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 Quan điểm

Người đối kháng 
Hàng năm báo TIME có truyền thống chọn “Nhân vật của Năm” (Person of the 
Year) và công bố trong số báo cuối năm. Sự tuyển chọn này bắt đầu từ năm 1927 
và người đầu tiên được chọn là Charles Lindbergh, người phi công đầu tiên đã 
thực hiện chuyến bay lịch sử xuyên Đại Tây Dương từ New York đến Paris vào 
ngày 20 tháng 5 năm 1927. 

Những nhân vật được chọn hầu hết là những cá nhân có ảnh hưởng đến toàn thế 
giới, như Barack Obama (2008) vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, Ben 
Bernanke (2009) giám đốc ngân hàng Trung ương nưóc Mỹ, người đã cứu nước 
Mỹ và có thể cả thế giới khỏi đại họa kinh tế và gần đây nhất Mark Zuckerberg 
(2010) người sáng lập Facebook, một hệ thống trao đổi thông tin liên lạc tân tiến đã 
nối kết hàng triệu người trên thế giới với nhau một cách thật tài tình. 

Năm 2011 vừa qua, báo TIME không chọn một cá nhân riêng biệt nào mà công bố Nhân vật của Năm 2011 
chính là “Người Đối Kháng” (The Protester). Qua đó báo TIME đã vinh danh tất cả những người đã dám đứng 
lên chống lại độc tài, bất công trên quê hương họ. 

Không phải ngẫu nhiên báo TIME chọn “Người Đối Kháng” là người tiêu biểu nhất trong năm 2011. Nhìn lại năm 
2011 vừa qua, quả thật ta thấy có nhiều biến cố hết sức bất ngờ xảy ra, nổi bật nhất là sự bừng dậy của các 
phong trào chống đối chính quyền trong nước và tranh đấu đòi tự do dân chủ. Từ  phong trào “Hoa Nhài” (The 
Indignants Movement) đến mùa xuân Ả Rập (The Arab Spring) đến cuộc nổi dậy ở Libië, tất cả đã đưa đến sự 
sụp đổ của nhà độc tài Ben Ali (Tunesië),sự từ chức của Mubarak,(Ai Cập), và cái chết thảm khốc của Qadhafi 
(Libië). 

Tất cả khởi đầu từ chàng tuổi trẻ Mohammed Bouazizi, một người bán rau nghèo ở Tunesië. Hàng ngày anh 
đẩy chiếc xe ba gác đi khắp các đường phố để bán rau nuôi mẹ và mấy đứa em. Ước mơ của anh là dành dụm 
đủ tiền để mua hay thuê một chiếc xe hơi nhỏ để ngày ngày chở rau đi bán. Nhưng một hôm, vào một ngày cuối 
năm, cảnh sát tịch thu chiếc xe ba gác bán rau của anh với lý do xe không đăng ký. Như mọi lần, anh xin đóng 
tiền phạt nhưng cảnh sát không cho mà còn nhục mạ và tát vào mặt anh nữa. 

Khi Bouazizi đến văn phòng tỉnh nài nỉ xin gặp nhân viên cấp trên để trình bày sự việc và xin chuộc chiếc xe ba 
gác thì họ khăng khăng không cho anh gặp. Quá uất ức, anh đã chế xăng lên người và châm lửa tự thiêu. Hơn 
hai tuần sau, Bouazizi đã tắt thở ở tại bệnh viện. 

Sự kiện bất công và đau khổ xảy ra cho Bouazizi đã châm ngọn lửa phẫn nộ của toàn dân Tunesië, đưa đến 
chống đối và biểu tình đồng loạt khắp nơi. Mười ngày sau khi Bouazizi chết, chế độ độc tài của tổng thống Ben 
Ali đã bị chấm dứt sau 23 năm cai trị.  

“Con tôi khi châm ngọn lửa tự thiêu thì không phải vì cái xe bị tịch thu mà vì lòng tự trọng đã bị tổn thương”, bà 
mẹ Mohammed đã diễn đạt như vậy. 

Không ai có thể ngờ  các cuộc bạo động tại các quốc gia Bắc Phi có thể xẩy ra như vậy. Giới cầm quyền đã 
sững sốt, ngỡ ngàng khi hàng ngàn người xuống đường biểu tình, họ là những người không vũ khí trong tay, 
đối diện với bạo tàn,với  một chính quyền sẵn sang sử dụng bạo lực, súng đạn để đàn áp người đối kháng. 
Hàng ngàn người bị bắn chết, nhưng người biểu tình càng ngày càng đông . Khi người dân đã chịu quá nhiều 
đau khổ và bất công, họ đã không sợ hãi và chấp nhận  hy sinh tính mạng vì họ biết rằng con đường duy nhất 
để sống còn là đứng lên chống lại độc tài áp bức .Phương tiện truyền thông hiện đại như  email, youtube, 
facebook, skype cũng là những vũ khí chiến lược giúp không ít cho sự thành công của những người đối kháng, 
vì chính quyền độc đoán không thể bưng bít sự thật và mọi tin tức xầy ra đều được truyền nhanh lên toàn thế 
giới. 

Cuộc cách mạng Bắc Phi không dừng lại ở đó. Làn sóng bạo động đã vượt đại dương, xuyên qua cả ngàn cây 
số xâm nhập địa trung hải, đại tây dương tạo một làn sóng dây chuyền chống đối khắp nơi như Syrie,Yemen, 
Israel. Ấu châu và Mỹ châu cũng không thoát khỏi trận cuồng phong này. Madrid, Athens, London, Amsterdam 
và ngay cả New York đã bùng lên phong trào phản đối chính sách của chính quyền, sự tham lam của giới tài 
phiệt cùng sự cách biệt giầu nghèo càng ngày càng to lớn. 
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So với những người chống đối ở Âu châu và Mỹ châu thì những người đối kháng ở Trung Đông và Bắc Phi mới 
thật là can đảm bởi vì họ biết sẽ bị đánh đập tàn nhẫn và ngay cả bị giết chết. 

Một bài học lớn cả thế giới đều thấy được là sự thành công của các cuộc cách mạng ôn hòa Bắc Phi chính sức 
mạnh quần chúng tạo nên. Người dân đã không còn sợ hãi khi đối diện với súng đạn, với bạo quyền. Họ đã 
chiền đấu cho chính bản thân họ và con cháu mai sau. 

Nhìn lại quê hương Việt Nam, Các cuộc biểu tình quay tụ hàng ngàn người để phản đối Trung Quốc xâm lược 
nổ ra tại Hà Nội và Sài Gòn, khởi đầu cho hàng loạt các cuộc biểu tình liên tiếp trong những ngày cuối tuần sau 
đó. Các nhà đối kháng trong nước đã không sợ hãi và mạnh dạn lên tiếng đòi tự do dân chủ.Từ các vị lãnh đạo 
tinh thần như linh mục Nguyển Văn Lý, hòa thương Thích Quảng Độ,cụ Lê Quang Liên đến những nhà trí thức, 
văn sĩ, thanh niên, sinh viên để đòi hỏi sự thay đổi môt chính quyền vì dân vì nước đưa đến sự giải thể chế độ 
cộng sản tại Việt Nam. Con đường cách mạng đó còn nhiều gian nan, nguy khó và sự hậu thuẫn của người Việt 
hải ngoại thật cần thiềt như lời tâm tình của luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà đối kháng trong nước đã chịu 
nhiều tù đầy kiềm chế của chính quyền cộng sản Việt Nam, gửi đến chúng ta trong ngày hội thảo nhân quyền 
được tổ chức vào tháng 12 năm 2011 vừa qua:” tôi biết trong nước có rất nhiều anh em muốn lên tiếng hoặc 
biểu tình đòi hỏi tự do,dân chủ và nhân quyền, nhưng  những anh em đó vì hoàn cảnh kinh tế gia đình không 
cho phép, nếu anh em nước ngoài có kế hoạch yểm trợ để người trong nước không phải lo lắng về sinh kế,  thì 
tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người lên tiếng và tham gia biểu tình nhiều hơn và như vậy tiến trình đòi hỏi dân chủ 
của chúng ta mau chóng thành công.”  

Chương Ngô
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Tết do chữ Tiết mà ra, là "thời gian" đặc biệt đã được 
ấn định trong năm. Theo Âm Lịch hay lịch ta, trong một 
năm có nhiều Tết, chẳng hạn như Tết Nguyên Đán, 
Tết Đoan Ngọc, Tết Trung Thu, Tết Trùng Cửụ Tết 
Nguyên Đán hay Tết Cả. Tết quan trọng và lớn nhất 
trong năm của người Việt Nam là Tết Nguyên Đán 
(Nguyên là bắc đầu hay đầu tiên, Đán là buổi sớm 
mai) Nguyên Đán là ngày đầu tiên của một năm mới 
âm lịch, tức là ngày một một tháng Giêng tạ Vì Tết 
Nguyên Đán là Tết lớn nhất trong năm, cho nên người 
ta còn gọi là Tết Cả. Để khỏi lầm lẫn với dương lịch, 
Tết Nguyên Đán cũng còn được gọi là Tết Ta (trong 
khi mồng một tháng Giêng dương lịch thì gọi là Tết 
Tây) 

 
Mâm Ngũ Quả Ngày Tết 

 

 
Người Việt Nam luôn luôn trọng nghĩạ Bất kỳ lễ lạc 
nào đều có sắc thái đề cao tổ tông. Ngày Tết cũng 
vậy, nhà nào cũng có tục lệ bày soạn mâm quả để 
dâng cúng tổ tiên ông bà. Ngũ là năm (5) vì vũ trụ 
được tạo bởi năm nguyên tố căn bẳn: Kim, Mộc, Thủy,  

Hỏa, Thổ. Mâm ngũ quả thường gồm năm loại quả mà 
tên gọi có ý cầu mong một điều gì đó. Trong mâm quả 
thường hay có Mãng Cầu, tức là cầu chúc cho mọi 
điều đều như ý; có Dừa, vì âm "dừa" tương tự như là 
"vừa", có nghĩa là không thiếu; có Sung, vì gắn với 
biểu tượng sung mãn về sức khỏe hay tiền bạc; rồi Đu 
Đủ, vì đó có nghĩa là mang một năm mới được đầy đủ 
thịnh vượng; Ngoài ra còn có Xoài, vì tên "Xoài" na ná 
như là "xài", để cầu mong cho tiêu xài không thiếu 
thốn. Ngày nay, các mâm ngũ quả còn được chen 
thêm nhiều loại quả khác để cho thêm phần đẹp mắt, 
chẳng hạn như Dưa Hấu, Táo, Đào Tiên, Quýt ... 

Hỏa, Thổ. Mâm ngũ quả thường gồm năm loại quả mà 
tên gọi có ý cầu mong một điều gì đó. Trong mâm quả 
thường hay có Mãng Cầu, tức là cầu chúc cho mọi 
điều đều như ý; có Dừa, vì âm 

 

 

"dừa" tương tự như là "vừa", có nghĩa là không thiếu; 
có Sung, vì gắn với biểu tượng sung mãn về sức khỏe 
hay tiền bạc; rồi Đu Đủ, vì đó có nghĩa là mang một 
năm mới được đầy đủ thịnh vượng; Ngoài ra còn có 
Xoài, vì tên "Xoài" na ná như là "xài", để cầu mong 
cho tiêu xài không thiếu thốn. Ngày nay, các mâm ngũ 
quả còn được chen thêm nhiều loại quả khác để cho 
thêm phần đẹp mắt, chẳng hạn như Dưa Hấu, Táo, 
Đào Tiên, Quýt ... 

Tục Mâm Quả ngày Tết là một nét đẹp của dân tộc 
Việt Nam, nó biểu tượng cho lòng biết ơn ông bà tổ 
tiên của mỗi người Việt, cũng như lòng ước mong một 
năm mới an khang, nhiều may mắn, tốt đẹp. 

Bánh Chưng  

 

 

 

 

 

 

 

 

Một trong những đặc trưng không thể thiếu của ngày 
tết Việt Nam là bánh chưng xanh .Bởi vậy tục ngữ có 
câu :”Thịt  mỡ dưa hành câu đối đỏ,Nêu cao,tràng 
pháo,bánh chưng xanh “ 

Bánh chưng là một thứ bánh đặc biết hoàn toàn Việt 
Nam, làm bởi gạo nếp đậu xanh, thịt mỡ, tiêu, hành, 
gói bằng lá dong hay lá chuối rồi "chưng" lên (hay nấu, 
luộc) trong nhiều tiếng đồng hồ cho chín nhừ đị 

Cứ vào dịp Tết, người ta gói bánh chưng và làm bánh 
dầy cúng tổ tiên để tưởng nhớ tới công ơn tiền nhân 
hoặc để biếu Tết lẫn nhaụ Ở nhiều địa phương, dịp 
Tết bánh dầy còn là lễ vật để tế thần ở đình của làng 
nữạ Đây là thứ bánh dầy thật lớn, có khi to bằng cái 
mâm, ngoài ra trước đây, bánh dầy còn dùng làm lễ 
vật trong các lễ cưới hỏi nữạ 

Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dầy 

 Ngày xưa, vua Hùng Vương có 18 người con. Riêng 
hoàng tử thứ 18, tên là Lang Liêu, mồ côi mẹ rất sớm. 
Tết năm đó, vua cha truyền lịnh cho các con trai, rằng 
ai mang đến cho nhà vua loại bánh nào tuyệt hảo 
nhất, sẽ được nối ngôi vua . Các em biết không, 
những hoàng tử kia còn có mẹ bên cạnh. Các bà mẹ 
ra sức chuẩn bị làm các thứ bánh tuyệt hảo cho con 

Ý Nghĩa Tết Nguyên Đán 



                                                                                     Việt Nam Nguyệt San - Số 246 - Tháng 01 / 2012 – Trang 6 
 
trai mình. Riêng hoàng tử Lan Liêu vì mồ côi mẹ nên 
chàng rất lo lắng. Lan Liêu về nhà, trằn trọc suy nghĩ 
suốt đêm. Mệt quá, nên chàng ngủ thiếp đi . Trong 
cơn mê, có một bà tiên xuất hiện và khuyên Lang Liêu 
rằng : "Con hãy nghĩ đến một thứ bánh nào tượng 
trưng cho công lao của cha mẹ đã dành cho con cái. 
Lang Liêu sực tỉnh. Công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng 
con cái thật là lớn lắm thay . Các em nghĩ xem có thứ 
bánh nào có thể tượng trưng cho công ơn sinh thành 
dưỡng dục của cha me không ? Công cha nghĩa mẹ 
lớn như trời bể, phải không các em ? Suy nghĩ mãi, 
cuối cùng, hoàng tử Lang Liêu lấy đậu và nếp, làm ra 
bánh dầy và bánh chưng. Đến kỳ hạn, vua cha ngồi 
trên ngai . Các hoàng tử lần lượt đem những loại bánh 
mà mình đã đi khắp nơi, nhờ cậy nhiều người làm 
giúp đến. Vua cha nếm qua các thứ bánh, gật gù khen 
thưởng. Cuối cùng, vua nếm thử loại bánh của hoàng 
tử Lan Liêu tự mình làm lấy . Vua lấy làm ngạc nhiên, 
hỏi Lang Liêu : 

- Loại bánh này vị ngon và lạ quá. Con hãy giải thích 
cho ta xem. 

- Thưa vua cha, bánh này tượng trưng cho công ơn 
sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái . 
Bánh dầy hình tròn, tượng trưng cho trời . Bánh chưng 
hình vuông tượng trưng cho đất. Bởi vì, công ơn cha 
mẹ lớn tựa trời đất. Đậu, nếp, và thịt heo tượng trưng 
cho công lao nuôi dưỡng, chăm sóc của cha mẹ đã 
dành cho con cái ... bằng những món ăn mà bất cứ ai 
cũng cần để lớn lên ... 

Vua nghe thấy chí lý, lại thấy bánh ăn mặn mà hương 
vị, bèn truyền ngôi cho hoàng tử Lang Liêu .Sau khi 
lên ngôi, Lang Liêu truyền lịnh cho cả nước giữ tập tục 
ăn bánh dầy, bánh chưng vào dịp đầu năm để tưởng 
nhớ công ơn của cha mẹ. 

Để trang hoàng nhà cửa và để thưởng Xuân, trước 
đây từ các nho học cho tới những người bình dân "tồn 
cổ" vẫn còn trọng tục treo "câu đối đỏ" nhân ngày Tết. 
Những câu đối này được viết bằng chữ nho (màu đen 
hay vàng) trên những tấm giấy đỏ hay hồng đào cho 
nên thường được gọi chung là câu đối đỏ. Những chữ 
nghĩa ở các câu đối này thường là những chúc tụng 
nhân năm mới, chẳng hạn như: 

- Phước thâm tự hải (hạnh phúc nhiều sâu như biển) 

- Lộc cao như sơn (của cải nhiều cao như núi) 

Hay là: 

- Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ (Trời đất 
ngày gia tăng ngày tháng ví như con người mỗi năm 
tăng thêm tuổi thọ) 

- Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường 

 (mùa xuân về đầy trong Trời Đất ví như hạnh phúc 
đầy nhà) 

Câu đối cũng còn được gọi là liễn nữạ Liễn thường là 
những dải giấy màu đỏ hay hồng đào, hai đầu dải giấy 
có làm trục bằng gỗ hay bằng tre để khi treo lên thì dải 
câu đối được ngay ngắn. Cũng có khi liễn không cần 
có trục và chỉ là những giải giấy để tiện dán vào 
những nơi cần treo như ở hai bên bàn thờ, các cột 
nhà cửa, cổng hay ngõ... 

