 
Dảng Việt Tân) và ông Lê Quang Kế (Cố Vấn Gia Dình 
Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan). 
Ngoài ra ông chủ tịch Cộng Dồng cũng cho biết trong 
buổi hội thảo có phần nói chuyện đặc biệt với Luật Sư 
Nguyễn Văn Dài ở Việt Nam qua hệ thống SKYPE. 

 

Tiếp theo đó, ông Lê Quang Kế đã thuyết trình đề tài: 
“Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam”. Trong 
phần trình bày, ông cho biết cộng sản Việt Nam ngày 
càng gia tăng đàn áp những người dân trong nước 
đứng lên tranh đấu cho quyền làm người và đòi hỏi tự 
do dân chủ, những sự vi phạm nhân quyền này đã 
được đúc kết qua các bản tường trình của Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ và Ấn Xá Quốc Tế, tình trạng tham 
nhũng ngày càng một gia tăng. 

Trong phần thuyết trình về đề tài “Hiểm Hoạ Xâm Lăng 
của Trung Cộng” BS Nguyễn Quốc Nam đã lược thuật 
bằng các phóng ảnh về lịch sử chống ngoại xâm 
phương bắc của người Việt Nam, ông đã đưa ra 
những nguy cơ bành trướng của Trung Cộng hiện 
nay, sự chiếm đoạt lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam và 
sự nhu nhược của nhà cầm quyền cộng sản. 

Sau đó là phần trình bày về đề tài: “Tình trạng Việt 
Nam và tình hình đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ năm 
2011” của KS Nguyễn Ngọc Bảo. Óng đã lược duyệt 
về những sự suy đồi của Việt Nam trong năm qua 
trong các lãnh vực đạo đức, tham nhũng, bất công, 
đàn áp các nhà đối kháng, đàn áp tôn giáo,...dẫn tới 
các cuộc biểu tình phản đối của người dân. Óng cũng 
nêu lên một số phương thức đấu tranh bất bạo động 
đang được áp dụng tại Việt Nam để làm soi mòn các 
trụ cột chống đỡ cho chế độ như hệ thống quân đội, 
công an, hệ thống luật pháp,...càng ngày ngưòi dân 
càng bớt sợ và bày tỏ sự chống đối công khai của họ. 

Trong phần thảo luận, những câu hỏi đặt ra cho các 
diễn giả đã được giải đáp thoả đáng. 

Sau phần giải lao, cô Thu Vân đã giới thiệu LS 
Nguyễn Văn Đài qua hệ thống SKYPE. LS Đài đã 
chào mừng đồng hương và bày tỏ sự cảm kích của 
ông khi biết rằng đồng bào tại hải ngoại mặc dầu sống 

xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về quê nhà, góp 
phần trong công cuộc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ  

 

tại Việt Nam. Qua những lời hỏi thăm về tình trạng an 
ninh cá nhân của ông và tình trạng đấu tranh ở trong 
nước, ông cho biết bản thân ông vẫn bị quản chế sau 
thời gian bị cầm tù và vẫn bị theo dõi thường xuyên 
bởi công an, tuy nhiên ông vẫn tiếp tục làm những gì 
trong khả năng của ông có được để tranh đấu cho dân 
chủ. Óng cho biết hiện nay cộng sản Việt Nam áp 
dụng các phương pháp dùng áp lực kinh tế  để trấn áp 
các nhà đối kháng, chẳng hạn như phạt tiền khi bị 
ghép vào tội vi phạm luật,..hoặc dùng hình thức xử 
phạt hành chính, bắt giữ để giáo dục, thời gian từ 6 
tháng đến 2 năm mà không cần phải xét xử như 
trường hợp mới đây nhất của bà Bùi Thị Minh 
Hằng...óng kêu gọi những người Việt tại hải ngoại 
vạch trần những phương thức áp bức này trước công 
luận quốc tế và tiếp tục hổ trợ những người đấu tranh 
ở trong nước. Óng cho biết hiện nay các nhà đấu 
tranh dân chủ ở trong nước đang có nỗ lực đòi hỏi nhà 
cầm quyền cộng sản phải chấp nhận các quyền như 
lập hội, tự do báo chí, quyền biểu tình,... 

Cuộc hội thảo đã kết thúc vào lúc 17g00 với bài hát 
chung “Việt-Nam, Việt-Nam” do mọi người đồng ca với 
tiếng đàn của các anh Quang Kế và Hữu Phước. 
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Tin Hòa Lan 

Chính trường Hòa Lan không 
có thay đổi đáng kễ nào so 
với thời gian trước. Geert 
Wilders vẫng tiếp tục chi phối 
sinh hoạt chính trị tại vương 
quốc này qua những lời phát 
ngôn mang tính chất khiêu 
khích, lôi cuống sự chú ý của 
giới truyền thông.  

 

Thứ nhất, khi có dự báo Chính Phủ Hòa Lan 
sang năm 2012 có thể sẽ phải cắt giảm thêm chi phí 
trên số tiền 18 tỷ Euro đã thỏa thuận từ trước vì sự 
thâm thủng ngân sách có thể cao hơn dự tính, Wilders 
đã lập tức tuyên bố rằng số tiền viện trợ cho các quốc 
gia đang phát triển phải được cắt giảm với bốn tỷ 
Euro, tuy Wilders dư biết đây là một yêu sách mà đảng 
CDA, một đảng đang hợp tác một cách bán chính thức 
với đảng PVV của Wilders để ủng hộ Nội Các Mark 
Rutte trong Hạ Viện và Thượng Viện, không thể chấp 
nhận được. Nếu chính phủ Hòa Lan quả thật phải ban 
hành thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng trong 
năm tới thì sự xung đột giữa PVV và  CDA sẽ khó có 
thể tránh được và Chính Phủ do đó sẽ có nguy cơ sụp 
đỗ. Tuy nhiên, ông Jan Kees de Jager, Bộ Trưởng Bộ 
Tài Chánh, đã tiên đoán rằng rất có thể chưa cần phải 
cắt giản thêm chi phí quốc gia trong năm tới… 

 

 

 

 

 
 
 
 
GeertWilders 

 

Hành động khiêu khích thứ hai là việc Wilders đòi 
chính phủ Hòa Lan hủy bỏ chuyến thăm Hòa Lan của 
Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới. 2012 là năm 
Hòa Lan và Thổ Nhĩ Kỳ kỹ niệm bốn trăm năm kể từ 
ngày hai nước này thiết lập bang giao với nhau. Nhân 
dịp này chính phủ Hòa Lan đã chuẩn bị một chương 
trình sinh hoạt để đánh dấu sự kiện được cho là đáng 
mừng đó mà chuyến viếng thăm của vị Tổng Thống 
Thổ sẽ là cao điểm của chương trình. Thế nhưng, 
trong một bài xã luận  đăng trên nhật báo de 
Volkskrant, Wilders khẳng định rằng giữa Hòa Lan và 
Thổ Nhĩ Kỳ hiện giờ không có điều gì để vui mừng cã. 
Theo Wilders, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một người 
bạn chân thật của Phương Tây nói chung và của Hòa 
Lan nói riêng. Chế độ Hồi giáo cực đoan đang cầm 
quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ - Wilders viết tiếp - đang nuôi dã 

tâm Hồi giáo hóa Phương Tây qua sự tiếp tay của 
cộng đồng người Thổ hiện cư ngụ tại các quốc gia Âu 
Châu vốn có một nền văn hóa chung bắt nguồn từ Do 
thái giáo, Ki-tô giáo và chủ nghĩa nhân văn, ba giòng 
tư tưởng hoàn toàn trái ngược với tư tưởng Hồi giáo 
như nước với lửa. Sự có mặt của vị Tổng Thống Thổ 
Nhĩ Kỳ tại Hòa Lan do đó là một điều không phù hợp 
với thuần phong mỹ tục của nước này, nên tốt nhất 
chuyến thăm của ông ta phải được hủy bỏ cùng với 
toàn bộ chương trình mừng bốn trăm năm ngày thiết 
lập bang giao giữa hai quốc gia. 

 Jan Kees de Jager 

Bài xã luận của Wilders đã gây không ít khó khăn cho 
Chính Phủ Hòa Lan. Vì đảng PVV do ông sáng lập và 
lãnh đạo là một thành viên bán chính thức trong liên 
minh thân chính, nên Ngoại Trưởng Uri Rosenthal đã 
phải lên tiếng đính chính rằng quan điểm của Wilders 
không phải là quan điểm của Chính Phủ Hòa Lan. Đây 
cũng không phải là lần đầu tiên Wilders buông lời 
khiếm nhã đối với các vị lãnh tụ của Thổ Nhĩ Kỳ, một 
quốc gia đồng minh thuộc Khối Phòng Thủ Bắc Đại 
Tây Dương (NAVO). Trong một cuộc hợp báo tại Anh 
đầu năm 2010, Wilders đã từng gọi vị đương kim Thủ 
Tướng Thổ là một thằng điên (“a total freak”). 

 Uri Rosenthal 
 

Trường hợp khiêu khích thứ ba là thái độ của đảng 
PVV trong vấn đề hôn nhân đồng tính. Như chúng ta 
biết, ở Hòa Lan người đồng tính luyến ái có quyền kết 
hôn với nhau trước pháp luật trong một nghi thức 
được tổ chức tại các Tòa Thị Sảnh. Thế nhưng có một 
số công chức, đa phần là tín đồ Tin Lành thuộc 
khuynh hướng tối bảo thủ, lại không chịu cử hành thủ 
tục nói trên vì lý do tôn giáo (“weigerambtenaren”).  
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Trong ba đảng thuộc liên minh thân chính 
VVD-CDA-PVV, đảng VVD của Thủ Tướng Mark Rutte 
và đảng PVV của Wilders có quan điểm bảo vệ sự 
bình quyền của người đồng tính và vì thế không chấp 
nhận thái độ được cho là kỳ thị của nhóm công chức 
không chịu thực thi pháp luật. Với sự hậu thuẩn của 
các đảng thiên tả thuộc khối đối lập, VVD và PVV có 
dư khả năng ban hành một đạo luật cho phép chính 
quyền địa phương sa thải những viên công chức 
“cứng đầu” này. Thế nhưng, thực trạng chính trị tại 
Hòa Lan không cho phép hai đảng nói trên làm như 
vậy. Vì liên minh thân chính chỉ có tổng cộng 37 trong 
số 75 ghế tại Thượng Viện, nên liên minh này phải lệ 
thuộc vào vị Thượng Nghị Sĩ độc nhất của đảng SGP 
để chiếm được đa số quá bán trong cơ quan lập pháp 
nói trên, mà đảng SGP lại chính là một đảng Tin Lành 
tối bảo thủ. 

Để đổi lấy sự hậu thuẩn của đảng SGP tại 
Thượng Viện, liên minh thân chính đã ngấm ngầm đạt 
một thỏa hiệp bất thành văn với SGP về một số vấn đề 
thuộc lãnh vực tôn giáo được đảng SGP cực kỳ quan 
tâm, trong đó có vấn đề liên quan đến hôn nhân đồng 
tính. Theo tinh thần của thỏa hiệp này thì vị Thượng 
Nghị Sĩ thuộc đảng SGP sẽ thường xuyên bỏ phiếu 
ủng hộ Chính Phủ, trong khi Chính Phủ sẽ cố gắng trì 
hoãn hoặc không đề xuất những dự luật có mục đích 
giải quyết các vấn đề luân lý như vấn đề do nhóm 
công chức nói trên gây ra.  

Tuy có một thỏa hiệp như vậy, nhưng mới đây 
trong Hạ Viện, đảng PVV lại đột ngột bỏ phiếu ủng hộ 
một nghị quyết do đảng đối lập thiên tả GroenLinks 
đưa ra với nội dung cấm công chức khước từ cử hành 
hôn lễ cho người đồng tính. Sự đỗi hướng bất ngờ của 
đảng PVV đã đặt đảng VVD vào một tình trạng khó 
xử, vì trái lại với đảng của Wilders, đảng của Rutte đã 
phải cắn răng bỏ phiếu chống lại một nghị quyết mà 
trong thâm tâm họ tán thành, chỉ vì họ muốn duy trì sự 
hậu thuẩn của đa số quá bán tại Thượng Viện cho 
Chính Phủ. 

Tạm thời thì sự thay đổi lập trường của đảng 
PVV chưa đưa đến hậu quả nào cho Chính Phủ, vì nó 
đã áp dụng chiến thuật trì hoãn bằng cách giao vấn đề 
này cho Hội Đồng Quốc Gia (Raad van State), cơ 
quan tư vấn tối cao của Chính Phủ, để cơ quan đó 
“xem xét lại vấn đề” một cách thấu đáo hơn… Thế 
nhưng chính sự chuyển hướng bất ngờ nói trên của 
đảng PVV cũng đã khiến cho giới chính trị cũng như 
giới truyền thông Hòa Lan đặt câu hỏi liệu Wilders có 
muốn tiếp tục hậu thuẩn Thủ Tướng Rutte cho đến 
ngày mãn nhiệm hay là ông ta đang muốn chuẩn bị dư 
luận để rời khỏi liên minh thân chính trong năm 
2012… 

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

 

Tin Thế Giới 

Liên đoàn Ả Rập chế tài 
Syria 

BEIRUT (AP) - Lần đầu tiên 
trong lịch sử, Liên Ðoàn Ả Rập áp đặt biện pháp chế 
tài chống một nước thành viên, và đã bỏ phiếu trừng 
phạt kinh tế nước Syria để áp lực nước này ngưng 
cuộc đàn áp đẫm máu đối với người biểu tình chống 
Tổng Thống Bashar Assad. 
Tuy nhiên, bất kể đòi hỏi của quốc tế, chế độ Assad 
vẫn không giảm việc dùng quân đội tấn công người 
chống đối, một biện pháp nặng tay đã giết tới hơn 
3,500 người cho tới nay. Ngược lại, Damascus chỉ 
trích các biện pháp chế tài này là một sự phản bội đối 
với tình đoàn kết Ả Rập và tiếp tục cho rằng có thế lực 
ngoại bang đứng sau cuộc biểu tình. Phát biểu này 
làm người ta tin rằng cuộc đàn áp đẫm máu sẽ còn 
tiếp tục. 

Trẻ em Syria tỵ nạn ở Lebanon tham gia biểu tình trước cửa hội 
Hồng Thập Tự Quốc Tế ở Tripoli.Mặt hai em ghi chữ “Syria, tự do”. 
(Hình: AP 
 
Biện pháp trừng phạt của Liên Ðoàn Ả Rập là dấu 
hiệu mới nhất cho thấy Syria đang bị cô lập vì vụ đàn 
áp này. Damascus từ lâu tự cho là một cường quốc 
trong thế giới Ả Rập, nhưng Assad đã bị những đồng 
minh thân cận nhất bỏ rơi, và nay ngay cả các nước 
láng giềng Ả Rập cũng buông ra. 
Tại một cuộc họp báo ở Cairo, Ngoại Trưởng Hamad 
bin Jassim của Qatar nói 19 trong số 22 nước thành 
viên biểu quyết chấp thuận một loạt các biện pháp 
trừng phạt kinh tế kể cả ngưng giao dịch với ngân 
hàng trung ương Syria, ngưng tài trợ cho các dự án 
trong Syria, và phong tỏa tài sản chính quyền. Các 
biện pháp này được cho biết là sẽ có hiệu lực ngay lập 
tức. 
Ngoài ra, Liên Ðoàn Ả Rập còn lập ra một ủy ban để 
xem xét thêm những biện pháp khác, như ngưng các 
chuyến bay tới Syria và cấm một số quan chức nước 
này nhập cảnh. 
“Người dân Syria đang bị giết hại và chúng tôi không 
muốn thấy chuyện đó. Mỗi viên chức Syria không nên 
chấp nhận sự giết hại dù chỉ một người,” Ngoại 
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Trưởng bin Jassim nói. “Quyền lực không có ý nghĩa 
gì nếu trở thành kẻ thù của chính dân mình.” 
Ông nói mục đích là “để tránh sự khổ đau cho người 
dân Syria”. 
Hai nước không bỏ phiếu là Iraq và Lebanon - hai đối 
tác ngoại thương lớn của Syria. Trước đây, Syria đã 
từng đồng ý với một giải pháp hòa bình và cho hàng 
trăm quan sát viên của Liên Ðoàn Ả Rập vào nước, 
nhưng khi hạn chót để chấp thuận cho họ vào đã qua 
đi mà Damascus không làm gì, Liên Ðoàn Ả Rập đưa 
những biện pháp chế tài ra biểu quyết. 
Tổng Thư Ký Liên Ðoàn Ả Rập Nabil Elaraby nói liên 
đoàn này sẽ xét lại các biện pháp chế tài nếu Syria trở 
lại và tôn trọng giải pháp hòa bình, trong đó có điều 
khoản rút xe tăng ra khỏi đường phố và chấm dứt bạo 
động chống thường dân. 
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nhà cầm quyền Syria 
nương tay. Các nhóm hoạt động cho biết hơn 30 
người bị giết hôm Chủ Nhật. Những con số này không 
kiểm chứng được vì Syria đã cấm cửa hầu hết báo chí 
ngoại quốc và ngăn chặn việc tường trình độc lập 
trong nước. (H.N.V.) 
 
NATO oanh kích ch ết 24 lính Pakistan 
PESHAWAR, Pakistan (AP) - Chính phủ Pakistan đã 
lên tiếng cáo buộc các trực thăng võ trang và chiến 
đấu cơ NATO oank kích hai trạm kiểm soát quân đội ở 
vùng Tây Bắc quốc gia này, làm thiệt mạng 24 binh sĩ. 

 
Biên phòng Pakistan chặn xe tiếp tế của NATO trên đường vào 
Afghanistan, sau khi Pakistan tố cáo NATO oanh tạc hai đồn bộ 
binh làm thiệt mạng 25 quân nhân. (Hình: AP Photo/Muhammad 
Sajjad) 

 
Chính phủ Islamabad trả đũa bằng cách đóng các 
trạm kiểm soát biên giới nằm trên trục chuyển vận 
hàng hóa tiếp liệu cho quân đội đồng minh tại chiến 
trường Afghanistan. 
Vụ này xảy ra vào lúc tình trạng căng thẳng đang có 
giữa Islamabad và quân đội quốc tế chiến đấu ở 
Afghanistan. Ðiều này cũng củng cố cho quan điểm 
nói rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực này là 
điều xấu xa, cùng tạo thêm sự bất mãn với chính phủ 
hiện nay ở Islamabad vì hợp tác với Washington. 
Vụ tấn công xảy ra chỉ hơn một năm sau ngày có sự 
kiện tương tự nhưng ít tổn thất hơn ở gần biên giới 

Afghanistan khi trực thăng quân đội Mỹ bắn lầm vào 
đồn lính Pakistan khiến hai binh sĩ thiệt mạng. Phía 
Pakistan đóng cửa biên giới tại Torkham khiến hàng 
tiếp vận Mỹ bị dồn cục trong 10 ngày, và sau cùng Mỹ 
phải xin lỗi. 
Phía Pakistan có hành động quyết liệt hơn, đóng cả 
hai cửa biên giới vào Afghanistan. 
NATO hiện đang phải trông cậy vào xe vận tải đi 
ngang qua lãnh thổ Pakistan để đưa khoảng 30% các 
loại hàng hóa không sát thương để tiếp tế cho lực 
lượng mình ở Afghanistan 
  
Một phát ngôn viên NATO tại Afghanistan, Chuẩn 
Tướng Carsten Jacobson, nói rằng “nhiều phần” là phi 
cơ yểm trợ do phía Afghanistan và đồng minh gọi đến 
vùng biên giới đã gây tổn thất cho quân đội Pakistan. 
Tướng John Allen, chỉ huy quân đội Mỹ và NATO tại 
Afghanistan, cho hay trong một bản thông cáo rằng 
ông thành thật chia buồn với gia đình và thân nhân 
của các binh sĩ Pakistan bị thương hay thiệt mạng 
trong cuộc tấn công. 
Tư lệnh Lục Quân Pakistan, Tướng Ashfaq Parvez 
Kayani cho hay ông “mạnh mẽ lên án” cuộc tấn công ở 
hai trạm kiểm soát, gọi đây là điều không thể chấp 
nhận được. (V.Giang) 
 
AI CẬP BẠO ĐỘNG TÔN GIÁO, 24 NGƯỜI 
 CHẾT 
CAIRO (AP) - Ít nhất 24 người chết và 150 người bị 
thương sau những vụ đụng độ giữa tín đồ Hồi Giáo, 
Thiên Chúa Giáo và lực lượng an ninh Ai Cập liên 
quan đến vụ một nhà thờ bị tấn công . Ðây là vụ bạo 
động tệ hại nhất kể từ cuộc biểu tình kéo dài 18 ngày 
làm sụp đổ chế độ Tổng Thống Hosni Mubarak hồi 
Tháng Hai. 

Vụ đụng độ kéo dài trong buổi tối làm cảnh sát phải 
điều động tới 1,000 nhân viên an ninh và xe bọc thép 
để bảo vệ đài truyền hình nhà nước cạnh sông Nile, 
nơi bạo động bắt đầu. Bạo động, với hàng ngàn người 
tham gia, cũng lan sang quảng trường Tahrir Square 
và khu vực xung quanh. Người tham gia bạo động 
ném đá và bom xăng vào nhau, một số khác còn cạy 
lề đường để làm vũ khí tấn công trong khi một số 
người xếp đá vào thùng giấy để dự trữ. 
Người theo đạo Thiên Chúa Giáo nói rằng hội đồng 
quân đội quá nhẹ tay với những người đứng đằng sau 
các cuộc biểu tình chống Thiên Chúa Giáo ngày càng 
tăng kể từ khi ông Mubarak bị lật đổ. Có khoảng 10% 
trong số hơn 80 triệu dân Ai Cập là người Thiên Chúa 
Giáo. 
Trong khi Ai Cập đang trải qua thời kỳ chuyển giao 
quyền hành và quyền lực bị trống sau cuộc đảo 
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chánh, người theo Thiên Chúa Giáo lo lắng người Hồi 
Giáo cực kỳ bảo thủ sẽ mạnh hơn. 
Người biểu tình theo Thiên Chúa Giáo nói họ chỉ bắt 
đầu một cuộc biểu tình ngồi một cách ôn hòa ở đài 
truyền hình. Nhưng bất thình lình, họ nói rằng họ bị 
một nhóm côn đồ mặc thường phục tấn công, ném đá 
và bom xăng vào họ. 
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy người thiểu số 
Thiên Chúa Giáo tấn công một người lính trong khi 
một mục sư tìm cách bảo vệ người này. Một binh sĩ bị 
gục xuống trong lúc xe cứu thương chạy đến chở đi. 

 
Cuộc biểu tình bắt đầu tại quận Shubra, phía Bắc 
Cairo, sau đó kéo đến đài truyền hình cạnh bờ sông 
Nile nơi những người mặc thường phục tấn công 
khoảng 1,000 người Thiên Chúa Giáo biểu tình la lớn 
khẩu hiệu chống giới lãnh đạo quân sự. 
Trong khi đó, người Hồi Giáo tấn công người Thiên 
Chúa Giáo bằng gậy, đuổi họ chạy khỏi đài truyền 
hình, đập vào những bảng giao thông bằng kim loại để 
đuổi người biểu tình. Không rõ những người tấn công 
này thuộc nhóm nào. 
Lực lượng an ninh phải bắn hơi cay để giải tán người 
biểu tình. Khu vực xung quanh quảng trường Tahrir bị 
quân đội cô lập. 
 

TT Obama: Châu Âu nên nhanh chóng gi ải quy ết 
khủng ho ảng nợ 
WASHINGTON (LA Times) -Tổng Thống Barack 
Obama đã lên tiếng thúc giục các nhà lãnh đạo Âu 
Châu hãy nhanh chóng có hành động nhằm chấm dứt 
cuộc khủng hoảng nợ công, cho thấy sự lo ngại ngày 
càng gia tăng về khả năng tình hình Âu Châu có thể 
ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ. 
 
Tuy nhiên trong khi ông Obama loan báo Mỹ “sẵn 
sàng làm phần vụ của mình” để giúp Âu Châu giải 
quyết vấn đề, các nhà lãnh đạo không đưa ra biện 
pháp nào rõ rệt sau khi có một loạt các cuộc họp ở 
Tòa Bạch Ốc. 
 

  
Tổng Thống Barack Obama tiếp đón lãnh tụ Liên Âu hôm Thứ Hai 
tại tòa Bạch Ốc, và khuyến khích Châu Âu nên nhanh chóng giải 
quyết khủng hoảng nợ. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster) 

 
Phần lớn cuộc họp thượng đỉnh thường niên lần này 
giữa Mỹ và khối Liên Âu chú trọng vào cuộc khủng 
hoảng của khối sử dụng đồng euro (eurozone). 
Tổng Thống Obama cho báo chí hay như trên sau 
cuộc họp với chủ tịch Hội Ðồng Âu Châu (European 
Council), ông Herman Van Rompuy, và chủ tịch Ủy 
Ban Âu Châu (European Commission), ông Jose 
Manuel Barroso. Tổng Thống Obama nhấn mạnh rằng 
có được giải pháp cho cuộc khủng hoảng này là điều 
“rất quan trọng đối với Mỹ.” 
Ông Van Rompuy cho hay Mỹ và Liên Âu sẽ phải có 
“hành động mạnh mẽ” để duy trì nỗ lực phục hồi kinh 
tế, trong khi ông Barroso bày tỏ sự “tin tưởng hoàn 
toàn” vào khả năng tự đối phó với cuộc khủng hoảng 
của Liên Âu. 
“Các cuộc họp lần này không nhiều gây cấn vì chúng 
tôi đồng ý với nhau trên nhiều phương diện,” ông 
Obama cho hay. (V.Giang)  
 
TT OBAMA BÊNH VỰC QUYẾT ĐỊNH TĂNG THUẾ 
NGƯỜI GIÀU 
MOUNTAIN VIEW, California (AP) - Trong chuyến đi 
qua ba tiểu bang ở miền Tây nước Mỹ, phần lớn nhằm 
vào việc gây quỹ vận động tranh cử cho chính ông và 
các giới chức khác trong đảng Dân Chủ, Tổng Thống 
Obama đã có cuộc gặp gỡ và trả lời các câu hỏi của 
dân chúng tại thành phố Mountain View, BắcCalifornia. 
 