Trước đây ở chốn thôn quê, mỗi khi Tết đến, người ta 
còn cẩn thận dán liễn đỏ ở nơi các cửa chuồng lợn, 
trâu, bò hoặc ở thân cây dừa, nhãn, ổi, nạ... để ngụ ý 
cầu mong cho mọi sự được tốt đẹp như lợn, trâu, bò 
hay ăn chóng lớn, sinh đẻ đầy đàn... các cây thì sai 
tráị. Những nhà không có đủ khả năng và phương tiện 
viết câu đối ăn Tết thường phải nhờ những cụ đồ Nho 
chuyên viết và bán những câu đối Tết, những năm 
trước chiến tranh 1939-1945 đã được thi sĩ Vũ Đình 
Liên mô tả trong bài thơ bất hủ "Ông Đồ" 

 

Các văn nhân nhân dịp Tết cũng thường làm câu đối 
để bày tỏ ý chí của mình hoặc chỉ trích những thói hư 
tật xấu của người đờị Chẳng hạn như : 

Thiên hạ xám rồi còn đốt pháo 
Nhân tình bạc thế, lại bôi vôi 
 
(Trần Tế Xương) 
 
Hay: 
 
Tối ba mươi khép cánh càn khôn 
Ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới 
Sáng mồng một, lỏng theo tạo hóa 
Mở toang ra, cho thiếu nữa đón xuân vào 
 
(Hồ Xuân Hương) 
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Rồng là con vật huyền thoại đứng đầu trong tứ linh: 
Long, Ly, Quy, Phượng. Rồng không có thật nhưng 
trong văn hóa và sự tin tưởng của dân gian, rồng 
được biểu hiện như một linh vật có sức mạnh vô song 
và được người ta tôn thờ kính nể. 

Đối với người Việt Nam con rồng còn có một ý nghĩa 
lịch sử gắn liền với cuội nguồn dân tộc. 

Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương lấy con gái 
Động Đình Quân là Long Nữ, sinh ra con trai là Lạc 
Long Quân. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra một 
bọc có trăm trứng, nở ra trăm con. Lạc Long Quân nói 
với Âu Cơ: 

“Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, rất khó ở với 
nhau muôn đời. Nàng hãy đem năm mươi con lên núi, 
năm mươi con sẽ theo ta xuống biển”. 

Từ đó năm mươi con theo mẹ lên núi, năm mươi con 
theo cha xuống biển, do đó có giống Bách Việt. Người 
Việt Nam tự cho mình là con rồng cháu tiên là do sự 
tích này. Lạc Long quân truyền ngôi cho người con trai 
lớn lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn 
Lang, quốc hiệu đầu tiên của nước ta. 

Huyền thoại con rồng cháu tiên nói lên niềm tự hào 
của dòng Lạc Việt, chứng minh một nguồn gốc riêng, 
khẳng định một tinh thần tự chủ và như một tuyên 
ngôn độc lập chuyển đến dân tộc Hán phía bắc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thơ Phạm Thiên Thư là người đã đóng góp nhiều 
áng thơ giá trị cho văn học Việt Nam. Nhiều bài thơ 
của ông được phổ nhạc như Ngày xưa Hòang Thị, Em 
đi lể chùa này, Đưa em tìm động hoa vàng. Óng đã thi 
vị hóa sự tích con Rồng cháu Tiên qua dòng thơ như 
sau: 

Lạc Long Quân vốn dòng Rồng, 
Lấy Ấu Cơ đẻ trăm dòng từ đây. 
Nửa theo Mẹ tới non mây, 
Nửa theo Cha xuống xum vầy biển vang. 
Con trưởng làm vua Văn Lang, 
Là Hùng Vương giữ ngai vàng truyền lưu. 
 

Rồng có một vị trí thiêng liêng nên cũng là biều tượng 
cho vua chúa ngày xưa: thân thể vua được gọi là long 
thể, áo vua mặc gọi là long bào, giường vua nằm gọi 
là long sàn. Các cung điện, đền đài của nhà vua đều 
được khắc hoặc trạm trổ hình con rồng tạo nên vẻ uy 
nghi, tôn kính. 

Thời nhà Lý, Lý Thái Tổ lên ngôi thấy đất Hoa Lư chật 
hẹp bèn cho dời kinh đô về La thành. Theo Việt Nam 
Sừ Lươc của Trần Trọng Kim, khi vua vừa đến La 
thành bỗng thấy rồng vàng chợt hiện ra và bay lên. 
Vua cho là điềm lành, cho đổi Đại-La Thành là Thăng-
Long Thành, tức Hà Nội ngày nay. (Thăng Long có 
nghĩa là rồng bay lên). 

Do niềm tự hào có một nguồn gốc riêng biệt, dân tộc 
ta đã nảy sinh nhiều anh hùng và thời đại nào cũng có. 
Một Phù Đổng Thiên Vương phá giặc Ấn, Hai Bà 
Trưng, bà Triệu phá quân Nam Hán, một Trần Hưng 
Đạo trưóc khi xuất quân đi đánh quân Mông Cổ đã trỏ 
gươm xuống sông Hóa Giang mà thề: “Trận này 
không phá được giặc thề không trở lại khúc sông này 
nữa.” 

 

 

Con Rồng trong lịch sử Việt Nam 
Đắc Khanh 
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Một Lý Thường Kiệt phá Tống bình Chiêm và bài thơ 
“Nam quốc sơn hà” là một bản hùng ca muôn đời: 
 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 
 

(dịch) 
Sông núi nước Nam, vua Nam ở, 
Rành rành định phận tại sách trời. 
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. 

 
Tinh thần dân tôc đã hun đúc chí hùng anh, dù có bị 
thống trị nhưng không bao giờ chịu khuất phục giặc 
bắc phương. Ngay chính người Trung Hoa cũng phài 
kiêng nể sự khôn ngoan, can trường của dân ta. Chả 
thế sách sử Trung Hoa có nhận định về người Việt 
như sau: 

“Họ ở núi mà đi đường thủy, lấy thuyền làm xe, lấy 
chèo làm ngựa, đến thì như gió thoảng, đi thì khó đuổi 
theo”. 

Tiếc thay ngày nay những người đang nắm quyền ở 
Việt Nam đã quên đi những tấm gương oanh liệt đó. 
Họ yếu hèn, nhu nhược trước ngoại bang. 
 
Mùa xuân mới đem lại niềm hy vọng mới. Chúng ta tin 
tưởng rằng dân tộc ta sẽ sản sinh những anh hùng 
hào kiệt. Với ý chí phục hưng họ sẽ gây dựng lại giang 
san, lãnh đạo toàn dân chung sức phát triền đất nước, 
biến Việt Nam trở thành một con rồng hùng mạnh 
trong vùng Đông Nam Á để mãi mãi xứng đáng là con 
Lạc cháu Hồng. * 
 
 
 

Nhận làm các loại bằng đá thiên 
nhiên(natuursteen)như: 
v Mặt bếp 
v Bàn ăn 
v Bàn Salon 
v Trang trí phòng tắm 
v Mộ bia v.vv… 

 

 
 

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

Mobiel : 06-41887617 (sau 18 giờ) 
 

 

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 Trương 
Simon van Ooststroomhof 41 

2341 KG Oegstgeest 
Tel:071-5760175 

E-mail adres:   truong1961@yahoo.com 

mailto:truong1961@yahoo.com
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Xuân nhớ bạn 
 
Cung Tơ 
 
 
Bạn thân mến, 
 
 
Dường như lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp lại nhau 
nhỉ ? Bạn có khỏe không và giờ này bạn đang làm gì ?  
Ở đây…ngoài hiên kia, mù sương giăng đầy, cảnh vật 
trở nên mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt. 
Thỉnh thoảng mới có bóng người vội vàng lướt qua rồi 
mất hút. Chỗ mà chúng ta đã có lần ngồi với nhau bên 
ly cà phê nồng ấm của một buổi tối lạnh lẽo nơi xứ 
người, vẫn còn đây và giờ này chỉ còn có một mình tôi 
đơn độc, ngồi ôn lại một khoảng thời gian thật nồng 
ấm, thật thân thương, chứa đựng tình cảm của những 
người ”dân tị nạn”  xa quê hương tìm về sưởi ấm lòng 
nhau nơi xứ lạ quê người . 
 
     Tôi vẫn nhớ cái ngày bạn đã vượt hơn sáu trăm 
cây sô, không phải bằng xe hơi mà bằng xe lửa, từ 
Paris đến mảnh đất Hoorn của xứ Hòa Lan nhỏ bé 
này. Lúc đó, tôi đã bồn chồn đứng ngồi không yên chờ 
đón bạn thật sớm tại sân ga, cho đến lúc nhìn thấy 
bạn bước ra khỏi cửa xe dáng ngập ngừng, đứng ở 
đó.  
     Hình ảnh tôi không thể quên được qua vóc dáng 
hao  gầy,  một tay  xách túi quần áo, tay kia xách bịch 
bánh mứt, vai đeo chiếc đàn Guitar, còn có cả quả 
dưa hấu nữa chứ ! Không phải bạn đã đem hương vị 
ngày Tết đến cho riêng tôi, mà bạn còn đem cả mùa 
xuân đến cho 61 người Việt tị nạn, cả già lẫn trẻ trên 
mảnh đất thật mới mẻ, thật xa lạ, nơi chưa hề có bóng 
dáng người Á đông cư ngụ này. Theo lời mời của tôi, 
bạn đến để “tăng cường” cho đêm văn nghệ được 
“xôm tụ” hơn, bởi vì chúng tôi chẳng có ai biết hát và 
cũng chẳng có ai có một chút kinh nghiệm về việc tổ 
chức sinh hoạt cả. 
 
     Hẳn bạn còn nhớ, suốt cả tuần lễ trước ngày tổ 
chức Tết, cứ sau những giờ học sinh ngữ xong , mọi 
người lại ngồi lại bên nhau, họp hành, phân chia công 
tác và tập tành ca múa ngay trong lớp học. 
     Ông Thiêm thì lo chuyện cúng tổ tiên, phải chọn 
thêm hai người nữa, ai lớn tuổi nhất thì mời vào, kẹt 
lắm thì trẻ cũng được. Chị Hoa làm thủ qũy đi quyên 
góp mỗi người 5 gulden (tiền Hòa lan đó), trẻ em dưới 
10 tuổi thì được miễn. Ngoài ra chúng tôi còn nhận 
được sự ủng hộ của các thầy cô người Hoà Lan đóng 
góp thêm và nhà trường cho mượn chỗ tổ chức sinh 
hoạt miễn phí. Anh Toại lo liên lạc và viết thư mời. Gia 
đình ông Hanh đông con, toàn là thiếu nữ khéo tay, 
được giữ phần ẩm thực để lo cho ban tổ chức và ban 
văn nghệ khoảng …60 ổ bánh mì, và 200 cuốn chả giò 
cho những người bảo trợ “bạn gia đình” (sponsor) 
cùng 61 đồng hương được mời đến nếm thử hương vị 

món ăn Việt Nam. Chú Hiệu xung phong ủng hộ nồi 
cháo gà cho những người ở lại dọn dẹp cuối cùng sau  
buổi lễ. Các cô cậu thanh niên thì lúc nào cũng vây 
quanh bên bạn, rối rít hỏi han nhờ chỉ cách cắt chữ, 
cắt hoa giấy, dán cành mai và chọn lựa bài tập hát, 
tập kịch..v..v.. 
 
     Cả tuần lễ bận rộn thấm thoắt trôi qua, ngày Tết 
Nguyên Đán đầu tiên trên xứ người đã đến. Địa điểm 
tổ chức là phòng hội của trường tiểu học Honky Tonk 
nằm riêng biệt trong một góc công viên khu vực 
Blokker yên tĩnh, nơi mà mỗi ngày chúng tôi đến để 
học đặc biệt khóa 400 giờ ngôn ngữ Hoà Lan dành 
cho những người Việt Nam mới đến này. Mới sáng 
sớm, anh chị Mây và Dũng đã mang đến dựng cạnh 
bục sân khấu một cây mai vàng, hoa nở rộ được cắt 
bằng giấy mầu vàng dán lên một cành cây trụi lá mùa 
đông. Bộ lư hương bàn thờ tổ quốc cũng được vẽ cắt 
bằng giấy bóng đỏ dán trên tường. Trên bàn thờ, bát 
nhang đặt ở giữa, bên cạnh là dĩa đựng trái dưa hấu 
banh mứt, bên kia là lọ hoa tươi, phía trên sau lưng 
bàn thờ dán chữ Cung Chúc Tân Xuân được cắt theo 
kiểu hình tròn giống chữ Trung Hoa. Trần nhà cũng 
được trang trí bằng những giây giấy mầu, cách vài 
đoạn lại gắn thêm bong bóng xanh đỏ, thật vui mắt .  
     Một mé tường, anh Tâm treo trên đấy ba kiểu áo 
dài Trung, Nam, Bắc bằng đinh ghim, xếp theo kiểu áo 
dài bay phất phới, bên kia treo bốn bức tranh phủ mài 
Ngư, Tiều, Canh, Mục : đó là vốn liếng gia tài của anh 
chị Tâm đã mang theo được trong lần vượt biên vừa 
qua. Chị Tâm cảm thấy tự đắc và hãnh diện luôn đứng 
cạnh đấy để làm nhiệm vụ giải thích ý nghĩa nếu có ai 
hỏi, đồng thời cũng để bảo vệ không cho trẻ em sờ mó 
vào.  
     Giờ khai mạc bắt đầu, khách gia đình và thầy cô đã 
đến đông đủ ngồi quanh cùng với gia đình Việt Nam 
bên 12 cái bàn được xếp ngay ngắn. Trên mỗi bàn 
còn để sẵn đĩa trái cây gồm cam quýt, bánh ngọt, kẹo, 
vài chai nước ngọt, chồng ly nhựa, giấy lau tay… Anh 
Chưởng lên khai mạc chương trình bằng một bài hát 
quốc ca và mọi người nghiêm chỉnh đứng chào cờ, 
anh cất tiếng hát để mọi người cùng hát theo, tiếp đó 
tràng pháo nổ lộp độp phát ra từ chiếc máy cassette, 
tiếng pháo này được trích ở phần mở đầu của bài hát 
“Đám Cưới Đầu Xuân”.  
 

 

Sau phần cúng tổ, lại một tràng pháo (máy) nổi lên, cốt 
chỉ để làm cho không khí nhộn nhịp, vì chẳng tìm ra 
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đâu được băng nhạc chiêng trống cho đúng ý nghĩa. 
Coi vậy mà nghe cũng rộn ràng vui tai, dĩ nhiên chẳng 
có một chút khói nào bốc ra cả. Không múa lân, không 
bánh trưng, bánh tét, nhưng trẻ em từ 10 tuổi trở 
xuống cũng được tiền lì xì trong bao giấy đỏ đàng 
hoàng, trong đựng 1 đồng gulden do thầy Diên phân 
phát. Trên sân khấu loa không ngừng nói, hễ sau một 
câu anh Chưởng trình bầy, thì tiếp theo là lời thông 
dịch bằng tiếng Anh của cô Minh cất lên. Sau những 
thủ tục rườm rà như chào mừng quan khách, nói về ý 
nghiã ngày tết, lời cảm tạ, phát biểu của quan khách 
v.v. tới phần văn nghệ, cũng đơn ca, song ca, đồng 
ca… nhưng chỉ có một tay đờn guitar của bạn mà thôi. 
Mỗi lần dạo đàn xong hễ thấy bạn hất đầu lên là tất cả 
có quyền đua nhau cất tiếng hát, gật đầu xuống là tất 
cả im bặt …  

 Bạn có nhớ không ?  sau lời giới thiệu tứ ca “Tuổi Trẻ 
Lên Đường”, bốn chàng thanh niên lồm cồm leo 
lên…bục, đứng nghiêm trang như chào cờ, ánh mắt 
thật xa vắng, và cùng nhìn về  hướng…chân của bạn 
để đếm nhịp, hát vào cho ăn khớp. Bốn người bốn bè, 
mỗi bè một vẻ, có bè ngang phè phè, có bè cao phá lệ 
. Cũng có cả màn múa đũa, do các cô thiếu nữ tự 
chọn tập tành với nhau (múa đũa dễ hơn múa Cái 
Trống Cơm, đỡ mất công làm nhiều trống). 

 

 
     Náo nhiệt nhất là mục chơi lotto, mọi người đều 
căng thẳng chú ý theo dõi bác Thư gọi số : 

 - “ Tôi .. i . bốc .. à .. con số tám” và cô Minh thông 
dịch : “ Number eight”. 

-“ Con gì ra đây...phải con số sáo, đừng có láo táo đó 
là con ba mươi sáo” cô Minh lại dịch :“Thirty six”. 
     Mấy người Hoà Lan ngồi lắng nghe một hồi rồi thắc 
mắc nói : 

-“Tiếng Việt Nam khó thật , nói có số 8 đã thấy dài rồi, 
nói hai số 36 thì dài gấp đôi, nếu muốn nói tới số 1 
triệu chắc phải dài lắm nhỉ, làm sao hiểu nổi ?” 
     Chị Tâm trúng giải lotto vung hai tay lên trời hân 
hoan reo  lên nhận nhưng lại tặng trở về ban tổ chức 
làm mọi người vỗ tay hoan nghênh tán thưởng.  
     Giờ giải lao chiếm khoảng nửa tiếng, ông Hanh 
bưng lên khay chả giò nóng hổi, đến từng bàn ông 
mời mọi người thưởng thức. Các em nhỏ sau khi nhận 
được tiền lì xì rồi bèn kéo nhau ra bàn anh Hợp nhận 

giấy bút cùng đua nhau thi vẽ lấy thưởng, nhờ thế 
trong giờ văn nghệ mới bớt tiếng ồn ào của trẻ em. 
Đến lúc chấm giải thì em nào cũng được phần thưởng 
là một gói bánh nhiều loại đã được chia sẵn bằng 
nhau. 
     Tới 11 giờ khuya, cũng là lúc anh Chưởng kết thúc 
chương trình bằng lời cảm tạ quan khách, hẹn tái ngộ 
năm sau. Họ bắt tay nhau, người bùi ngùi, người xao 
xuyến, người tập làm quen và học gọi tên nhau, thật 
khó khăn để phát âm sao cho đúng, tuy nhiên nhìn nét 
mặt cũng nhận thấy mọi người  đều hân hoan thích 
thú. 
     Hình ảnh mới thoáng đó vẫn còn hiện rõ trong tôi. 
Thế mà…đã bao năm trôi qua. Giờ đây, mỗi người 
mỗi nơi, tất cả đã hòa mình vào cuộc sống mới va 
công việc hằng ngày, các em nhỏ giờ đã hội nhập vào 
dân bản xứ, mất hút... 

   Ngôi trường vẫn còn đó và hương Tết vẫn còn đây. 
Nhưng Tết bây giờ khác hẳn Tết ngày xưa, nay có 
thêm rượu, thêm bia, có bánh trưng va lân múa, 
nhưng không thấm bằng cái “Tết tị nạn” ban đầu 
nghèo vật chất mà giầu tình dân tộc thuở trước. Nó 
luôn hiện ra trong tôi mỗi độ xuân về, trong đó tiếng 
đàn của bạn vẫn vang lên đâu đây, bàn chân trên bục 
vẫn nhịp nhàng uẩn khúc… 

    Ngoài kia sương mù vẫn giăng dầy một mầu trắng 
đục, tôi muốn gặp lại bạn, hỡi người “ dân tị nạn” của 
tôi ơi ! 
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Viết về Cộng Đồng người Việt ở hải ngoại trong dịp 
này, chúng ta không thể nào không viết về Tết Việt 
Nam. Tết Việt Nam là một đề tài không phải nhỏ hẹp 
chỉ thu tóm được trong một bài, mà thường chủ đề này 
là cả một số báo riêng biệt dành cho báo Xuân hay 
báo Tết. Vì nó là một chủ đề lớn, gom góp bao tinh 
hoa từ ngàn đời của cả một dân tộc, được biểu hiện 
trong dịp Tết của người Việt Nam, từ phong tục tập 
quán, lễ nghi, thời gian chuẩn bị như: nuôi gà, nuôi 
heo, để chuẩn bị cho dịp lễ Tết có của để ăn, để cúng, 
để biếu người bề trên hay những chỗ ân tình đã làm 
ơn làm nghĩa cho mình. Rồi còn phải chuẩn bị: gạo 
(nếp) đậu, rượu (ở miền quê dịp Tết có những gia đình 
tự nấu rượu để dùng); tiền để lì xì cho con, cháu, chắt, 
chưa kể chuẩn bị lau chùi đỉnh trầm, chân đèn, nhang, 
nến, câu đối, dựng cây nêu, mua vài ba bánh pháo 
nếu nhà có của ăn của để. Bài viết này chỉ đề cập đến 
một số phong tục tập quán và lòng biết ơn của người 
Việt trong dịp Tết nguyên đán. 

I- Ngày Tết trước tiên là ngày nhớ ơn ông bà cha mẹ, 
nên cho dù đi làm ở xa cách mấy cũng chuẩn bị về 
xum họp với gia đình. Ngày 30 Tết nhà nào nhà ấy rộn 
rã hẳn lên, dọn nhà dọn ngõ, lau lại những khung ảnh 
của người thân, làm sạch sẽ lư hương đỉnh trầm, bàn 
thờ; tối ba mươi Tết trên bàn thờ của từng nhà, đèn 
nhang, hoa quả, mâm cơm để cúng tổ tiên ông bà 
(trước đó ít ngày, từ ngày 23-12 âm lịch, con cháu 
thường ra viếng mộ tổ tiên, làm  sạch sẽ các phần mộ 
người thân). Đây là một truyền thống rất tốt, rất quý 
của các gia đình Việt Nam vào ngày Tết, nhớ đến ông 
bà tổ tiên những người đã sinh ra mình. Có những 
người ở trong các tôn giáo khác như Tin Lành, Thiên 
Chúa Giáo thì ngoài việc chuẩn bị một bàn thờ tổ tiên 
cho chu đáo, họ còn kéo nhau đến nhà thờ dự lễ cầu 
nguyện cho ông bà tổ tiên và cầu phúc lành cho năm 
mới. 

Bước vào ngày đầu năm mùng một những người có 
ông bà, cha mẹ thì buổi sớm đã tới chúc mừng năm 
mới cha mẹ, ông bà của mình. Đây là một tập quán tốt 
lành đã có từ lâu đời, ngày nay vẫn còn duy trì dù cho 
xã hội có nhiều nét thay đổi và văn minh hơn trước 

 

 

 

Việc đưa quà, tiền, biếu ông bà cha mẹ vào dịp Tết 
này nói lên lòng người con, người cháu thảo hiếu, nhớ 
ơn và biết ơn người đã cưu mang sinh ra, nuôi dậy ta 
lớn khôn thành người, giúp ta vào đời. Nhiều con, 
cháu thành danh do cha mẹ, ông bà khéo nuôi nấng 
dậy dỗ nên đã thành danh, thành tài khi góp mặt với 
xã hội. Nhân những ngày đầu năm này, ông bà hay 
cha mẹ thường lì xì cho các cháu để lấy hên bằng 
những bao lì xì màu đỏ, trong có tiền, để các cháu lấy 
hên cho năm mới, sau đó cả gia đình quây quần bên 
nhau ăn uống vào ngày tết. Từ tập quán này chúng ta 
thấy dù người Việt lưu lạc ở nơi đâu trên thế giới, 
những dịp Tết họ thường quy tụ lại tổ chức Tết, gọi là 
Tết của Cộng Đồng Người Việt Nam, sau các mục 
thường lệ đầu tiên như: chào cờ, mặc niệm, lễ Tổ Tiên 
thì bao giờ cũng có phần lì xì cho các em thiếu nhi mà 
ông chủ tịch Cộng Đồng thường mặc áo thụng, đội 
khăn đống cùng với mấy vị bô lão trong cộng đồng, 
những người vừa lễ ông bà tổ tiên trên bàn thờ, đứng 
ra lì xì cho các em.  

Tập tục lâu đời của Việt Nam ta thì ngày mồng một tết 
cha mẹ, ông bà, ngày mồng ba tết  thầy cô giáo: 

              “Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy”. 

Người Việt Nam  có một truyền thống rất đáng trân 
quý là tôn trọng những cô thấy giáo, người đã dậy 
mình biết đọc, biết viết, mở mang sự hiểu biết ở đời; 
coi thầy cô như bậc quân sư, chỉ đứng sau hàng cha 
mẹ người đã sinh ra ta mà thôi, cho nên  ngày mồng 
một đến tết cha mẹ, ông bà thì dành ra ngày mồng ba 
Tết để đến tết cô hay thầy giáo dậy mình. Nếu ngày ấy 
ta còn nhỏ thì cha hay mẹ dẫn ta đến tết thấy cô giáo, 
nếu đã lớn khôn thì tự ta đem đồ lễ cha mẹ đã mua 
sắm sẵn tới nhà, chúc mừng năm mới và biếu thầy cô 
giáo; nếu là học sinh lớn, hay đã là sinh viên thì  ngày 
mùng ba tết người học trò đến chúc mừng năm mới và 
tết thầy, những người thầy, cô mà người sinh viên ấy 
quý mến nhất trong các giáo sư của họ.  

Chúng ta ở xứ hiền hòa đất thấp hoa tulpen, đã chứng 
kiến bao nhiều lần lễ Giáng Sinh và tết dương lịch, 
chúng ta đã có cái nhìn và so sánh. Lễ Giáng Sinh và 
tết dương lịch  của người bản xứ là những ngày của 
các gia đình, không khí toàn xã hội rộn rã hẳn lên ,  
việc mua hàng hóa và sắm sửa; người đi làm xa, xa 
nhà, xà quê hương cũng lấy ngày nghỉ để trở về nhà 
thăm người thân, vợ con, cha mẹ, ông bà, anh chị em. 
Chỉ khác với Việt Nam ta ở vùng nhiệt đới xứ ấm là 
vào dịp lễ Tết phố xá đông người, nhất là giới trẻ, còn 
lễ Giáng Sinh và ngày tết dương lịch ở đây, người ta 
tập trung  đi lễ ở nhà thờ, rồi quây quần bên nhau 
trong các gia đình ăn uống. Ngày 31-12 thì đón giao 
thừa, giờ giao thừa điểm họ mở rượu, đốt pháo bông, 
pháo nổ và chúc mừng nhau năm mới được vạn sự 
như ý. Dịp lễ Giáng Sinh và tết dương lịch họ cũng 

Cộng Đồng Người Việt Quanh Ta 
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nhớ ơn người trên, những kẻ đã làm ơn cho mình  
bằng cách cho quà, thăm viếng, xét cho cùng cũng 
tương tự như ngày Tết Việt Nam của chúng ta. 

Còn những truyền thống đẹp khác đã đi sâu vào văn 
hóa Việt như chiếc áo dài Việt Nam, chiếc áo dài mà 
chúng ta thấy trong các dịp lễ Tết, những người có 
chức có quyền, hay các vị nhân sĩ, các bô lão có chức 
vị mặc để tế lễ Tổ Tiên. Cho nên văn hóa Việt Nam, 
chiếc áo dài  cũng là những nét văn hóa truyền thống 
mà chúng ta gặp được không những ở trên quê 
hương, mà ngay cả ở xứ lạ quê người, mỗi dịp lễ Tết 
Việt Nam, những dịp có lễ cưới, lễ hỏi thì ta thấy có 
nhiều tà áo dài đẹp bay phất phới trước gió, nhất là cô 
dâu thường là ngoài áo cưới theo tây, bao giờ cũng có 
mặc áo dài khăn đống theo truyền thống Việt Nam (Xin 
nói cho rõ áo dài Việt Nam khác với loại áo xườn xám 
của người Hoa). 

II.- Nhân đề cập đến các truyền thống đẹp trong dịp 
Tết của người Việt, mà chúng ta ở hải ngoại hằng 
ngưỡng vọng, duy trì, phát huy và giữ lại. Có những 
tiếng xấu mới xuất hiện các năm gần đây ở nước 
ngoài  mà chúng ta nghe và đọc được trên các 
phương tiện truyền thông như: báo, truyền thanh, 
truyền hình hay trên internet, người tiếp nhận như 
chúng ta cảm thấy hổ thẹn, ta cũng nên nhủ bảo nhau, 
người biết, nhất là lớp con, cháu, được học hành tử tế 
ở các quốc gia định cư, nghe, hiểu và biết. Nên thẳng 
thắn nói ra cho các bậc phụ huynh, cha mẹ, anh chị 
hiểu để ngưng lại những tham lam hại người, nhất là 
hại những lớp người trẻ ở đây; giết người không phải 
bằng súng, bằng đạn, bằng bỏ chất độc vào thức ăn, 
mà bằng bạch phiến, tạo cho giới trẻ nghiện ngập, bỏ 
bê học hành và phá hỏng tương lai.  

Buôn bán ma túy, trồng các loại cây tạo ra chất ma 
túy, mà ở các quốc gia có người Việt Nam hiện diện 
như Anh, các nước ở vùng Âu Châu như Đức, Pháp, 
Hòa Lan, Bỉ, Các nước vùng Bắc Âu như Đan Mạch, 
Na-Uy, Thụy Điển, những nước vùng Đông Âu như Ba 
Lan, Tiệp, Hungary v.v… Rồi các nước vùng Bắc Mỹ 
như: Canada, Mỹ, các người trồng và buôn bán đã bị 
bắt, các tin tức ấy được đưa lên, không ai là không 
biết. Người Việt chúng ta nói chung, đặc biệt giới trẻ 
Việt Nam ở nước ngoài có bổ phận và trách nhiệm nói 
cho các phụ huynh biết để tránh những việc làm bất 
hợp pháp có hại cho xã hội, có khi hại ngay cho chính 
gia đình và con cháu của chúng ta.  

Chúng ta vượt biên ra nước ngoài tỵ nạn, mưu cầu hai 
chữ tự do, tạo cơ hội cho con cháu vươn lên bằng con 
đường học tập, vì sống trong chế độ độc tài CSVN 
chúng ta không có tự do, không có Nhân Quyền, con 
em của chúng ta không vươn lên được vì có chuyên 
mà thiếu hồng, nên khi ra đến nước ngoài, đã có môi 
trường tốt, chúng ta nhất định không tạo thêm ra gánh 
nặng cho quốc gia sở tại, không vi phạm những luật lệ 
mà quốc gia này cấm đoán. Nếu vì hoàn cảnh tuổi tác, 
ngôn ngữ không thể tham gia thị trường lao động với 
người bản xứ, phải ngồi nhà lãnh trợ cấp xã hội, 

chúng ta cũng nhất định không vi phạm luật pháp của 
quốc gia sở tại. 

Được ở đây nhờ vào lòng hảo tâm của các quốc gia 
tư bản giầu có, họ đã chấp nhận cho chúng ta cư trú 
vì lý do tỵ nạn; từ đó mới nảy sinh ra các lý do khác 
như bảo lãnh đoàn thụ thân nhân, cha mẹ, vợ con, 
anh chị em. Nếu ở đây chúng ta không vui, không hài 
lòng, chúng ta có quyền xin trở về sống ở Việt Nam. 
Không nên ở lại rồi làm phiền cho quốc gia sở tại bằng 
cách vi phạm vào những luật lệ mà quốc gia sở tại 
cấm cản như: gian lận tiền trợ cấp, tiền bảo hiểm sức 
khỏe, ly dị giả, kết hôn giả, buôn bán và trồng cây cần 
xa trong nhà. Những gian lận của chúng ta trước sau 
cũng sẽ bị bắt, bị truy tố ra trước luật pháp, bị đòi lại 
những số tiền đã gian lận.  

Chúng ta cũng nên biết rằng, trong những quốc gia 
dân chủ, pháp trị, mọi chi phí tiền bạc để điều hành 
quốc gia là do tiền đóng thuế của mọi người dân. Con, 
cháu của chúng ta lớn lên ở đây, đi làm việc đều phải 
đóng thuế, trong số tiền thuế này có những thứ dùng 
để đài thọ cho những phúc lợi của xã hội mà ít nhiều 
chúng ta có thừa hưởng. Nên chúng ta có bổn phận 
phải bảo vệ luật pháp, tôn trọng của chung, của nhà 
nước vì đó là phúc lợi chung của mọi người sống ở 
đây. Cố tình gian lận dưới bất kỳ hình thức nào như: 
buôn bán, sản xuất chất Heroin dưới bất kỳ hình thức 
nào là chúng ta đã vi phạm pháp luật. Không nên vì 
một con sâu làm hư nồi canh. Một việc làm bất hợp 
pháp, tai tiếng ảnh hưởng đến cả Cộng Đồng Việt 
Nam của chúng ta. 

Người Việt chúng ta đã có những nét văn hóa riêng, 
độc đáo và đẹp, lưu truyền từ đời trước đến đời sau, 
dù cho đất nước đã từng xẩy ra phong ba bão táp, đã 
có thời bị cai trị bởi người phương Bắc cả ngàn năm, 
họ cũng không thể đồng hóa được chúng ta. Sở dĩ 
như vậy vì chúng ta có văn hóa và ngôn ngữ riêng là 
chữ Nôm. Ngày nay vì chế độ độc tài CSVN, chúng ta 
phải lưu vong tỵ nạn. Nhưng truyền thống văn hóa 
Việt Nam, những nét đẹp, những đức tính như: cần 
cù, kiên nhẫn, chăm học, chăm làm, quyết tâm không 
để mất đi. Những tác hại, ô nhiễm của chế độ gây ra 
gần cả thế kỷ qua, vì chính sách sai lầm về giáo dục, 
đã gieo vào lòng người dân Việt tính vô cảm, vô tâm, 
không còn biết phân biệt thiện, ác, không chạy đến 
cứu người khi hoạn nạn, mà chỉ chạy đến để tìm cách 
hôi của của nạn nhân. 

Cái tính vô tâm vô cảm đó lan ra và ảnh hưởng cả đến 
những người Việt đã xa lánh đảng, tỵ nạn ở các nước 
tự do tư bản. Người Việt ở hải ngoại cần đề phòng và 
tìm mọi cách phục hồi lại những nét đẹp truyền thống 
của người Việt, nhắc nhở nhau tôn trọng pháp luật của 
các nước đã cưu mang, để khi biết được, thấy được 
chúng ta là người Việt Nam, người bản xứ sẽ dành 
cho chúng ta cái nhìn thiện cảm và quý mến./ 

  



                                                                                     
 
 

 

 

 

Sau nhiều năm sống ở nước ngoài Ti
cũng quên nhiều tiếng Việt, nên cũng m
tiếng Việt chêm tiếng Hòa Lan. Ở Hòa Lan thì không 
sao, vì nói thứ tiếng Việt trộn tiếng Hòa Lan ki
chớp ba nhoáng ấy, thì hai bên cũng t
nhau. Chứ khi giao tiếp với gia đình bè b
khác thì khổ lắm, vì các ông bà ấy cũng ch
mình.  