Trong cuộc trao đổi, phần lớn liên quan đến tình hình 
kinh tế, Tổng Thống Barack Obama cũng tìm cách vận 
động ủng hộ cho kế hoạch phát triển việc làm của 
mình, khi trả lời câu hỏi về tình hình việc làm, giáo 
dục, Medicare và An Sinh Xã Hội. 
Tổng Thống Obama đang phải đối đầu với phía đảng 
Cộng Hòa tại Quốc Hội, kể cả giới lãnh đạo Hạ Viện, 
về việc tăng thuế nhằm giúp phục hồi nền kinh tế. Ông 
đã đưa ra một kế hoạch giảm thâm thủng bao gồm cả 
việc thu thêm $1.5 ngàn tỉ tiền thuế, kể cả khoảng 
$800 tỉ trong 10 năm qua việc chấm dứt giảm thuế cho 
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các cặp có lợi tức hơn $250,000, có từ thời Tổng 
Thống George W. Bush. 
Ông Obama cũng nói rằng cuộc khủng hoảng tài 
chánh đang diễn ra ở Âu Châu làm cho thế giới lo sợ 
và các biện pháp các quốc gia Âu Châu đang thi hành 
để giải quyết vấn đề nợ trong các quốc gia sử dụng 
đồng euro không được nhanh chóng như mong đợi. 
Tổng Thống Obama nói rằng ông không muốn trừng 
phạt kẻ giàu có mà chỉ muốn đưa thuế lợi tức trở lại 
mức của thập niên 90, điều mà ông cho là công bằng. 
 

 
Tổng Thống Barack Obama trong buổi gặp gỡ dân chúng tại Bảo 
Tàng Viện Lịch Sử Máy Ðiện Toán ở Mountain View, California 
hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Paul Sakuma) 

 
Khi kêu gọi mọi người đặt câu hỏi,Tổng Thống Obama 
có được một câu hỏi mà ông rất vui vẻ trả lời. 
“Tổng thống có thể nào tăng thuế của tôi không?” một 
người đàn ông đứng lên hỏi. 
Người này cho hay ông ta nay quyết định không đi làm 
sau khi thành công trong một công ty “search engine” 
(giúp tìm kiếm trong Internet). Người đàn ông này sau 
đó được báo chí nhận diện là Doug Edwards, một cựu 
viên chức cao cấp của Google. 
Không bỏ lỡ cơ hội, Tổng Thống Obama nói: “Tôi cám 
ơn là ông nhận ra rằng chúng ta cùng phải giải quyết 
vấn đề này. Không ai đứng riêng rẽ một mình. Những 
người thành công trong chúng ta phải luôn nhớ điều 
này.” 
 
CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC KÊU GỌI THỐNG NHẤT 
VỚI ÐÀI LOAN 
BẮC KINH (AP) - Trong dịp kỷ niệm 100 năm cuộc 
cách mạng Tân Hợi lật đổ nhà Mãn Thanh và khai 
sanh Trung Hoa Dân Quốc, chủ tịch nhà nước Cộng 
Sản Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào kêu gọi gia tăng mối 
quan hệ với Ðài Loan, nói rằng phải vượt qua lịch sử 
gây ra sự đối nghịch và chú trọng vào các mục tiêu 
chung về kinh tế cũng như văn hóa. 

 “Có được sự thống nhất qua các biện pháp hòa bình 
là cách tốt nhất để phục vụ quyền lợi của tất cả mọi 
người dân Trung Quốc, kể cả những người Dân chúng 
ta ở Ðài Loan,” ông Hồ Cẩm Ðào nói. 
Ông nói thêm rằng cả hai bên phải gia tăng khả năng 
cạnh tranh kinh tế, phổ biến văn hóa Trung Quốc và 
xây dựng khái niệm quốc gia chung. 
Buổi lễ ở Bắc Kinh đánh dấu cuộc nổi dậy quân sự ở 
Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc ngày 10 Tháng Mười năm 
1911 do ông Tôn Dật Tiên lãnh đạo, đánh vào một đồn 
quân của triều đình Mãn Thanh. Cuộc tấn công này 
mở màn cho các cuộc nổi dậy khắp nước dẫn đến 
việc lật đổ nhà Mãn Thanh và Cộng Hòa Trung Quốc 
được thành lập khoảng 2 tháng rưỡi sau đó. Tuy nhiên 
thành phần lãnh đạo Cộng Hòa Trung Quốc phải chạy 
ra đảo Ðài Loan năm 1949 sau khi bị quân cộng sản 
dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Ðông đánh bại. 
Trung Quốc coi Ðài Loan là một phần lãnh thổ của 
mình và từng đe dọa sẽ tấn công nếu nơi này tuyên bố 
độc lập. 
Trong bài diễn văn, Hồ Cẩm Ðào nói rằng Tôn Dật 
Tiên là “nhà anh hùng dân tộc vĩ đại” và là người 
hướng dẫn cuộc cách mạng dân chủ Trung Quốc. Tuy 
nhiên Hồ Cẩm Ðào cũng nói rằng đảng Cộng Sản 
Trung Quốc “là sức mạnh nòng cốt” đưa cuộc cách 
mạng đến thành công. 
 
LIÊN HIỆP QUỐC CHIA RẼ SÂU SÁC VỀ HỒ 
SƠ PALESTINE 
RFI - Hoa Kỳ đã thẳng thừng tuyên bố phản đối đề 
nghị của Palestine và dọa sẽ dùng quyền phủ quyết. 
Đến nay, đã có 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an 
tuyên bố ủng hộ Palestine, còn đến 4 phiếu nữa mới 
đủ số quy định thông qua. Colombia không tham gia 
bỏ phiếu, Anh, Đức, Ấn Độ, Nigeria và Pháp chưa cho 
biết lập trường chính thức. Như vậy, áp lực đang đè 
nặng lên các nước như Bosnia, Bồ Đào Nha và 
Gabon. 
 
Tổng thống Palestine Mamoud Abbas đã chính thức 
đệ đơn yêu cầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) công nhận 
nước này là quốc gia thành viên thứ 194. ông Abbas 
đã có bài phát biểu chính thức trước Đại hội đồng. 
Trong diễn văn, ông tha thiết yêu cầu tổ chức quốc tế 
lớn nhất hành tinh này công nhận Palestine là nước 
thành viên, Ông Abbas thống thiết : « Đã đến lúc nhân 
dân tôi được sống tự do độc lập trên lãnh thổ thuộc 
chủ quyền của mình, như mọi dân tộc trên thế giới ». 
Bài phát biểu của ông Abbas được cử tọa « nhiệt liệt 
hoan nghênh ». 
Việc làm trên của ông Abbas cho thấy sự bất lực của 
Mỹ và cộng đồng quốc tế trong áp lực để ông Abbas 
chính thức yêu cầu LHQ công nhận Palestine là một 
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thành viên. Từ lâu Mỹ đã liên tiếp nhắc đi nhắc lại 
rằng, không có giải pháp nào ngoài việc Palestine đàm 
phán với Israel. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên 
tiếng phản đối đề nghị của ông Abbas và cho biết sẽ 
dùng quyền phủ quyết nếu hồ sơ được đệ trình tại Hồi 
đồng Bảo an. 
 

 
Một phụ nữ Palestine với biểu tượng 

 
Thế nhưng, sau diễn văn của hai nhà lãnh đạo Israel 
và Palestine, nhiều nhà ngoại giao đã cho rằng « vẫn 
còn chỗ để cho hai bên đạt được thỏa thuận mặc dù 
còn nhiều vấn đề phải giải quyết ». Về phần mình, 
phía Palestine cho biết, sau khi về nước, ông Abbas 
sẽ họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo nước này để 
xem xét mọi giải pháp, nhất là giải pháp do Tổng thống 
Pháp Nicolas Sarkozy đề xuất là chấp nhận cho 
Palestine tư cách tạm thời của một nước quan sát 
viên tại LHQ. 
Ông Ban Ki Moon đã trao thư đề nghị của Palestine 
cho Liban, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên 
Hội đồng Bảo an, thế nhưng việc tiến hành bỏ phiếu 
còn phải đợi nhiều tuần nữa. 
 Trong khi đó, tại Ramallah và ở các thành phố thuộc 
miền Tây sông Jordan, nhiều chục ngàn người đã tuần 
hành ủng hộ Tổng thống Abbas. Theo một thăm dò 
được công bố hôm thứ Hai, có đến 83% người 
Palestine ủng hộ hành động của ông Abbas. 
Về phía Israel, đại đa số người Israel ủng hộ việc công 
nhận nhà nước Palestine. Theo một thăm dò do 
trường đại học Jerusalem thực hiện, có đến 70% 
người Israel ủng hộ việc công nhận nhà nước 
Palestine. Tuy nhiên, họ cho rằng nên giải quyết vấn 
đề thông qua đàm phán giữa hai nước, chứ không 
phải ở Liên Hiệp Quốc. Họ cũng đặt nhiều điều kiện 
kèm theo. Cũng theo thăm dò trên, có đến 60% người 
Israel lo ngại, trong dài hạn người Palestine sẽ dần 
chiếm lãnh thổ của họ. 
 
NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI  
VnExpress-  Bà Angela Merkel vừa được tạp chí 
Forbes bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế 

giới nhờ vai trò lãnh đạo của bà trong nền kinh tế Liên 
minh châu Âu. 
Forbes bình luận rằng Thủ tướng Đức Merkel là thủ 
lĩnh của là "nền kinh tế toàn cầu thực sự ở châu Âu" 
và là nhà lãnh đạo "không thể tranh cãi" của Liên minh 
châu Âu. 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đứng thứ hai trong 
danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất được công bố 
thường niên của Forbes. Bà được ca ngợi trong các 
nỗ lực ngoại giao đối với Mùa xuân Ả rập và cách thức 
giải quyết sự kiện Wikileaks 
 

 
Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Mỹ  
Hillary Clinton trong bữa tiệc ở Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 6 
 

Bà Dilma Rousseff, nữ tổng thống của Brazil, xếp thứ 
ba. Sự kiện bà nhậm chức tổng thống đánh dấu lần 
đầu tiên một phụ nữ đứng đầu nền kinh tế lớn nhất 
châu Mỹ Latin. 
"Danh sách của chúng tôi phản ánh những cách thức 
đa dạng và năng động mà qua đó, phụ nữ ngày nay, 
dù là lãnh đạo của một quốc gia hay phụ trách các vấn 
đề quan trọng của thời đại chúng ta, tiến lên", Moira 
Forbes, chủ tịch và là nhà xuất bản 
 ForbesWoman phát biểu. 
Người nhiều tuổi nhất trong danh sách 100 phụ nữ 
quyền lực là Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 85 tuổi. Nữ 
hoàng xếp thứ 49. Trong khi đó, người trẻ nhất trong 
danh sách là ngôi sao âm nhạc Lady Gaga, 25 tuổi, 
xếp thứ 11. 
Tân thủ tướng Thái Lan Yingluck Sinawatra, lần đầu 
tiên có mặt trong danh sách này, đứng ở vị trí 59. 
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama - nắm vị trí 
hàng đầu năm ngoái - bị tụt xuống hạng thứ 8 năm 
nay. Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni Sarkozy năm 
nay bị trượt ra ngoài. 
 
BÍ MẬT ĐẢNG CS TRUNG QUỐC BỊ LỘ TRÊN 
YOUTUBE 
 (V.Giang, Người Việt) 
BEIJING (AP) - Một tướng Trung Quốc huấn luyện cán 
bộ về các mối nguy tình báo bị quay phim và tung lên 
YouTube, làm lộ nhiều vụ án gián điệp bí mật của 



                                                                                     
 
nước này và mất mặt quân đội xưa nay v
giữ kín mọi điều. 
Hiện chưa rõ là Thiếu Tướng Kim Nh
Yinan) phát biểu ở nơi nào và vào lúc nào, và B
Quốc Phòng Trung Quốc cũng không tr
hỏi của truyền thông ngoại quốc về vụ n
Tuy một số vụ nhắc đến trong cuộc nói chuy
được loan báo trước đây, dư luận chỉ bi
trong khi các vụ liên quan đến quân độ
toàn giữ mật. 

Ðoạn phim của Tướng Jin Yinan được đài truyền hình NTDTV chi

với phụ đề tiếng Anh. (Hình: YouTube.com) 

Trong những vụ mà Tướng Kim nhắc t
sứ Trung Quốc tại Nam Hàn, ông Lý Tân (Li Bin), 
người bị bản án 7 năm tù về tội tham nh
Kim nói rằng ông Lý thật ra bị phát giác là chuy
mật cho phía Nam Hàn, làm lộ quan đ
Quốc trong cuộc đàm phán 6 nước nh
khí nguyên tử của Bắc Hàn, tuy nhiên 
không được tiết lộ ra bên ngoài và thay vào 
danh của ông Lý đổi thành tham nhũng.“Khi m
của một quốc gia lại đi làm gián điệp cho m
khác thì còn gì nữa?” Tướng Kim nói. 
Cũng tương tự cách giải quyết này là tr
người đứng đầu chương trình nguyên t
Quốc, ông Khang Nhật Tân (Kang Rixin), b
chung thân về tội tham nhũng hồi tháng 11 n
Tướng Kim cho hay ông Kang thật ra bán tin t
mật về chương trình nguyên tử dân s
Quốc cho một quốc gia mà ông không nêu tên.
Ông Khang, người từng ở trong Trung 
cũng như Ban Thanh Tra, là một trong nh
viên cao cấp nhất trong đảng Cộng S
làm gián điệp từ trước đến nay, theo Tư
cho hay vụ bắt giữ ông Khang đã khi
lãnh đạo đảng phải bàng hoàng.“Trung 
cùng lo lắng nên ra lệnh có cuộc thanh tra t
xuống dưới, không chừa một ai,” Tướ
Tướng Kim cũng nói về trường hợp c
Ninh (Tong Daning), một viên chức làm vi
quan điều hành quỹ an sinh xã hội Trung Qu
này bị xử tử năm 2006 sau khi bị kết t
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n nay, theo Tướng Kim. Ông 
ã khiến thành phần 

i bàng hoàng.“Trung ương đảng vô 
c thanh tra từ trên 
ớng Kim cho hay. 
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của Trung Quốc, nên khi B
suất, Ðài Loan đã không b
Trong vụ liên quan đến gi
Kim nói rằng Ðại Tá Từ Tu
đào tị tại Mỹ năm 2000, không cung c
thuật bí mật gì mà chỉ cho ng
thái độ, thói quen của các thành ph
trong quân đội Trung Qu
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Chỉ số giá tiêu thụ gia tă
2011 so với cùng thời gian này c
đã nằm ở mức 21.59% trong Tháng 10. Tháng l
phát leo thang cao nhất t
qua với 23.20%. 
 

Đời sống người dân gặp nhi
(Hình: Liêu Thái/Người Việt) 
 
Khi ra điều trần tại Quố
Văn Bình, thống đốc Ngân Hàng Nhà N
“với lạm phát tăng thấp trong tháng 11 này thì nhà 
điều hành có điều kiện xem xét l
suất huy động, cũng như
tin Thời Báo Kinh Tế Việt Nam ngày 24/11/2011.
Nói giản dị hơn, ông mu
phát giảm xuống, một điề
tế quốc tế chỉ trích. 
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ng Kim cho hay Tong chuyển tin 
o Ðài Loan biết về chính sách tiền tệ 

c, nên khi Bắc Kinh thay đổi tỷ giá hối 
ã không bị mất tiền. 

n giới chức quân đội, Tướng 
Tuấn Bình (Xu Junping),người 

m 2000, không cung cấp tin tức kỹ 
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c 21.59% trong Tháng 10. Tháng lạm 
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p nhiều khó khăn vì lạm phát quá cao. 

c hội hôm Thứ Năm, Nguyễn 
c Ngân Hàng Nhà Nước nói rằng 

p trong tháng 11 này thì nhà 
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t Nam ngày 24/11/2011. 
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ều từng bị các chuyên gia kinh 
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Dù lạm phát chậm lại, lạm phát tại Việt Nam vẫn cao 
nhất tại Á châu, gây nguy hiểm cho phát triển kinh tế. 
“Cắt giảm lãi suất vẫn luôn luôn là sự cám dỗ khi họ 
thấy lạm phát chậm lại cho dù vẫn còn rất cao.” Gareth 
Leather, một kinh tế gia tại công ty Capital Economics 
Ltd., ở Luân Đôn, nhận định. “Điều đó dẫn đến áp lực 
đè trên trị giá đồng tiền. Theo tôi họ nên giữ mức lãi 
suất hiện nay ít nhất thêm 6 tháng nữa.” 
Khi thấy lạm phát bắt đầu tăng nhanh, nhà cầm quyền 
trung ương ra nghị quyết siết chặt chính sách tiền tệ, 
giảm bớt cấp phát tín dụng cho các công ty quốc 
doanh nhằm kìm giữ cho nền kinh tế khỏi sụp đổ. Hồi 
tháng trước, Ngân Hàng Trung Ương phải nâng lãi 
suất tái cấp vốn từ 14% lên 15%. Các ngân hàng 
thương mại ở Việt Nam cho vay với lãi suất rất cao, có 
khi tới 27%. 
Khi lạm phát còn rất cao như hiện nay, cắt giảm lãi 
suất là sai lầm, Masato Miyazaki, Giám đốc khu vực Á 
châu Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc Tế (IMF) 
nhận định như vậy trong cuộc phỏng vấn qua điện 
thoại của hãng tin tài chính Bloomberg khi ông đến Hà 
Nội trong tháng này. 
Chỉ số chứng khoán ở Sài Gòn tụt dốc mất 1.8% hôm 
Thứ Năm 24/11/2011, mức mất trị giá nhiều nhất trong 
hai tháng qua. Chứng khoán ở Việt Nam đã mất giá 
21% trong năm nay. Đồng bạc theo giá chính thức so 
với đô la thì một đô la ăn 20,011 đồng. 
Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng chậm trong 3 
quý đầu của năm nay, chỉ tăng 5.76% trong khi cùng 
thời ký này năm ngoái tăng trưởng 6.54%. 
Một số công ty ngoại quốc bán hàng kiếm ăn ở Việt 
Nam cảm thấy bị tác động xấu của nền kinh tế tăng 
trưởng chậm lại. Vietnam Industrial Investment Ltd., 
một công ty của Úc sản xuất thép, cho hay sản phẩm 
của họ chỉ bán được một nửa của số bán dự trù trong 
tháng này.  
“Cung nhiều hơn cầu, khi điều này xảy đến, anh khó 
lòng tăng giá.” Alan Young, giám đốc điều hành công 
ty vừa nói trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg 
qua điện thoại. 
Xuất cảng của Việt Nam đạt được $8.6 tỉ USD trong 
Tháng 11 so với $8.39 tỉ USD của Tháng 10, theo 
Tổng Cục Thống Kê Việt Nam. Tổng số hàng hóa xuất 
cảng trong 11 tháng qua đạt được $87.2 tỉ USD, gia 
tăng 35%. Dù vậy, thâm thủng mậu dịch của Tháng 
11-2011 vẫn là $700 triệu USD. 
 
Giá thực phẩm 
Nhìn chung, giá thực phẩm gia tăng 28.04% so với 
một năm trước. Riêng giá gạo, thực phẩm căn bản 
nhất của mọi người thì tăng 22.82% so với một năm 
trước và tăng 3.25% so với Tháng 10. 

Nông dân giữ lúa lại không bán vì hy vọng giá còn lên 
nữa một phần vì chính phủ Thái đưa ra chương trình 
cam kết tăng giá thu mua cho nông dân hồi tháng 
trước. Nước Thái đang bị nạn lụt nghiêm trọng, tệ hại 
nhất trong suốt 70 năm qua, là một yếu tố khác đẩy 
giá lúa gạo leo thang. Giá gạo ở Việt Nam lên cao hơn 
như nhiều chuyên gia ước lượng. 
Lạm phát tuy chậm lại nhưng nếu nhà cầm quyền 
chấp thuận cho tập đoàn điện lực quốc doanh tăng giá 
trong những ngày sắp tới, lạm phát chắc chắn sẽ lại 
vùn vụt leo thang. Giá điện có thể tăng thêm khoảng 
4.6% vào năm tới. 
“Tuy lạm phát chậm lại phần nào tại Việt Nam, nó vẫn 
còn rất tệ hại”, Nick Axford, giám đốc khảo cứu khu 
vực Á châu Thái Bình Dương của công ty địa ốc 
thương mại CBRE chi nhánh Hongkong nhận xét. 
“Vào lúc này, nền kinh tế Âu châu có vẻ thê thảm hơn, 
nhà cầm quyền Hà Nội lại vẫn cố níu kéo mức tăng 
trưởng cao, như thế là họ đang kẹt ở giữa một tảng đá 
và một vị trí khó khăn”. 
Sau nhiều lần nâng “chỉ tiêu” lạm phát phải cố kềm từ 
7% lên tới 18%, qua những gì đang diễn ra, nhiều kinh 
tế gia tin rằng chế độ Hà Nội khó có thể đạt mục đích.  
 
Tháng tới, người ta mua sắm lễ lạt nên nhiều phần 
lạm phát sẽ gia tăng hơn. Cộng chung cả năm, Lê 
Thẩm Dương, một chuyên viên kinh tế ở Đại học Ngân 
hàng tại sài Gòn cho rằng lạm phát cả năm tại Việt 
Nam phải khoảng 20%. 
 
Công an đòi tấn công Thái Hà 
HÀ NỘI 26-11 (NV) -Thánh lễ ngày Thứ Bảy Mùa 
Vọng 26 tháng 11, 2011 đã được cử hành rồi tiếp theo 
là buổi thắp nến cầu nguyện ở nhà thờ Thái Hà, Hà 
Nội với khoảng 3,500 giáo dân tham dự. 
 

 
3,500 giáo dân thắp nến cầu nguyện ở nhà thờ Thái Hà chiều Thứ 
Bảy 26 tháng 11, 2011. (Hình: chuacuuthe.com) 

 
Bản tin được phổ biến trên trang báo điện tử Truyền 
Thông Chúa Cứu Thế (VRNs) cho hay “giáo xứ Thái 
Hà đã thắp nến cầu nguyện quê hương Việt Nam 
được sớm có tự do tôn giáo và tôn trọng nhân quyền. 
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Thời gian vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam gây ra 
quá nhiều tai họa cho cộng đồng Công Giáo, chẳng 
hạn những vụ xảy ra ở Thái Hà, Con Cuông và Mỹ 
Lộc...” 
Nhiều nơi trên thế giới ở châu Mỹ, Âu, Úc đồng loạt có 
các thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà, 
công lý và sự thật được sáng tỏ. 
Trong bài giảng ở thánh lễ, LM Nguyễn Ngọc Nam 
Phong nói rằng “Chúng ta phải đồng hành với dân tộc, 
đất nước. Chúng ta không thể vô cảm nhìn đất nước 
này bị Trung Quốc gặm nhấm hàng ngày, không thể 
vô cảm trước tình cảnh đất nước ngày một xuống 
dần... Người Công Giáo phải có trách nhiệm đem yêu 
thương vào dòng đời, sống với sứ mạng làm chứng 
cho công lý, sự thật. Chỉ có sự thật mới giúp đất nước 
đi lên”, theo tường thuật VRNs. 
Sau thánh lễ dành cho giới trẻ, “quý cha và cộng đoàn 
cùng nhau tiến ra trước linh đài Ðức Mẹ ban ơn cầu 
nguyện cho tổ quốc cho dân oan và cho chính những 
bất công mà nhà cầm quyền Hà Nội đang đè trên Thái 
Hà”, VRNs viết. 
Trong bản tin này, VRNs cho hay “có một trung tá 
công an đến tu viện DCCT cùng với 20 người khác, 
lúc 23:00 giờ yêu cầu mở cổng tu viện, những người 
trực cổng đã từ chối mở vì đã quá khuya. Công an kéo 
nhau vào bệnh viện Ðống Ða càng ngày càng đông. 
Không rõ họ định làm gì trong đêm nay. Xin anh chị 
em cùng canh thức cầu nguyện với Thái Hà”. 
Một số giáo dân đã ngủ lại nhà xứ để canh giữ tài sản 
cho giáo xứ trước những đe dọa từ phía nhà cầm 
quyền. 

Giáo dân ngủ trên nền nhà thờ để canh giữ tài sản cho giáo xứ. 
(Hình: chuacuuthe.com) 
 
Trong một bản tin khác ngày 26 tháng 11 năm 2011, 
Giáo Phận Vinh thông báo “Sáng ngày 22 tháng 11 
năm 2011, chính quyền huyện Lộc Hà và xã Bình Lộc 
đã huy động một lực lượng rất đông gồm công an, dân 
phòng và một số bà con lương dân thuộc các xã An 
Lộc, Thụ Lộc... đến bao vây khu vực giáo xứ Mỹ Lộc, 
hạt Văn Hạnh, Giáo Phận Vinh, trên danh nghĩa là để 
đào mương thủy lợi ở xóm Ðồng Lau, nhưng thực tế, 
theo chúng tôi được biết, đó là hành vi nhằm vào cơ 

sở giáo xứ Mỹ Lộc và kích động lòng hận thù, gây chia 
rẽ khối đoàn kết lương-giáo”. 
Vụ việc xoay quanh việc giáo xứ Mỹ Lộc làm đơn gửi 
nhà cầm quyền địa phương xin thêm 700m2 trong nhu 
cầu mở rộng khuôn viên nhà thờ. 
Ðơn xin từ ngày 5 tháng 4, 2011 mãi đến ngày 11 
tháng 11, 2011 mới nhận được thư trả lời từ chối mà 
không nêu rõ lý do,theo bản tin Giáo Phận Vinh online 
Dù vậy, ngày 15 tháng 11 năm 2011, nhà cầm quyền 
địa phương lại đưa người và máy móc tới đào kênh 
mương dẫn nước cho một nhu cầu không cần thiết, lại 
chỉ cách có chân móng nhà xứ Mỹ Lộc 1 mét, sâu 2 
mét và rộng 3 mét. 
Thấy vậy, giáo dân đã kéo tới phản đối và nhà cầm 
quyền đã đàn áp khiến nhiều người bị thương. Không 
những vậy, giáo dân còn bị khủng bố qua nhiều hình 
thức như ném đá vỡ ngói, vỡ kính. Các ki-ốt bán hàng 
của giáo dân ở chợ huyện thì bị phá. Một số giáo dân 
đã bị cấm mua hàng, bán hàng trong chợ. 
 
CÔNG AN HÀ NỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ BẮT GIỮ 
TRÁI PHÉP NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC BÙI 
THỊ MINH HẰNG 

Sáng ngày 16/10/2011, một số người đến Bờ hồ 
 Hoàn Kiếm đi dạo, trong đó có chị Bùi Minh Hằng, 
một người tham gia các cuộc biểu tình yêu nước nhiệt 
tình chống Trung Cộng xâm lược. 
Đoàn người đi dạo trên bờ hồ mang những chiếc áo 
No-U chống đường lưỡi bò ngang ngược của Trung 
Quốc, họ im lặng đi bộ trên vỉa hè và được rất nhiều 
quần chúng nhân dân ủng hộ, gia nhập đoàn. 
 
Đoàn người đã bị bao vây bởi rất đông cảnh sát cơ 
động mặc áo trắng, dân phòng, công an Quận Hoàn 
Kiếm, công an Phường và nhiều loại an ninh, quay 
phim, chụp hình… 
 
Cảnh sát cơ động mặc thường phục đeo băng đỏ đã 
xông vào cướp nón, mũ mang dòng chữ “Hoàng Sa – 
Trường Sa là của Việt Nam” trên đầu những người đi 
trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Đây không phải là lần đầu họ 
thực hiện hành vi hèn hạ, sợ hãi đến mức cướp 
những chiếc nón nói lên lòng yên nước của nhân dân, 
chống Trung Cộng xâm lược. Chủ nhật tuần trước chị 
Bùi Minh Hằng và một số người cũng đã bị nhóm này 
đến cướp và bỏ chạy vào UBND Thành phố Hà Nội. 
Hành động đê hèn và ô nhục này của nhà cầm quyền 
Hà Nội lần nữa chứng tỏ những tên tay sai, Việt gian 
bán nước đang nằm trong cái gọi là Ủy Ban Nhân dân 
Thành phố Hà Nội và Công an Quận Hoàn Kiếm. 
 
Những người đi bộ đang đi trên vỉa hè, thì chị Bùi Minh 
Hằng đã bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục đeo 
băng đỏ đến bắt lên xe và chở đi. Thông tin cũng cho 
biết (Chưa được kiểm chứng) là trong quá trình công 
an cướp nón ghi Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt 
Nam, chiếc lắc tay của chị cũng đã bị cướp mất. 
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Việc cướp này diễn ra giữa ban ngày, giữa bờ hồ với 
sự đồng lõa của hàng loạt công an, cán bộ, an ninh, 
dân phòng…  

 

Biểu tình viên yêu n ước Bùi Th ị Minh Hằng 

Đến chiều nay, sau 24 giờ, chị Bùi Minh Hằng vẫn 
chưa được thả ra, hiện không có thông tin về chị Bùi 
Minh Hằng. 
Những ngày qua, chị Bùi Minh Hằng là người đã nhiệt 
tình và tham gia đầy đủ những cuộc biểu tình yêu 
nước, chống Trung Cộng xâm lược và đã bị nhà cầm 
quyền Hà Nội bắt bớ, giam giữ nhiều lần. Nhưng lòng 
yêu nước nhiệt thành của chị đã không hề giảm bớt 
bởi chị sẵn sàng chấp nhận vì tình yêu Tổ Quốc và 
nhân dân. 
 
Việc nhà cầm quyền Hà Nội vô cớ cướp giật tài sản, 
những chiếc nón mũ ghi những câu khẩu hiệu khẳng 
định lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, có phải là 
những hành động nhằm triệt tiêu tinh thần dân tộc, 
buộc người dân không được nhắc đến phần lãnh thổ 
đã bị nhà cầm quyền Hà Nội thậm thụt bán cho Trung 
Cộng hay không? 
Việc bắt những người biểu tình, sách nhiễu và đàn áp 
những người yêu nước, có phải là hành động tiếp tay 
cho giặc hay không? 
Trong một đất nước, ngay giữa Thủ đô, những người 
yêu nước bị hành hạ, cướp giật ngang nhiên, thử hỏi 
đất nước này đang ở vào tình trạng nào? 
 
Lúc 17h30 ngày 17/10/2011, nhiều biểu tình viên yêu 
nước đã lên Công an Quận Hoàn Kiếm để hỏi về việc 
bắt Bùi Minh Hằng trái pháp luật. Đến 18h30 số lượng 
biểu tình viên trước Công an Quận Hoàn Kiếm khoảng 
25 người, bà con đang tiếp tục về Công an Hoàn 
Kiếm. 
 
Tuy nhiên,Công an Quận Hoàn Kiếm đã không đưa ra 
được bất cứ câu trả lời nào với lý do “ngoài giờ làm 
việc”. Mặt khác, công an Hoàn Kiếm còn đưa xe ô tô 
ra xua đuổi mọi người không tụ tập. 
 
 

Cha xứ Hàm Long b ị đổi vì 'hi ệp thông' v ới 
Thái Hà? 

HÀ NỘI (TH) -Bất ngờ trước tin vị quản nhiệm giáo xứ 
bị đổi đi nơi khác, giáo dân giáo xứ Hàm Long đã 
mang thỉnh nguyện thư đến Tòa Tổng Giám Mục để 
xin cho ngài ở lại. 

 

Một số giáo dân ký thỉnh nguyện thư gửi Tổng giám mục Tổng 
Giáo phận Hà Nội xin được giữ Linh Mục Gia-cô-bê Nguyễn Văn 
Lý ở lại giáo xứ Hàm Long. (Hình: Nữ Vương Công Lý) 

Theo tin của báo điện tử Nữ Vương Công Lý hôm Thứ 
Tư, buổi chiều ngày 22 tháng 11, 2011, rất đông giáo 
dân Giáo xứ Hàm Long đã tới Tòa Tổng Giám Mục Hà 
Nội đưa đơn thỉnh nguyện gửi cho Tổng Giám Mục 
Nguyễn Văn Nhơn. 
 
“Cha xứ của chúng con là Giacôbê Nguyễn Văn Lý là 
một người mà chúng con rất mến trọng. Cha là một vị 
mục tử nhân lành của chúng con, là một thợ gặt lành 
nghề của Chúa, một tấm lòng nhân hậu với tất cả 
những kẻ nghèo hèn.” 
 
Bức thư với hàng chục chữ ký của giáo dân giáo xứ 
Hàm Long viết như thế và chứng minh rằng “Những 
năm tháng qua nhờ ơn Chúa quan phòng, Cha đã bày 
tỏ cách xuất sắc khả năng lãnh đạo, quy tụ và phát 
triển đàn chiên của Chúa trong giáo xứ Hàm Long 
chúng con. Cha đã hy sinh quên mình để bảo vệ đoàn 
chiên trước sự dữ tấn công. Cha là hiện thân của mục 
tử nhân lành như lời Chúa Giêsu: ‘Ta là mục tử tốt 
lành. Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta.’ Cha 
thể hiện sự đạo đức thánh thiện và đồng hành với các 
gian nan của giáo dân chúng con. Cha luôn luôn được 
sự yêu mến hết lòng của mọi tín hữu giáo xứ chúng 
con và là biểu tượng của mọi người yêu chuộng Sự 
Thật-Công Lý-Hòa Bình.” 
 
Một vị lãnh đạo giáo xứ như thế, được giáo dân kính 
trọng và thương yêu như vậy lại bị đổi đi trong sự ngỡ 
ngàng. Bức thư bày tỏ sự bất mãn một cách gián tiếp 
khi viết: “Nhưng đến nay chúng con được biết Cha xứ 
của chúng con phải chuyển đi nơi khác. Nếu Cha xứ 
của chúng con bị chuyển đi sẽ là một sự thảm họa 
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khôn lường cho tín hữu giáo xứ Hàm Long chúng 
con.” 
 
Nhà thờ giáo xứ Hàm Long tọa lạc ở số 21 đường 
Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, trung tâm thủ đô Hà Nội. 
Giáo xứ này đã sát cánh với giáo xứ Thái Hà và Tòa 
Tổng Giám Mục Hà Nội trong các cuộc đấu tranh đòi 
đất đòi tài sản và công lý những năm qua. Các Thánh 
lễ và những buổi thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà, 
cho hòa bình, công lý được giáo dân hưởng ứng vô 
cùng tích cực. 
 
Theo bài viết trên tờ Nữ Vương Công Lý, “Sở dĩ có 
việc này, là việc thuyên chuyển các linh mục trong 
tổng giáo phận Hà Nội kỳ này làm nhiều người hết sức 
nghi ngờ động cơ đằng sau việc di chuyển đó. Những 
linh mục mạnh mẽ, được giáo dân yêu mến vì biết xả 
thân hy sinh, hiệp thông với anh chị em giáo hữu đã 
dần dần được di chuyển đến những vùng xa xôi, hẻo 
lánh và nhiều điều kiện khó khăn tiếp xúc. Trái lại 
những vị có tinh thần thỏa hiệp, luôn được cất nhắc 
đến những nơi mà thời gian qua đã là những điểm 
nóng của tổng giáo phận hoặc có nguy cơ là điểm 
nóng. Thậm chí, nhiều người giáo dân cho rằng những 
vụ di chuyển này cứ như kế hoạch được duyệt của 
nhà cầm quyền Hà Nội mong muốn.” 
 
Ðược biết, giáo dân Hàm Long xin được gặp đích thân 
vị tổng giám mục nhưng ông chỉ cho phụ tá ra tiếp. 
Theo Nữ Vương Công Lý, “Tiếp đoàn giáo dân là Ðức 
cha Phụ tá Lorenxo Chu Văn Minh, ngài đã ngồi nghe 
những nguyện vọng của giáo dân Hàm Long, nhận 
đơn của họ và nói đại ý rằng việc di chuyển các linh 
mục đã được bàn bạc và quyết định.”  
 
Ðịa chấn ở Quảng Nam báo động lở đất hàng lo ạt 
QUẢNG NAM (TH) – 
 Rạng sáng 23 tháng 11, hàng ngàn cư dân hai xã và 
một thị trấn ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 
hoảng loạn vì nghe nhiều tiếng nổ và nhà cửa rung lắc 
dữ dội. 

 
Vùng hạ lưu sông Tranh, nơi xảy ra nhiều tiếng nổ vì động đất. 

 

Một số nhân chứng cho biết cơn rung lắc kéo dài 
khoảng 5 phút đồng hồ. Trước khi xảy ra cơn chấn 
động, người dân đang say ngủ đã bị đánh thức bởi 
những tiếng nổ lớn ở phía công trình thủy điện Sông 
Tranh 2. 
 
Người dân hai xã Trà Tân, Trà Sơn và thị trấn Trà My 
thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đây 
là lần thứ năm nghe được những tiếng nổ lớn như thế 
từ đầu năm 2011 cho đến nay. 
 
Theo cán bộ của Viện Vật Lý Ðịa Cầu Việt Nam, chiều 
23 tháng 11, đó là trận động đất nhẹ, khoảng 3.5 độ 
Richter nên không gây nguy hiểm cho người dân. Tuy 
nhiên, cũng theo ông Cao Ðình Triều của Viện Vật Lý 
Ðịa Cầu Việt Nam thì đó là điều báo động bất thường 
cho thấy đới đứt gãy địa chất ở huyện Bắc Trà My 
đang đe dọa hoạt động mạnh. 
 
Còn theo Viện Ðịa Chất Việt Nam thì những cơn địa 
chấn đó có thể gây ra các vụ lở đất khủng khiếp tại 
vùng núi Quảng Nam. 
 
Theo tài liệu của viện này, huyện Bắc Trà My là nơi có 
nguy cơ xảy ra nạn lở đất rất trầm trọng. 
 
Theo viện này, các vùng: Hà Nội, Sài Gòn, Quảng 
Nam, Ninh Thuận nằm trên các đới đứt gãy có thể xảy 
ra động đất. Tuy vậy, độ động đất tại các vùng này 
không đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân 
vì chỉ vào khoảng 5.9 độ Richter là tối đa. 
 
Công an Thanh Hóa qu ăng lưới để bắt người vi 
phạm 
THANH HÓA (PL) -  Công an giao thông thành phố 
Thanh Hóa vừa tung ra độc chiêu: Quăng lưới bắt 
người lái xe gắn máy vi phạm luật giao thông. Chính 
thức áp dụng thủ thuật mới này từ ngày 28 tháng 10 
qua cho đến nay, độc chiêu này đã làm ít nhất 5 người 
nhập viện vì rơi vào lưới chụp của công an thành phố 
Thanh Hóa 
 

 
Chuẩn bị quăng lưới đón bắt người vi phạm giao thông 
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Người đưa ra độc chiêu này là đội phó đội cảnh sát 
giao thông thành phố Thanh Hóa. Sáng ngày 22 tháng 
11, ông này xem ra có vẻ hài lòng với “sáng kiến đầy 
hữu hiệu này”. 
 
Trả lời phỏng vấn của báo Pháp Luật Sài Gòn về 
“sáng kiến” quái chiêu có thể làm chết người vô tội, 
ông Tường cho rằng đó là biện pháp đầy hữu hiệu để 
ngăn chặn nạn đua xe. Theo ông, nạn đua xe diễn ra 
rầm rộ từ đầu năm 2010 mà thành phố Thanh Hóa 
không có cách nào dẹp được. 
 
Ông nói: “Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp từ 
việc dùng bàn chông để làm thủng bánh xe cho đến 
bắn bì rơm, bắn sơn... vào người quái xế nhưng vẫn 
không dẹp được nạn đua xe.” Cuối cùng thì ông này 
thú nhận đã dùng lưới quăng vào người đua xe, và 
trong nhiều trường hợp dùng lưới để chống lại người 
vi phạm luật giao thông. 
 
Ông này cũng cho hay, nhờ tung lưới như thế mà bắt 
được 30 người vi phạm giao thông. Sáng kiến này thật 
ra đã được áp dụng từ cuối năm 2009 và kéo dài cho 
đến hết tháng 11 này. 
 
Ông Tường còn thừa nhận đã mở cuộc huấn luyện 
các dân quân thực hiện biện pháp quăng lưới thay cho 
công an và “thấy họ làm mà run”. Mặc dù “run” nhưng 
ông Tường vẫn coi đây là biện pháp hết sức hữu hiệu 
để hạn chế việc vi phạm luật giao thông vì theo ông thì 
“quái xế” rất sợ bị “sa lưới”. 
 
Ông cũng cho biết có trình báo với Bộ Công An về 
việc thực hiện độc chiêu này. Vì cấp trên giữ thái độ 
im lặng nên công an giao thông thành phố Thanh Hóa 
“phấn khởi” tiếp tục quăng lưới dài dài.Ông còn nói 
thêm rằng ông sẽ đề nghị “nhân rộng” mô hình độc 
chiêu này trong nước vì thanh thiếu niên đua xe rất sợ 
bị “dính lưới”. 

Cũng theo báo Pháp Luật Sài Gòn, một loạt ý kiến 
phản hồi của bạn đọc kịch liệt chỉ trích biện pháp 
quăng lưới “ác ôn” mà họ nói một cách hoa mỹ là 
“phản cảm”. 
 
Nhiều độc giả cho rằng việc quăng lưới như thế rất 
nguy hiểm cho tính mạng của người lái xe kể cả 
những người ngồi sau, nhất là người lớn tuổi và trẻ 
em. Một ý kiến khác còn nói rằng việc quăng lưới bắt 
người vi phạm luật giao thông là hành động ấu trĩ và 
sẽ lần hồi biến đất nước Việt Nam thành một “ngư 
trường” mà bệnh viện không còn chỗ để chứa các nạn 
nhân. 

Cũng có ý kiến cho rằng người vi phạm luật giao thông 
là vi phạm hành chánh thì không thể bị “dí vào chỗ 
chết” một cách nhẫn tâm như thế. 
 
Hà Nội lại sắp đưa Gs. Phạm Minh Hoàng ra 
xử phúc th ẩm 
DienDanCTM 

 
 
Tin tức mới vừa nhận được hôm nay cho biết nhà cầm 
quyền Hà Nội đang chuẩn bị cho phiên xử phúc thẩm 
giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng vào ngày 29-11-
2011 tới đây. 
 
Giáo sư Phạm Minh Hoàng, nguyên giảng viên toán 
trường Đại học Bách khoa Sài Gòn, bị nhà cầm quyền 
CSVN kết án 3 năm và 3 năm quản chế, với tội danh 
gọi là "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 
theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự", trong phiên sơ thẩm 
hôm 10-08-2011 tại Sài Gòn. 
 
Trước bản án bất công qua một phiên xử chỉ kéo dài 4 
tiếng đồng hồ, chỉ vì những bài viết trên blog có nội 
dung bị cho là "xuyên tạc đường lối chính sách của 
Đảng và Nhà nước", ông Phạm Minh Hoàng và gia 
đình đã kháng án. 
Hồi tháng 10 vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội đã âm 
thầm định đưa ông ra xử phúc thẩm, và chỉ báo cho 
luật sư và gia đình biết trước ngày xử có 4 hôm, nên 
đã gặp phải sự phản đối của công luận, đặc biệt là của 
Tòa đại sứ Pháp ở Việt Nam, và sau đó buộc nhà cầm 
quyền đã phải hoãn vụ xử lại cho tới nay. 
 
Trong thời gian qua, từ sau bản án được áp đặt cho 
Gs. Phạm Minh Hoàng, các chính giới và tổ chức nhân 
quyền quốc tế đã đồng loạt lên án bản án mà Hà Nội 
dành cho vị giảng sư đại học và cũng là một blogger 
này, đồng thời áp lực Hà Nội trả tự do cho ông. 
 
Việc kết án Gs. Phạm Minh Hoàng cũng như các bản 
án khác dành cho các nhà hoạt động dân chủ tại Việt 
Nam chỉ vì họ bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa là đi 
ngược lại với quyền căn bản của công dân, theo bản 
Tuyên bố Nhân quyền Thế giới, và điều 19 của Công 
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ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, mà Việt 
Nam đã tham gia ký kết. 
 
Nhà cầm quy ền Hà Nội đã bắt đầu chi ến d ịch 
xóa dấu tích Tu vi ện Dòng Chúa C ứu thế Thái 
Hà 
Với 75 tỷ đồng được nhà cầm quyền Hà Nội duyệt đầu 
tư nhằm xóa dấu tích và chiếm cướp Tu viện Dòng 
Chúa Cứu Thế Thái Hà đã mượn trước đây, chiến 
dịch chiếm cướp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. 
Việc tiến hành những động tác nhằm xóa bỏ dấu tích 
Tu viện Thái Hà đã được bắt đầu từ 23h đêm 
16/11/2011, giờ Hà Nội. 
Tin Nữ Vương Công Lý nhận được (16/11/2011) theo 
giờ Hà Nội, nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa cảnh sát 
cơ động, công an, an ninh các loại và nhiều thiết bị, xe 
cộ vào khu vực Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế – 
Thái Hà nhằm bắt đầu chiến dịch làm thay đổi dấu 
tích, xóa bỏ tu viện đã mượn, nhằm mục đích chiếm 
cướp lâu dài. 
Nhiều xe chở Cảnh sát cơ động đã được tập trung về 
khu vực Nhà khách Bộ Công an ở gần Thái Hà, nơi 
trước đây đã nhốt chó nghiệp vụ trong vụ xử án 8 giáo 
dân ngày 8/12/2008. Đồng thời, nhiều loại xe máy đặc 
chủng, vật liệu… đã được chở vào Tu viện Dòng Chúa 
Cứu Thế Thái Hà. Nhiều phường xung quanh đã được 
chọn một số người để tối nay đến quấy phá ngăn chặn 
giáo dân nhằm bảo vệ cho việc cướp Tu viện. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Truyện Ngắn 

Máng cỏ của bé Dũng 
Đắc Khanh 

 

 

Dũng đứng tần ngần trước cửa hàng của bà Sáu. 
Hôm nào cũng thế, sau giờ tan học thế nào cậu bé 
cũng ghé qua của hàng này đề ngắm cái hang đá 
được bầy bán sau lớp cửa kính. Dũng mơ ước cái 
giây phút mua đươc máng cỏ bé nhỏ xinh đẹp này để 
làm quà cho mẹ vào dịp Giáng Sinh. 

Kể từ ngày ba Dũng đi học tập cài tạo, Dũng và mẹ 
sống trong căn nhà nhỏ đầy kỷ niệm ở Phú Nhuận. 

Ba Dũng là sĩ quan Dù quân lực VNCH. Sau ngày  
30/4/1975 ba bị đưa đi học tập ở mãi Tây Ninh.Dũng 
ghét nhất khi ai gọi ba nó là phàn động. Làm sao mà 
phàn động đươc, Dũng nghĩ thế, khi ba đội mũ dù đỏ 
lên, Dũng thấy ba oai lắm. Chả thế mỗi lần ba về phép 
thăm nhà ,cả xóm vồn vã hỏi thăm. Dũng cũng vẫn 
thường được nghe ba kể về những chiến công lẫy 
lừng của ba và các bạn chiến sĩ Dù. Với Dũng, ba là 
anh hùng và thật đáng kính phục. 
 
Mẹ Dũng trước đây là giáo sư một trường trung học 
tại Sài Gòn. Sau ngày mất nước, mẹ Dũng vẩn tiếp tục 
dạy học, nhưng sau đó vì chán ngấy mấy bài học 
chính trị rẻ tiền  bị bắt buộc phải nhồi sọ cho học sinh 
hàng ngày, mẹ Dũng tự nghỉ việc và ra đứng bán 
thuốc tây ở chợ trời. Cuộc sống tuy cưc khổ vì cả 
ngày phài dãi nắng dầm mưa, nhưng mẹ thấy thoài 
mái vì cảm thấy được tự do. 

Dũng nhớ những ngày đầm ấm của gia đình, nhất là 
vào dịp Giáng Sinh. Dũng nhớ nhất cái máng cỏ do ba 
làm. Ba Dũng rất khéo tay, năm nào ông cũng tự làm 
máng cỏ và đặt vào một chổ đẹp nhất trong phòng 
khách. Năm nào ba không về, ba cũng cố gắng nhờ 
người đem về cho mẹ con Dũng cái máng cỏ tự làm. 
Bây giờ ba phài đi tù cải tạo, đâu còn ai làm máng cỏ 
cho mẹ và Dũng  vào mùa Giáng Sinh. 
 Dũng biết mẹ buồn lắm vì lâu lâu thấy mẹ ra đứng 
bên cửa sổ nhìn về phương trời xa xăm. Mẹ đang nghĩ 

 

 

Danh ngôn 
 
- Yêu là lúc huyết áp tăng lên, tim đập mạnh, 
bộ máy hô hấp làm việc dồn dập. Nói chung 
rất nguy hiểm cho người yếu tim. 

THEO Y HỌC 
 
- Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn 
khi gặp một tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hòa 
dịu của hai trái tim, làm người ta say sưa và 
nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn. 

THEO TÂM LÝ HỌC 
 
- Tình yêu là hiện tượng hút nhau giữa hai 
điện tích trái nhau. 

THEO VẬT LÝ HỌC 
 
-Tình yêu là một loại phản ứng phát nhiệt. 

THEO HÓA HỌC 
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gì, ước gì… Chắc mẹ đang nghĩ đến ba và đang tự hỏi 
giờ này ba ra sao… Rồi mẹ sẽ cầu nguyện cho ba 
mau chóng được về với gia đình. 

Thấy mẹ cực khổ, Dũng thương mẹ khôn tả, nhưng 
với tuổi đời non nớt chưa quá 10, cậu bé không biết 
phải làm gì. Duy có một điều Dũng biết, đó là phải làm 
một việc gì đó cho mẹ vui lòng. Rồi tình cờ một hôm đi 
ngang qua cửa hàng bà Sáu, Dũng bất chợt  thấy cái 
máng cỏ được bầy bán nơi đây. Hình ảnh gia đình 
đầm ấm quây quần bên máng cỏ vào dịp Giáng Sinh 
năm xưa khiến Dũng nảy sinh ý định phài mua cho  
bằng được máng cỏ này. Dũng  tính nhẩm, từ bây giờ 
đến ngày Giáng Sinh, với số tiền mẹ cho để ăn quà 
sáng, chỉ cần nhịn một thời gian thì sẽ mua được món 
quà này.  

Hôm nay là ngày trọng đại của bé Dũng. Bởi sáng 
hôm nay, Dũng biết rằng mình đã đủ tiền để mua 
máng cỏ tặng mẹ. Ngồi trong lớp học mà Dũng thấy 
thì giờ như ngừng lại. Cậu bé nôn nóng chờ đến giờ 
tan học để chạy thật nhanh đến cửa hàng bà Sáu. 
Dũng cứ tưởng tượng đến giây phút thần tiên mua 
được máng cỏ, đem về đặt ngay ở phòng khách, đúng 
nơi mà Giáng Sinh xưa ba vẫn thường đặt.  Tối nay 
khi mẹ bước vào nhà, mẹ sẽ ngạc nhiên đến dường 
nào khi thấy một máng cỏ được trưng bày nơi phòng 
khách. Dũng sẽ kể cho mẹ nghe câu chuyện nhịn ăn 
quà sáng để dành tiền mua máng cỏ. Me sẽ cảm động 
và sẽ ôm chặt Dũng vào long và đặt lên má Dũng 
những nụ hôn trìu mến. Rồi sau đó hai mẹ con sẽ quỳ 
trước hang đá cùng nguyện cầu cho ba sớm được trở 
về. Cả nhà sẽ lại hưởng những ngày hạnh phúc, đầm 
ấm như xưa. Nghĩ đến đó lòng Dũng rộn lên một niềm 
vui khó tả. 