Theo tôi thì dân Mít ta ở bên Pháp hay chêm ti
nhất thì phải, có lẽ vì cộng đồng Việt Nam 
nói là lâu đời nhất, nên khi sang quận 13 
chuyện với các bạn ta mà cứ tưởng như đang c
Việt Nam nói chuyện với mấy cô mấy c
Tây, nhưng nay tóc đã nhuốm bạc. Thú th
tôi ngày xưa gần một nửa lũ bạn đi h
chúng nó ra đường chơi với mình, th
khoe là đi học được ‘bông poăng’. M
hiểu là nó được thầy khen, như mấy đ
giờ đi học về khoe là nó được thầy cô cho cái sticker 
có hình thật đẹp. Rồi khi chơi bắn bi, lúc thua thì 
chúng nó bảo là bị ‘mo’1,còn khi sẽ 
một lần nữa thì chúng nó hô lên là ‘ba d
rồi Tiểu Yến Tử tôi cũng quen lối nói chuy
nhà ‘ông già’ mình cũng nói tiếng Việt chêm ti
 với mấy ông bạn già ra rả. Nghe riết r
ngồ ngộ, sau lại quen vì ở Sài Gòn th
cũng mê nghe anh chàng Jo Marcel hát nh
Việt, thỉnh thoảng hát thêm một đoạn ti
như ca sĩ Adamo. Mà lúc ở nhà cứ 
Pháp, nay sang đây mới biết anh chàng này là ngư
Bỉ. 
Nói chuyện với người Việt ở bên Mỹ 
vì các quí vị ấy hàng ngày còn được xem tv chương 
trình Việt Nam, còn trên xe hơi thì su
nghe oang oảng Radio Bolsa, nghe qu
sĩ này nhổ răng không đau hay nghe ông Nguy
Ngọc Ngạn quảng cáo thẻ điện thoại r
phải nói là tiếng Việt của họ nghe cũng c
lắm. Nếu các ông các bà có chêm vài ch
mình cũng còn hiểu được, như bảo là “em sang đây 
chơi thì cứ èn-doi3 đi” thì mình cũng không ngây ngô 
đến độ không hiểu. 
 
Nói tiếng Việt chêm tiếng Hòa Lan thì c
bằng nghe lũ con tôi nói tiếng Hòa Lan chêm ti
Việt. Khi tôi hỏi cô con gái bé bỏng củ
đã đánh răng chưa, thì nó bảo là ‘ik heb al ge

Phiếm luận:

Tiếng Vi

 

                                                                                  Việt Nam Nguyệt San - Số 246 - Tháng 

c ngoài Tiểu Yến Tử tôi 
ũng mắc cái tật nói 
Hòa Lan thì không 

ng Hòa Lan kiểu ba 
ũng tạm gọi là hiểu 
ình bè bạn ở nước 
ũng chẳng kém gì 

bên Pháp hay chêm tiếng Tây 
t Nam ở Pháp phải 

n 13 ở Ba Lê nói 
ng như đang còn ở 

y cậu học trường 
c. Thú thật là ở xóm 
n đi học trường tây, 

i mình, thỉnh thoảng cứ 
c ‘bông poăng’. Mãi về sau mới 

y đứa con tôi bây 
y cô cho cái sticker 

n bi, lúc thua thì 
 được bắn thêm 

a thì chúng nó hô lên là ‘ba dăng ko’2. Riết 
i nói chuyện này, vì ở  

t chêm tiếng Tây 
t rồi lúc đầu thấy 

Sài Gòn thỉnh thoảng mình 
ê nghe anh chàng Jo Marcel hát nhạc Tây lời 
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ng Radio Bolsa, nghe quảng cáo bà nha 
răng không đau hay nghe ông Nguyễn 
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o là “em sang đây 
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ng Hòa Lan thì cũng chưa lạ  
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răng’. Thế là Hòa Việt đề
Nhưng lạ lùng nhất, vẫn là khi nói chuy
thân ở Việt Nam. Tuy rằ
cũng hay bị ‘nhiễu’ lắm. Thay vì b
như ông anh ở bên Mỹ, cô em gái tôi l
anh đừng bức xúc’ khi b
bay, mà hãy cứ ‘vô tư’ đi. Cái gi
giọng bắc nghe không hi
chắc là cái xã hội nửa đùa n
nhiều cũng ảnh hưởng đ

Bảo là ở Việt Nam bị ảnh hư
nhưng ở đây thỉnh thoảng Ti
buồn khi còn nghe có ng
1975 mà cứ nói ngon ơ là ‘th
tháng 4 vẫn còn gọi là ‘ngày gi
 
Có biết đâu là ở trong nư
đang có khuynh hướng tránh dùng nh
búa này. Những từ như Sài G
sử dụng, chức danh thị
tịch ủy ban nhân dân và vi
gọi thay cho viện kiểm sát.
 
 Không biết ngôn từ nào mang y
ngôn từ nào? Nhưng Tiể
ngôn từ miền nam trướ
hướng thịnh hành trở lại. 
 
1 mort     2 pas encore      

n:  

ng Việt nước ta,tiếng Việt nư
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ề huề, phải không quí vị? 
n là khi nói chuyện với người 
ằng cùng nói tiếng Việt nhưng 

m. Thay vì bảo mình cứ èn-doi đi 
, cô em gái tôi lại nói là ‘ thôi 

c xúc’ khi bị lũ hải quan nó vòi tiền ở sân 
‘vô tư’ đi. Cái giọng miền nam nhái 

c nghe không hiểu là đùa hay thật. Nhưng 
a đùa nửa thật ấy không ít thì 

ng đến con người. 

 
nh hưởng thì cũng còn dễ hiểu, 

ng Tiểu Yến Tử tôi cũng thấy 
n khi còn nghe có người kể về thời kỳ trước năm 

nói ngon ơ là ‘thời ngụy’ hay ngày 30 
i là ‘ngày giải phóng’ chẳng hạn. 

trong nước hiện nay nhiều người 
ng tránh dùng những ngôn từ đao 

như Sài Gòn vẫn được yêu chuộng 
ị trưởng sẽ thay thế cho chủ 

y ban nhân dân và viện công tố dần dà sẽ là tên 
m sát. 

nào mang yếu tố ‘kềm kẹp’ hơn 
ểu Yến Tử thấy có vẻ là nhiều 
ớc năm 1975 đang có khuynh 
i. Quết èn xi4! 

pas encore      3 enjoy     4 wait and see!  
 

t nước ngoài 
Tiểu Yến Tử 
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Phoùng söï qua hình aûnh ngaøy Hoäi Xuaân 2012 

          Chuaån Bò Ñeâm Hoäi Xuaân 
1. Laù côø töï do,höùoùng daãn ñoàng höông ñeán hoäi tröôøng Teát 
2. Laøm theá naøo ñeå baùo VNNS ñeán vôùi nhieàu ñoàng höông?  
3. Chuaån bò giaûi thöôûng soå soá anh Thaéng ôi  !  
4. Lm.:Höng  ñeán vôùi quaøy thoâng tin Coäng Ñoàng 
5. Anh Hoaït vaø Uyû Ban Hoå Trôï Daân Chuû Cho VN 
6. Quaøy Thoâng tin Coäng Ñoàng  

 

Naêm Nhaâm Thìn 2012 

  Mieân Thuïy & Quang Keá   - thöïc hieän 
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Caùc gian haøng teát 
v Haøng Phôû 
v Tröùng vòt loän & ñoà nhaäu 
v Baùnh Teùt,baùnh chöng,baùnh ít. 
v Baùnh cuoán ,nem chua,chaû luaï 
v Cheø,baùnh ngoït 
v Baùnh mì thòt  

 

Anh Caàn & vaø Gia ñình ñaõ nhieàu naêm phuïc vuï 
ñoàng höông vôùi moùn Phôû 
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 MC

Thuî Chöông &  Phi Yeán                             
2 MC  daãndaét chöông trình hoäi xuaân 

Nghi thöùc Chaøo Côø 

Daâng Höông Teá Toå 

OÂng Nguyeãn Ñaéc Trung 

Chuû tòch Coäng Ñoàng ñoïc dieãn 
vaên khai maïc ñeâm hoäi xuaân 
Nhaâm Thìn 2012 

Trong hoäi tröôøng giôø khai maïc 

Ñoäi Laân Vaên lang ñeán töø Bæ  Quoác 
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Ca só Tuyeát Anh 

Ca só Moäng Thöôøng 

Ngheä só Yeán Xuaân & Ngoïc Ñöôïc 

Ca  Só  Camy 

   Ca só  Quoác Huøng 

Ca sĩ Tường An       Ca sĩ Thảo  Quyên & Ca só Vuõ Thuyû 

Ca só  Quang Keá 
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Hôïp  Ca nhaïc phaåm Ly Röôïu Möøng 

Maøn Bieåu dieãn 21 ñoøn chaân VoViNam  Ñeán töø Bæ  Quoác 

Ca só Tuyeát Anh & Ca só Phaïm Duy 

A..Moäng Thöôøng Ghitar of Raïng Ñoâng 

A..Hieáu Tay Troáng Number one of Raïng Ñoâng 

Ban nhaïc Raïng Ñoâng 

Trung Taâm voõ thuaät Huøng Vöông  ñeán töø Bæ Quoác 
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OÂng Traân ( Coá vaán CÑ ), OÂng Chuû 
Tòch CÑ vaø  OÂng  Chuû buùt baùo VNNS 
             (tính töø traùi sang) 

Phaùi ñoaøn Quaân Caùn Chính VNCH ñeán töø Bæ Quoác 

      Lì xì caùc chaùu phong tuïc ngaøy Teát VN Soå soá laáy loäc ñaàu naêm BTC vaø chaùu Kelline 

Moïi ngöôøi voäi vaõ tieán vaøo hoäi tröôøng khi Tieáng chieân,tieáng troáng baùo hieäu leã xuaân khai maïc 
!!! 
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Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng 

Ngày Xuân Vui Tết , 
Dù ai mãi tận đâu đâu 
Ngày Xuân vui Tết rủ nhau kéo về .... 
 
Như thông lệ Cộng Đồng Ngưòi Việt Tỵ Nạn CS tại HL 
đã tổ chức Tết Nguyên Đán năm nay vào ngày cuối 
tuần thứ bảy 14 tháng 1_2012 tại Arnhem , nơi mà 
hằng năm vẫn có những sinh hoạt về ngày Tết để 
người VN ở khắp mọi nơi có thể về đây đón Tết dễ 
dàng . Cho dù người có xe riêng hay người phải xử 
dụng bằng phương tiện giao thông công cộng cũng 
không vất vả lắm khi phải tự tìm đường đến nơi . Ngày 
nay thì hầu hết ai ai trong chúng ta nếu có xe riêng 
cũng đều gắn Tomtom trong xe cả rồi , người đi bộ 
cũng có thể xử dụng mobiel tìm bản chỉ đường . Thế 
nên dù là địa điểm tổ chức có nằm trong hang cùng 
ngõ hẻm nào đi nữa, thì cũng không lo là không tìm ra 
địa chỉ . Nếu dùng phương tiện xe lửa hay metro thì 
cứ vào NET tìm là sẽ có ngay bảng hướng dẫn ngày 
giờ đi và đến tận nơi chính xác . Thế nên tôi cứ ung 
dung trước khi đi đâu là đều vào NET , tìm ngay đến 
www.9292ov.nl để tìm cách đi mà không cần phải tự 
lái hay phải cần có tài xế bên cạnh .  

Trời hôm nay thật xanh trong , một chút nắng mùa 
đông cũng đủ làm ấm áp tâm hồn , dự báo thời tiết 
cho biết trời không bão táp hay gió mưa như suốt mấy 
tuần vừa qua thê thảm . Ngày thì mưa giông, đêm về 
nghe gió thét gào đến rợn người . Vào NET lấy ngay 
informatie cho lộ trình đến Arnhem , rủng rỉnh là hết 
buổi sáng nhưng vẫn còn quá dư thời giờ cho việc 
xuất hành . Cứ nhớ ông bà cụ tôi ngày xưa đi đâu 
cũng phải tính giờ giấc để thôi ra ngõ gặp gái là xuôi 
xẻo trọn năm . Bây giờ sống bên này có đến hơn chục 
năm rồi , nên những tập tục ấy chẳng còn mấy ai hơi 
sức đâu mà để ý . Rồi dần dà tự nó mất hẵn không 
còn truyền miệng thế gian .  

Qua khỏi chặng đường bằng metro từ nhà cho đến 
nhà ga xe lửa Rotterdam , tôi chỉ còn đủ bảy phút để 
kịp mua vé bằng máy automaat là phải chạy nhanh 
đến ga số mười bốn cho kịp . Vừa leo hết bảy bậc 
thang và nhảy vào trong toa xe lửa ngồi thở dốc . Cái 
thú đi xe lửa là thế đó , là phải chạy cho kịp chuyến 
tàu , nếu lỡ chuyến này lại phải chờ thêm nữa giờ sau 
mới có chuyến khác . Lên ngồi yên chí trong toa xe 
lửa rồi , vừa thở hổn hễn vì phải chạy ba chân bốn 
cẳng . Chừng vài phút sau khi định thần cho hết mệt , 
tôi lục mobiel để nhắn tin cho cô bạn và cô con gái út 
để họ biết là tôi đang trên đường đi đến địa diểm và 
không trễ chuyến . Cảnh vật hai bên đường lung linh 
dưới ánh nắng vàng óng ánh của trời tháng giêng thật 
ấm áp , tuy trời vẫn còn đang giữa mùa đông tháng 

giá , cho tới giữa tháng ba mới thật sự Xuân về . Đón 
Tết ở xứ người đôi khi không đúng vào thời tiết mùa 
Xuân như ở quê hương, nhưng tôi vẫn cảm thấy 
hương xuân đâu đó lan toả bay dạt dào trong gió . 
Nhớ đến Tết quê mình mà xót dạ mà chạnh niềm đau , 
cứ mỗi mùa Xuân đi qua tôi lại hứa cuội với Mẹ lúc bà 
còn sống ...Mẹ ơi ! năm nay con chưa về ăn Tết được 
, thôi chờ con năm sau mẹ nhé . Thế mà đến bây giờ 
đã bao Xuân rồi trôi qua , nhưng tôi vẫn còn ở đây , 
vẫn còn ngóng tin Xuân và đón Xuân nơi đất khách . 
Nên mỗi độ Xuân về Tết đến là người Việt chúng tôi lại 
tìm đến nhau bằng mọi cách . Hoặc lên chơi nhà bạn, 
gọi là thăm nhau ngày Xuân , hay tìm nơi nào có tổ 
chức Tết , thì cùng đến đó để gặp mặt nhau thăm hỏi . 
Vì nhiều khi cả năm chỉ có được ngày này để gọi là 
thăm nhau . 

Tiếng loa nói trong xe lửa phát lên báo hiệu cho hành 
khách biết là xe sắp ngừng lại trạm chính tại nhà ga 
Utrech , chỉ còn kịp kéo vali nhỏ và giỏ xách chờ xe 
ngừng hẵn là tôi lại chạy vội để chuyển trạm đến 
Arnhem . Hãy còn đến bảy phút , đủ để cho tôi rủng 
rỉnh chứ không phải tất bật như lúc đầu , nhờ chuyển 
trạm nên tôi không phải ngồi bó gối quá lâu trên xe . 
Thư giản chân cẳng một chút cảm thấy người thoải 
mái hẳn , ít phút bước ra ngoài để hít thở không khí 
ngoài trời thật dễ chịu . Trạm tiếp nối này cũng mất 
khoảng bốn mươi phút nữa thôi là đến nhà ga chính 
Arnhem , sau đó tôi theo xe bus đến ngay địa điểm lại 
mất thêm năm mười phút nữa . Tính ra tôi hãy còn dư 
thời giờ nhiều lắm , nếu chịu khó tính kỹ giờ trước khi 
đi thì an toàn đến nơi mà không bị trễ . 

 Từ xa tôi đã trông thấy bóng hai người đàn ông đang 
tìm cách treo ngọn cờ trên thân cây cao để mọi người 
có thể nhận diện nơi tổ chức một cách dễ dàng . Bước 
qua khỏi cổng chính vài bước là đã đến hội trường , 
nơi mà mọi người trong ban tổ chức đang phụ giúp 
nhau làm những công việc như trang trí sân khấu , đặt 
bàn thờ Tổ Quốc , cắm cành mai hay bàn ghế được 
sắp theo hàng lối để khách đến xem chương trình Tết 
được thoải mái chổ ngồi . Sau hội trường sân khấu là 
hành lang lối đi trải dài , nơi đây là chỗ bày biện những 
gian hàng bán Tết , nào là hàng bánh chưng , bánh tét 
, giò lụa . Kia là hàng bánh mì , rồi hàng bánh cuốn và 
có luôn hàng bán đồ nhậu , hàng trứng vịt lộn , hàng 
chè , hàng bánh cốm , tất cả toàn hương vị ngày Tết . 
Các mặt hàng này không những ăn tại chỗ mà còn có 
thể dành cho khách mua mang về nhà trong mấy ngày 
Tết khỏi cần nấu nướng . Phía trong cùng là phòng ăn 
dành cho những khách đến ăn phở . Phở xem như 
món ăn thuần túy của người Việt Nam , các bà Mẹ VN 
xa quê hương đều biết nấu món này . Tuy mùi vị và 
cách nấu mỗi người nêm nếm mỗi khác . Người phụ 
trách hàng phở là ông bếp chính chuyên nghiệp đã 
nấu phở lâu năm trong nghề , nơi nào tổ chức Tết mà 
thiếu hàng phở là kể như thiếu món ăn hương vị quê 
hương rồi đó . 

 Gặp lại các anh em trong ban tổ chức , anh em trong 
Quân Cán Chính Hoà Lan và luôn cả Bỉ . Họ kéo qua 
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cũng đầy một xe để tham dự chung ngày Tết bên này . 
Mọi người tay bắt mặt mừng chúc Tết nhau, chúc sức 
khoẻ , chúc mọi điều may mắn trong năm mới . Chưa 
đến giờ khai mạc nên ai cũng có thể đi một vòng chúc 
tết cho nhau rồi tìm nơi ăn uống gọi là hưởng các thứ 
hương vị trong ngày Tết đầu năm . Một anh trong Hội 
Cựu Quân Bỉ nói với tôi , chợ Tết bên Hoà Lan tổ chức 
hay quá , đầy đủ cả, nhưng mọi người vẫn thích nhất 
là ghé qua hàng phở để thử xem hương vị phở bên 
HL nấu ra sao chứ ở Bỉ thì đã có nhiều quán phở mọc 
lên tại Brusell và đã làm ăn từ nhiều năm qua và 
không chỉ là khách Việt Nam đến ăn mà đa số là dân 
Bỉ sống tại Brussell cũng ưa chuộng món phở thuần 
túy của người Việt Nam bên đó . Được dịp khoe ông 
chủ nấu phở bên Hoà Lan nấu rất chuyên nghiệp , tôi 
liền ca bài ca con cá với các anh bên Bỉ về hàng phở . 
Nhưng quả là lời ca của tôi không tệ nên các anh vừa 
ăn vừa khen ngon và ăn không chừa lại tí gì . Tôi giục 
các anh nhanh chân vì tiết mục mở đầu chương trình 
cho ngày Tết đang chuẩn bị mở màn . 

 Chương trình được mở đầu với giọng nói thật rõ và 
ấm tai của người nam xướng ngôn viên điều khiển 
chương trình trên sân khấu , đặc biệt hôm nay có 
thêm một nữ xướng ngôn viên nói bằng tiếng Hoà Lan 
thật trẻ trung và duyên dáng bên cạnh. Vì có số khách 
dưới hàng ghế đến tham dự là người Hoà Lan , nên 
việc thông dịch rất cần thiết cho buổi lễ Tết đầu năm 
này . Tiếp theo là hồi trống Tế Tổ theo nghi thức cổ 
truyền , trên sân khấu đã thấy ba vị mặc áo dài khăn 
đóng theo ba màu áo khác nhau : đỏ , xanh, vàng 
nhạt. Mỗi màu áo tượng trưng cho ba miền đất nước , 
Bắc Trung Nam cùng quy tụ về Ngày Tết . Cùng nhau 
đốt nén hương khấn nguyện đất trời , những người 
Việt tha hương hôm nay mong sớm có ngày đoàn tụ . 
Ô. Chủ Tịch Cộng Đồng bước ra sân khấu với bài diễn 
văn chúc Tết đầu năm thật trang trọng gửi đến qúy Đại 
Diện các Đoàn Thể và qúy đồng hương đến tham dự 
đêm văn nghệ Tết đầu Xuân , và không quên chúc mọi 
người thưởng thức chương trình văn nghệ thật vui 
tươi đêm nay . 

Tập tục múa lân xông đất không thể thiếu trong tiết 
mục Ngày Xuân Vui Tết , nên qua lời giới thiệu của 
anh xướng ngôn viên , đã thấy đoàn lân xuất hiện . 
Được biết đội lân đã trình diễn khắp nơi và đến từ 
Vương Quốc Bỉ . Cặp Lân trông thật đẹp mắt , một con 
trống có màu lông vàng óng ả , con mái lông màu 
hồng nhạt . Chúng đi vòng từ sân khấu rồi xuống tận 
nơi khán giả ngồi dưới hàng ghế để múa chúc mừng 
và nhảy theo nhịp trống thật nhộn nhịp . Sau gần hai 
mươi phút dành cho Lân xông đất và biểu diễn điệu 
múa lân hái lộc đầu năm . Đội lân đã rút vào hội 
trường nghĩ ngơi để nhường lại cho các cụ bô lão phát 
tiền lì xì đến các trẻ em đang có mặt trong đêm đón 
Tết .Các trẻ em dưới mười hai tuổi đêm nay được các 
bố mẹ dẫn đến thật đông ,đúng là không khí đón Tết 
không chỉ riêng cho người lớn mà còn cho trẻ em biết 
về ngày Tết cổ truyền . Bọn trẻ tề tựu thật đông trước 
sân khấu để nhận bao lì xì từ tay các bậc bô lão mặc 
áo dài khăn đóng , với vẻ mặt hớn hở dù không biết 

nhiều hay ít hay có gì trong cái gói đỏ . Nhưng đó 
cũng là sự trượng trưng cho những điều may mắn 
trong năm mà các em sẽ được nhận lấy . 

 Phần nghi thức làm lễ khai mạc cũng như tập tục múa 
Lân xông đất và phát tiền lì xì đến các em nhỏ đã 
chấm dứt chương trình phần đầu của đêm Văn Nghệ 
Mừng Xuân . Kế đến là phần chính của chương trình 
Văn Nghệ do ban nhạc Rạng Đông cùng nhiều ca sĩ 
tên tuổi rất ăn khách từ trước đến nay đã quy tụ về 
giúp vui văn nghệ trong đêm nay cho qúy đồng hương 
ở xa đến tham dự không quảng ngại đường xá xa xôi . 
Vừa xong đội múa lân là đến lượt đội võ thuật  

Vovinam Việt Võ Đạo cũng đến từ Vương Quốc Bỉ , 
đội võ thuật quy tụ cũng phải đến hai mươi võ sinh và 
lần lượt biểu diễn từng màn múa kiếm cho đến các thế 
đánh để hạ được đối thủ hay các chiêu thuật tự bảo vệ 
lấy thân . Dù sao cũng phải hãnh diện cho người Việt 
Nam có tư thế về lối đánh võ riêng biệt và nhiều đặc 
điểm này của bộ môn võ thuật . 

 Xen kẻ chương trình văn nghệ là màn tân cổ giao 
duyên , tiết mục này rất ăn khách cho những ai thích 
vọng cổ và nhất là qúy bà , quý ông ở lớp tuổi trung 
niên thích nghe giai điệu ca mùi với lối diễn xuất trong 
nghề của hai diễn viên trên sân khấu qua tiết mục 
vọng cỗ *Chiếc áo bà ba * . Riêng ban nhạc Rạng 
Đông mãi cho đến bây giờ vẫn giữ được thế đứng là 
một ban nhạc hay có tầm cở đã cống hiến đến quý 
khán giả đêm nay một chương trình văn nghệ chọn lọc 
từ các tiết mục đơn ca, song ca cho đến tấu hài . 
Những giọng ca và bài hát đã tuyển chọn kỹ càng nên 
đã mang đến cho khán giả trong đêm Văn Nghệ Mừng 
Xuân một sắc thái có nhiều âm hưởng về nỗi nhớ quê 
hương , nhưng cũng đủ ấm lòng khi Xuân về trên đất 
khách .  
 
Vừa chấm dứt phần đầu tiết mục văn nghệ là màn sổ 
số tombola với ba giải của lô trúng , hai giải đầu Ban 
Đại Diện cử người lên trao giải nhưng đều được 
người trúng giải đã tặng lại số tiền cho Ban Tổ Chức . 
Riêng lô trúng độc đắc cuối cùng là một trăm năm 
mươi đồng đã rơi vào tay người trúng giải ở vùng 
Dodrecht , chị đã lên lảnh giải trúng với nét mặt hớn 
hở vì số đỏ năm nay . Ban tổ chức cũng đã dành ít 
phút để giới thiệu tờ báo Việt Nam Nguyệt San đến 
qúy đồng hương đến tham dự và nhờ ủng hộ . Một ít 
số báo được biếu tặng trong đêm văn nghệ mừng 
Xuân này , trong đó có hướng dẫn cách thức đặt mua 
báo dài hạn . Mục đích giới thiệu về những sinh hoạt 
của người Việt hiện nay đang có mặt trên mọi miền 
đất nước Hoà Lan và những thông tin liên quan tới 
Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại.(Ban quản trị Việt 
Nam Nguyệt San:dtnguyen@congdonghoalan.com 

Sau giờ nghĩ giải lao phần hai , chương trình văn nghệ 
lại tiếp tục với phần dạ vũ disco và kéo dài cho đến 
cuối chương trình . Ngày Xuân Vui Tết không thể thiếu 
trong sinh hoạt của người Việt tha hương , và càng 
không thể thiếu khi cả năm có người mới được dịp 
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gặp gỡ nhau một lần vì kẻ sống đằng Đông người 
đằng Tây mà cơ hội thăm nhau thì không mấy khi thực 
hiện được dễ dàng . Cảm ơn Cộng Đồng Người Việt 
Tỵ Nạn tại Hoà Lan đã tổ chức ngày Tết hàng năm để 
người Việt tha hương như chúng ta còn có dịp ngồi lại 
với nhau , để cùng nhớ đến cội nguồn . Nhớ đến tập 
tục ngày Tết tưởng chừng đã quên , nhớ đến một quê 
hương đã khuất xa trong tầm mắt . 

Miên Thụy  
tết tháng giêng 2012  
 
 

Tin Hòa Lan 

 
 

 
Bối Cảnh Lịch Sử Của Cơn Khủng 
Hoảng Euro  
Trong nhiều bài báo viết về cơn khủng hoảng tiền tệ 
mà Liên Minh Âu Châu đang trải qua, khía cạnh lịch 
sử của vấn đề thường không được nhắc đến. Đây là 
một thiếu sót đáng kể, khiến chúng ta không hiểu 
được nguyên nhân sâu xa của những thách thức mà 
Liên Minh này đang phải đương đầu. 

Như chúng ta biết, nỗi khó khăn nghiêm trọng mà 
đồng Euro đang gặp phải bị gây ra bởi các quốc gia 
Nam Âu như Bồ Đào Nha, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha. 
Trong nhiều năm liên tiếp, chính phủ của quốc gia này 
đã chi ra nhiều hơn là thu vô. Để trang trải sự chênh 
lệch đó, họ đã phải mượn rất nhiều tiền của các ngân 
hàng hoặc quỹ hưu trí tại các quốc gia Bắc Âu. Bây 
giờ thì số tiền mà các quốc gia này nợ đã lên cao đến 
mức họ hầu như không  còn có thể trả lại được nữa. 
Nhưng nếu họ bị phá sản thì các cơ sỡ tài chính nói 
trên sẽ mất đi một khoảng tiền khổng lồ, đưa đến 
những hậu quả tai hại khó lường cho nền kinh tế của 
Liên Minh Âu Châu nói chung và của các quốc gia Bắc 
Âu nói riêng. Đây là lý do tại sao Liên Minh Âu Châu 
đã phải lập ra một quỹ tiền tệ để viện trợ tài chính cho 
các quốc gia đang lâm nguy, với các nước phía Bắc 
như Đức và Hòa Lan trong vai trò của kẽ chi tiền quan 
trọng nhất - một điều khiến cho cử tri tại các nước này 
ngày càng thêm bất mãn.  

Liên Minh Âu Châu, như chúng ta biết, hiện giờ có 27 
quốc gia là thành viên và trong đó có 17 quốc gia nằm 
trong khối sử dụng đồng Euro. Đứng trước thực trạng 
kinh tế khó khăn hôm nay, có người đã phát biểu rằng 
lẽ ra các quốc gia Nam Âu nói trên không được phép 
gia nhập khối quốc gia dùng đồng Euro. Đây rõ ràng là 
một nhận định thừa thải. Điều đáng quan tâm hơn là 
câu hỏi tại sao các nước này lại được gia nhập khối 

Euro, tuy hạnh kiểm bất hảo của họ trong lãnh vực tài 
chính là một sự kiện mà ai cũng biết. Từ lâu, họ đã bị 
giới chuyên gia và truyền thông nhắc đến bằng một 
cách khinh miệt là “bọn ăn tỏi” (knoflooklanden) hay “lũ 
heo” (Portugal, Italy, Greece, Spain: PIGS. Chữ PIGS 
trong tiếng Anh có thể được dịch nôm na là bầy lợn 
hay lũ heo).   

Để tìm đáp án cho câu hỏi nói trên chúng ta phải lật lại 
trang sử Âu Châu. Trong giai đoạn từ hậu bán thế kỹ 
19 cho đến năm 1945, châu lục này là nơi Đức và 
Pháp tranh giành ngôi bá chủ, đưa đến ba cuộc chiến 
tranh giữa hai nước, trong đó có Đệ Nhất và Đệ Nhị 
Thế Chiến. Ba cuộc chiến này đã vạch rõ sự yếu kém 
trường kỳ của Pháp đối với Đức trên phương diện 
kinh tế cũnh như dân số. Do đó nên sau Đệ Nhị Thế 
Chiến, người Pháp đã lợi dụng việc người Đức vừa 
bại trận và đất nước bị chia đôi để đặt Tây Đức vào 
một sự kiềm chế lâu dài. Cộng Đồng Chung Âu Châu 
(và những tổ chức tiền thân của nó) được lập ra để 
giúp người Pháp đạt mục đích của họ. Trong Cộng 
Đồng này, Pháp và Tây Đức là hai quốc gia lớn nhất, 
nhưng vì quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, nên 
người Đức đành phải nhường vai trò lãnh đạo cho 
Pháp. Như vậy, Cộng Đồng Chung Âu Châu không 
những đã giúp người Pháp vô hiệu hóa kẽ thù truyền 
kiếp của mình ngay tại khu vực Âu Châu, mà còn là 
một đòn bẩy giúp họ khuếch trương ảnh hưởng trên 
chính trường quốc tế, nhất là trong mối bang giao với 
Hoa Kỳ và Liên Xô, với tư cách là quốc gia cầm đầu 
Cộng Đồng Chung Âu Châu. Người Pháp  vì thế 
thường xem nó như một cánh tay nối dài của họ, một 
công cụ tạo điều kiện cho nước Pháp hành xữ như 
một siêu cường quốc, tuy chính họ không còn có đũ 
khả năng để đóng vai trò đó.  

Nhìn tư góc độ của Paris, cuộc Chiến Tranh Lạnh kéo 
dài từ 1945 đến 1989 giữa khối Tự Do do Hoa Kỳ cầm 
đầu và khối Cộng Sản dưới sự thống lãnh của Liên Xô 
là một giai đoạn lý tưởng, vì nó đã duy trì sự chia đôi 
của nước Đức và do đó giúp Pháp giữ vững vai trò 
lãnh đạo của mình trong Cộng Đồng Chung Âu Châu. 

Bởi vậy nên khi Bức Tường Bá Linh sụp đỗ vào mùa 
thu năm 1989 chấm dứt cuộc Chiến Tranh Lạnh nói 
trên, Liên Xô không phải là quốc gia chiến bại độc 
nhất. Tuy là một thành viên của khối Tự Do, nhưng 
người Pháp dư biết rằng họ cũng là một quốc gia 
chiến bại, vì sự sụp đổ của Bức Tường Bá Linh không 
sớm thì muộn sẽ đưa đến sự thống nhất của nước 
Đức, khiến cho vài trò đàn anh của Pháp trong Cộng 
Đồng Chung Âu Châu không còn đứng vững. 

Thật ra, ngay trong giai đọan trước năm 1989, kinh tế 
của Tây Đức đã mạnh hơn kinh tế Pháp nhiều, với 
đồng D-Mark lúc nào cũng có giá hơn đồng Franc. Thế 
nhưng, do dĩ vãng hung bạo của mình, người Đức - 
như vừa được nói qua - đã phải chịu lép vế trước 
người Pháp trên phương diện chính trị. Khi nước Đức 
còn bị chia đôi, thì sự chênh lệch thế lực giữa Đức và 
Pháp còn có thể che đậy được, khiến cho người Pháp 
có thể ngang nhiên qua mặt một quốc gia mạnh hơn 
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mình trong thực tế. Đồng thời, sự chia đôi nói trên 
cũng giúp cho người Đức có thể chấp nhận vai trò đàn 
em mà lịch sử đã đẩy họ vào. 

 

 

 

 

 

 

HelmutKohl & FrancoisMitterand 

Tình trạng này tất nhiên không thể kéo dài thêm được 
nữa, nếu người Đức có thể thống nhất đất nước. 
Trong trường hợp đó, cán cân thế lực trong lãnh vực 
dân số cũng như kinh tế đã nghiêng về phía Đức một 
cách quá rõ rệt. Do vậy nên, Tổng Thống Pháp lúc đó 
là Francois Mitterand đã tìm cách duy trì sự tồn tại của 
hai nước Đức - một việc làm không đi đến đâu, vì cã 
Hoa Kỳ lẫn Liên Xô đều đã chấp thuận sự thống nhất 
nói trên.  

Để đền bồi sự “mất mát” của Pháp và cũng để trấn an 
các quốc gia Âu Châu lo ngại về sự trỗi dậy của một 
nước Đức được thống nhất, Thủ Tướng Đức vào thời 
đó là Helmut Kohl đã đồng ý biến Cộng Đồng Chung 
Âu Châu thành Liên Minh Âu Châu và thay thế đồng 
D-Mark bằng đồng Euro, đơn vị tiền tệ chung của Liên 
Minh vừa được sáng lập. Điều này có nghĩa là Đức 
chấp thuận từ bỏ một phần lớn sự độc lập kinh tế và 
tự đặt mình dưới sự điều hành của mộ cơ quan tiền tệ 
thuộc Liên Minh Âu Châu, tức là Ngân Hàng Trung 
Ương Liên Âu mà trụ sở sẽ nằm ở Frankfurt. 

Thế thì chúng ta có thể nói rằng đồng Euro là cái giá 
mà người Đức phải trả để đạt được sự thống nhất đất 
nước. Nhờ đơn vị tiền tệ này mà người Pháp, theo lời 
của một phân tích gia, có thể che dấu sự yếu kém của 
họ trước một nước Đức hùng mạnh và cũng nhờ nó 
mà người Đức có thể khiến các quốc gia khác không 
chú ý đến sự kiện không thể chối cãi là đất nước 
thống nhất của họ đã trở thành quốc gia đàn anh trong 
Liên Minh Âu Châu. 