Tiếng chuông tan học vang lên lôi Dũng trở về hiện tại. 
Cậu bé vội vàng thu nhanh sách vở và chạy một mạch 
hướng đến cửa hàng bà Sáu. Gần tới nơi Dũng thấy 
hơi lạ. Sao người ta bu đông trước cửa hàng bà Sáu 
thế. Cố gắng lắm Dũng mới lách qua khỏi đám đông 
để bước vào trong.  Dũng đảo mắt dáo dác tìm bà Sáu 
nhưng không thấy bà Sáu đâu mà chỉ thấy mấy tên 
công an đang lố nhố trong cửa hàng.  

Thấy Dũng đứng sớ rớ, một tên công an hất hàm hỏi: - 
Thằng nhỏ kia, vào đây làm gì? 

Dũng lễ phép trả lời: - Dạ thưa chú, cháu muốn kiếm 
bà Sáu.  

Mấy tên công an bỗng cười phá lên, một tên trong bọn 
nói: - Muốn kiếm con mẹ Sáu hả? qua Mỹ mà kiếm, tối 
qua con mẹ đó vượt biên rồi! 

Rồi gã gằn giọng hỏi tiếp: - Mà mày muốn kiếm con 
mẹ Sáu làm gì? 

- Dạ cháu muốn kiếm bà Sáu để mua cái máng cỏ. 
Vừa nói Dũng vừa chỉ tay về hướng máng cỏ đang 
được bầy ở tủ kính phía trước.   

- Không có mua bán gì hết, con mẹ đó vượt biên rồi, 
nó là đồ phản động. Cái nhà này, tất cả mọi thứ trong 
nhà này bây giờ là của cách mạng, của nhân dân! 

Tên công an vừa nói vừa lấy tay đẩy bé Dũng ra ngoài 
đường. 

Tội nghiệp  thằng bé ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. 
Dũng chỉ muốn mua cái máng cỏ nhỏ bé kia để làm 
quà cho mẹ. Cậu bé nghĩ thầm: mình cũng là nhân 
dân mà, sao mấy chú công an kia xua đuổi mình quá 
vậy. Rồi nó giận lây qua bà Sáu. Tại sao bà Sáu 
không chịu vượt biên chậm đi một ngày, có phài là nó 
mua được máng cỏ này hay không. 

Trở về nhà, Dũng cảm thấy căn phòng khách sao mà 
trơ trọi và lạnh lẽo. Phải chi có máng cỏ để làm quà 
cho Mẹ, phải chi có máng cỏ để tối nay hai me con 
quỳ bên nhau cầu nguyện cho ba sớm trở về. Tất cả 
giờ đây chỉ là hư ảo. Nỗi đau khổ, uất nghẹn dâng 
trào. Dũng ngồi gục đầu lên bàn khóc nức nở và thiếp 
đi lúc nào không biết. 

Trong cơn mơ, Dũng bỗng thấy mình lạc vào một thế 
giới thần tiên trong một đêm đông giá lạnh. Đâu đó có 
tiếng nhạc vang lừng, rồi các thiên thần tươi cười 
chào đón. Xa xa một hang đá với máng cỏ bên trong 
có tượng Chúa Hài đồng và tượng Đức Mẹ  cùng các 
mục đồng chăn chiên vây quanh. Sao lạ quá, Dũng 
cũng thấy ba mẹ đang đứng ở đó và đang vẫy tay gọi. 
Làm sao diễn tả được nỗi vui mừng này!  Dũng chạy 
nhanh về hướng ba mẹ, rồi gục đầu vào lòng mẹ, ôm 
mẹ thật chặt như sợ mất đi vật quý báu nhất trên đời. 
Còn ba Dũng thì nhẹ nhàng soa đầu bé và ôn tồn hỏi: 
Dũng, con có khỏe không? 

Trong giấc ngủ mê, Dũng bất chợt nở một nụ cười 
mãn nguyện.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Thông báo Gian hàng T ết 
Hiện nay còn 2 gian hàng ch ưa có người 
ghi danh  

- Hàng bánh cuốn: giá tiền 100 euro 

- Gian hàng bánh mức: giá tiền 50 euro 

(mỗi gian hàng được 2 người vào bán không 
tính tiền, tự trả tiền vé vào cửa, sau đó đưa 
lại vé mua để ban tổ chức bồi hoàn lại tiền 
vé) 

Xin ghi danh qua E-mail và điện tho ại : 
E-mail:dtnguyen@congdonghoalan.com 

Telefoon : 023-5640166 
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Made in Vietnam 
      Tiểu Tử 

 
Lẽ ra bữa nay bác sĩ Lê không nhận bịnh nhân vì là 
ngày nghỉ trong tuần của ông. Nhưng hôm qua, trong 
điện thoại, nghe giọng cầu khẩn của người bịnh ông 
không nỡ từ chối. Người đó – ông đoán là một cô gái 
còn trẻ – nói chuyện với ông bằng tiếng Mỹ. Cô ta hỏi 
ông nhiều lần : 
- Có phải ông là bác sĩ Lee không? 
 Tên ông là Lê. Cái tên Việt Nam đó ở xứ Mỹ này 
người ta viết là "Lee", nên ông được gọi là "ông Lee" ( 
Li ). 
 Ông ôn tồn trả lời nhiều lần: 
- Thưa cô, phải. Tôi là bác sĩ Lee đây. 
- Phải bác sĩ Lee chuyên về châm cứu và bắt mạch 
hốt thuốc theo kiểu á đông không? 
- Thưa cô phải. 
- Có phải phòng mạch của bác sĩ ở đường Green 
Garden không? 
 Bác sĩ Lê, đã ngoài sáu mươi tuổi, tánh rất điềm đạm, 
vậy mà cũng bắt đầu nghe bực! Tuy nhiên, ông vẫn ôn 
tồn: 
- Thưa cô phải. Xin cô cho biết cô cần gì? 
 Giọng cô gái như reo lên : 
- Vậy là đúng rồi! Con Cathy bị bịnh suyễn nói bác sĩ 
chữa bịnh hay lắm. Cả nhà nó, kể luôn ba má ông bà 
nó đều đi bác sĩ hết. 
Đến đây thì ông bác sĩ già đó không kềm được nữa, 
ông xẵng giọng: 
- Cám ơn cô. Bây giờ xin dứt khoát cho tôi biết coi cô 
muốn cái gì? 
 Giọng bên kia đầu dây như lắng xuống: 
- Tôi xin lỗi bác sĩ. Xin lỗi. Tôi muốn xin bác sĩ cái hẹn 
cho ngày mai. Tôi bịnh… 
- Mai là ngày nghỉ trong tuần, phòng mạch không có 
mở cửa. Ngày khác vậy. 
- Ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi nữa, bác sĩ à. 
- Cô đã bịnh thì cứ xin nghỉ để đi bác sĩ, ngày nào lại 
không được! 
 Một chút im lặng ở đầu dây bên kia rồi giọng người 
con gái bỗng nghe thật buồn: 
- Họ đâu có cho nghỉ, bác sĩ. Họ nạt vô mặt: "Mầy 
muốn nghỉ thì mầy nghỉ luôn đi. Thiếu gì đứa muốn 
vào làm chỗ của mày. Mày biết không?" 

 Giọng nói như nghẹn ngang ở đó, rồi tiếp: 
- Không có việc làm là chết, bác sĩ à… 
Ông bác sĩ già làm thinh, suy nghĩ. Đầu dây bên kia, 
cô gái van lơn: 
- Xin bác sĩ thông cảm. Tôi sợ bịnh nặng hơn, không  
đi làm nổi nữa là mất việc. Xin bác sĩ thông cảm. Xin  
thông cảm. 
- Ờ thôi, để tôi ráng giúp cô. Sáng mai, chín giờ. 
 Phòng mạch của tôi ở số… 
- Cám ơn bác sĩ. Cám ơn! Con Cathy có chỉ phòng  
mạch của bác sĩ rồi. 
- Xin lỗi. Cô tên gì? 
- Kim. K, I, M. 
 Bác sĩ Lê vừa ghi vào sổ hẹn vừa nghĩ:"Tội nghiệp! 
Chắc lại đi làm lậu nên mới bị người ta hâm he như 
vậy. Theo cách phát âm thì cô này có vẻ là người á 
đông. Tên Kim chắc là Đại Hàn. Để mình phải phone 
lại cô Cathy hỏi cho chắc ý kẻo gặp thứ lưu manh 
thừa dịp ngày nghỉ không có cô phụ tá, nó gài bẫy 
mình thì khổ!" 
Đúng chín giờ, chuông cửa phòng mạch reo. Ông bác 
sĩ già bước ra mở cửa. Đứng trước mặt ông là một cô 
gái á đông còn trẻ, ăn mặc theo kiểu "punk": quần áo 
có tua có tụi, tóc dựng đứng hỗn loạn như con gà 
xước, đeo nhiều vòng sên bằng bạc to như dây lòi tói, 
đầy cổ đầy hai cườm tay, mang cái xắc đỏ cũng có tua 
có tụi. Bác sĩ Lê, quá đỗi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì, 
thì cô gái nói bằng tiếng Mỹ rất lưu loát: 
- Chào bác sĩ. Tôi là Kim, bịnh nhân đã gọi điện thoại 
cho ông hôm qua. Tôi có làm cho bác sĩ chờ không? 
 Bác sĩ Lê chưa hết ngạc nhiên, trả lời một cách máy 
móc:"Không! Không!" Rồi ông bước tránh qua một 
bên: " Mời cô!" 
 Vào phòng mạch, ông đưa cho cô cái áo blouse trắng 
ngắn tay: 
- Cô đến phía sau bình phong bỏ hết quần áo chỉ mặc 
quần lót thôi, rồi khoác ngược áo blouse này, lưng áo 
nằm về phía trước. 
 Trong lúc cô gái loay hoay làm theo lời dặn, ông bác 
sĩ già gọi phone về nhà, nói bằng tiếng Việt: 
- Bịnh nhân của anh tới rồi, đang thay đồ. Chắc một 
giờ nữa là xong. Em đợi anh về rồi mình đi chợ. 
Cô gái bỗng ló đầu ra khỏi bình phong mỉm cười nhìn 
ông, gương mặt thật rạng rỡ, định nói gì nhưng rồi 
không nói, thụt đầu vào tiếp tục cởi quần áo. 
 Một lúc sau cô ta bước ra, mắt ngời lên sung sướng, 
nói bằng tiếng Việt, giọng như reo lên: 
- Bác sĩ là người Việt Nam mà con cứ tưởng là người 
Tàu! Tên "Lee" nghe Tàu trân! 
- Ủa! Vậy mà tôi cứ nghĩ cô là người Đại Hàn chớ! 
Rồi cả hai cùng cười, cái cười rất sảng khoái. Tình 
đồng hương trên đất khách bỗng thấy thật ấm, thật 
đầy…Ông bác sĩ già nhìn cô bịnh nhân trẻ mặc áo 
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blouse trắng đứng trước mặt ông mà không còn thấy 
cô gái "punk" hồi nãy nữa! 
 Ông đưa cho cô cái dĩa, rồi vừa chỉ cái giường cao 
vừa nói:  
- Cô cởi hết đồ nữ trang để vào đây, rồi lên nằm trên 
này để tôi chẩn mạch. 
 Cô gái làm theo như cái máy. 
 Phòng mạch được trang trí rất đơn sơ, nhưng thật 
yên tịnh. Trong không khí có mùi thơm dìu dịu của 
moxa (ngải cứu, đốt lên để hơ huyệt). Cái giường 
khám bịnh cao ngang tầm tay của bác sĩ. Ở một đầu 
giường có gắn thêm một vòng bằng da để chịu cái đầu 
của bịnh nhân, và khi bịnh nhân nằm sấp để châm 
cứu trên lưng thì mặt người bịnh nằm trọn trong vòng 
da. Như vậy, người bịnh không cảm thấy khó chịu nhờ 
khoảng trống ở giữa vòng da giúp người bịnh vẫn thở 
đều đặn và mắt được nhìn thoải mái xuống sàn nhà. 
 Bác sĩ đặt hai bàn tay lên cánh tay trần của cô gái, ôn 
tồn hỏi: 
- Cô bịnh làm sao? Nói tôi nghe. 
- Con ngủ không được, đêm nào cũng trằn trọc tới 
khuya. Hay bị chóng mặt. Đang đứng làm việc, tự 
nhiên muốn sụm xuống làm sợ toát mồ hôi. Con lo 
quá, bác sĩ. Mất việc làm chắc con chết quá, bác sĩ! 
Ông Lê bóp nhẹ cánh tay bịnh nhân: 
- Cô yên tâm. Có tôi đây. Mà…cô có uống rượu 
không? 
- Không. Dạ thưa không. 
- Cô có hút thuốc không? 
- Dạ thưa có. Hút cũng nhiều… 
- Cô có xì ke ma túy gì không? Nói thiệt tôi nghe. 
- Mấy thứ đó con không dám rớ. Hồi ở bên nhà thằng 
anh con chết vì ba cái thứ ôn dịch đó, bác sĩ à. Vì vậy, 
con sợ lắm! 
- Cô le lưỡi tôi coi. 
 Bác sĩ khom xuống nhìn rồi nói: 
- Ùm. Được rồi. Bây giờ cô nằm yên, để hai tay xuôi 
theo thân mình, nhắm mắt, thở đều đặn. 
 Ông bác sĩ già đứng cạnh giường đặt mấy đầu ngón 
tay lên cườm tay cô gái, chăm chú bắt mạch. Một lúc 
sau, ông bước vòng qua phía đối diện bắt mạch tay 
bên kia. Bộ mạch nói lên một sự rối loạn tâm thần. Cô 
gái này chất chứa quá nhiều ẩn ức nên sanh bịnh. 
Ông nhìn cô gái đang nhắm mắt thở đều: gương mặt 
Việt Nam đó, bỏ đi món tóc "punk", vẫn toát ra nét nhu 
mì dễ thương. Ông cảm thấy tội nghiệp cô bịnh nhân 
trẻ này và thắc mắc không biết hoàn cảnh nào đã đưa 
đẩy cô ta trôi qua xứ Mỹ để có một cuộc sống mà ông 
đoán là thật bấp bênh, qua cuộc nói chuyện trong điện 
thoại. Ông nói: 
- Bây giờ, cô nằm sấp xuống để tôi châm trên lưng. 
 Cô gái mở choàng mắt nhìn ông, mỉm cười, một nụ 
cười đầy tin tưởng. Ông bác sĩ nói tiếp: 

- Cô đừng sợ. Châm không có đau. Còn nhẹ hơn kiến 
cắn nữa. 
 Cô gái trở mình nằm sấp, hai vạt áo blouse rớt xuống 
hai bên, bày ra cái lưng thon thon với nước da ngà 
ngà. Theo thói quen, trước khi châm, bác sĩ vuốt lưng 
bịnh nhân vài lần để bịnh nhân đỡ bị stress. Lần này, 
khi vuốt xuống thắt lưng, ông để ý thấy dưới làn vải 
mỏng của quần lót có một vết bầm nằm vắt ngang 
phía trên của mông. Ngạc nhiên, ông hỏi : 
- Cô bị ai đánh hay sao mà bầm vậy? 
 Cô gái cười khúc khích: 
- Bác sĩ coi đi! 
 Ông già kéo quần lót xuống một chút, thì ra không 
phải vết bầm mà là hàng chữ xâm màu chàm: Made in 
Vietnam! Ông bật cười, vừa kéo lưng quần lót lên vừa 
nói: 
- Cha…Bạo quá há! 
 Cô gái hơi rút cổ cười khúc khích vài tiếng nữa rồi im. 
Chắc cô đang sống lại với một vài kỷ niệm nào đó. 
Ông bác sĩ già áp hai lòng bàn tay lên lưng bịnh nhân, 
nhưng bây giờ sao ông không còn thấy cười được 
nữa. Hàng chữ "Made in Vietnam" nhắc cho ông rằng 
con người nằm đây là sản phẩm của quê hương ông, 
cái quê hương đã mấy chục năm xa cách, cái quê 
hương mà ở đó ông không còn ai để nhớ, nhưng ông 
còn quá nhiều thứ để nhớ. Những thứ cũng mang dấu 
ấn "Made in Vietnam", từ con trâu cái cày, từ mảnh 
ruộng vườn rau, từ hàng cau rặng dừa, từ con đường 
đất đỏ đến con rạch nhỏ uốn khúc quanh quanh… 
Chao ơi! Bỗng nhiên sao mà nhớ thắc thẻo đến muốn 
trào nước mắt… 
Ông bác sĩ vuốt lưng cô bịnh nhân thật chậm để cho 
niềm xúc động lắng xuống tan đi. Ông có cảm tưởng 
như ông đang sờ lại được quê hương, có chỗ cao chỗ 
thấp, có phù sa đất mịn…Tự nhiên, ông muốn nói lên 
một tiếng "cám ơn". Ông muốn cám ơn cô bịnh nhân 
đã mang quê hương đến với ông bằng hàng chữ nhỏ 
xâm trên bờ mông, chỉ vỏn vẹn có một hàng chữ nhỏ. 
Và ông cũng muốn nói với cô, nói một cách thật tình, 
không văn chương bóng bẩy, nói như ông nói cho 
chính ông, vỏn vẹn chỉ có một câu thôi: "Tôi cũng 
made in Vietnam đây!" Nhưng rồi ông làm thinh tiếp 
tục vuốt lưng người bịnh. Ông biết rằng cô gái không 
thể nào hiểu được ông, một bác sĩ già vừa quá sáu 
mươi, đã gần nửa tuổi đời lưu vong trên xứ Mỹ, có 
đầy đủ tiền tài danh vọng mà cũng xâm hàng chữ 
"Made in Vietnam", xâm ở trong lòng… 
Bác sĩ im lặng dò huyệt châm kim. Bỗng cô bịnh nhân 
nói, giọng buồn buồn, làm như cô vừa xem lại hết một 
đoạn phim đời nào đó: 
- Thằng bồ của con xâm cho con để làm kỷ niệm hồi 
tụi này còn ở Louisiana. Ảnh là thợ xâm… 
- Ủa! Rồi sao bây giờ cô ở đây? 
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- Con theo ba má con dọn về Cali, ổng bả nói ở Cali 
bạn bè nhiều làm ăn dễ. 
- Ờ…người Việt mình thích ở miền nam Cali lắm. 
 Ngừng một chút bác sĩ lại nói, trong lúc hai tay vẫn  
tiếp tục châm kim: 
- Ở Cali khí hậu tốt hơn nhiều tiểu bang khác.Mà…ba 
má cô làm gì ? 
Cô gái làm thinh một lúc mới trả lời, giọng ngang 
ngang : 
- Qua đây rồi ổng bả đá đít nhau. Bả lấy thằng Mễ chủ 
pressing , còn ổng thì chó dắt ổng ôm được một bà Mỹ 
goá chồng có tài sản. 
- Vậy rồi cô ở với ai? 
- Với ba con. Bà Mỹ cho con đi học college, ba con lái 
xe đưa rước. 
- Vậy mà sao hôm qua, trong phone, cô nói cô đi làm? 
 Giọng cô gái như nghẹn lại: 
- Khổ lắm bác sĩ. 
Cô ngừng một chút để nén xúc động rồi nói tiếp: 
- Ba con ỷ có bà Mỹ nuôi, không chịu đi làm. Tối ngày 
cứ đi nhậu với bạn bè, rồi nay đổi xe, mai đổi xe…Con 
nói ổng, chẳng những ổng không nghe mà còn chửi 
con: "Tiên Tổ mày! Tao đem mày qua đây đặng mày 
dạy đời tao hả!" 
Lại ngừng một chút mới nói được, nói như trút hết ẩn 
ức còn lại: 
- Có lần ổng xáng cho con mấy bạt tay đau điếng… 
Rồi nghẹn ngào : 
- Lần đó, con bỏ nhà đi hoang… 
Nói xong, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một cái 
như vừa làm xong một việc gì thật khó! 
 Ông bác sĩ im lặng, tiếp tục châm, mà nghe thương 
hại cô bịnh nhân vô cùng. Cô ta cỡ tuổi con gái út của 
ông. Con gái út của ông đang học đại học, còn cô này 
thì đang sống trong hoàn cảnh quá bấp bênh. Cả hai 
đều Made in Vietnam hết! 
 

 
 Châm xong, ông đặt tay lên cánh tay trần của bịnh 
nhân, vuốt vuốt như vuốt tay một đứa con đang cần 
được vỗ về an ủi: 
- Cô cứ nằm yên như vầy độ mười lăm phút, nghen. 
 Tiếng "dạ" bỗng nghe như đầy nước mắt. 

 Sau khi gỡ kim, ông bác sĩ bóp tay bóp chân bịnh 
nhân một lúc rồi nói: 
- Bây giờ thì cô mặc quần áo vào được rồi. 
 Cô gái ngồi lên nói "cám ơn" mà đôi mắt vẫn còn 
mọng nước. Cô bước vào sau bình phong, chậm rãi 
mặc quần áo, làm như cô muốn những xúc cảm hồi 
nãy có thời gian để thấm sâu vào lòng… 
 
Khi cô bước ra, gương mặt cô đã trở lại rạng rỡ. Cô 
mỉm cười nhìn ông bác sĩ, rồi, vừa mở cái xắc đỏ vừa 
hỏi: 
- Bao nhiêu vậy, bác sĩ? 
- Không có bao nhiêu. Chừng chữa xong rồi cô hãy 
trả. 
- Bác sĩ cho con trả mỗi lần, chớ đợi hết bịnh, tiền đâu 
con trả. Cái thứ đi làm lậu như con… 
- Cô yên tâm. Rồi mình tính. 
 Ông bác sĩ đưa dĩa nữ trang: 
- Cô đừng quên mấy thứ này. 
 Cô gái phì cười, không đeo vào người mà trút hết vào 
xắc, rồi hỏi: 
- Chừng nào con trở lại nữa, bác sĩ? 
- Tuần tới, cũng ngày này giờ này. 
 Bác sĩ mở tủ thuốc, chọn lấy ra hai chai có dán nhãn 
sẵn, trao cho bịnh nhân: 
- Trên nhãn có ghi liều lượng: mỗi ngày, cô uống sáng 
trưa chiều, mỗi thứ hai capsule. 
 Ra đến cửa phòng mạch, ông bác sĩ già cầm bàn tay 
cô bịnh nhân trong hai bàn tay của ông, lắc nhẹ: 
- Bớt hút thuốc đi, nghen! Từ từ rồi tôi sẽ chữa cho cô 
vụ ghiền thuốc nữa. 
 Ngập ngừng một chút rồi ông nói, giọng ôn tồn: 
- Tôi muốn nói với cô điều này… 
Cô gái chớp chớp mắt chờ. Chắc là lần đầu tiên cô 
được một ông già cầm tay một cách ân cần như vậy. 
Bác sĩ nói: 
- Mình là người Việt Nam, ăn mặc theo "punk" không 
hạp với con người với bản chất của mình chút nào 
hết. Cô đâu có xấu mà cô làm cho xấu đi, uổng lắm! 
Mình phải xứng đáng là Made in Vietnam, chớ cô. 
 Cô gái nhìn vào mắt ông bác sĩ, không nói gì hết, chỉ 
siết tay ông già một cái thật mạnh, rồi bước ra xe, một 
chiếc xe hơi cũ mèm phải đề tới bốn lá §n mới nổ 
máy! 
  Ông bác sĩ Lê ngồi uống cà phê với tôi ở khu Phước 
Lộc Thọ ( Orange County – Nam Cali ). Ông kể tiếp : 
- Anh biết không, lần sau cô Kim đến phòng mạch, ăn 
mặc chải gỡ rất dễ thương. Chẳng có chút gì "punk" 
hết! Lần khám bịnh đó, tôi có hỏi cổ sao không về 
sống với thằng bồ ở Louisiane có phải hơn là sống cù 
bơ cù bất ở Cali. Cổ nói như mếu: "Ảnh có vợ rồi".  
Tôi biết: như vậy là cổ kẹt thiệt. Tôi đem chuyện này 
kể cho vợ tôi nghe. Bả cảm động lắm nên đề nghị giúp 
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tiền cho cổ học một cái nghề gì đó, uốn tóc, làm nail 
chẳng hạn, để có công ăn việc làm vững chắc hơn là 
đi làm lậu tầm bậy tầm bạ. 
Tôi nói chen vào: 
- Chắc gì cổ chịu. Nghe anh kể, tôi đoán chị này cũng 
tự ái lắm. 
- Anh nói đúng. Cổ từ chối hoài. Sau nhờ vợ tôi mời cổ 
về nhà khuyên nhủ, coi như là trong thân tình, cổ mới 
chịu. Hôm đó, cổ ôm vợ tôi vừa khóc vừa nói: "Con 
cám ơn ông bà. Cám ơn ông bà." 
- Sau đó cổ có đi học thiệt không? 
- Có. Học làm nail. Học giỏi nữa là khác. 
- Cổ bây giờ ra sao rồi ? 
- Mới đầu làm thợ, làm công cho người ta. Bây giờ 
vừa làm thợ vừa làm chủ. Khá lắm! 
- Mừng cho cổ, há! 
- Cổ xách đồ nghề tới làm nail cho vợ tôi, con út và hai 
con dâu tôi thường lắm. Làm không lấy tiền. Cổ cứ nói 
với mấy con tôi: "Tôi chịu ơn ông bà bác sĩ biết đời 
nào mới trả cho hết, mấy cô biết không? Tôi không 
dám nói ra, chớ mỗi lần tôi cầm bàn tay của bà bác sĩ 
để làm nail, tôi vẫn nghĩ không có bàn tay này thì làm 
gì tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh của tôi hồi đó để có 
những gì tôi có hôm nay…" 
- Dễ thương quá! 
- Noël, ngày Tết…cổ đều mang quà đến tặng vợ  
chồng tôi. 
- Con người ở có tình có nghĩa quá, anh há! 
- Đã hết đâu! Cổ còn nhớ đến ngày giỗ của ba má tôi nữa. 
Mấy ngày đó tụi con tôi có đứa quên chớ cô ta không bao 
giờ cô ta quên. Ngày đó, cô đem đồ tới cúng và ở lại 
phụ vợ tôi nấu nướng dọn giẹp nữa. Cho nên vợ tôi 
quí cô ta lắm! 