 

Angela-Merkel 

Đức trở thành một quốc gia quá mạnh trong Liên Minh 
Âu Châu. Để tạo thêm vây cánh cho mình, Pháp đã 
nhất định đòi cho được sự tham gia của các quốc gia 
Nam Âu không đũ tiêu chuẩn nói trên, đưa đến hậu 
quả mà chúng ta đang chứng kiến hôm nay. 

Để giữ cho đồng Euro khỏi mất giá, những quốc gia 
muốn gia nhập khối tiền tệ này phải đáp ứng một số 
tiêu chuẩn tài chính rất nghiêm khắc. Nhưng nếu 
nguyên tắc này được áp dụng một cách triệt để thì 
khối Euro sẽ là một khối tiền tệ mà trong đó nước 
Pháp “bị bao vây” bởi các quốc gia Bắc Âu như Đức 
và Hòa Lan, làm cho đồng Euro mất đi rất nhiều tác 
dụng chính trị mà người Pháp muốn nó đạt được: Duy 
trì sự cân bằng thế lực giữa Đức và Pháp, không cho  

Như vậy quyết định cho các nước như Hy Lạp và Ý 
gia nhập khối Euro là một quyết định dựa trên yếu tố 
chính trị nhiều hơn là yếu tố thuần tuý tài chính. Mục 
đích của nó là xoa diệu hay che dấu sự thua sút của 
nước Pháp trong một Âu Châu sau thời Chiến Tranh 
Lạnh. Thế nhưng, cơn Khủng Hoảng Euro hiện nay 
cho thấy sự thua sút này là một điều không thể phủ 
nhận hay vô hiệu hóa được. Trong vai trò của kẻ chi 
tiền quan trọng nhất cho quỹ cứu trợ Liên Âu, bà 
Angela Merkel, Đương Kim Thủ Tướng Đức, đã có thể 
áp đặt quan niệm kinh tế của quốc gia này lên trên 
chính sách kinh tế của các quốc gia Nam Âu, trong đó 
có Pháp. Nỗ lực kiềm hảm nước Đức của người Pháp 
do đó có thể được xem như là hoàn toàn bị phá sản. 

( 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.) 
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Tin Thế Giới 
 

EU đồng ý cấm vận dầu mỏ Iran, căng 
thẳng Iran-phương Tây gia tăng  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Các quan chức EU đã đồng ý trên nguyên tắc nhằm 
cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran để gia tăng áp lực lên 
nước Cộng hoà Hồi giáo vì chương trình hạt nhân của 
nước này. 
Động thái trên dự kiến sẽ chính thức được công bố tại 
một cuộc họp của các ngoại trưởng EU vào cuối tháng 
1 này. 
Mỹ, quốc gia gần đây đã áp đặt các lệnh trừng phạt bổ 
sung với Iran, hoan nghênh thông tin trên. 
Iran đã bác bỏ mối đe doạ về các lệnh trừng phạt mới 
và phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng nước này 
đang cố gắng phát triển chương trình bom nguyên tử. 
Tehran cũng bác bỏ việc đồng tiền của mình mất giá 
mạnh so với đồng USD có liên quan tới các biện pháp 
trừng phạt của Mỹ chống lại các ngân hàng của Iran. 
Giá dầu trên thị trường quốc gia đã tăng sau khi thông 
tin về thoả thuận của EU được công bố. 
 
“Chúng tôi sẽ có một cuộc họp của các ngoại trưởng 
EU vào ngày 30/1 tới và khi đó tôi hi vọng chúng tôi sẽ 
đưa ra quyết định về lệnh cấm vận dầu mỏ và xăng từ 
Iran”, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói. 
“Chúng tôi phải đảm bảo với một số đối tác EU đang 
mua dầu của Iran rằng sẽ cung cấp cho họ bằng các 
nguồn khác”, ông Juppe nói thêm. 
 
Hôm 3/1, Pháp đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt 
nghiêm khắc hơn chống lại Iran. 
 
Tuy nhiên, thậm chí các lệnh trừng phạt được thông 
qua vào cuối tháng này thì có thể phải mất vài tháng 
trước khi chúng được áp dụng. 

Hơn một nửa thu nhập của Iran là từ việc xuất khẩu 
dầu thô. Nếu EU không mua dầu, Iran sẽ phải quay 
sang các quốc gia châu Á để thay thế thương mại đã 
mất.EU hiện nhập khoảng 17% lượng dầu xuất khẩu 
của Iran. 
 
Mỹ từ lâu đã duy trì các lệnh trừng phạt vốn cấm hầu 
hết quan hệ thương mại với Iran. 
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 31/12 đã ký thành 
luật áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng 
trung ương và ngành tài chính của Iran. 
Nhưng Iran không bị đưa ra Hội đồng Bảo an vì Trung 
Quốc và Nga phản đối động thái này. 
Cho tới nay Hội đồng Bảo an đã thông qua 4 gói trừng 
phạt chống lại Iran vì từ chối ngừng làm giàu uranium. 
Uranium làm giàu cáo có thể được đưa vào vũ khí 
nguyên tử. 
 
Các gói trừng phạt trên bao gồm lệnh cấm cung cấp 
vũ khí hạng nặng và công nghệ liên quan tới hạt nhân 
cho Iran, cấm xuất khẩu vũ khí cho Iran và đóng băng 
tài sản nhằm vào các công ty và cá nhân chủ chốt. 
Mới đây, Iran đã thực hiện cuộc gặp trận hải quân kéo 
dài 10 ngày tại vịnh Péc-xích và bắn thử vài tên lửa. 
Cuộc tập trận được tổ chức gần eo biển Hormuz, 
tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế 
giới. 
Tehran nói rằng cuộc tập trận giả nhằm đóng cửa eo 
biển đã được thực hiện, mặc dù không có ý định đóng 
cửa nó. 
 
Mỹ vẫn gửi tàu sân bay đến vùng Vịnh, 
bất chấp Iran đe dọa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lầu Năm Góc ngày 3/1 tuyên bố Mỹ sẽ vẫn tiếp tục 
phái các nhóm tàu sân bay đến vịnh Péc-xích, bất 
chấp cảnh báo “hành động” của Iran trước động thái 
này. 
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“Việc triển khai các tàu chiến quân sự của Mỹ đến khu 
vực vịnh Péc-xích sẽ vẫn tiếp diễn như nó đã từng 
trong nhiều thập kỷ qua”, người phát ngôn Lầu Năm 
Góc George Little nói trong một tuyên bố. 

“Việc triển khai các nhóm tàu sân bay như vậy là cần 
thiết để duy trì các hoạt động hỗ trợ chiến lược cho 
các sứ mệnh đang diễn ra”. 

Mỹ đưa ra tuyên bố này ngay sau khi ban lãnh đạo 
quân sự Iran đã yêu cầu Mỹ không đưa thêm tàu sân 
bay vào khu vực vịnh Péc-xích. 

Tổng chỉ huy quân đội Iran, Thiếu tướng Salehi 
Ataollah nói với các phóng viên rằng tàu sân bay Mỹ 
đến eo biển Hormuz vì cuộc tập trận của Iran. “Iran sẽ 
không lặp lại cảnh báo hai lần. Iran sẽ thực hiện các 
bước trả đũa nếu tàu sân bay đã rời khỏi khu vực tập 
trận của Iran quay trở lại vùng vịnh Péc-xích”, ông 
Salehi nói. 

Tàu sân bay mà ông Salehi muốn nói đến là tàu sân 
bay USS John C.Stennis, một trong những tàu lớn 
nhất của hải quân Mỹ. 

Chiếc tàu này, cùng với tàu tuần dương trang bị tên 
lửa dẫn đường USS Mobile Bay của Mỹ, đã đi qua eo 
biển Hormuz vào ngày 29/12, trong bối cảnh Iran cảnh 
báo đóng cửa tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất 
của thế giới này. 

Nhận định về lời đe dọa mới nhất của Tehran cũng 
như một loạt động thái tập trận, thử tên lửa ngay trước 
đó, các quan sát viên cho là sau nhiều năm, đòn trừng 
phạt của phương Tây nhắm vào ngành dầu hỏa lần 
này, vốn chiếm tới 60% hoạt động kinh tế Iran, đã tỏ ra 
có hiệu quả. 

Tổng thống Mỹ Obama đã ký kết một sắc lệnh vào 
cuối năm ngoái cấm tất cả các định chế tài chính Mỹ 
liên lạc với ngân hàng trung ương Iran và cuối tháng 
1, đến lượt Liên minh châu Âu sẽ có biện pháp tương 
tự, kể cả việc cấm nhập cảng dầu hỏa từ Iran. 

Trong khi đó, một số nhà phân tích tin là cấm vận dầu 
mỏ có thể làm tổn thương cho châu Âu hơn là Iran. 
Những người này tiên đoán là giá dầu nhập khẩu sẽ 
tăng vọt-tăng thêm gian nan cho các quốc gia mắc 
nhiều nợ như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Italia. 

 
Đảng Cộng hòa Mỹ mở màn mùa chọn 
ứng viên tổng thống  
 
Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney vừa 
tiến một bước trên đường trở thành ứng viên tổng 
thống của đảng Cộng hòa Mỹ sau khi giành chiến 
thắng tại cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Iowa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc hôm qua, ông 
Matt Strawn, chủ tịch đảng Cộng hòa bang Iowa, miền 
trung tây nước Mỹ, cho biết ông Romney giành được 
30.015 phiếu, vượt lên đối thủ gần nhất là cựu nghị sĩ 
bang Pennsylvania Rick Santorum với chỉ 8 phiếu. 

Dân biểu bang Texas Ron Paul về vị trí thứ ba và theo 
sau là cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Cả hai ứng 
viên tổng thống này đều quyết tâm chiến thắng trong 

cuộc bỏ phiếu sơ cấp tuần tới tại bang New 
Hampshire. Thống đốc bang Texas Rick Perry chỉ 
đứng ở vị trí thứ 5 và cho biết sẽ cân nhắc lại việc 
chạy đua tranh cử. 

AP cho hay ứng viên Santorum chạy đua theo phong 
cách cũ, tức là dành một khoảng thời gian trong 250 
ngày của chiến dịch tranh cử để thu hút sự ủng hộ tại 
Iowa với hy vọng đánh bại đối thủ Romney. Trong khi 
đó, cựu thống đốc bang Massachusetts thì dùng 
truyền hình để công kích đối thủ và tạo hình ảnh chạy 
đua như một cựu doanh nhân biết cách tạo ra việc làm 
cho người dân và có khả năng đánh bại Tổng thống 
Barack Obama. 

Tại thời điểm này, kinh tế và thâm hụt ngân sách liên 
bang là những vấn đề trọng tâm, mà các ứng viên 
tổng thống cần hướng tới. Gần một phần ba trong số 
những cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa cho biết họ muốn 
một ứng viên có khả năng đánh bại Obama. Tổng 
thống Obama, ứng viên đảng Dân chủ, đã thành lập 8 
văn phòng trên khắp Iowa, ra hàng trăm nghìn lời kêu 
gọi đối với những người bỏ phiếu và đối thoại với 
những người ủng hộ qua video. 

Iowa là bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn 
ứng viên tổng thống của đảng Cộng hoà trong số 50 
bang của Mỹ. Ứng viên chiến thắng của đảng này sẽ 
chính thức được công bố tại đại hội đảng toàn quốc 
vào tháng 8 tới. 

 

 

  Cung  Chuùc Taân Xuaân 



                                                                                     
 

Tin Việt Nam
 

 

Ba người Việt Nam thoát nạn trong v
chìm tàu ở Ý 

Ý (NV) -Ít nhất có ba người Việt Nam l
chiếc tàu du lịch xấu số Costa Concordia đ
tai qua nạn khỏi, trong khi việc tìm kiếm các nạn nhân 
vẫn đang tiếp tục. 

 

tàu Costa Concordia. (Hình: Tullio M. Puglia/Getty Images) 

Trang web BBC Việt ngữ cho hay, ba công dân Việt 
Nam này là Mai Thị Phương Thy, Trương 
Danh Oanh Di đều thoát nạn và khỏe mạnh. Họ l
nhân viên phục vụ phòng và thoát được l
từ ngày đầu. 
 
Chiếc tàu du lịch Costa Concordia của Ý tr
triệu đô la chở hơn 4,200 hành khách và th
đã đâm vào rặng san hô ngoài khơi nướ
sáu 13/01/2012 vừa qua. 
 
Chiếc tàu sau đó chìm dần và hiện còn 23 hành khách 
mất tích, và 11 người bị xác nhận là đã thi
Hải quân nước Ý đã công bố một đoạ
dưới nước phía bên trong con tàu trong n
kiếm các nạn nhân còn sống sót. Nhưng công vi
này phải tạm ngưng vì chiếc tàu đã trượt m
những tảng đá gần bờ biển Tuscan, có th
hiểm cho các các thợ lặn và nhân viên c
kiếm 22 người vẫn còn mất tích. 
 
Trước đó, thuyền trưởng của tàu Costa Concordia đ
bị bắt giữ khi bị cáo buộc tội ngộ sát và r
khi toàn bộ hành khách được di tản. (KN)
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ng sót. Nhưng công việc 
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(KN) 

Cúm gà có nguy cơ bùng phát t
Nam 
SÀI GÒN (NV) - Cúm gà có nguy cơ bùng phát t
Nam với ca tử vong đầu tiên t
ổ dịch vừa xuất hiện tại tỉnh Tiền Giang.
Nguồn tin này được ông L
trưởng Viện Pasteur Sài Gòn thông báo trong cu
họp ngày 18 tháng 1 tại Sài Gòn, ch
Sở Y Tế Sài Gòn họp khẩn 
lan tràn dịch viêm màng não.

Chích thuốc ngừa cúm cho g
 (Hình: Báo Tuổi Trẻ) 
 
Nạn nhân đầu tiên là một ng
Giang tên LVN. 18 tuổi. 
Nguồn tin này cũng cho hay, cậu N. bị mệt v
dài nhiều ngày nên được đ
Giang điều trị.Ngày 10 tháng 1, b
gửi bệnh phẩm của cậu N. đ
nghiệm. Tuy nhiên, nạn nhân đ
xét nghiệm hôm 17 tháng 1 cho th
“dương tính với virus cúm A/H5N1.”
Ông Lê Hoàng San cho biế
cúm A/H5N1 đầu tiên và c
mạng đầu tiên vì H5N1 tại mi
những ngày đầu năm 2012.M
Cam Bốt cũng đã chết vì cúm gà H5N1 t
Banteay Meanchey, Cambodia sáng ngày 18 tháng 1 
sau một tuần lễ điều trị tại b
Theo tin tức, dịch cúm xuấ
vì chủ trại không chích ng
(PL)  
 
Quốc tế kêu đòi hỏi t
 
Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế IPA, một tổ chức 
phi chính phủ có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ vừa 
cho ra bản báo cáo đầu tiên c
xuất bản ở Việt Nam. 
 Bản báo cáo dài 16 trang, có tên 
in Vietnam: Between Kafka an
(tạm dịch “Tự do xuất bản ở Việt Nam: Logic giữa 
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Kafka và Thằng Bờm”). Cũng cần nói thêm Franz 
Kafka là một trong những cây bút có sức ảnh hưởng 
nhất trong thế kỷ 20 và hình ảnh Thằng Bờm là một 
nhân vật tượng trưng cho sự kém cõi về học thức tại 
Việt Nam. 
  Bản báo cáo này dựa trên những thực tế mà tổ chức 
này ghi nhận được tại Việt Nam từ hồi cuối năm ngoái 
mà đưa ra những khuyến nghị để chính phủ Hà Nội 
hướng đến một nền xuất bản tự do hơn. 

Thông cáo báo chí IPA cho biết báo cáo này sẽ được 
tung ra trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Geneva, nơi 
mà nhiều tổ chức LHQ đặt trụ sở. 

 IPA cũng nói rằng việc cộng đồng quốc tế và những 
tổ chức ủng hộ tự do ngôn luận, cụ thể là Hội đồng 
Nhân quyền LHQ hay ASEAN, gia tăng kiểm soát tự 
do xuất bản và tự do ngôn luận . Thông cáo báo chí 
cũng trích lời ông Bjorn Smith-Simonsen, Chủ tịch Ủy 
ban Tự do Xuất bản của IPA, nói rằng sau sự kiện nhà 
thơ Bùi Chát bị bắt trên đường nhận giải Quyền Tự do 
Xuất bản vào năm ngoái, IPA quyết định tìm hiểu điều 
kiện xuất bản tại Việt Nam. 

 Ông Bjorn Smith-Simonsen còn nhấn mạnh “Chúng 
tôi mạnh mẽ khuyến khích chính quyền Việt Nam bãi 
bỏ quá trình kiểm duyệt nhiêu khê, không rõ ràng, 
không hợp lý, quan liêu mà tất cả các tác phẩm phải 
trải qua trước và sau xuất bản”. 

 Ông này nói thêm: “Chúng tôi cũng kêu gọi chính 
quyền Việt Nam chấp nhận xuất bản tư nhân”.  

Cùng ngày, tại Bangkok, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ 
cũng cho ra một thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam 
trả tự do cho các blogger và nhà báo khác đang bị 
giam cầm. 

 Phát biểu với đài RFA, ông Shawn Crispin, đại diện 
cao cấp khu vực Đông Nam Á của tổ chức CPJ cho 
biết  

“Việt Nam đã thả ông Phạm Minh Hoàng, người được 
biết đến với hơn 30 bài viết trên mạng, thì cũng nên 
thả những cây bút khác và cho phép tự do viết lách”. 
Ông Shawn Crispin còn cho biết thêm, việc tự do viết 
lách có một ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển 
của đất nước.  