 Nói xong, bác sĩ Lê vỗ vai tôi, cười: 

- Anh thấy không? Cô ta mới đúng là "Made In 
VietNam" đó! Còn nguyên chất, hè! 

 Ông Lê vui vẻ cầm tách cà phê vừa nhâm nhi vừa 
nhìn quanh. Người Việt Nam đi đầy trong thương xá. 
Cung cách có hơi khác nhưng nói năng thì y hệt như ở 
bên nhà. Một vài tiếng chửi thề rớt rơi đây đó, nghe rất 
tự nhiên. Bỗng ông quay sang hỏi tôi mà nghe như 
ổng tự hỏi ổng: 

- Không biết ở xứ Mỹ này, đồng hương lưu vong, có ai 
lâu lâu nhớ lại rằng mình "Made in Vietnam", không? 

- Có chớ anh! Nhưng cũng có người chẳng những 
không nhớ mà còn tự đóng cho mình con dấu "Made 
In USA" nữa, anh à. Thứ đó bây giờ thấy cũng nhiều! 

 Tôi đưa tách lên môi uống ngụm cà phê cuối cùng, 
bỗng nghe cà phê sao mà thật đắng… 

 

 

Khúc hát chìm sâu  
Truy ền tho ại về một khúc tình ca 

... dù mai tiếng hát chìm sâu,  
tình vẫn như ngày nào 

Trần Đình Quân  

1. Người nhạc sĩ đứng yên lặng vô hồn, môi vu vơ nụ 
cười vắng xa không định. Ông ngơ ngác nhìn thân 
hữu bạn bè trong đêm nhạc vinh danh mình. Họ say 
sưa hát bài ca đã đưa ông thành danh từ mấy mươi 
năm trước. Tiếng hát luyến lưu lời tự tình say đắm 
thuở thanh xuân của người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh 
ngân vang. Tiếng hát xoáy động, đẩy trôi ông xa hơn 
vào cõi im riêng quên lãng. Ánh mắt ngu ngơ không 
đọng vướng kỷ niệm làm thê thiết hơn hình ảnh ông 
đơn chiếc giữa bầy bóng mờ nhân ảnh cuồng quay. 
Người vợ hương sắc còn vương trên nhân dáng, 
ngượng ngần đứng bên ông dưới ánh đèn màu, đưa 
tay vẫy chào đám đông rồi dẫn người nhạc sĩ trở về 
ngồi bất động trên chiếc ghế ở cuối sân khấu. 

Người đàn bà ngồi ở cuối hàng ghế khán giả dành 
riêng cho cựu giáo sư có thời dạy chung trường với 
người nhạc sĩ. Bà ngồi im lìm, mắt ngấn lệ đăm nhìn 
ánh mắt ngơ dại của người thầy nhạc sĩ không còn trí 
nhớ. Lòng bà chìm sâu trong niềm hoài động không 
cùng. Hơn bốn mươi năm... Đời người như con đò 
nhỏ loay hoay trên từng nhánh sông đời. Những con 
đò dọc, đò ngang, trôi xa gặp gỡ chia lìa. Mỗi người 
ngụp lặn trong bến nước đời riêng, thấm đẫm giọt 
hồng hạnh trùng phùng hay hụt hơi mê đắm. Và 
những cơn mơ rớt lại. Đâu đó im lắng dưới lớp thời 
gian hằn phiến tích, giấc mộng tưởng đã vùi sâu vẫn 
xanh hơi bởi mong được đoái hoài. 

Năm tháng dạy chung trường, rộn ràng với niềm hạnh 
phúc ân cần đang đến với mình, bà yên tâm cất xếp 
tấm áo tơ lòng rung động thời sinh viên diễm mộng 
vào đáy sâu mê cung kỷ niệm. Đã qua rồi những chiều 
Thừa Phủ ngồi chờ Thương Bạc, hắt hiu bóng nắng 
trên nóc hàng cây long não lối về Ga. Qua rồi đêm 
Bến Ngự chờ gió lên cho bơ vơ tóc lộng. Qua rồi cơn 
mộng đầu, đẹp hão huyền...  

Bà chuyển trường đi xa theo chồng, theo cuộc đời 
mình không một gợi nhớ. Bốn mươi năm. Gia đình. 
Sự nghiệp. Chồng con. Trong căn nhà hạnh phúc giản 
đơn mà bận bịu đã không còn nơi trú ngụ cho nỗi 
buồn vui ngày tháng cũ. 

 Gần đây người học trò cũ của một thời Đà Nẵng đến 
tìm thăm. Câu chuyện thương tâm về căn bệnh nan y 
của người thầy nhạc sĩ tài hoa khiến bà quá đỗi buồn 
lòng. Nhìn cành hoa hải đường trên tay cô giáo, người 
học trò ý nhị nhắc đến sắc màu tươi thắm của giàn 
hoa bên lối vào ngôi nhà nhỏ trên thượng thành gần 
Cửa Thượng Tứ. 
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Ngõ ban sơ hạnh ngân dài. Cổng xô còn vọng điệu tài 
tử qua (1) ... Ngõ Hạnh. Người đàn bà thả cành hoa 
đỏ vào bình, nghe lòng mình thầm nói. Màu hoa chiều 
nao vụt nở trong ý nghĩ bà tươi tắn linh động như cánh 
bướm vờn bay trên ngả hoàng thành thơm ngát 
hương sen.  

Buổi chiều dài theo chuyện đời đắm say sôi nổi của 
người nhạc sĩ luôn sống trọn vẹn cho tình cảm địa 
chấn cuồng xoay. Từng bụi hoa giọt-nắng nương dài 
theo lưng đồi trước nhà như chiếu trải gọi mời người 
về trong bát ngát hương vàng kỷ niệm. 

2. Đường Trần Thúc Nhẫn, lối về chợ Bến Ngự, lở bờ 
gập ghềnh bước chân khuya. Mùi hoa bạch trang, hoa 
bưởi, từ một góc nào đó trong khu vườn sâu Viễn Đệ 
đưa hương thơm ngát vào những đêm trăng. Con 
đường ngắn từ ngày có cô học trò Quảng Nam ra trọ 
học đã dài thêm bước chân của nhiều chàng trai Huế. 
Có chàng trai Quốc Học ôm đàn đến giữa đời nàng 
đằm thắm khúc tình ca. Mỗi hoàng hôn chàng nhạc sĩ 
trẻ tuổi lang thang từ Thành Nội, qua cầu Trường 
Tiền, qua Đồng Khánh Quốc Học, theo đường Lê Lợi 
đi đến Bến Ngự, lang thang mong ngóng gió lên cho 
bềnh bồng giai điệu khúc Giang Châu. Chiều nay ai có 
về miền thùy dương... Chàng tự hỏi để nghe lòng vun 
tiếng hát. Tình yêu rộn ràng cơn lốc cuốn xoay mùa 
của trời của đất. Để ý chi tới cơn nắng hạ giữa mùa 
thu hay khung trời mây mù giăng kín sáng mùa xuân. 
Chỉ còn mùa tình đơm mật ngọt, mùa hoa yêu đương 
rộn rã môi cười. Chỉ còn dáng em ngồi học bài, tóc 
ngắn rơi hờ lên trang sách để nghiêng nghiêng hàng 
dậu ướp hương đêm mắt ai thắp mộng đăm nhìn. 
Không gian lắng đọng, thời gian ngừng trôi, trăng 
chong đèn khơi vơi ước mơ chàng được làm ngọn 
đèn dầu soi sáng đôi mắt em sầu đẹp liêu trai. Chỉ còn 
bước chân sè sẹ vườn đêm, khơi động hương mùi 
ngải cứu... Còn lại bát ngát đêm và mắt em ngước 
nhìn lai láng trăng sao. Còn lại tiếng hát gọi mời. 

Cô học trò xứ Quảng níu tà áo lụa qua chuyến đò 
ngang, khép nép chân đi cuống quít buổi chiều bến 
nước Vân Lâu. Cô bước trong hương sen qua cổng 
thành lộng gió, nương theo lối phượng ray rứt ve sầu, 
rồi cheo leo lối đá có rực rỡ giàn hoa tím trước mái 
nhà đơn sơ chót vót thượng thành. Từ cao điểm tình 
yêu, cô gái rộn ràng nhìn dòng sông Hương lặng lờ 
uốn khúc dưới chân và nghe tiếng nhạc lòng mình hòa 
điệu cùng tiếng đàn của người nhạc sĩ tài hoa.  

Qua không gian thời gian đẹp như ngày xưa  
Mắt trong xanh và tóc vờn mây mùa thu 
 Hôm nao nắng vàng về bướm lượn nhạc rộn ràng  
Tâm tư mình phơi phới đến mùa hẹn cùng sang...(2) 
Tình yêu đầu đời mãnh liệt, đắm say, đã giúp chàng 
viết lên những nốt nhạc huyền thoại. Thế rồi khúc tình 
ca không còn là của riêng nàng. Niềm thương xứ Huế 
của cô gái Quảng Nam đã trở thành Khúc Tình ca Xứ 
Huế của mọi người. Nàng ca sĩ trẻ đẹp đất Thần Kinh, 

Dạ Ái, cất tiếng nỉ non ngậm ngùi ru lòng người man 
mác bâng khuâng, khắp phố phường bãi sông bến 
nước.  
Chàng nhạc sĩ bỏ Huế mà đi. Đàn vác trên vai, người 
thanh niên bước ra khỏi bóng cổ thành. Chàng đi trong 
tiếng chuông chờ sáng vọng ngân, lặng lẻ bóng trăng 
hoàng thành mơ hồ trải lên đền miếu trùng vây. Có lẽ 
một lúc nào đó chàng đã dừng lại bên cầu, bâng 
khuâng nghĩ về miền thùy dương bỏ lại, xanh ngời một 
thuở lớn lên. Chàng bồi hồi thương tưởng đôi mắt đẹp 
bên tê sông đã bao chiều làm ngơ ngẩn bóng hoàng 
hôn tả ngạn. Chàng nghe tiếng bước chân mình hụt 
hẫng ra đi mà lòng đã chớm âu lo một ngày về ngỡ 
ngàng khách lạ...  
Hoàng hôn rơi ngơ ngẩn hàng thùy dương 
Lạnh lùng trong bóng chiều dòng sông Hương 
Trường Tiền qua mấy nhịp mờ trong sương 
Ngỡ ngàng khách thấy hồn buồn mênh mang... (2) 

Tiếng đàn đã im xa, âm hưởng khúc tình ca cũng buồn 
như tiếng Nam Bình buông trên dòng đời xuôi ngược. 
Trên từng đỉnh chiều Nam Giao chót vót cô đơn, ánh 
mắt người ở lại lặng nhìn về cuối con dốc xa, khuất 
lấp dòng sông trôi để lại dư âm trên lòng thuyền nghe 
não nuột mơ hồ tiếng hát Giang Châu (3)... Tiếng hát 
lửng lơ lời lỗi hẹn để chiều Bến Ngự, lặng lờ từng thân 
cầu trắng bắc qua sông, mong chờ người về cho xao 
xuyến gió lên.  

Ai ra đi mà quên ngày xưa đẹp sao 
Bên ven sông còn nguyên màu hoa chiều nao 
Trăm năm vẫn hẹn thề nối lại vạn nhịp cầu 
Xa nhau lòng thương nhớ mai về đẹp lòng nhau...(2) 

Nàng Tây Thi đẹp khuynh thành, thướt tha vũ điệu 
trong đêm văn nghệ cuối năm sáu-mươi do trường Đại 
Học tổ chức đã làm xao xuyến tâm hồn bao chàng 
sinh viên Huế Quảng... Xa rồi những chuyến đò 
ngang. Cô sinh viên xứ Quảng yên lòng làm người ở 
lại với miền thùy dương êm đềm dòng Hương Giang 
đẹp nguyên sơ và từng mùa hoa thắm thiết hương 
yêu... 

Vài năm sau họ tình cờ về dạy học chung trường ở Đà 
Nẳng. Tình yêu thuở đầu đời chỉ còn là bóng mây hoài 
niệm. Màu hoa chiều nao bên dòng Hương xưa đã 
phai sắc biệt tăm theo một cung thương đứt đoạn 
đành trên phiếm chùng tơ cũ. Trong tiệc cưới của cô 
bạn đồng nghiệp, người thầy nhạc sĩ đã dí dỏm ôm 
đàn hát bài Bốn Chú Chuột Đưa Xác Con Mèo. Một kỷ 
niệm riêng chỉ cô học trò trong Quảng ra Huế học năm 
nào biết được. Nốt trầm cuối cho một khúc tình ca... 

Còn có một miền thùy dương trong tâm tưởng mà 
chàng nhạc sĩ phiêu bồng mãi cưu mang bên mình. 
Vùng đất tình lãng mạng nguyên vẹn màu hoa ven 
sông chảy qua từng đêm mộng. Vườn dâu xanh (2) từ 
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cuối một dòng sông và ánh trăng vàng ngây ngất nội 
thành lượn lờ âm vang tiếng cười trên đường về hoa 
nở đẹp môi cười (2) như thôi thúc chàng dong bước 
trở về.  

Bên cấm thành dưới màu trăng khuê các, quên mình 
là ông thầy đi chấm thi, người nhạc sĩ cất tiếng 
trương-chi, sôi nổi ôm đàn hát những dòng nhạc say 
đắm hẹn thề cho một bóng dáng đài trang lòng đang 
rộn ràng sau the trướng lầu cao. Cuộc tình xa hơn 
quãng đường Huế-Sài Gòn, dài hơn những chiều cuối 
tuần thăm viếng quân trường Thủ Đức. Thế nhưng 
đoạn cuối chuyện tình cũng lửng lơ như câu hát lãng 
mạn ngày nào.  

Màu chiều hay là màu mắt em tôi. 
 Nhạc chiều hay là tiếng hát em tôi 
Rừng chiều hay là suối tóc em tôi... (2)  
Mây thì bay. Mây trời trôi vô định. Quyến luyến một 
giai nhân mang tên loài yến oanh làm đắm say lòng 
thanh xuân, chàng đã vay mượn lời thơ bạn tương tư.  
Hồn ta theo một loài chim nhỏ 
Bay lạc vào sương khói mịt mờ (3)...  
Cánh chim bay xa, tận vùng cuối biển Thái Bình. Từ 
miền đất xa quê, nhớ nhà nhớ phố, khúc tình ca ngày 
cũ đã gạn khơi lại hương xưa. Một thoáng nàng trong 
đáy sâu kỷ niệm chợt rực rỡ hương môi qua duyên 
chào qua sóng mắt ai đó choáng ngợp tình si. Hai 
cảnh đời lưu xứ gặp nhau. Nồng say. Hệ lụy. Đành 
thôi. 
Khúc Tình Ca ngươi để dở dang. 
Tiếng hát Giang Châu đó bẽ bàng (3).. 
 
Người nhạc sĩ bỏ vùng biển xa vướng lụy về lại quê 
hương, về lại với đôi mắt đẹp bên bến nước Hà Thân 
vẫn nhìn thầy len lén thuở nào . Chàng mặc lại cánh 
Áo Nâu làm kẻ hát rong trên hoang tàn đổ nát. Họ nắm 
tay nhau hát lời ngợi ca tình tự quê hương. Họ cùng 
hát với nhau bài hương ca vô tận trong đằm thắm dắt 
dìu tình nghĩa vợ chồng.  
 
3.Xin cám ơn người từng hát với tôi 
Tuổi thơ chắp cánh bay rồi, 
 Cuộc đời còn lại 
Xin cám ơn người từng nói với tôi 
Dù cho sớm nắng chiều mưa 
Tình vẫn như ngày nào 
Xin cám ơn người từng nhớ tới tôi 
Dừng chân giây phút bên trời 
Tìm về kỷ niệm 
Xin cám ơn người từng khóc với tôi 
Buồn vui xin giữ cùng nhau 
Giọt nước mắt lần đầu (2) 

Tiếng hát người ca sĩ thành danh nhỏ dần trong ngập 
tràn xúc động. Đêm nhạc đã tàn. 

Người nhạc sĩ vẫn ngồi ngu ngơ bất động trên chiếc 
ghế cuối góc sân khấu. Người vợ nhẫn nại đứng bên 
chồng vỗ về lên đôi vai ông gầy guộc. Bóng họ chìm 
khuất trong bóng tối.  

Người đàn bà ngồi cúi đầu lặng yên dưới quầng sáng 
phản ánh màu màn nhung tím thẩm. Quanh bà là 
những hàng ghế trống khán giả vừa bỏ ra về. Bà 
muốn bước đến gần người đàn bà Việt Nam dịu dàng, 
chịu đựng, hy sinh suốt đời cho chồng, để nói lời thăm 
hỏi ân cần mà lòng sao quá ngại ngùng. Người đàn bà 
buồn bã đứng nhìn bóng đôi vợ chồng khuất sau bức 
màn hậu trường sân khấu.  

Phan thái Yên ( Bi ển Khơi) 

1) Thơ Bùi Giáng 
(2) Nhạc Trần đình Quân 
(3) Thơ Trần hoan Trinh 

 

 Bạn có biết? 

 THIÊN AN MÔN 

QUA HỒI KÝ CỦA 
TRIỆU TỬ DƯƠNG 

 

(Bài tóm l ược Hồi ký Tri ệu Tử 
Dương trên báo Le Monde - 
Thụy My RFI biên d ịch) 

Triệu Tử Dương vốn là lãnh đạo số một Trung Quốc 
vào thời điểm cuộc nổi dậy của sinh viên tại quảng 
trường Thiên An Môn năm 1989. Ông chống lại việc 
đàn áp sinh viên, và sau đó đã bị thanh trừng. Cuốn 
hồi ký riêng của ông là một bằng chứng lịch sử quý 
giá. Nhân ngày ra mắt bản dịch tiếng Pháp cuốn sách 
này tại Paris hôm nay (06/10/2011), tờ Le Monde đã 
giới thiệu tác phẩm trên trong bài viết mang tựa đề 
“Tháng 5/1989: Các xe tăng cày nát Thiên An Môn”. 

 

Triệu Tử Dương 
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Tại Trung Quốc, báo chí và sách sử luôn tránh nêu tên 
ông Triệu Tử Dương, Tổng bí thư Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, người đã từ chối áp dụng lệnh thiết quân 
luật để đàn áp các sinh viên biểu tình tại quảng trường 
Thiên An Môn vào tháng 5/1989. Và vì vậy mà ông đã 
bị phe chủ trương cứng rắn của đảng thanh trừng, qua 
bàn tay của Đặng Tiểu Bình, người đã từng cất nhắc 
ông và là cha đẻ của đổi mới kinh tế. Triệu Tử Dương 
bị quản thúc tại gia tại Bắc Kinh và qua đời vào tháng 
Giêng năm 2005. Cho đến phút cuối, ông vẫn kiên 
định với nhận định của mình. Sự kiện Thiên An Môn 
dưới cái nhìn của Triệu Tử Dương đã được ra mắt 
dưới dạng cuốn nhật ký được xuất bản tại Hồng Kông, 
do con trai của Bảo Đồng – người từng là cánh tay 
phải của ông – công bố. 

Ghi lại từ 30 tiếng đồng hồ độc thoại, thu trên các 
cuốn băng cassette kể chuyện cổ tích trẻ em và được 
bí mật mang sang Hồng Kông, cuốn hồi ký đến từ bên 
kia thế giới này hôm nay đã được nhà xuất bản Seuil 
cho ra mắt bản tiếng Pháp. Đây là những lời chứng vô 
giá cho thấy phương cách nhận thức và giải quyết các 
sự kiện Thiên An Môn tại trung tâm quyền lực, đồng 
thời cũng đã soi thêm một ánh sáng mới về vai trò 
nhập nhằng của Đặng Tiểu Bình. Cuốn hồi ký cũng 
cho thấy quan điểm của Triệu Tử Dương về sự cần 
thiết phải cải cách chính trị, một chủ đề đến ngày nay 
vẫn còn nóng bỏng. 

1)Khởi đầu các cu ộc biểu tình c ủa sinh viên:  
Bảy năm trước đây, do sợ quên mất một số điều, tôi 
đã ghi chép về sự cố “ngày 4/6”, một kiểu biên niên. 
Ngày nay tôi muốn nói trên cơ sở những ghi chép này 
(…) 
Ai đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình sinh viên đó? 
Bắt đầu là từ các sự kiện kỷ niệm Hồ Diệu Bang ngày 
15/04/1989. Ngay buổi tối hôm cái chết của ông được 
loan báo, các sinh viên Bắc Kinh đã có sáng kiến tổ 
chức các hoạt động tưởng niệm ông. Họ xuống 
đường, càng lúc càng thêm đông đảo. Một số vì quá 
xúc động đã phát biểu hơi quá trớn, nhưng nói chung 
là mọi việc diễn ra trong trật tự, không có gì là quá 
khích. 

 

Ngày 19 và 19/4, hàng trăm người đã tụ tập trước Tân 
Hoa Xã. Tôi đã xem các băng ghi hình của bên công 
an: các sinh viên ở hàng đầu liên tục hô lên: “Hãy giữ 
trật tự! Đừng có quá lố!”. Đằng sau họ là một đám 
đông vô số những người hiếu kỳ. Các sinh viên đòi hỏi 
được ai đó tiếp, đằng sau thì đám đông xô đẩy, và rồi 

đã lớn chuyện hơn. Sinh viên bèn cử ra một đội trật tự 
để kìm lại đám đông. 

Ngày 22/4, khi các lễ nghi tưởng niệm chính thức tiến 
hành, tại quảng trường Thiên An Môn có hơn một 
chục ngàn sinh viên, họ được phép hiện diện tại đó. 
Chúng tôi đã cho gắn các loa phóng thanh để có thể 
theo dõi buổi lễ đang diễn ra. Tình hình là như thế, 
trước khi xuất hiện bài xã luận của Nhân dân Nhật báo 
ngày 26/4. 

Tại sao sinh viên lại nhiệt tình đến như thế trong lễ 
tưởng niệm ông Hồ Diệu Bang ? (…) 

Trước hết, ông Hồ Diệu Bang có được hình ảnh rất tốt 
đẹp. Ông đã phục hồi danh dự cho rất nhiều nạn nhân 
bị oan ức, xưng tụng việc cải cách và mở cửa, nhất là 
ông không hề ăn hối lộ. Người dân ngày càng ta thán 
về nạn tham nhũng, và dịp kỷ niệm này là cơ hội để 
bày tỏ nỗi bất bình đó. Thứ đến, nhiều người đã bất 
mãn, thậm chí phẫn nộ về cách thức mà ông bị truất 
phế (khỏi chức vụ Tổng bí thư) năm 1987. Một mặt, họ 
phản đối lại chiến dịch chống mở rộng tự do vào lúc 
đó, mặt khác, họ không chấp nhận được cái cách thay 
đổi lãnh đạo như thế, thấy rằng ông Hồ Diệu Bang đã 
bị đối xử bất công. Lý do thứ ba, vào mùa thu năm 
1988 với chủ trương đưa vào khuôn khổ mang tên “tái 
tổ chức”, chính sách cải cách và mở cửa đã bị chậm 
lại. Việc cải cách chính trị bị bế tắc, cải cách kinh tế 
không tiến triển, thậm chí còn thụt lùi. 

Giới sinh viên, bất mãn trước thực trạng, đã lợi dụng 
các lễ kỷ niệm để bày tỏ sự mong đợi của họ trong 
việc cải cách sâu sắc hơn (…) 

2)Quyết định sử dụng quân đội để trấn áp: 

Tôi không còn cách nào khác hơn là phải đến gặp 
Đặng Tiểu Bình để giải bày quan điểm của tôi về việc 
chỉnh lại bài xã luận ngày 26/4. Tôi gọi cho ông ấy 
hôm 17/5 để xin hẹn gặp. Không lâu sau đó, thư ký 
của ông cho tôi biết sẽ có một cuộc họp ở chỗ ông ấy 
ngay trong buổi chiều, với sự hiện diện của Dương 
Thượng Côn và Ban Thường vụ (...). Tôi đã yêu cầu 
một cuộc gặp gỡ tay đôi, và sự kiện thay vào đó là một 
buổi họp cho thấy đây là điềm xấu. 

Mở đầu cuộc họp, tôi trình bày quan điểm của mình. 
Một cách tổng quát, tôi nhấn mạnh những điều sau 
đây. Phong trào sinh viên không ngừng lớn rộng, tình 
hình xấu đi và trở nên hết sức nghiêm trọng, sinh viên, 
giáo viên, nhà báo, nhà nghiên cứu và ngay cả các 
cán bộ hành chính cũng xuống đường. Số lượng 
người biểu tình nay được ước tính khoảng ba trăm, 
bốn trăm ngàn người, có nhiều công nhân và nông 
dân có thiện cảm với phong trào. Hơn nữa, ngoài các 
yêu sách liên quan đến nạn tham nhũng và tính minh 
bạch, tất cả những người này phê phán chính quyền 
và Đảng là đã vô cảm trước việc tuyệt thực của các 
sinh viên, có vẻ như là chúng ta sẵn sàng để cho họ 
chết đi mà chẳng làm gì cả. 
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Cuộc đối thoại với các sinh viên đã vấp phải vấn đề 
bài xã luận ngày 26/4. Bài viết này khiến người ta 
không thể hiểu nổi, làm dấy lên sự chống đối…Hiện 
nay, phương cách hiệu quả duy nhất là trước mắt 
nhượng bộ đôi chút về cách đánh giá các cuộc biểu 
tình trong bài xã luận này. Đó là chìa khóa để giành 
được cảm tình của xã hội. Nếu gỡ bỏ cái nhãn mà bài 
xã luận trên đã gán cho sinh viên, chúng ta sẽ lại chủ 
động được. Ngược lại, nếu việc tuyệt thực lại tiếp 
diễn, nếu có những người chết, thì sẽ đổ dầu vào lửa. 
Một khi chúng ta sử dụng các biện pháp đối đầu với 
quần chúng, ta sẽ có nguy cơ mất kiểm soát toàn bộ 
tình hình. 