Nhà dân chủ đối lập nổi tiếng Kyaw Min Yu cũng được 
chính phủ Miến trả tự do cũng lên tiếng:  

“Tại Việt Nam, truyền thông bị nhà nước kiểm duyệt 
rất gắt gao. Những nhà báo ở đây rất khó để kiểm tra 
những hoạt động của nhà nước. Tôi lấy ví dụ như việc 
nhà báo Hoàng Khương chẳng hạn. Ông này đang bị 
giam sau khi viết bài phanh phui sự tham nhũng của 
một số cán bộ công an. Cho nên, nếu nhà báo hay 
blogger được tự do viết thì người dân sẽ kiểm tra được 
những việc làm của chính phủ”. 

Theo ghi nhận của CPJ, Việt Nam hiện đang giam giữ 
9 cây bút, là những blogger hoặc những nhà báo 

chuyên nghiệp. Và blogger Điếu Cày là trường hợp 
được tổ chức CPJ quan tâm nhiều nhất. Ông nói: 
“Chúng tôi có lẽ quan ngại nhất về trường hợp của 
blogger Nguyễn Văn Hải, ông này bị bắt từ năm 2008 
vì tội trốn thuế. Sau khi mãn hạn tù ông lại bị giam tiếp 
mà không cho gặp mặt gia đình”. 

Trong khi đó, ông Phil Robertson, phó Giám đốc phụ 
trách khu vực Châu Á của tổ chức “Theo dõi Nhân 
quyền” HRW phát biểu trên hãng tin DPA, Đức, rằng 
Việt Nam nên noi gương Myanmar. Ngay sau khi bản 
tin được truyền đi, ông Phil Robertson đã cho RFA biết 
lý do của việc kêu gọi này. Ông nói: 

“Tuần trước, Myanmar thả 302 tù nhân chính trị bao 
gồm cả những nhân vật đối lập quan trọng. Chúng tôi 
cho rằng tại sao Việt Nam không làm giống như thế 
trong khi Việt Nam cũng có nhiều tù nhân chính trị? Họ 
là những người bị bắt vì lý do chính trị”. 
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 Phó Thủ tướng Đức, cố vấn Tổng thống Mỹ, giáo 
sư, bác sĩ, nhà phát minh sáng chế lừng danh  là 
một vài trong rất nhiều điều những nhân tài gốc 
Việt đã làm được trong năm 2011.  

 

1.  Philipp Roesler 

 - Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler 38 tuổi, sinh tại 
Khánh Hưng (tỉnh Ba Xuyên - nay là Sóc Trăng). Khi 
được 9 tháng tuổi, cậu bé mồ côi người Việt này được 
một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi và 
đưa sang Đức. Năm 4 tuổi, bố mẹ nuôi của ông ly dị 
và ông được cha là một sĩ quan quân đội nuôi dưỡng. 
Ông kết hôn với vợ là Wiebke là bác sĩ, 31 tuổi và có 
hai con gái Grietje và Gesche, sinh đôi vào năm 2008.  

                           

            
Philipp Roesler - Phó Thủ tướng Đức 
 
Philipp Roesler đã trở thành người gốc Việt thành đạt 
nhất thế giới khi nắm giữ cương vị Chủ tịch trẻ nhất 
trong lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) - đảng 
trong liên minh cầm quyền của nữ Thủ tướng Angela 
Merkel. 

Năm 2000, Rösler trở thành thư ký của FDP tại tiểu 
bang Niedersachsen. 

Tháng 4 năm 2008, Rösler chính thức trở thành chủ 
tịch FDP tại Niedersachsen. 

Tháng 6/2007, tại hội nghị bên liên bang đảng FDP, 
Rösler được tái bầu làm thành viên của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng. 

Ngày 8/10/2009, ông trở thành Bộ trưởng liên bang trẻ 
nhất nước Đức và cũng như là người gốc Việt đầu tiên 
làm bộ trưởng tại một quốc gia Châu Âu. 

Ngày 13/5/2011, ông Philipp Rösler đã được bổ nhiệm 
làm lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (FDP) đồng thời giữ 
chức Phó thủ tướng của đất nước này. 

 

2. James H. Nguyễn – Thần đồng y khoa gốc Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

James H. Nguyễn 
 
James H. Nguyễn, 28 tuổi đã được nhận giải thưởng 
cao quý năm 2011 dành cho các cựu học sinh xuất 
sắc do Liên đoàn Các trường Cao đẳng Cộng đồng 
của tiểu bang California, Hoa Kỳ ngày 19/11, hiện 
đang là bác sĩ chuyên khoa tim tại bệnh viện 
University Medical Center . 

 
H. Nguyễn đã tốt nghiệp hạng danh dự với bằng cao 
đẳng môn sinh vật học năm 1998 khi chỉ mới 14 tuổi.  
Mới đây, anh đã được khắc tên vào Bảng Vàng Danh 
dự Đại Học Santa Ana năm 2011. Năm 2009, bác sĩ 
gốc Việt này vượt qua 420 thuyết trình viên đến từ 
những bệnh viện hàng đầu của Mỹ để giành quán 
quân với nghiên cứu so sánh phương pháp chụp 
quang tuyến đa chiều. 
 
Được biết, gia đình James H. Nguyễn định cư tại 
thành phố Garden Grove (Mỹ) vào giữa thập kỷ 1970. 
Anh từng theo học chương trình bác sĩ nội trú kéo dài 
3 năm tại Khoa Nội (Department of Internal Medicine) 
thuộc bệnh viện Orlando Regional Medical Center. 

Bạn có biết 
 8 người gốc Việt "ghi điểm" với thế giới năm 2011 
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 3. GS Nguyễn Hùng tranh giải 'Người Australia của 
năm 2012' 

                                  GS Nguyễn Hùng 

 
Ngày 20/5 vừa qua, nhà phát minh nổi tiếng người Úc 
gốc Việt, GS.TS Nguyễn Hùng vừa được chọn làm 
nhân vật đại diện cho tiểu bang New South Wales 
tranh giải "Người Australia của năm 2012”. Theo 
nguồn tin từ báo chí Úc, việc công bố kết quả chính 
thức cho danh hiệu này sẽ diễn ra vào ngày 
26/1/2012. 

GS.TS Nguyễn Hùng hiện đang cư trú ở Castle Hill, và 
là Phó trưởng khoa Kỹ thuật & Công nghệ thông tin tại 
trường Đại học Công nghệ Sydney (gọi tắt UTS). 

20 năm qua, ông được mệnh danh là "Thầy của 
những phát minh” vì đã có khá nhiều sáng chế về y 
khoa hết sức hữu ích, tiện dụng cho các bệnh nhân. 

Ông có rất nhiều phát minh, sáng chế khác đang trong 
quá trình nghiên cứu và sẽ trở thành những ứng dụng 
mới trong xã hội như: thiết bị phát hiện sớm ung thư 
vú, thiết bị giúp con người điều khiển các thiết bị điện 
tử bằng các tín hiệu của bộ não... 

Một phát minh cao nhất trong các phát minh của ông 
Nguyễn Hùng là xe lăn thông minh, tạo ra cuộc cách 
mạng trong sinh hoạt của những người bị liệt. Nó có 
chức năng như một robot tự động kết hợp với điều 
khiển bằng ý nghĩ con người. 

Tạp chí Anthill của Australia đã từng xếp phát minh 
này vào hạng ba trong số 100 phát minh hàng đầu của 
nước này. 

4. GS Trịnh Xuân Thuận nhận giải Kalinga của 
UNESCO 

Ngày 5/11/2011, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn 
hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã trao giải thưởng 
Kalinga tại Diễn đàn khoa học thế giới ở thủ đô 
Budapest của Hungary cho giáo sư Trịnh Xuân Thuận, 
một nhà vật lý thiên văn. Kalinga là giải thưởng 
thường niên dành cho những người có công phổ biến 
kiến thức khoa học tới công chúng. 

 
      Giáo sư Trịnh Xuân Thuận 
 

UNESCO đánh giá: "Trịnh Xuân Thuận là nhà vật lý 
thiên văn nổi tiếng thế giới, người từng phát hiện thiên 
hà trẻ nhất vào năm 2004. Ông đã viết hơn 200 bài 
báo khoa học về các thiên hà và xuất bản nhiều cuốn 
sách. Trong số những tác phẩm của ông có một cuốn 
sách minh họa lịch sử của Vụ nổ lớn (Big Bang) khai 
sinh ra vũ trụ". 

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội. 
Ông có sở thích về nghiên cứu thiên văn khi còn nhỏ. 
Năm 1967 đến 1970, ông học tại Viện Công nghệ 
California; năm 1970 đến 1974, học ở Đại học 
Princeton. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học 
Princeton và giảng dạy vật lý thiên văn tại Đại học 
Virginia từ năm 1976 tới nay. 

Ông cũng từng làm việc cho Viện Vật lý thiên văn 
Paris và là một trong những người sáng lập Hiệp hội 
Khoa học và Tôn giáo quốc tế. 

5. Nguyễn Tường Khang 12 tuổi được mời thỉnh 
giảng tại trường đại học 

Cậu bé gốc Việt Nguyễn Tường Khang, 12 tuổi, vừa 
được trường đại học ở bang Virginia mời làm giáo 
viên thỉnh giảng, thuyết giảng môn thuyết trình mỗi 
tuần 4 giờ.  Được biết, mỗi giờ thuyết giảng, Khang 
được trả 250 USD (khoảng 5 triệu VNĐ). Thông tin về 
thần đồng nhí gốc Việt này lan truyền với tốc độ chóng 
mặt trên các website thế giới. 

 
Nguyễn Tường Khang và ban giám khảo tại cuộc thi 
thuyết trình hồi năm 2010 
 



                                                                                     Việt Nam Nguyệt San - Số 246 - Tháng 01 / 2012 – Trang 30 
 
 Nguyễn Tường Khang sinh ngày 31/2/1999, đang học 
lớp 6 trường tiểu học Hunters Woods ở Fairfax. Cậu 
bé khi mới 8 tuổi đã được bố cho học về diễn thuyết 
trước công chúng tại Câu lạc bộ diễn giả trẻ (YSC). 

Tại cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm 
2010 với chủ đề giáo dục dành cho lứa tuổi từ 11 đến 
19, do Hiệp hội Thăng tiến cho Người da màu bảo trợ 
và được tổ chức tại thành phố Suffolk (Virginia), 
Nguyễn Tường Khang đã giành chiến thắng với bài 
thuyết trình “Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi”. 

Tuy nhiên cậu bé lại nổi danh nhất với bài hùng biện 
về giáo dục. Những ý tưởng của Tường Khang được 
coi là đánh giá bổ sung vào bài phát biểu về giáo dục 
của Tổng thống Obama, đồng thời truyền đạt cho các 
bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng 
của giáo dục.  

Bên cạnh việc học hùng biện, thần đồng 12 tuổi này 
còn biết chơi đàn violon, cờ vua và đặc biệt rất giỏi võ. 

6. Dzung T. Bui: Người Việt thành công nhất tại tập 
đoàn IBM 

Ông Bùi Tiến Dũng hiện là Phó Chủ tịch phụ trách 
nhóm điều hành kinh doanh toàn cầu và là người Việt 
thành công nhất tại tập đoàn máy tính IBM. 

 

                Ông Bùi Tiến Dũng 

 
Bùi Tiến Dũng sinh ra tại làng Trình Phố, An Ninh, 
Tiền Hải, Thái Bình. Khi lớn lên, ông theo cha mẹ vào 
sống ở Sài gòn. Năm 17 tuổi, Bùi Tiến Dũng sang Mỹ 
du học và không ngại dấn thân trong mọi lĩnh vực. 

Bản thân ông Dũng và các thành viên trong gia đình 
ông tuy xa quê hương đã lâu, nhưng vẫn luôn nhớ về 
cội nguồn của mình bằng cách duy trì nếp sống truyền 
thống của người Việt Nam như sinh hoạt ngày ba bữa 
cơm, không ăn thức ăn nhanh, không ăn bánh mì, trừ 
những dịp đặc biệt nào đó phải ra ngoài dùng bữa.  

Ngày Tết cũng có bánh chưng xanh, những món ăn cổ 
truyền. Ông dẫn các con đi xông đất, mừng tuổi ông 
bà, người thân, lên chùa thắp hương. Những cái giỗ 
ông bà, tổ tiên cũng được ông duy trì đều đặn. 

7. Jacquelyn Ngô – họa sĩ nhí thiên tài 

Cô bé Jacquelyn Ngô người Australia gốc Việt 6 tuổi, 
được thế giới biết đến là một thần đồng và là niềm hy 
vọng của thế giới hội họa, sau khi trổ tài trước báo giới 
trong gần 3 giờ. 

Bé Jacquelyn Ngô đã bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi 
mới 3 tuổi. Chỉ 3 năm sau, những bức tranh của 
Jacquelyn Ngô đã làm kinh ngạc giới hội họa bởi màu 
sắc và cái hồn trong những bức họa của cô bé. 

Cũng như những đứa trẻ khác, Jacquelyn thích vẽ 
người, động vật và phong cảnh. Những tác phẩm 
được thực hiện với cái nhìn trực tiếp, hồn nhiên về 
cuộc sống như mở ra trong tâm trí người xem một thế 
giới tưởng tượng đầy ngọt ngào và bay bổng của trẻ 
em. 

 
  Jacquelyn Ngô 
Đặc biệt, qua nhiều bức vẽ, Jacquelyn đã thể hiện 
sống động những hình ảnh của Việt Nam qua những 
tà áo dài, nhạc cụ truyền thống của dân tộc… 

Jacquelyn Ngô thổ lộ, Vincent van Gogh là họa sĩ mà 
cô bé yêu thích nhất. Và bức tranh mà cô bé cảm thấy 
ấn tượng nhất là bức Hoa hướng dương cùng bức 
Phòng ngủ ở Arcles của danh họa Hoà Lan này. 

Điều đặc biệt là, Jacquelyn không đồng ý bán bất kỳ 
bức vẽ nào của mình, mặc dù được trả giá rất cao. Mẹ 
bé cho biết, cô bé rất yêu những bức vẽ của mình và 
muốn giữ nó làm kỷ niệm. 

Tài năng của cô bé gốc Việt đã được công nhận qua 
những cuộc triển lãm tranh cá nhân tại Liverpool và 
Sydney. Sau thành công ban đầu của Jacquelyn, các 
nhà mỹ thuật quốc tế đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào 
những bước đi tiếp theo của thần đồng hội họa nhí 
gốc Việt này. 

Nhiều chuyên gia tin rằng,  trong tương lai, Jacquelyn 
có thể sẽ đoạt các giải thưởng hội họa lớn Archibald 
hay Moran của Úc. 
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8. Bác sĩ  Nguyễn Thanh Tùng 

 - cố vấn cho Tổng thống Mỹ Barack Obama 

Ngày 7/10 vừa qua, Tổng thống Brack Obama đã 
chính thức bổ nhiệm tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh 
Tùng là một người Mỹ gốc Việt vào làm thành viên Ủy 
ban Cố vấn Tổng thống về Người Mỹ gốc Châu Á – 
Thái Bình Dương. 

    
    Bác sĩ  Nguyễn Thanh Tùng 
 
Ông Tùng hiện đang giữ chức Giám đốc Dự án nâng 
cao sức khỏe cộng đồng người Việt và là Điều tra viên 
hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu và nâng cao 
nhận thức về ung thư cho cộng đồng người Mỹ gốc Á 
tại UCSF. 

Ông cũng đang là Chủ tịch hội tình nguyện người 
Châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội ung thư Mỹ 
tại California. 

Năm 2002, ông được trao giải thưởng Kiềm chế Phát 
triển bệnh ung thư của tổ chức American Cancer 
Society vì thành tích xuất sắc về điều trị và nghiên cứu 
của ông. 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng từng theo học tại trường 
trung học San Jose, năm 1982, tốt nghiệp thủ khoa với 
học bổng toàn phần của đại học Harvard. 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Triết học tại 
Harvard, Nguyễn Thanh Tùng theo học ngành Y khoa 
tại đại học Stanford. Đỗ bằng bác sĩ, ông đã được đại 
học UC San Francisco mời làm chuyên gia nghiên 
cứu, điều trị và giảng dạy. 

Được biết, vợ của bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng là bà 
Cao Lệ Huyền - một bác sĩ chuyên môn về bệnh 
truyền nhiễm. Gia đình bác sĩ Tùng có hai con trai và 
một con gái. 

Đỗ Hường (Tổng hợp)     

 

 

 

  
Mùa Xuân Về   
 
Có đôi chim nhỏ hót trong vườn  
Âu yếm tỏ tình rất dễ thương  
Tha vài cọng cỏ rồi bay vụt  
Chốn an bình xây tổ uyên ương  
 
Nhành mai trước ngõ đang say ngủ  
Bỗng giựt mình nhú vài nụ xanh  
Mùa Xuân len lén vào mạch sống  
Bâng khuâng gió nhẹ nắng vàng hanh  
 
Bươm bướm ẩn mình từ đông trước  
Tưởng đã chết rồi trong lá khô  
Ô hay ! Xuân đến nào ai đợi  
Bướm nhởn nhơ bay phấn bụi mờ  
 
Có chàng trai chợt thấy mình lớn  
Trong lòng chợt thấy suối yêu đương 

Cô con gái nhỏ sau hai lớp  
Xuân này sao em đẹp nhất trường  
 
Ai đi ngoài chốn xa ngàn dặm  
Trở về rũ tấm áo phong sương  
Bên nồi bánh tét vừa mới chín  
Mùa xuân êm ấm đẹp lạ thường  

Mưa xuân tựa tấm màng sương mỏng  
Che chuyến đò ngang qua bến sông  
Tôi vui ...  
vui quá nên tôi đã  
Cắn vỡ xuân ra từng mảnh hồng 

Tôn Thất Phú Sĩ 

Thơ Xuân 

Có phải Xuân đang đến đấy không ? 
Sao không bánh mứt với rượu nồng 
Ngoài kia tuyết phủ giăng đầy lối 
Như còn trong những buổi gía Đông. 