Trong khi phân tích như trên, tôi đọc được trên gương 
mặt ông Đặng các dấu hiệu biểu lộ sự mất kiên nhẫn 
và bất đồng. 

Ngay sau khi tôi trình bày xong, Lý Bình và Diêu Y 
Lâm liền đứng dậy chỉ trích tôi, quy cho tôi cái trách 
nhiệm là đã làm cho phong trào sinh viên dâng cao, 
qua bài diễn văn của tôi ngày 4/5 tại Ngân hàng Phát 
triển Á châu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe họ phê bình 
tôi về bài diễn văn này. Họ phản đối trong thực tế, 
nhưng chưa bao giờ phát biểu công khai cả, và sự tấn 
công thô bạo của họ khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Việc 
họ đổ tội cho tôi không một chút đắn đo, chứng tỏ 
Đặng Tiểu Bình đã ngầm cho phép. 

Vào cuối buổi họp, Đặng Tiểu Bình quyết : diễn tiến 
tình hình cho thấy bài xã luận ngày 26/4 đúng đắn hơn 
bao giờ hết. Và nếu phong trào sinh viên không lùi 
bước, thì phải đi tìm nguyên nhân ngay trong nội bộ 
Đảng, và nhất là trong bài diễn văn của Triệu Tử 
Dương ngày 4/5 trước Ngân hàng Phát triển Á châu. 
Không còn có thể lùi lại được nữa, nếu không thì 
không thể tái lập được trật tự. Cần phải triển khai quân 
đội tại Bắc Kinh, và ban hành lệnh thiết quân luật. 

 
 
Sau đó ông ta ra lệnh cho Lý Bằng, Dương Thượng 
Côn và Kiều Thạch lập ra một nhóm phụ trách thực 
hiện quyết định trên. Khi ông ta nói xong, tôi lại phát 
biểu tiếp : Đương nhiên là cần phải có quyết sách, còn 
hơn là không có gì cả, nhưng tôi rất lo lắng về những 
hậu quả nặng nề sẽ xảy ra. Với vai trò Tổng bí thư, sẽ 
rất khó cho tôi trong việc tổ chức thực hiện quyết định 
này. Đặng Tiểu Bình nói là, nếu quyết định tỏ ra tệ hại, 
thì tất cả chúng tôi sẽ cùng chịu trách nhiệm (…) 

Tôi hết sức buồn bực và nghĩ rằng, dù gì đi nữa, tôi sẽ 
không là người Tổng bí thư cho triển khai quân đội để 
càn quét sinh viên. Khi về nhà, tôi yêu cầu Bào Đồng 
soạn thảo một lá thư từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng 
sản để gởi cho Ban Thường vụ (…) 

3) Triệu Tử Dương duy trì quan điểm 
Ban chấp hành Trung ương họp hội nghị toàn thể 
ngày 23 và 24/6 để thông qua các biện pháp chính trị 
và hành chính do Bộ Chính trị mở rộng đưa ra. Tôi 
được thông báo về cuộc họp này, và tham gia vào một 
nhóm nhỏ (người ta phân cho tôi một chỗ trong nhóm 
miền bắc). 

Tôi lắng nghe những lời chỉ trích mình, và chỉ trả lời 
ngắn gọn. Tôi cám ơn từng người về sự giúp đỡ của 
họ, ngoài ra còn nói rõ là tôi đã chuẩn bị một văn bản 
về vụ việc của mình (đó là lá thư mà tôi đã soạn để 
gởi cho Bộ Chính trị mở rộng, với thành phần có một ít 
thay đổi). Tôi hy vọng là thư sẽ được phân phát cho 
tất cả các đại biểu hiện diện. Vương Nhẫn Chi, nằm 
trong nhóm của tôi, tuyên bố là Ban chấp hành Trung 
ương đã đồng ý cho phổ biến. Nhưng thực ra văn bản 
này chỉ được cho in khi hội nghị đã kết thúc và bị thu 
hồi ngay sau đó. 

Ngược lại, tài liệu phản bác lại bài tuyên bố của tôi, 
đồng ký tên Trần Hy Đồng (Thị trưởng Bắc Kinh) và Lý 
Thiết Ánh (Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Nhà nước) đã 
được phổ biến rộng rãi trước đó. Thật là kỳ lạ : các 
thành viên đọc văn bản đả kích bài viết của tôi…mà lại 
không thể biết được tôi đã viết những gì. 

Trong hội nghị còn phổ biến một tài liệu khác bóp méo 
bối cảnh sự cố ngày 4/6, dưới cái tên văn phòng trung 
ương Đảng, tập hợp nhiều tư liệu trong và ngoài 
nước. Tài liệu này nói bóng gió tôi là một kẻ mưu 
phản, làm tay sai cho bọn phản cách mạng tại Trung 
Quốc và ở nước ngoài, nhằm mục đích lật đổ Đảng 
Cộng sản Trung Quốc và ông Đặng Tiểu Bình. Tài liệu 
khẳng định - tuy không hề có cơ sở nào - là những 
người cộng tác của tôi đã trực tiếp nhúng tay vào 
phong trào sinh viên, họ liên lạc với các lãnh tụ sinh 
viên, và đã làm lộ bí mật quốc phòng về việc ban hành 
lệnh thiết quân luật. Hiển nhiên là việc phân phát tài 
liệu này có mục đích thuyết phục các đại biểu rằng tôi 
đã phạm các tội ác tệ hại nhất, nhằm bôi bẩn và triệt 
hạ tôi. 

Một số bài diễn văn đọc trong hội nghị khiến tôi không 
thể nào không nhớ lại thời kỳ cách mạng văn hóa. Đổi 
trắng thay đen, lộng giả thành chân, phóng đại một sự 
việc, trích dẫn những lời ở ngoài ngữ cảnh của nó, vu 
cáo…Ngay cả từ vựng cũng chẳng thay đổi. Tôi nghĩ 
rằng, nếu các tài liệu này không được in tiêu đề kỳ họp 
toàn thể lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương 
13, người ta có thể cho là chúng có từ thời cách mạng 
văn hóa. 

4) Khởi đầu của chính sách m ở cửa: 
Về việc mở cửa ra thể giới bên ngoài, Trần Vân đã 
gây ra nhiều quan ngại nhất, và sự khác biệt quan 
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điểm giữa ông và Đặng Tiểu Bình là đương nhiên. Sự 
bất đồng giữa hai người này về cải cách, chủ yếu trên 
vấn đề hệ thống kinh tế kế hoạch hóa. 

 
Tự do cho Trung Qu ốc 

(…) Trần Vân không chống đối rõ nét việc tăng tính tự 
chủ cho các đại công ty, về quyền sa thải, tổ chức hợp 
lý hóa và phân quyền, chế độ ký kết hợp đồng nông 
nghiệp. Nhưng ông lo ngại nhiều nhất về việc mở cửa 
cho nước ngoài, nhất là tại các đặc khu kinh tế. Đây là 
đề nghị của Đặng Tiểu Bình, người trước hết đã cho 
phép mở các đặc khu Thẩm Quyến và Chu Hải ở 
Quảng Đông, Hạ Môn ở Phúc Kiến, rồi sau đó tại các 
địa phương khác nữa. Trần Vân tỏ ra thận trọng với 
các đặc khu này. 

Ít lâu sau khi thành lập các đặc khu kinh tế, trong cuộc 
họp toàn quốc các Bí thư tỉnh thành vào tháng 
12/1981 (…), cũng như nhân các lãnh đạo Ủy ban Kế 
hoạch Nhà nước đến thăm vào dịp Tết, Trần Vân đã 
nhấn mạnh, quan trọng nhất là phải rút ra được kinh 
nghiệm từ các đặc khu kinh tế. Ông cho rằng không 
nên mở rộng thêm nữa, và cần phải đo lường được tất 
cả các tác động tiêu cực. Ban đầu có dự định lập các 
đặc khu kinh tế dọc theo miền duyên hải, như Thượng 
Hải và Chiết Giang, nhưng Trần Vân phản đối. Theo 
ông, vùng này tập trung nhiều kẻ cơ hội, sẽ lợi dụng 
mọi dịp may để vượt thoát. Bộ phận nghiên cứu của 
ban thư ký Trung ương Đảng do Đặng Lập Quần đứng 
đầu, đã làm ra các tài liệu cố chứng tỏ các đặc khu 
kinh tế cũng từa tựa như các « tô giới » thời xưa. Lý 
thuyết này khá thông dụng trong một thời gian, do ảnh 
hưởng của Trần Vân và Đặng Lập Quần. 

Về việc sử dụng vốn nước ngoài, quan điểm của Trần 
Vân hoàn toàn khác với Đặng Tiểu Bình. Ông Đặng cổ 
vũ việc huy động rộng rãi vốn đầu tư ngoại quốc, cho 
rằng nếu không thì một nước đang phát triển như 
Trung Quốc khó thể cất cánh. Đương nhiên là ông chỉ 
đưa ra quan điểm chung chứ không thực sự quan tâm 
đến phương thức thực hiện cụ thể. Ông hoàn toàn ủng 
hộ dù ở bất cứ dạng nào - cho vay với tỉ lệ ưu đãi hay 
không, hoặc lập các công ty có vốn hỗn hợp. 

5) Quá độ lên dân ch ủ : 

(…) Trong bối cảnh hiện nay của Trung Quốc, cần ưu 
tiên khẳng định mục tiêu tối hậu của việc cải cách 
chính trị, cụ thể là việc áp dụng hệ thống chính trị tiên 
tiến này. Nếu chúng ta không đi theo hướng đó, thì 
những bất bình thường của nền kinh tế thị trường kiểu 

Trung Quốc, khía cạnh không lành mạnh của nó – cán 
bộ nhũng nhiễu, tham nhũng trầm trọng và khoảng 
cách bất bình đẳng bị đào sâu – sẽ không thể bị tiêu 
trừ, và không thể nào thiết lập được Nhà nước pháp 
quyền. Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, chúng ta 
cần kiên quyết thực hiện cải tổ hệ thống chính trị, 
hướng đến mục tiêu trên. 

Mặt khác, trước tình hình hiện nay tại Trung Quốc, 
chúng ta cần một thời kỳ quá độ tương đối dài. Kinh 
nghiệm từ nhiều nước và vùng lãnh thổ châu Á xứng 
đáng được chú ý. Chẳng hạn Đài Loan hay Hàn Quốc 
đã tiến triển từ hệ thống chính trị truyền thống sang 
một chế độ dân chủ đại nghị, chúng ta sẽ có lợi khi rút 
kinh nghiệm từ phía họ. Với thực tế Trung Quốc, để có 
thể thực hiện bước chuyển đổi một cách thích hợp, thì 
cần duy trì vị trí thống trị của Đảng Cộng sản trong một 
thời kỳ nhất định, trong khi thay đổi cung cách điều 
hành của Đảng. Giải pháp này theo tôi là tốt nhất. 

Tôi cho rằng đây là một điểm tốt để khởi đầu. Trước 
hết, sự thay đổi này thích hợp cho việc duy trì sự ổn 
định của Nhà nước và xã hội, tạo các điều kiện thuận 
lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Thứ 
đến, nhờ có các tiến triển trong những lãnh vực trên, 
có thể chuyển đổi nhẹ nhàng sang một hệ thống chính 
trị khác chín muồi hơn, văn minh hơn và dân chủ hơn. 
Nói một cách khác, thứ nhất, không phải là không có 
khả năng thúc đẩy nhanh tiến trình và áp dụng kinh 
nghiệm bên ngoài cùng một lúc, thứ hai, chúng ta phải 
tiến về hướng này, tuyệt đối tránh đi ngược lại. 

Về độ dài của thời kỳ quá độ, thì còn tùy thuộc vào 
tổng thể phát triển xã hội. Điều quan trọng là Đảng 
Cộng sản phải quan tâm đến, để phân biệt với những 
cái thứ yếu, khẩn cấp trong trung hạn, và tiến hành cải 
cách theo từng bước. 

Đảng cầm quyền phải bước qua hai bước quyết định. 
Đầu tiên là dỡ bỏ việc cấm cản các đảng dân chủ và 
báo chí độc lập. Chắc chắn là phải làm từ từ, nhưng 
điều này là cần thiết. Bước thứ hai là dân chủ hóa 
trong nội bộ Đảng : Đảng phải tự mình cải cách theo 
con đường dân chủ. 

Trong quá khứ, vào thời kỳ cuộc chiến tranh giải 
phóng và giai đoạn khởi đầu của nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa, thì nhất thiết phải đặt trọng tâm 
vào chế độ tập quyền và kỷ luật. Nhưng sự chuyển đổi 
từ một đảng đấu tranh cách mạng sang một đảng điều 
hành nhà nước, việc quá độ sang một chế độ đại nghị 
không thể thực hiện được, nếu không có dân chủ hóa 
ngay trong nội bộ đảng. Nói cách khác, đó là việc duy 
trì sự hiện diện hợp pháp các thành phần có những ý 
tưởng khác nhau trong đảng 

.
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Thư Mời Tham Dự Lễ Tết Nguyên Đán NHÂM THÌN (Năm 2012) 

 
Phật Lịch 2555, Nederhorst den Berg, ngày 2 tháng 12 năm 2011. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Kính thưa Quý Đồng hương và chư Phật Tử, 
 
 Cũng như những năm trước, năm nay Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức đón Tết Nguyên 
Đán Nhâm Thìn tại Chùa Vạn Hạnh vào những ngày đầu năm mới, để quý đồng hương và chư Phật Tử có dịp 
sống những giờ phút thiêng liêng theo tập tục cổ truyền của nền văn hóa dân tộc. Đồng thời chư Phật Tử còn 
được dịp mừng vía Đức Phật Di Lặc.  
 
Năm nay, ngoài ngày Lễ chính được tổ chức vào ngày mồng bảy Tết (nhằm ngày chủ nhật 29-1-2012) còn có 
các sinh hoạt đón Tết như thường lệ vào đêm giao thừa 29 Tết, ngày mồng một, mồng hai và mồng ba Tết cũng 
như ngày chủ nhật 5-2-2012 (tổ chức Rằm Tháng Giêng). Xin xem chương trình chi tiết ở trang sau của thư mời 
này. Vào ngày Lễ chính, sau giờ Lễ Phật, sẽ có phần chúc Tết và nhận Lộc đầu năm. Ngoài ra, cũng như mọi 
năm, vì thời giờ hành lễ eo hẹp, các Phiếu Cầu an do quý Phật Tử và đồng hương gửi về Chùa hoặc ghi tại 
Chùa trong ngày dự Lễ, sẽ được Quý Thầy chú nguyện vào các khóa Lễ khuya hay chiều tối từ mùng một Tết 
đến Rằm tháng Giêng. 
 
Nhìn lại những Phật sự trong năm qua, Hội xin tán thán công đức và cảm tạ Quý Phật Tử và đồng hương đã 
đóng góp rất nhiều công sức và tịnh tài trong việc kiến tạo, phát triển ngôi Chùa Vạn Hạnh, giúp đỡ Hội trong 
việc chuẩn bị xây dựng Chùa Vạn Hạnh mới ở Almere, cũng như tất cả mọi công đức duy trì và phát huy chánh 
pháp, lợi ích nhân sinh. Nhân dịp đầu năm, Hội xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Quý vị và bửu 
quyến Bồ Đề Tâm tăng trưởng, vạn sự kiết tường như ý. 
 
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, 
T/M H ội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan, 
Hội tr ưởng, 

 

Thượng Tọa Thích Minh Giác. 
Chương trình nh ững ngày l ễ Tết  Nhâm Thìn (2012) t ại Chùa Vạn Hạnh 
Chủ nhật 22-1-2012 (Ngày 29 Tết)  
 20:00 giờ  Sám Hối                                       21:30 giờ  Lễ Tổ Tiên 
 22:00 giờ  Trà đạo, câu chuyện cuối năm.   23:45 giờ Đón Giao thừa, rước vía Di Lặc. 
Thứ hai 23-1-2012, thứ ba 24-1-2012 và thứ tư 25-1-2012 (Ngày mồng một, mồng hai và mồng ba Tết)  
 11:30 giờ  Cầu an, cúng ngọ, cúng chư tiên linh 
Chủ nhật 29-1-2012 (Ngày mồng bảy Tết, ngày Lễ chính) 
 11:00 giờ Phật Tử tề tựu 
 11:30 giờ Lễ Tết Nguyên Đán : Lân Lễ Phật, Chúc Tết, phát lộc đầu năm... 
             13:00 giờ Cúng ngọ, cúng chư tiên linh   
             13:30 giờ Cơm chay thân mật đầu năm 
 14:30 giờ Chương trình vui Tết 
 17:00 giờ Thí thực cô hồn.       
             20:00 giờ Khóa Lễ cầu an (đọc danh sách cầu an) 

Rằm Tháng Giêng được tổ chức vào ngày chủ nhật 5-2-2012 (nhằm ngày 14 tháng giêng âm lịch) 

 11:30 giờ Cầu an giải hạn        
 14:00 giờ Lễ Quy Y Tam Bảo (quý vị Phật tử và đồng hương nào muốn Quy Y Tam Bảo, xin 
liên lạc về Chùa ghi danh trước) 
 17:00 giờ Thí thực cô hồ
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Vườn Thơ 

 

Trong Tâm Còn Có Màu C ờ    

Tôi nằm mơ thấy cờ vàng sọc đỏ 
Bay tung tăng khắp các nẻo phố phường 
Cờ di hành hết tám hướng mười phương 
Rồi tụ hội dừng chân trên đỉnh Ngự 
Cờ phong trần cờ làm người lữ thứ 
Theo bước chân thăng tiến của nổi trôi 
Hôm nay cờ sao có vẻ vui tươi 
Truyền tâm mật tôi ngỏ lời han hỏi 
Trong phút chốc mây bốn phương kéo tới 
Kết thành hoa phủ dụ cả bầu trời 
Mưa ưu đàm rơi mãi khắp nơi 
Như báo hiệu ngày vui của trần giới 
Nét mặt vui tươi người người hớn hở 
Ánh cờ vàng chói rạng cả mười phương 
Thúc đẩy nhau những trai trẻ lên đường 
Theo tiếng gọi của hồn thiêg sông núi 
Mẹ già nhìn con mắt mừng lệ tủi 
Đưa con đi cuối nẻo đầu thôn 
Trống thúc quân như sóng vỗ dập dồn 
Người các chốn kéo nhau về nhập hội 
Tôi thức giấc ngoài kia trời vẫn tối 
Mới hay rằng mình mới tỉnh cơn mê 
Quê mẹ xa xăm hướng đó tôi về 
Trong đêm tối một vì sao chợt hiện 

Trần văn Nhơn 

Về thăm chốn cũ  

Về thăm chốn cũ bâng khuâng quá ! 
Nhớ góc đường quen giữa phố phường 
Nhớ chiều tan học mưa giăng lối . 
Thơ thẩn chờ ai trước cổng trường  

Về thăm chốn cũ bâng khuâng quá ! 
Nhớ thày nhớ bạn nhớ trường xưa . 
Nhớ hoa phượng thắm hồng đôi má , 
Nhớ dáng ai xinh tuổi học trò  
 
Về thăm chốn cũ bâng khuâng quá 
Nhớ góc rừng xưa nơi đóng quân 
Ta bạn cùng chung niềm tâm sự  

Giữ cho đất mẹ được an lành . 
Về thăm chốn cũ bâng khuâng quá ! 
Tìm lại người xưa biết tìm đâu 
Lối cũ còn vương bao kỷ niệm 
Mà người xưa mãi tận phương nào . 
 
Về thăm chốn cũ còn đâu nữa ! 
Chỉ thấy quê hương những nỗi buồn . 
Chỉ thấy óan hờn trong ánh mắt 
Cho lòng ta chất những sầu thương  

Ngọc Trân 

 
Chỉ một lần thôi ! 
 
Gần cuối năm rồi anh biết không? 
Ðếm hoài, em cứ đếm trong lòng 
Tám mươi và mấy lần “mươi” nữa? 
Cứ đếm để mòn… niềm mõi mong 
  
Gần Giáng Sinh rồi anh biết chăng? 
Tưng-bừng phố xá hoa đèn giăng 
Người người mua sắm vui như Tết 
Một kẻ âm-thầm đốt nén nhang 
  
Cứ nhớ hoài thôi chuyện sẫm màu 
Cả thuyền ngơ-ngác, nát niềm đau 
Môi khô con trẻ chờ giọt nước 
Mắt ướt ngoại già trông Chúa, Cha 
  
Biển lặng thuyền dừng, người sóng xao 
Trùng dương dậy sóng, người thì-thào 
Trối nhau lời cuối không hơi thở 
Nước biển mặn như… nước mắt trào 
  
Ðêm ấy cũng là đêm Giáng Sinh 
Cướp cười, cướp nói, mình làm thinh 
Nhìn nhau nước mắt hòa trong máu 
Một Giáng Sinh thôi! Một hải trình! 
                                                            Ý Nga 
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  Du L ịch Wenen  

LTS: Bài viết này không ngoài mục đích chia xẻ với bạn đọc những kinh 
nghiệm hữu ích trong việc du lịch. Nếu quý độc giả có những điều thú vị muốn 
chia xẻ cùng đồng hương, xin gởi về Tòa soạn VNNS.  

Du lịch ngày nay không còn là một điều xa xỉ mà chỉ những người giàu có mới 
thực hiện được. Với kỷ thuật hiện đại và những phương tiện tối tân phục vụ 
con người như xe hơi, xe lửa hay phi cơ, du lịch đã trở nên phổ thông và trong 
tầm tay của rất nhiều người. Người ta đi du lịch như một cách giải trí, cho tinh 
thần thư giản sau những ngày tháng làm việc mệt nhọc. Không cần phải có 

thật nhiều tiền mới đi du lịch được. Với một ngân khoản khiêm nhường bạn có thể đi thăm một vài nơi không xa 
nước Hoà Lan của chúng ta. 

Thành phố Wenen , thủ đô nước Áo, nằm cách Amsterdam 935 cây số. Khi nói đến Wenen, có lẽ bạn nghĩ ngay 
đến các nhà sọạn nhạc cổ điển đại tài như Mozart, Strauss, Beethoven hay Schubert . Tuy nhiên Wenen còn 
nổi tiếng thế giới vì có bà hoàng tuyệt đẹp Sisi .  

Ngoài ra Wenen còn được biết đến như một thành phố với nhiều di tích lịch sử, lâu đài tráng lệ, nhà thờ cổ kính, 
hí viện hoà nhạc và nhiều viện bảo tàng. Tất cả các công trình kiến trúc mang dấu vết thời gian này đều nằm 
quay quần trong trung tâm thành phố lúc nào cũng nhôn nhịp và tấp nập. 

Nếu có dịp đi thăm Wenen, bạn có thể đi bằng máy bay từ phi trường Schiphol chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng 
hồ. 

Tại phi trường quốc tế Wenen, trong lúc chờ lấy hành lý, bạn sẽ nhìn thấy ngay một quầy bán vé Vienna Card.  
Đây là loại vé cho phép xử dụng không giới hạn tất cả mọi phương tiện công cộng trong thành phố (bus, metro 
và tram) trong vòng 3 ngày (72 giờ). Trẻ em dưới 15 tuổi được miễn phí nếu đi với một người lớn có mua vé 
Vienna card. Ngoài ra khi xuất trình vé này ở rất nhiều nơi như bảo tàng viện, hí viện, rạp hát và tiệm ăn, v.v… 
bạn đều được giãm giá. Vienna Card này bạn cũng có thể mua tại các trạm thông tin du lịch, các nhà ga hay các 
khách sạn lớn ở Wenen. 

Phương ti ện di chuy ển 

Vậy nếu bạn phải tự túc đi từ phi trường về khách sạn và nếu bạn không muốn di bằng taxi mà chọn phương 
tiện công cộng thì bạn hãy đến quầy bán vé mua ngay một vé Vienna Card giá €18,50 (thời giá 2011). Bạn sẽ 
nhận thêm một cuốn sách nhỏ chứa đầy phiếu giảm giá (coupons) và những thông tin cùng điạ chỉ các nơi bạn 
được bớt giá. Thật tiện lợi vô cùng. Bạn cũng đừng quên lấy thêm một bản đồ thành phố và một bản đồ metro 
(U-Bahn) nữa nhé. Bạn sẽ xem bản đồ này để lấy xe lửa hay xe bus đi vô thành phố hay đến khách sạn nơi bạn 
ở. 

Từ phi trường vào thành phố, nếu chọn phưong tiện công cộng thì có 3 cách đi: xe lửa CAT (City Airport Train) 
€9 một lượt hay €16 hai lượt đi-về và nếu có Vienna card sẽ được giảm 1-2 € nữa; xe bus tốc hành (Airport 
Express bus) €6 một lượt hay €11 hai lượt và xe lửa thường (S-bahn) giá €4, nếu có Vienna card thì chỉ €2. Xe 
lửa thường giá rẻ hơn phân nửa nhưng chạy cũng nhanh gần bằng xe lửa CAT. Trong vòng 20 phút là bạn đã 
vô đến trung tâm thành phố. Lưu ý: vì phi trường nằm ngoài thành phố cho nên bạn phải mua một trong ba vé 
xe nói trên để vào đến thánh phố, rồi sau đó mới xử dụng vé Vienna card để đi tiếp đến nơi bạn ở. 

Tại thủ đô Wenen, các phương tiện di chuyển đều rất thuận lợi và nhanh chóng. Cùng một lọai vé có thể xử 
dụng trên tất cả các xe bus, tram và metro. Hệ thống metro lại rất dễ đi vì chỉ có tất cả 5 đường. 

Như vậy với Vienna Card, bạn có thể đi lại khắp nơi trong thành phố Wenen từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc 
trong vòng ba ngày mà mỗi ngày tính ra chỉ mất €6 tiền xe. Thật là quá rẻ. Ở Paris bạn phải mất hơn €10 một 
ngày, ở Amsterdam €7; Barcelona và Lissabon rẻ hơn chỉ tốn €3,50 (thời giá 2010-2011). 

Di tích l ịch sử và văn hóa 

Nếu bạn không đi theo tour du lịch có chưong trình và phương tiện xe cộ nhất định hàng ngày thì có lẽ ở nhà 
bạn đã chuẩn bị sẵn một danh sách những nơi muốn thăm. Bạn sẽ đi đến nơi đó không khó lắm đâu bởi vì phần 
lớn các di tích lịch sử của thủ đô Wenen đều nằm ở trung tâm thành phố, ví dụ như Đại hí viện (Staatsopera), 
hoàng thành Hofburg, tư gia của Mozart và Schubert, và rất nhiều nhà thờ cũng như viện bảo tàng. 
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Bạn nào không thích đi bộ nhiều, không muốn đi từ nơi này qua nơi khác bằng cách len lõi qua những đường 
phố cổ xưa của thời đại vàng son nước Áo thì bạn có thể chọn mua một vé Vienna Ring Tram giá €6. Bạn sẽ 
được chở đi một vòng thành phố trong vòng 30 phút, trên xe có máy thuyết minh về những nơi đi qua, tuy nhiên 
bạn không được lên xuống mỗi nơi. 

Đã đến Wenen thì không thể không ghé thăm Hofburg . Đây chính là hoàng thành của triều đình Habsburg, trị vì 
từ thế kỷ thứ 15 không những ở Áo mà còn trên một số nước như Hung Gia Lợi, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, 
một phần nước Ý và cả Hòa Lan nữa.  Cho đến năm 1918, đây là một triều đình nhiều uy quyền và ảnh hưỏng 
lớn trên toàn Châu Ấu. Nếu đến nơi bạn mua ngay một vé Sisi ticket  giá €21,50 thì bạn sẽ đi xem đưọc ba nơi 
là Hofburg, Schönbrunn Palace và Kho cất giữ đồ trang trí nội thất của hoàng gia, mà không phải mất thì giờ xắp 
hàng mua vé ở mỗi nơi.  

Hofburg nằm ngay giữa trung tâm thành phố và bao gồm nhiều dinh thự cao lớn bao quanh môt cái sân rộng. 
Nơi du khách vô xem đông nhất chính là cung điện của hoàng đế Frans-Josef và hoàng hậu Elizabeth tức Sisi. 
Cung điện này ngày này là Viện bảo tàng Sisi .  

Tại đây trưng bày rất nhiều bộ chén dĩa được xử dụng trong các buổi dạ tiệc cũng như các bữa ăn hàng ngày 
của sĩ quan phục vụ trong cung. Cả những thực đơn dạ tiệc viết bằng tay cũng còn giữ nguyên vẹn. Ngoài ra 
còn trưng bày những đồ dùng cho việc vệ sinh cá nhân của vua và hoàng hậu nữa. 

 

Phải nói Sisi  là bà hoàng đẹp nhất thờì đó và cũng là người có 
cá tính rất đặc biệt. Vào thời đó mà bà đã biết cách ăn uống chọn 
lọc và tập thể dục hàng ngày để giữ thân hình thon thả. Nhờ vậy 
mà tuy cao 1 mét 72 nhưng bà chỉ cân nặng 45-47 ký và có vòng 
eo lý tưởng 51 cm. Trong phòng tắm và phòng tập thể dục của 
Sisi ta vẫn còn thấy những dụng cụ thể dục của bà và nhất là cái 
cân mà không ngày nào bà không xử dụng. 

Sisi có máí tóc dài chấm gót chân tuyệt đẹp, tuy nhiên mỗi sáng 
phải mất 2-3 tiếng đồng hồ để chải tóc. Bà lợi dụng khoảng thời 

gian phải ngồi yên để được chải tóc này để học ngọai ngữ và để tự đọc hay nghe đọc những truyện cổ Hy Lạp 
mà bà rất ưa thích. Sisi thông thạo các ngoại ngữ Pháp, Anh và cả Hung, và bà còn học thêm tiếng Hy Lạp kể 
cả cổ ngữ Hy Lạp nữa.  

Vào những thập niên 50-60 biết bao nhiêu người đã say mê nữ tài tử trẻ đẹp Romy Schneider trong vai Sisi 
trong những bộ phim ciné nói về cuộc đời của bà hoàng sắc nước hương trời này. Chẳng thế mà khi nghe tin cái 
chết đột ngột và bi thảm của Sisi, hoàng đế Frans-Josef đã thảng thốt kêu lên: “Họ không biết ta yêu người đàn 
bà này đến dưòng nào!” 

 

Một di tích lịch sử đáng xem khác nữa là lâu đài Schönbrunn 
Palace , nằm ngoài trung tâm thành phố một chút. Với vé Sisi 
ticket, bạn sẽ đi luôn vào xem mà không cần sắp hàng mua vé. 
Đây là nơi hoàng gia cùng với 1500 gia nhân cư ngụ vào mùa hè. 
Lâu đài này lớn và đẹp lộng lẫy. Vào thăm nơi đây, bạn sẽ hình 
dung được phần nào cuộc sống nơi cung đình vào thời đó. 
Chung quanh lâu đài có khu vườn rộng và rất đẹp. 

Nếu những gian phòng của Sisi trưng bày bàn ghế sơn son thép 
vàng cùng những bộ quần áo và đồ trang sức lộng lẫy thì ngược 
lại phòng làm việc và phòng ngủ của hoàng đế Frans-Josef lại 
hết sức giản dị. Với quan niệm mình là người công chức đứng 

đầu của đất nước, ngài luôn luôn chu toàn bổn phận của mình bằng cách mỗi ngày thức dậy vào lúc 3 giờ rưỡi 
sáng. Sau khi tắm xong, ngài đọc kinh rồi dùng điểm tâm. Sau đó kể từ 5 giờ sáng, ngài bắt đầu làm việc cho 
đền tối. Chỉ sau khi tham dự xong buổi ăn tối với triều thần thì mới chấm dứt một ngày làm việc của ngài. 

Ngay tại trung tâm thành phố, phía sau nhà th ờ St. Stephan’s  là tư gia của thần đồng âm nhạc Mozart. 
Mozarthuis,  vé vô cửa €7 nếu có Vienna card, bao gồm 3 tầng lầu, là nơi Mozart ở cùng với vợ và con trai trong 
thời gian sang tác cực thịnh của ông. 



                                                                                     Việt Nam Nguyệt San - Số 245 - Tháng 12 / 2011 – Trang 44 
 

Đi quanh quẩn trong phố một lúc, bạn sẻ đến viện bảo tàng nghệ 
thuật Albertina, vô cửa €8 nếu có Vienna card. Nơi đây trưng bày 
tác phẫm của nhiều danh họa cổ kim từ Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Rafaēl, Rubens, Rembrandt, cho đến Monet, 
Picasso, Dali v.v… Đặc biệt có căn ‘phòng Wedgwood’ rất đẹp và 
lạ vì bốn phía tường thép gỗ đều có cẩn những phong cảnh thần 
thoại bằng sứ rất nổi do nhà sản xuất sành sứ trứ danh thế giới 
Wedgwood thực hiện vào giữa thế kỷ 18. 

Đi xa hơn một chút bạn sẽ gặp nhiều công trình kiến trúc mang 
tính lịch sử như Quốc Hội Áo và đối diện là công viên thành phố 
rất đẹp và sạch sẽ. 

 

Món ngon c ủa Wenen  

Dạo chơi trong thành phố đến khi mỏi chân đói bụng, bạn sẽ ghé vào tiệm cà phê Sacher để thưởng thức món 
bánh sô cô la Sacher torte  trứ danh của Áo. Đặc biệt là bạn vừa ngồi ăn vừa được xem người ta làm bánh. Một 
số cửa hàng có ghi mấy chữ K.u.K. trên bảng hiệu để cho biết ngày xưa họ bán hàng cho vua (Künig und 
Kaiser) vậy. 

Một món ăn nổi tiếng nữa là món goulash , một loại súp đặc trong 
có khoai tây, cà rốt và thịt hay xúc xích. Nếu bạn cần một địa chỉ 
tiệm ăn ngon và đặc biệt mà lại rẻ thì có thể đến nhà hàng Alex. 
Ander’s restaurant (cái tên nghe đã lạ) dịa chỉ số 1, Stadiongasse 
5 không xa trung tâm, có món goulash khá ngon, từng được báo 
địa phương khen ngợi. 

Còn nếu bạn muốn ngồi ăn thoải mái ngoài trời bên bờ sông 
Donau/Danube thơ mộng thì bạn đền khu ăn uống Rossauer 
Lände (ngay station U4: Rossauer) để thưởng thức đủ loại món 
ăn Âu Á, kể cả cơm Thái.  

 

Đặc bi ệt 

Người dân Wenen rất tự hào về nước uống của họ. Nguồn nước uống được lấy trực tiếp từ dãy núi Alpen, rất 
mát và ngọt. Bạn có thể uống nước từ các vòi nước công công trong thành phố mà không sợ nguy hại đến sức 
khoẻ. Đặc biệt ở những nơi nhiều du khách hay trong các công viên đều có đặt những vòi nước cho du khách 
giải khát. Vậy bạn nhớ mang theo một cái chai không để lấy nước. 

Vào mùa hè, nếu bạn đi dạo phố vào buõi tối bạn có thể thưởng thức những buổi trình diển âm nhạc thật hay do 
nhiều nghệ sỹ điêu luyện trình tấu ngoài trời. Các đội kèn fanfare cũng thường xuyên biểu diễn cho du khách 
xem. Trong một vài công viên thành phố người ta mở nhac và cùng nhau khiêu vũ thật du dương.  

 

Nói chung không khí Wenen mang nhiều tính nhạc và nhiều màu 
sắc văn hóa nghệ thuật. Thành phố lúc nào cũng tấp nập, nhộn 
nhịp, giá cả phải chăng, phương tiện đi lại dễ dàng cộng thêm 
dân địa phương hiền hoà hiếu khách làm cho du khách cảm thấy 
an toàn thoải mái.   

Mây Lang Thang, 8-2011 
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Y Học - Sức Khỏe 

Ung th ư tụy tạng  

Steve Jobs, người sáng lập ra đại 
công ty Apple, đã từ trần trong 
tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 56 
tuổi, về một chứng ung thư hết sức 
nguy hiểm mà tỷ lệ tử vong là 95 % 
sau khi được định bệnh 5 năm. Ung 

thư tụy tạng mỗi năm làm cho khoảng 45000 người ở 
Mỹ mắc phải và 37000 người sẽ chết vì căn bệnh này, 
đứng hàng thứ 4 sau ung thư phổi, ung thư vú và ung 
thư đại tràng (colo rectal cancer).. 

Năm 2004, Steve Jobs được giải phẫu sau khi mắc 
phải bệnh ung thư tụy tạng và sau đó được ghép gan 
(liver transplant) vào năm 2009 khi chứng ung thư đã 
lan sang lá gan nhưng rồi vì bệnh tái phát khiến Steve 
Jobs phải từ chức lãnh đạo công ty vào tháng 8 2011 
và cuối cùng từ trần trong tháng 10 vừa qua. 

Steve Jobs được coi là một trong những nhân vật kỳ 
tài trong thế kỷ 20 vì đã có công sáng tạo ra những 
thiết bị làm đảo lộn của sống hàng ngày như Iphone, 
Ipad, Ipod.. giúp cho kỹ thuật truyền thông được dễ 
dàng hơn, giản dị hơn. Nhờ Steve Jobs nên công ty 
Apple trở thành lớn nhất thế giới trên cả công ty 
Exxon/Mobil mỗi năm thu được hàng trăm tỷ USD tiền 
lời. Gia tài của cá nhân Steve Jobs được ước lượng 
khoảng 9 tỷ USD.. 

Khi bệnh trở nặng vào tháng 4 thì Steve Jobs biết rằng 
không còn sống được thêm bao lâu nữa và viết thư tới 
ban quản trị rằng “Tôi đã từng tiên đoán rằng đến một 
ngày nào đó sẽ không còn đủ khả năng để tiếp tục lèo 
lái công ty và rất tiếc rằng ngày đó đã đến..” 

Theo lời BS Timothy Donahue thuộc Đại Học UCLA 
chuyên về ung thư tụy tạng thì căn bệnh của Steve 
Jobs rất khó chữa vì sau khi được giải phẫu cắt u 
bướu thì Steve đã được ghép gan và phải dùng nhiều 
loại thuốc chống miễn dịch khiến làm cho cơ thể suy 
yếu và ít ai sống thêm được hơn 2 năm.. 

Ung th ư tụy tạng.. 

Tụy tạng là một tuyến quan trọng của bộ máy tiêu hóa 
có hai nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là phần ngoại 
tiết (exocrine) có nhiệm vụ tiết ra những enzymes giúp 
tiêu hóa các thực phẩm và thứ hai là những tế bào 
Langerhans có nhiệm vụ nội tiết (endocrine) tiết ra 
insulin để điều hòa mức độ đường trong máu. 95 % 
các trường hợp ung thư tụy tạng xảy ra tại phần ngoại 
tiết và chỉ có 5 % xảy ra tại các tế bào Langerhans. 
Steve Jobs bị loại ung thư sau và tương đối dễ chữa 
trị hơn. Một số BS chuyên khoa cho rằng Steve Jobs 
đã dại dột nghe lời khuyên của một vài người không 
chuyên môn nên đã tin tưởng vào một số phương 
pháp chữa trị khác thường gọi là alternative medicine 
như ăn chay, tập thiền, bùa chú, dùng thuốc Bắc, 

thuốc dược thảo khiến việc điều trị bị chậm trễ mất đi 
nhiều thời gian quý báu. Nếu Steve Jobs nghe lời các 
BS chuyên môn áp dụng đúng những quy định chữa 
trị của ngành ung thư thì có lẽ đã không chết. 

Tờ báo Fortune cho biết là vào năm 2004, sau khi biết 
tin bị ung thư tụy tạng thì Steve Jobs đã bay sang 
Thụy Sĩ để được điều trị bằng một phương pháp mới 
thay vì giải phẫu mà chỉ bằng quang tuyến trị liệu và 
hormone không có ở Mỹ. 

Việc điều trị bệnh ung thư tụy tạng hết sức khó khăn 
nên ngoài những phương pháp cổ điển như giải phẫu, 
quang tuyến trị liệu, hóa học trị liệu các BS đang có 
những cố gắng tìm ra những phương pháp mới như 
gene therapy, miễn dịch trị liệu hoặc gần đây nhất là 
dùng những loại tế bào có khả năng truy lùng và tiêu 
diệt các bướu ung thư gọi là killer cells. 

BS Ralph Steinman vừa được giải thưởng Nobel Y 
học là một trong những người khảo cứu về lối điều trị 
này gọi là dendritic cell therapy nhưng ông đã từ trần 
sau khi được Ủy Ban tuyển chọn giải công bố kết 
quả.Sau khi được định bệnh thì BS Steinman vẫn tiếp 
tục được điều trị bằng những phương pháp cổ điển 
như giải phẫu và quang tuyến trị liệu trong khi cố gắng 
cải tiến phương pháp do ông tìm ra nhưng vì bệnh đã 
tiến triển sang thời kỳ thứ 4 nên ông đã sống thêm 
được 5 năm thay vì chỉ có 1 năm như các trường hợp 
khác.. 

Trong khi chờ đợi các khảo cứu mới thì hiện nay việc 
điều trị ung thư tụy tạng chủ yếu là giải phẫu cắt bỏ 
bướu ung thư và một phần ruột non và bao tử gọi là 
Whipple operation sau khi bệnh được tìm ra. Một số 
người sau khi được giải phẫu thì được dùng thêm 
quang tuyến trị liệu và hóa học trị liệu nên có thể sống 
thêm được vài năm.. 

Điều quan trọng nhất vẫn là phải làm sao tìm ra bệnh 
trước khi đã lan đi nơi khác ví dụ như trường hợp của 
quan tòa Ruth Ginsberg nên đã cắt bỏ được toàn bộ u 
bướu nên bà đã thoát chết.. 

Ung thư tụy tạng nguy hiểm ở chỗ là tuyến tụy nằm 
sâu trong bụng nên khi bệnh khởi phát thường không 
có triệu chứng gì hoặc không rõ rệt như đau bụng âm 
ỉ, đau lưng, mệt mỏi, sụt ký hoặc vàng da.. khiến 
người bệnh coi thường không chịu được khám kỹ hơn 
hoặc làm những xét nghiệm chính xác hơn như làm 
CT scan, MRI, siêu âm.  

Khi bướu ung thư đã lan rộng sang lá gan thì tỷ lệ tử 
vong rất cao như trường hợp của Steve Jobs. Một số 
nhân vật nổi tiếng như tài tử Patrick Swaze, Michael 
Landon hoặc như ca sĩ tài danh Luciano Pavarotti đã 
từ trần về căn bệnh này. 

Nguyên nhân và phòng ng ừa.. 

Vì là một chứng ung thư nguy hiểm nhất nên Y học Mỹ 
đã có rất nhiều cố gắng trong việc tìm hiểu nguyên 
nhân gây bệnh để rồi tìm ra cách phòng ngừa.Thứ 
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nhất là hút thuốc lá vì khoảng 30 % những ung thư tụy 
tạng do hút thuốc gây ra. Một thống kê của Đại Học 
UCLA cho biết là những người hút thuốc thì có nguy 
cơ bị bệnh gấp 6 lần những người không hút thuốc. 
Đại Học Thomas Jefferson đã tìm ra một hóa chất 
trong khói thuốc làm cho bướu ung thư lan ra mau 
hơn. Những người vừa hút thuốc và uống rượu thì còn 
dễ mắc bệnh nhiều hơn nữa. Tình trạng mập phì 
(obesity) cũng dễ gây ra ung thư nhất là ở nữ giới vì 
nguy cơ tăng 25 %. 

Vì là một chứng ung thư bộ tiêu hóa nên có nhiều 
khảo cứu về liên hệ giữa ung thư tụy tạng và lối ẩm 
thực của những sắc dân khác nhau trên thế giới. 

Các kết quả sơ khởi đều khuyến cáo nên ăn nhiều loại 
rau cỏ nhóm crucifers như bắp cải, xu hào, rau xanh, 
cà rốt vì trong các loại rau này có rất nhiều hóa chất 
chống lại các tế bào ung thư. Một khảo cứu của Hội 
Ung Thư cho biết là những người dùng nhiều rau xanh 
thì nguy cơ bị ung thư đường ruột và tụy tạng giảm 55 
% so với những người ít ăn rau xanh. 

Vai trò của chất xớ (fiber) rất quan trọng vì một khảo 
cứu của báo Journal of Epidemiology cho biết là dùng 
thêm chất xớ dưới hình thức ngũ cốc, lúa mạch, chất 
cám bran thì nguy cơ bị ung thư tụy tạng giảm 48 %. 

Nên tránh uống nước ngọt (sugary drinks) vì một khảo 
cứu của Đại Học Georgetown cho biết là những người 
uống 2 hộp nước ngọt mỗi ngày thì nguy cơ bị ung thư 
tụy tạng tăng gấp đôi bình thường. 

Một khảo cứu của Đại Học Y khoa Hawaii và một số 
Đại Học khác xác nhận vai trò nguy hiểm của những 
loại thịt được chế biến (processed meats) như hotdog, 
thịt đóng hộp, sausage, thịt bò gây ra ung thư đường 
ruột và tụy tạng hơn 50 % so với những người ít ăn 
thịt. Có thể những chất mỡ trong thịt bò hay các hóa 
chất bảo quản nitrites làm thay đổi các DNA trong các 
tế bào tiêu hóa rồi dẫn đến ung thư. Một vài loại hóa 
chất lên men có trong các loại thực phẩm như tương, 
chao, mắm ruốc, mắm tôm cũng gây ra nhiều chứng 
ung thư đường ruột và tụy tạng.. 

Gần đây có một vài khảo cứu về vai trò của một số gia 
vị có khả năng chống lại ung thư. Một khảo cứu của 
trung tâm trị ung thư nổi tiếng MD Anderson cho thấy 
là chất curcumin trong củ nghệ (turmeric) hay được 
người Ấn Độ dùng làm cà ri và có khả năng tiêu diệt 
những tế bào ung thư tụy tạng trong loài chuột và hiện 
nay đang có những khảo cứu trên loài người. 

Một khảo cứu khác kết hợp củ nghệ với loại mỡ cá 
fish oil làm giảm mức tăng trưởng các tế bào ung thư 
tới 70 %. BS Robert Wascher chuyên viên về ung thư  

khuyến cáo là nên dùng những loại thực phẩm và gia 
vị kể trên vì hoàn toàn không có hại và có thể giúp 
tránh một số ung thư nguy hiểm. Chất curcumin trong 
củ nghệ còn giúp chống lại bệnh Alzheimer và một số 

bệnh tim mạch khác và hiện nay đang có nhiều khảo 
cứu về công dụng của loại gia vị này. 

Hiện nay đang có nhiều khảo cứu về những phương 
pháp mới nhất trong việc điều trị bệnh ung thư tụy 
tạng nhưng quan trọng nhất vẫn là phòng bệnh hoặc 
như trường hợp của Steve Jobs thì nên tin cậy vào 
những phương pháp điều trị đã được chứng minh tại 
những trung tâm Y khoa nổi tiếng nhất vì ít có mấy ai 
được may mắn như quan tòa Ruth Ginsberg tìm ra 
được bệnh khi còn chưa lan đi nơi khác.. 

Bác sĩ Vũ văn Dzi, MD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nguyen  - Truong 
Administratiekantoor 

� Khai thuế ( Inkomsten belasting)tư nhân 

� Quản lý về kế toán,tài chính và thuế vụ cho 

doanh thương và tư nhân. 

� Địa chỉ tin cậy,kinh nhgiệm 

� Giải thích rõ ràng dễ hiểu 

� Giá đặc biệt cho đồng hương 

� Particulier:belastingaangifte IB 

� Ondernemers: overstapkorting 30% 

Xin liên lạc:Trang Tr ương 
Simon van Ooststroomhof 41 

2341 KG Oegstgeest 
Tel:071-5760175 

E-mail adres:   truong1961@yahoo.com 

 

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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An Sinh Xã Hội 

Trợ cấp bổ túc cho nh ững người cao niên (65+) 
(AIO: aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen)  

 
Ở Hòa lan có một số người, đa số là những người ngoại quốc nhập cư, 
không được hưởng trọn tiền hưu dành cho người cao niên trên 65 tuổi 
(AOW-pensioen). Lý do là trong khoảng thời gian từ năm 15 đến 65 tuổi có 
những năm họ không sống ở Hòa Lan. Theo luật AOW, mỗi năm không 
sống ở Hòa Lan trong thời gian này người ta sẽ không được nhận 2% tiền 
AOW khi 65 tuổi. Như vậy nếu người nào đó đến Hòa Lan vào năm 30 
tuổi, số tiền AOW lãnh ít đi sẽ là 30%.  

 

Nhưng ở Hòa Lan mọi người đều được hưởng một thu nhập tối thiểu gọi là “sociaal minimum”, nên những 
người trên 65 tuổi rơi vào tình trạng vừa nêu có thể nhận một khoản trợ cấp bổ túc của chính phủ được quy định 
trong luật Lao động và trợ cấp xã hội (WWB: Wet werk en bijstand). Khoản trợ cấp này tiếng Hòa Lan là 
Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen, gọi tắt là AIO-aanvulling. Trợ cấp này được trả từ Sociale 
Verzekeringsbank, cũng là cơ quan trả tiền AOW-pensioen. Dưới đây là  số tiền AIO-aanvulling tùy theo hoàn 
cảnh tối đa có thể nhận theo số liệu từ 1-07-2011: 

Situatie                                                   Normbedrag                             Vaka ntie-uitkering                     
Alleen wonen                                              €   962,90                             € 50,68    (Độc thân) 
Gehuwd/samenwonen                               € 1.325,37                             € 69,76     (Kết hôn/sống chung) 
Alleenstaande ouder met een kind            € 1.211,75                             € 63,78   (Cha hoặc mẹ sống với con) 
 

Do khoản AIO-aanvulling được quy định trong luật WWB nên số tiền này được hưởng nhiều hay ít còn tùy thuộc 
vào những khoản thu nhập khác (andere inkomsten), chẳng hạn tiền lương, tiền AOW-pensioen, tiền hưu đóng 
trong thời gian làm việc nhận từ những quỹ hưu (pensioenfondsen), tiền “lijfrente” nhận của công ty bảo hiểm 
(một dạng tiền hưu tự đóng trong thời gian trước 65 tuổi), thu nhập từ cho mướn phòng v.v.. 

Ngoài ra có được hưởng khoản AIO-aanvulling hay không còn tùy thuộc vào tài sản riêng (eigen vermogen). Giá 
trị tài sản được tính bao gồm tiền tiết kiệm (spaargeld), xe hơi (!) hoặc tàu bè, thừa kế tài sản, trúng số v.v.. 
Người ta chỉ nhận được AIO-aanvulling khi giá trị tàn sản riêng không quá € 5.555 cho người độc thân và € 
11.110 cho vợ chồng (gehuwden) hoặc hai người sống chung (samenwonenden). Riêng về nhà mua 
(koopwoning) thì giá trị căn nhà không được quá € 46.900, đây là giá trị căn nhà trừ đi khoản nợ mua nhà 
(waarde woning min hypotheekschuld). Nếu căn nhà có giá trị cao hơn số tiền nêu trên, người ta có thể nhận 
AIO-aanvulling theo dạng một khoản nợ. Số nợ này sẽ được trả khi bán căn nhà hay trong trường hợp người ta 
có thu nhập cao hơn AIO-aanvulling.  

Như đã đề cập ở trên khoản tiền AIO-aanvulling được trả từ SVB. Sáu tháng trước khi 65 tuổi,người ta sẽ nhận 
được mẫu đơn xin AOW của SVB gởi đến. Trong trường hợp không được nhận đủ AOW, SVB sẽ thông báo về 
vấn đề xin khoản AIO-aanvulling, nếu muốn (không bắt buộc) SVB sẻ gởi mẫu đơn để xin khoản tiền này. Nếu 
người đó trước 65 tuổi đã nhận trợ cấp xã hội (bijstandsuitkering) của thị xã, SVB sẽ quan hệ với thị xã để hỏi 
tất cả những tin tức và người đó sẽ không phải xin AIO-aanvulling với một đơn riêng. 

Để biết thêm chi tiết quý vị có thể truy cập qua mạng www.svb.nl hoặc liên lạc với những văn phòng của SVB 
trực thuộc theo địa phương theo những địa chỉ dưới đây: 

 

Breda 
076 - 5485010 
Rat Verlegstraat 2 
4815 NZ Breda. 

Deventer 
057- 03169010 
Snipperlingsdijk 2 
7417 BJ Deventer 

Groningen 
071-5129610 
Cascadeplein 5 
9726 AD  Gronigen 
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Leiden  
 071-5129610  
Stationsplein 1  
 2312  AJ Leiden 

Nijmegen  
 024-3431010  
Takenhofplein 4 
 6538 SZ  Nijmegen 
 

Roermond  
 0475-368010  
Laurentiusplein 8  
6043 CS  Roermond 

Rotterdam  
 010-4174010  
Posthumalaan 100 
 3072 AG  Rotterdam 

Utrecht  
030-2649010 
Graadt van Roggenweg 400 
3531 AH Utrecht 

Zaandstad  
075-6551010 
Stationsstraat 112 
1506 DK Zaandam 

 

V.T. Hoang (Planmasters) 

 (Tạm dịch những tin tức thu thập từ trang mạng   www.svb.nl ) 

Thơ 

Ðôi !                                                             

Ðôi tay hờ hững nhân duyên 
Ðôi đường đôi ngả lời nguyền quên mau 
Bàng hoàng ! chung cuộc, biển dâu 
Ðổi đời ngăn cách nghiã sâu tình nồng  

Vai trơ áo rách chân không 
Bước trên sỏi sắc quặn lòng đêm thâu 
Ngày về đếm giọt mưa ngâu 
Ðôi tay bầm dập úa màu thời gian  

Ðôi vai nặng gánh phũ phàng 
Gót son trẩy bước tình sang đò chiều 
Ngỡ ngàng ngồi đón tịch liêu 
Ác tà chưa khuất tiêu điều lá rơi 
... 
Xuôi dòng thác chảy cuộc đời 
Ðôi chân hụt bước chơi vơi non ngàn 
Nghiã nào! chén rượu vội tràn 
Ðôi tay ôm bóng trăng tàn nốc say .  
  

Trần Việt Bắc 

 

Mưa Sài Gòn  
 

Ngày mai em về sài Gòn ơi !  
Chiếc lá trở mình trong cơn mưa chợt đến  
Đừng hỏi vì sao lòng em thương mến  
Cứ nghĩ về thành phố này, thành phố của …người ta 
!  
 
Tạm biệt anh ngày mai em sẽ xa  
Chiều cư xá anh có buồn lặng lẽ  
Hôm em đến mang theo cơn mưa nhẹ  
Anh có nghe hơi lạnh cũng theo vào  

Cả con đường như bừng dậy xôn xao  
Em chợt thấy bước chân mình vui quá  
Mưa ướt lạnh cả khung trời cư xá  
Mai em về rồi đó, anh buồn không?  

Mai em về giấu nỗi nhớ trong lòng  
Còn nụ cười em chia anh một nửa  
Tiếng mưa vẫn một điệu buồn muôn thuở  
Gõ nhịp đều vào sâu thẳm hồn em.  

 Sài Gòn ơi ! Làm sao có thể quên  
Những con đường, những hàng cây sũng ướt  
Em hấp tấp giữa dòng đời xuôi ngược  
Giữa muôn người em chỉ thấy riêng anh.  

Hồ Thụy Mỹ Hạnh 
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Gia Chánh 

 

Bắp Bò Nấu Ngũ Vị 

Nguyên li ệu: 

- 1kg bắp bò 
- 1 tô nước dùng lớn 
- 5 trái cà chua 
- 1 hộp cà 
- Ớt chông xanh, đỏ, vàng  
  (mỗi thứ 1/2 trái) thái miếng vừa ăn 
- Hạt nêm thịt heo, đường  
- Gừng thái lát, 1 thìa cà phê tỏi  xay. đinh hương,  
quế, hồi,  
- 4 củ hành tây 
 

Cách làm:  

1. Cà chua rửa sạch, băm nhuyễn.  
2. Hành tây rửa sạch, thái miếng lớn. 
3. Bắp bò thái miếng vừa ăn, luộc với gừng, đổ nước 
thứ nhất để khử mùi tanh. Đun cho thịt mềm. 
4. Phi thơm tỏi, cho quế, đinh hương, hồi, bắp bò, cà 
chua vào xào. 
5. Cho nước dùng vào, nêm đường, hạt nêm thịt heo. 
Cho ớt chuông, hành tây, cà hộp vào nấu khoảng 5 
phút. 
 

Thưởng th ức: 

Món này dùng nóng với bánh mì. Dọn kèm muối tiêu 
chanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thơ 

 
LÀM  SAO  KHÔNG  NHỚ 
                                          
Những phút giây buồn em nhớ không? 
Mấy mươi năm cứ mãi nặng lòng 
Bước đời sao vẫn không suôn sẻ 
Tâm ác...trời ơi! Xoá ước mong... 
  
Hoa trạng nở rồi em thấy chăng 
Người ta dư dả kết đèn giăng 
Noel cảnh đẹp hơn ngày tết 
Ta vẫn âm thầm- Gió thở than.! 
  
Đêm đó trùng khơi đậm sẫm màu 
Niềm tin, hy vọng đổi thương đau 
Tàu trôi chầm chậm ..tìm đâu nước 
Đói lả bên nhau khóc nghẹn ngào... 
  
Sóng giữa ngàn khơi, sóng phủ tàu 
Thuyền ma, người quỷ, tiếng lao xao 
Dao găm, mã tấu, vài cây súng 
Thương lắm thuyền nhân nước mắt trào.! 
  
Đêm Chuá ra đời, đêm giáng sinh 
Mà sao tai hoạ quá điêu linh 
Quỷ đời cướp bóc thi nhau hiếp 
Thiếu nữ đang xuân...sóng rập rình.! 
  
Đã mấy năm rồi, em nhớ không? 
Mỗi lần lá rụng lạnh trời đông 
Cảnh xưa giữa biển đời kinh hãi 
Xoay xoáy về theo nỗi uất lòng ! 
  
Chúa ở ngôi cao nhìn trần thế 
Có hiểu cho lòng dân Việt Nam 
Chữ tự do đỏ tươi màu máu 
Người sống trần gian trong tối tăm 
  
Người ta vui hưởng đêm mừng Chúa 
Ai người còn nhớ cảnh tình xưa 
  
         thylanth ảo  
(Theo ý bài thơ " Chỉ Một Lần Thôi " của Ý Nga ) 
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C & T Accountant en Adviseur 
 

 
Văn phòng hạch toán và tư vấn cho người Việt 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 c ấp 

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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Truyện cười Liên Xô 

 
 Ba tù nhân nói chuyện với nhau. 
 Người thứ nhất: "Tôi đi luôn làm muộn 10 phút.Tôi bị 
kết tội phá hoại   CNXH." 
Người thứ hai: "Tôi luôn đi làm sớm 10 phút. Tôi bị kết 
tội làm gián điệp." Người thứ ba: "Tôi luôn đi làm đúng 
giờ.Tôi bị kết tội dùng đồng hồ của Tư bản." 
 
Một ông già sắp chết đang thở nhè nhe một mình 
trong căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang. Bỗng có 
tiếng đập cửa. 
Ông già hỏi: "Ai đấy?"  
Đáp: "Thần chết."  
Ông già: "Cám ơn Chúa! Thế mà ta cứ tưởng  
KGB." 
 
Stalin một hôm quyết định đi vi hành để xem cuộc 
sống của tầng lớp lao động ra sao, cho nên ông ăn 
vận thật bình thường và ra khỏi điện Kremlin. 
Sau một thời gian ông đến một rạp chiếu phim. Sau 
khi bộ phim kết thúc, trên màn ảnh hiện ra hình ảnh 
của Stalin và quốc ca Liên Xô được cất lên.  
Tất cả mọi người đều đứng dậy và hát, riêng chỉ có  
Stalin là không đứng dậy. 
Một người đàn ông ở hàng ghế sau ghé vào tai  
Stalin và nói: 
 "Đồng chí, tôi biết chúng ta đều nghĩ giống nhau 
nhưng an toàn hơn hết là cứ đứng lên." 
 
Một ông nông dân bị nông trang cướp mất đất liền viết 
thư khiếu nại gửi cho đồng chí Lê Nin ở  
Moskva. Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân 
lên. "Tại sao ông lại gửi thư cho đồng chí Lê Nin? Ông 
không biết đồng chí Lê Nin đã chết rồi sao?" 
 "Mẹ kiếp, tại sao lúc các người cần thì đồng chí Lê 
Nin sống mãi trong sự nghiệp, còn lúc ta cần thì đồng 
chí ấy lại chết mất rồi?" 
 
Các nhà khảo cổ học đào được một xác ướp. Thế giới 
tổ chức hội nghị thẩm định tuổi xác ướp, không ai 
đoán ra. Sau đó Liên hiệp quốc đề nghị đưa xác ướp 
đi từng nước để mỗi nước dùng công nghệ của mình 
xác định tuổi. Mỹ nói khoảng 3000 ngàn năm, Nhật nói 
chính xác là 2953 năm. Liên Xô tuyên bố 2953 năm, 5 
tháng, 4 ngày tuổi. Cả thế giới chấn động, các nhà báo 
tới hỏi viện Khảo cổ Liên Xô. Viện Khảo cổ cho biết 
giới khoa học Liên Xô chưa có khả năng giám định 
xác ướp nhưng bộ Chính trị không chịu thua các nước 
nên đưa xác ướp đó qua KGB giám định. Sau khi KGB 
khảo tra, xác ướp đã khai tuổi chính xác của mình. 

Stalin muốn kiểm tra xem những người nông dân sống 
ra sao. Ông đi tới một ngôi làng và hỏi thăm: 
 
- Các đồng chí, cuộc sống ra sao? 
- Dạ thưa đồng chí, trước kia chúng tôi có 2 bộ  
quần áo còn bây giờ chỉ có một thôi ạ. 
- Quần áo không thể dùng để đánh giá mức sống 
được. Các đồng chí có biết rằng ở châu Phi có những 
nơi người ta hoàn toàn cởi truồng không? 
- Thật là tội nghiệp! Chắc ở đó họ còn có chủ nghĩa 
cộng sản trước cả chúng ta! 
 
Điện Kremlin bị chuột tấn công, Brezhnev cho gọi 
người diệt chuột tới. Anh này lấy trong túi ra một con 
chuột máy, nhấn nút một cái, con chuột nhảy múa, hát 
hò. Những con chuột khác thấy vậy chạy ra coi và làm 
theo. Con chuột máy từ từ tiến ra cửa lớn rồi nhảy 
xuống sông. Những con chuột khác cũng nhảy theo. 
Brezhnev lộ vẻ hài lòng nhưng vẫn thắc mắc: “Đồng 
chí có thể làm chuột máy nhưng đồng chí có thể làm 
được một gã Mỹ bằng máy không?” 
 
 
Một đôi nam nữ đến gặp bác sĩ tư vấn tình dục. 
Thưa bác sĩ, chúng tôi lấy nhau đã hai năm, quan hệ 
tình dục bình thường mà không hiểu tại sao chưa có 
con ? 
Bác sĩ hỏi : các bạn đã tham gia khoá học dành cho 
những người chuẩn bị lập gia đình không? 
Đáp:có,chúng tôi đã tham gia khoá học này 
Hỏi : thế anh chị có làm đúng như chỉ dẫn không ? 
Đáp : có, chúng tôi làm đúng như chỉ dẫn. Hay là 
chúng tôi sẽ làm, bác sĩ xem xem chúng tôi có làm 
đúng không ? 
Bác sĩ : Thế cũng được. 
Sau khi đôi nam nữ thực hiện xong, bác sĩ băn  
khoăn : Có vẻ như các bạn làm đúng như chỉ dẫn. 
Hay là chúng tôi làm lại, bác sĩ quan sát kỹ xem chúng 
tôi làm có thiếu công đoạn nào không ? 
 Đôi nam nữ đề nghị. 
 
Sau khi đôi nam nữ thực hiện lại lần hai. Bác sĩ vò đầu 
bứt tai : Có vẻ như cô cậu làm hoàn toàn đúng. Để tôi 
tham khảo ý kiến của giáo sư. 
Bác sĩ liền gọi điện cho giáo sư chuyên ngành, trình 
bày về sự việc. 
 
Tiếng giáo sư trong ống nghe : Hỏi xem có phải là 
Ivanov và Ivanova không? Đúng hả? Đuổi ngay chúng 
đi. Bọn nó là sinh viên, không có tiền thuê phòng nên 
bày trò .... 
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PHÂN ƯU 
Nhận tin buồn ông Nguy ễn văn Mến 

pháp danh  Nguyên Đạo 
 

Thuyền nhân 303 đã từ trần ngày 25- 11-2011 tại Eindhoven 
Hưởng thọ 77 tuổi  
 
Chúng tôi chân thành chia buồn cùng tang quyến. 
Nguyện cầu chư Phật tiếp độ hương linh phật tử Nguyên Đạo Nguyễn văn Mến về miền Tịnh Độ. 
   
- Ban Trị Sự chùa Vạn Hạnh, Ban Hộ Niệm và Thọ Bát Quan Trai chùa Vạn Hạnh 
- GĐQCCVNCH/HL 
- Hội NVTNCS Eindhoven và vùng phụ cận 
- Hội thuyền nhân 303 

 

CẢM TẠ 
 

 
Gia đình chúng con/ chúng tôi xin chân thành tri ân cảm tạ: 
- Thượng Tọa Hội Trưởng Hội PGVNTN/ HL 
- Ban Hộ niệm, Ban Thọ Bát Quan Trai chùa Vạn Hạnh 
- GDQCCVNCH/HL 
- Hội NVTNCS thành phố Eindhoven và vùng phụ cận 
- Hội thuyền nhân 303 
- Và tòan thể quý cô bác anh chị em bằng hữu xa gần đã đến phúng điếu, gửi vòng hoa, tụng kinh hộ 
niệm, điện thoại chia buồn và đưa tiễn chồng, cha, ông chúng con / chúng tôi :   
        

ông Nguy ễn văn Mến 
pháp danh Nguyên Đạo 

 
Sinh năm 1934 tại Việt Nam                                                    

Từ trần lúc 19.30 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2011 tại Eindhoven- Hòa Lan đến nơi an nghỉ cuối cùng. 
 

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi điều sơ xuất , kính mong Thầy hoan hỷ , quý cô bác 
anh chị em thương tình niệm thứ cho.  
 
Tang quyến đồng cảm tạ 
- Vợ Nguyễ thị Kim Loan 
- Trưởng nữ Nguyễn thị kim Yến, chồng Lê Hữu Lý và các con 
- Trưởng Nam Nguyễn thanh Sang, vợ Phạm thị Kim Hoa và con 
- Thứ nam Nguyễn thanh Trọng - Nguyễn thị Hồng Loan 
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ĐỌC VÀ QUẢNG BÁ THÊM NHIỀU ĐỘC GIẢ 
 

 
 

Danh sách độc gi ả trả tiền báo tính t ừ 31-5-2001 đến   30-09-2011 

st
t 

ngày 
trả 
tiền Tên địa ch ỉ vùng 

số 
độc 
giả 

số 
tiền ghi chú 

1 5-mei Vũ Văn đông Torellistraat 22 Spijkenisse 606 30 

2 6-mei V.A. Tran Tulpenveld 1 
Bergen op 
Zoom 240 30 

3 6-mei Nguyễn Chép Mozartstraat 210 Ridderkerk 160 30 
4 17-mei Gent BL van Lijstlaan 22 Bussum 23 50 ủng hộ 20 
5 20-mei Hồ Thị ánh Nguyệt Gombertstraat 246 Zwolle 436 30 
6 25-mei Nguyễn Xuân Ngôn Patrokmolen 33 Ridderkerk 724 30 
7 26-mei Lê Thị Minh Châu Bolstralaan 54 Hoofddorp 674 30 
8 27-mei Lý Thị Hoàng Albastrostraat 34 Amersfoort 223 30 
9 29-mei D Vo Slangenburgweg 7 Rotterdam 792 30 

10 29-mei Vũ Thị Lụa Roerdom 12 Hoorn 753 30 
11 6-jun Nguyễn Trung Hiếu Jasmijnlaan 83 Amstelveen 7 30 
12 8-jun T.S. Phan Smetanahof 14 Hoorn 60 30 
13 13-jun Dương Kim Nga Vlakkers 11 Druten 394 30 
14 17-jun T.S. Nguyen Dotterbloem 1 Uitgeest 94 50 ủng hộ 20 

15 17-jun Nguyễn Trung Huân Speelman 15 
Bergen op 
Zoom 243 100 

3 năm báo + ủng 
hộ 10 

16 20-jun Nguyễn Văn út Schipperstraat 10 Venlo 330 60 2 năm báo 
17 22-jun Lưu Trọng Nghĩa Salsastraat 5 Almere 16 50 ủng hộ 20 
18 24-jun Dương đệ Lessingstraat 56 Venlo 642 60 ủng hộ Tết 30 
19 28-jun Tuyết Lê Kinderbeem 14 Chaam 683 30 

20 1-jul Vũ Ngọc Phi 
M. van Zwaanenburg 
str. 50 Zwolle 706 30 

21 6-jul Lê Thị Hồng Hoa Judith Leysterstraat 29 Ede 628 60 2 năm báo 
22 11-jul Trương Hoài Thu Magrietlaan 28 t Veld 493 30 
23 13-jul Tạ Viết Thâm Zwolseveste131 Nieuwegein 199 30 
24 15-jul Nguyễn Thanh Sơn Occarinolaan 6 Nieuwegein 205 30 
25 18-jul T.N.A. Nguyen Roeselarestraat 197 Breda ? 30 
26 20-jul N.D. Pham Kringgreppelstraat 148 Oosterwolde 704 30 
27 21-jul Lê Thế Mỹ Velduil 7 Nieuwegein 345 30 
28 25-jul V.D. Tran De voorstenkamp 1321 Nijmegen 377 30 
29 1-aug V.D. Tran De voorstenkamp 1016 Nijmegen 772 30 
30 15-aug Từ Xuân Tân Gascogne 9 Eijsden 351 30 

 

 

Mẫu đặt báo Vi ệt Nam Nguy ệt San 

Họ và Tên………………………………………… 
Địa chỉ  ……………………………………………… 
Nhận báo  VNNS kể từ tháng…  /2012 
 
Nơi gởi ngày …  tháng …năm 
Ký tên 
 

 

Khi thay đổi địa ch ỉ quí độc gi ả cần báo 
về tòa so ạn 

Họ và tên………………..số độc giả…………….. 
Địa chỉ mới …................................................. 
Bắt đầu báo chuyển về địa chỉ mới  
tháng…./2012 
Nơi gởi ngày …-tháng …-năm 
Ký tên 
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Danh sách độc gi ả trả tiền báo tính t ừ 30-09-2011 đến 25-11-2011 

 

Giá bi ều quảng cáo trên báo VNNS n ăm 20 

 
 
Tòa Soạn xin thông báo ! 
 
Trong thời gian vừa qua vì có những lý do mà BTV,Tòa Soạn đã trình bày,giải thích về việc cập nhật danh sách 
độc giả  trã tiền ủng hộ cho tờ báo VNNS chưa được  kịp thời chính xác.Qua số báo phát hành tháng này  
chúng tôi đã kiểm tra và sẽ có sự cập nhật kịp thời trong những số báo tiếp theo.Thành thật xin lỗi cùng quí độc 
giả. 
 
Số báo 246  VNNS với chủ đề : Xuân  
Báo sẽ được phát hành vào tháng 1 năm 2012 ,Rất mong được đón nhận những ý kiến đóng góp và bài viết của 
quý đồng hương và quý cộng tác viên 
Bài viết xin gởi về tòa soạn trước ngày 12.1.2012  theo địa chỉ  
 Email: ngothuychuong@gmail.com 
 
Trân trọng. 
 

stt  
ngày tr ả 
tiền Tên địa ch ỉ vùng 

số 
độc 
giả 

số 
tiền ghi chú 

1 3-okt VT Dinh Binnendijk 67 Purmerend 750 60 2 năm báo 
2 24-okt TV Thai Ta Dr. Ariensstraat 31 Goirle 718 30 
3 30-okt Trần Văn Thắng Juralaan 32 Eindhoven 306 30 
4 30-okt Nguyễn Thọ Saxofoon 14 Den Bosch 273 30 
5 30-okt Trần Văn Vinh Mendeldreef 142 Lisse 271 40 ủng hộ 10 
6 30-okt Bùi đức Hoạt E.V.t'Overstraat 8 Lisse 272 30 
7 31-okt Miên Thụy Veerman 28 Spijkenisse 173 30 
8 31-okt L. Tran Kievit 5 s-Gravenzande 148 35 ủng hộ 5 
9 1-nov Ly Trinh Luong Dr.Kortmannweg 11 Venray 325 30 

10 1-nov HB Nguyen Punter 2326 Lelystad 443 30 
11 1-nov QD Dang Han Hoekstrahof 177 Hoorn 62 60 2 năm báo 
12 2-nov Nguyen Thi Sen Gagelbeek 43 Veldhoven 299 30 
13 2-nov Bùi Thị Thu Cúc Leisevaartlaan 18 Rijnsaterwoude 634 30 

14 2-nov Garage Trung Tran 
Kareldoormanstraat 
36 Druten 572 160 

2 năm báo + 
sponsor tết 2012 

15 3-nov V Truong & T Tran Zwenkgras 19 Spijkenisse 689 30 
16 8-nov Q Mai Si Offenbachstraat 12 Heemskerk 95 30 
17 10-nov Ngô Thụy Chương Bertus Aafjeshof 40 Hoorn 61 30 
18 13-nov Trần Thị Nhất Reiger 47 Hoorn 754 30 
19 14-nov TV Hoang Nguyen Ruige Velddreef 16 Leusden 657 30 
20 14-nov Nguyen.T.T.Vuong Plevier 50 Veldhoven 302 50 ủng hộ 20 
21 25-nov DK Nguyen Maaskade 25 Venlo 335 60 2 năm báo 

      
885 

 

Trang  Màu hoặ trắng đen Tiền mỗi số báo 1 năm 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 
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Lá thư tòa soạn 
 
Bạn mến, 
Khi tờ Việt Nam Nguyệt San số Giáng Sinh này đến tay bạn thì cũng là số báo thứ hai của Ban Chấp Hành 
Cộng Đồng nhiệm kỳ mới này. 
 
Kể từ khi cộng đồng của người Việt đưọc hình thành ở Hoà Lan, tờ Việt Nam Nguyệt San đã có mặt ngay trên 
vùng đất nhỏ này. Việt Nam Nguyệt San đã là nhịp cầu đưa ngưòi Việt chúng ta gần lại với nhau, là trái ngọt, 
hoa thơm trong những năm đầu tiên sinh sống trên quê hưong mới . 
 
Trài qua bao thay đổi, Việt Nam Nguyệt San vẩn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nơi khu vườn hoa văn nghệ này 
chúng ta đã tìm lại hương vị quê hương qua những truyện ngắn, đã thả hồn về quê nhà qua những câu thơ, lời 
nhạc cũng như đã chia sẻ với nhau những ưu tư về đất nước, quê hương. 
 
Có được như vậy chính do sự ủng hộ và đóng góp bền bỉ của đồng hương trong nhiều năm qua. Chúng tôi trân 
qúy tấm chân tình đó. Qua đây chúng tôi kêu gọị qúy đồng hương tiếp tục ủng hộ Việt Nam Nguyệt San và tiếp 
tay quảng bá đến những người chung quanh để càng ngày tờ báo của chúng ta có thêm nhiều đôc giả hơn nữa. 
Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ sở thương mại, dịch vụ của người Việt tại Hòa Lan yểm trợ chúng tôi bằng cách 
đăng quảng cáo trên Việt Nam Nguyệt San. Những đóng góp cũng như yểm trợ tài chánh của quý vị rất quý báu 
và là phương tiện để chúng tôi có thể tiến xa hơn trong việc phát triển tờ báo. 
 
Với ý hướng phục vụ cộng đồng, chúng tôi mong muốn tờ Việt Nam Nguyệt San ngày càng đẹp và phong phú 
hơn. Những bài vở đóng góp của quý đồng hương, quý văn hữu và chuyên gia sẽ làm cho khu vườn văn nghệ 
của chúng ta ngày thêm khởi sắc và tươi đẹp. 
 
Nhân mùa Giáng Sinh và Tết dương lịch sắp tới, ban biên tập Việt Nam Nguyệt San thân chúc quý đồng hương 
một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới dương lịch vui khỏe, thành công và hạnh phúc. 
 
Trân trọng, 
Việt Nam Nguyệt San  
 
 

 
 
 

 
 

Tòa Soạn VNNS kính chúc Quí độc giả và Đồng hương 
           mùa Giáng Sinh Bình An  &  một năm mới 2012 

 
Khi tr ả tiền báo xin quí v ị lưu ý : 

Thứ  nhất:  Số ngân hàng của Cộng đồng BANK nr : 815519745 t.n.v.AVVN 
Thứ  hai : Ghi đầy đủ Tên họ (người nhận báo),Nơi cư ngụ và 
                    Số độc giả (nằm bên phải tên độc giả trên etiket ở bìa sau) 