Sao Xuân cứ đến hàng năm nhỉ ! 
Để tuổi ta thêm một chất chồng 
Thêm vết thời gian hằn lên trán 
Cằn cỗi tăng dần tựa gốc thông 

Xuân đến bên ta thật nhẹ nhàng 
Như cơn gío thoảng thổi bay sang 
Xuân đi thinh lặng như Xuân đến 
Xuân để lại ta một tuổi vàng 

Thôi thì ta mặc kệ Xuân sang 
Xuân đến hay đi cũng chả màng 
Xem như Xuân đến nhà bên cạnh 
Bỏ mặc Xuân vừa vụt bay ngang      

                                 Hải Dương 
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Truyện Ngắn 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Giữa năm 1978 do tình hình bất ổn nơi vùng biên giới 
Việt Miên, chúng tôi bị chuyển từ trại Cà Tum, Tây 
Ninh về K4 Suối Máu. Nơi đây, tôi liên lạc được Phạm 
Ngọc Đông, một người bạn cũ cũng đang bị tù tại trại 
K5. Hai trại chúng tôi sát cạnh nhau nên buổi trưa tôi 
và Đông hay ra đứng sát hàng rào để trao đổi tin tức. 
Đông học khóa Hải Quân sau tôi nhưng chúng tôi đã 
có thời gian phục vụ chung tại Giang đoàn 75 Thủy Bộ 
mà vị tư lịnh lực lượng lúc đó là Phó đề đốc Hoàng Cơ 
Minh. 

Do thân tình đó, chúng tôi coi nhau như anh em. Đông 
tính tình bộc trực, gan dạ và xông xáo. Trong thời gian 
phục vụ tại Giang đoàn Thủy Bộ, tôi đã từng chứng 
kiến sự can trường của Đông. Nay gặp lại nhau trong 
trại tù, tôi biết thế nào Đông cũng có những hành động 
táo bạo bất ngờ, nên lựa những dịp nói chuyện với 
nhau tôi thường khuyên Đông nên thận trọng. Sự suy 
đoán của tôi không sai vì trong cuộc biến động tháng  

12 năm 1978 tại Suối Máu, đưa đến sự phản kháng 
của toàn năm trại chống lại bọn cai ngục cộng sản, 
Đông chính là một trong những người chủ xướng.  

Câu chuyện bắt đầu khi anh em tù cải tạo K5 đi làm 
khu sinh hoạt phía ngoài vô tình nhặt được một số bản 
báo cáo của những tay ăng ten nằm vùng trong trại tố 
cáo anh em với hy vọng được thả về sớm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua những bản báo cáo này, những tên nằm vùng 
đón gió đã bị phát giác. Một làn sóng căm hờn dâng 
lên trong toàn trại. Đông và một số anh em nhiệt huyết 
tại K5 bí mật thành lập “ban hành động” với nhiệm vụ 
hỏi tội những thành phần ăng ten trong trại. Buổi tối 
đó, ban hành động ra tay và bọn ăng ten nhận được 
những trận đòn đích đáng. Sáng ngày hôm sao, ngưòi 
ta thấy những tên ăng ten này máu me đầy người bò 
ra khỏi trại, xin đi nằm bệnh viện và không dám trở về 
trại nữa. 

Tin K5 hỏi tội bọn ăng ten được loan truyền nhanh 
chóng đến các trại khác. Trại K4 của chúng tôi cũng 
không kém; ban hành động được thành lập bao gồm 
những anh em khỏe mạnh, võ nghệ cao cường. 
Những ngày sau đó là những ngày hãi hùng cho đám 
ăng ten, trở cờ trong trại. 

Buổi tối những toán người bịt mặt tiến vào những 
phòng có ăng ten đang ngủ. Đèn phòng tắt phụt và khi 
gian phòng chìm trong bóng tối thì bản cáo trạng kể tội 
được dõng dạc đọc lên. Bọn ăng ten còn đang luống 
cuống trong mùng thì dây giăng mùng bị cắt đứt và 
tức thì những cú đá, cú đấm được tung ra. Tiếng thét 
đau đớn kèm tiếng kêu cứu vang lên khắp trại … 
nhưng không ai phản ứng. Ngày hôm sau, những tên 
ăng ten này bị thảy ra khỏi trại và tự bò đến bệnh xá 
xin chữa trị vết thương. 

Chiến dịch “bình định nông thôn” đã thành công. Trong 
trại không còn bóng dáng những kẻ nội thù; mọi người 
đi lại, phát biểu tự do. Khi trận đánh ăng ten xảy ra, 
chúng tôi nghĩ bọn cai tù sẽ có những hành động đối 
xử tàn bạo hơn với chúng tôi. Nhưng lạ thay, chúng 
không hề có phản ứng và mỗi lần vào trại chúng phải 
đi cả chục đứa súng ống tua tủa. Nhìn thì có vẻ ghê 
gớm lắm, nhưng qua ánh mắt của chúng chúng tôi biết 

Chuyện cần được kể 

 “Xuân chiến thắng trong trại tù cải tạo Suối Máu” 
để tưởng nhớ đến Hài Quân trung úy Phạm Ngọc Đông 
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chúng không còn cảm thấy an toàn khi vào trong trại. 
Biết thế anh em tù hả hê phấn khởi. Ta đã thắng trận 
đầu tiên. 

Khi thấy lũ cai tù không phản ứng, phe ta thừa thắng 
xông lên. Tất cà năm trại đồng ý sẽ tổ chức mừng 
Giáng Sinh. Đây là một thách thức cho bọn cai tù cộng 
sản. Hai vị linh mục có mặt tại trại K3 nhận trách 
nhiệm làm lễ ngoài trời cho anh em công giáo cả năm 
trại. Sáu giờ chiều ngày 24 tháng 12, không ai bảo ai, 
mọi người không phân biệt tôn giáo cùng tiến về sát 
K3 tham dự thánh lễ. Việc ngang nhiên tổ chức mừng 
Giáng Sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà cũng 
là một thông điệp đối kháng trực tiếp với bọn cai tù, 
như một tuyên ngôn đòi tự do cho con người.  

Bên ngoài bọn cai tù lúng túng. Chúng đi vòng quanh 
hàng rào các trại im lặng quan sát nhưng hoàn toàn 
không có hành động phản ứng. Buổi lễ mừng Giáng 
Sinh tuy đơn giản nhưng thành c ông. Toàn thể anh 
em trong trại vui mừng khôn tả vì phe ta lại thắng bọn 
cai tù một trận thứ hai.  

9 giờ đêm hôm đó, tôi đang ngồi nói chuyện với một 
số anh em thì có người vào báo có người K5 muốn 
liên lạc gấp. Tôi tiến lại gần hàng rào thì nhận ra người 
đang đứng chờ là Phạm Ngọc Đông. Đông thấy tôi liền 
nói oang oang: 

-“Chương, bọn công an vừa tràn vào K1 và bắt đi ba 
người. Anh báo lại cho anh em ban hành động K4 tin 
này nhé. Bên này tụi tôi sẽ biểu tình phản đối để yểm 
trợ K1.” 

Nhận được tin này, tôi biết như thế là bọn cai tù đã bắt 
đầu phản ứng. Tôi nhanh chóng liên hệ anh em nhóm 
hành động để thông báo sự việc xảy ra tại K1.  

Từ K5 Đông đánh kẻng báo động toàn khu Suối Máu.  
Các trại hưởng ứng lời kêu gọi, tập họp rất đông tại 
hội trường và ngồi biểu tình đòi trả tự do cho ba anh 
em thuộc K1 bị bắt. Tại  K4 bỗng nhiên thiếu úy 
Nguyễn văn Hóa, một cựu ca trưởng của một ca đoàn 
ở Sai gòn tiến lên phía trước và bắt nhịp bản Đêm 
Đông. Trong đêm tối mênh mông, gần một ngàn tiếng 
ca cùng đồng loạt vang lên: 

 “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh 
ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa...” 

Lời hát vang lên trong đêm tối, vang vọng đến các trại 
bạn chung quanh, rồi bỗng nhiên không ai bảo ai cả 
năm trại tù Suối Máu với gần bốn ngàn tù cải tạo đã 
cùng đồng ca nhạc bản Đêm Đông. Trong khi K1 bắc 
loa yêu cầu bọn cai tù phải thả ngay ba anh em bị bắt 
thì ca trưởng Nguyễn văn Hóa đầy nhuệ khí và linh 
động vung tay bắt nhịp bản Việt Nam Việt Nam.   

Ngàn giọng hát phát ra như vỡ tan lồng ngực bay tới 
tận khu vực của bọn công an cai tù. Chúng sửng sốt, 
ngỡ ngàng vì không ngờ phản ứng mãnh liệt của anh 
em. Chúng lúng túng, chạy tới chạy lui phía ngoài, một 
lúc sau chúng điều động ba chiến xa đến án ngữ cổng 

trại K4, chúng rọi đèn pha chiếu sáng một vùng K4, 
toán cộng con chĩa súng chuẩn bị tấn công. 

Để giữ vững tinh thần anh em, ca trưởng Nguyễn văn 
Hóa lại phất tay bắt nhịp: 

 ”Trên đầu súng quê hương tổ quốc đã vươn mình, 
trên lưỡi lê căm hờn hờn căm như triều sóng...” 

Lời ca như thách thức, như khai hỏa một cuộc chiến 
mới. Từ bên ngoài bọn cai tù bắc loa hù gọi mọi người 
phải giải tán nếu không chúng sẽ nổ súng. Bên trong 
anh em vẫn ngồi yên tay nắm tay nhau thật chặt và 
các bài nhạc chính huấn lại vang lên như xé màn đêm, 
như ngạo nghễ đối mặt với giặc thù.  

Không thấy phía trong giải tán, hàng loạt đạn được 
bắn trực tiếp vào khu hội trường, một vài anh em bị 
trúng thương nhưng mọi người vẫn ngồi trong trật tự. 
Ca trưởng Hóa hiên ngang kêu gọi anh em hát to để 
“tiếng hát át tiếng súng”  và vung tay bắt nhịp bản “Việt 
Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”:  

“Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn,  
 đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang 
vang”  
 
rồi nhạc bản “Thề không phản bội quê hương”, 
 
“Quyết chiến! Thề quyết chiến! Quyết chiến!  
Đánh cho cùng dù mình phải chết Để mai này về 
sau con cháu ta sống còn”. 

Ngàn giọng ca dâng cao bằng trái tim, bằng nhịp thở, 
hiên ngang và uy dũng đã lấn áp cả tiếng súng từ bên 
ngoài. 

Nhanh chóng ”ban quyết tử” được thành lập bao gồm 
những anh em gan dạ, võ nghệ cao cường. Toán 
quyết tử này nằm phục sát gần cổng trại chuẩn bị một 
trận thư hùng để đời nếu đám công an tấn công. Một 
nhóm khác chuẩn bị phá hàng rào để anh em có thể 
vượt thoát ra ngoài khi bị tấn công. Trong lúc đó tiếng 
hát vẩn tiếp tục vang lên, 

“Một cánh tay đưa lên, 
 hàng ngàn cánh tay đưa lên, 
 hàng vạn cánh tay đưa lên 
quyết đấu tranh cho một nền hòa bình chân chính 
...” 
 
Trong giây phút căng thẳng ấy, thời gian tưởng như 
ngừng lại thì bỗng  nhiên ba xe tăng và toán công an 
đang án ngữ cổng trại K4 tự động rút đi. Trong trại 
nhốn nháo, không biết bọn cai tù sắp tung ra chiêu gì 
mới, thì từ K1 loan báo ba anh em bi bắt đã được trả 
về trại. Tin mừng này được đón nhận như một niềm 
vui chiến thắng, tiếng reo hò vang dậy khắp năm trại 
Suối Máu. Chiến thắng này phài được ghi vào chiến 
sử mai sau.   
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Sau chiến thắng huy hoàng và nhận thấy phản ứng 
yếu ớt của bọn cai tù, anh em tự động cắt bỏ nhiều 
khu hàng rào ngăn cách để các trại có thể đi lại dễ 
dàng. Cùng thời điểm đó, ban hành động các trại gặp 
gỡ nhau và đi đến quyết định cùng hợp tác để hành 
động chung. Các trại thành lập “Ủy ban bảo vệ danh 
dự quân đội VNCH”. Ủy ban ra những thông cáo kêu 
gọi tình huynh đệ chi binh, kêu gọi có những hành 
động không hại đến danh dự quân đội. Trại K4 còn 
thành lập ban văn nghệ dã chiến tổ chức hằng đêm 
các chương trình văn nghệ quê hương.   

Đêm văn nghệ đầu tiên được tổ chức tại hội trường 
K4 thật long trọng với nghi lễ chào quốc kỳ và một 
phút tưởng niệm các chiến hữu đã bỏ mình vì lý tưởng 
tự do. Không thể tưởng nổi, ngay trong vòng kiềm tỏa 
của giặc thù, trong trại tù, những người chiến sĩ của 
quân lực VNCH vẫn không hề sợ nguy hiểm đến tính 
mạng, họ đã nắm chặt tay nhau cùng hát to:  

”Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi, đồng 
lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tương lai 
quốc gia, cùng xông pha khói tên, làm sao cho núi 
sông từ nay luôn vững bền ...” 

 

Những ánh mắt rưng rưng, những cảm xúc tột cùng 
dâng trào, họ hiện thân những chiến sĩ tuy không còn 
vũ khí và dù chiến đấu đơn độc nhưng vẫn hiên ngang 
đứng vững như lời thề năm xưa nơi quân trường cũ: 
”Thà chết cho máu đào tô điểm non sông”.  

Kể từ thời gian đó chúng tôi sống tự do, thoải mái. 
Mùa xuân lại trở về, các trại tổ chức những trận bóng 
chuyền giao hữu, những buổi thuyết trình chống cộng 
và phân tích tình hình được công khai tổ chức. Các 
đêm văn nghệ với con chim đầu đàn Nguyển văn Hóa 
lúc nào cũng thu hút cả ngàn khán giả. Trại tù Suối 
Máu được hoàn toàn “giài phóng” vì giặc thù không 
giám tự tung tự tác nữa.     

Vài tháng sau, bọn cai tù bắt đầu phản ứng. Việc đầu 
tiên là chúng tung tin sẽ có nhiều người được trả tự do 
về với gia đinh. Sau đó chúng chuyển một số anh em 
qua trại khác. Kế hoạch này nhằm làm giảm tinh thần 
đối kháng của anh em cũng như phân hoá tinh thần 
anh em trong trại. Một vài người vẫn còn mơ ngủ, tin 
vào lời hứa của bọn cai tù đã lén lút khai tên những 
thành phần nòng cốt hoạt động. Do đó nhiều anh em 
tích cực hoạt động đã bị chuyển trại và đưa về giam ở 

khám Chí Hòa. Phạm Ngọc Đông cũng không thoát 
khỏi cuộc lùng bắt này. 

Cuộc nổi loạn tại trại tù Suối Máu bắt đầu vào tháng 
12/1978 và kéo dài năm, sáu tháng, tuy ngắn ngủi 
nhưng đã là một cuộc chiến đấu hào hùng của hơn 
4000 chiến sĩ VNCH chống lại bọn cai tù cộng sản. 
Các anh em đã chứng tỏ tinh thần “thà chết vinh còn 
hơn sống nhục”. Có người bị bắt, bị đánh đập tàn 
nhẫn, có người đã chết tức tưởi vì đòn thù của bọn cai 
tù cộng sản, nhưng tinh thần bất khuất hào hùng của 
các chiến sĩ anh hùng tổ quốc sẽ muôn đời ghi nhớ. 

* 
*** 

Tháng chín năm 2010 vừa qua tôi liên lạc được anh 
Phan Công Đoàn, người bạn học thời niên thiếu, một 
cựu sĩ quan không quân. Đoàn cũng là bạn thân với 
Phạm Ngọc Đông và cả hai cùng ở chung với nhau tại 
trại tù K5 Suối Máu. Năm 1982, Đông được trả tự do 
có ghé thăm Đoàn. Đông kể lại những tra tấn tàn bạo 
của bọn cai tù Chí Hòa mà dấu vết vẫn còn in hằn trên 
thân thể anh. Chúng bắt anh khai tên những thành 
phần chủ chốt trong cuộc nổi dậy tại trại tù Suối Máu. 
Đông kiên quyết không khai một ai; quá tức giận tên 
cai tù đã quát lên:  
-”Mày muốn gì?” 
Đông hiên ngang trả lời: 
 -”Chúng mày cứ bắn tao đi, tao không khai một ai cả”. 
Cuối năm 1982, Đông cũng tìm đường ra đi, nhưng 
anh đã không đến được bến bờ tự do. Thân xác anh 
đã chìm vào biển mẹ để lại thương tiếc cho gia đình, 
bạn bè, chiến hữu khắp nơi. 

Ngô Thụy Chương, mùa Xuân 2012 

 

 

 

 

 

  

Lời hay – Ý đẹp 

" Tôi đă tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách 
hạn chế sự ham muốn hơn là làm thỏa măn 
nó           

 - Stuart Mill" 

Ai không có mục đích thì không thể thấy 
niềm vui trong trong bất kỳ công việc gì. Cần 
nhớ chúng ta tồn tại để làm gì và chúng ta 
đang cố đạt tới cái mục đích.  

 - Leopacdi 

Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày 
mai, đừng lảng tránh ngày hôm nay.   

                                            - Ngạn ngữ Pháp 
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Truyện ngắn 

 

 

 
 

 

 

Khánh Doãn 

Nhớ xưa Bùi Giáng hứa: “Tôi sẽ yêu mến trần gian 
này mãi mãi, vì nơi đây tôi có cả vui sầu”. Thật thương 
ông thi sĩ lấy vui sầu làm mồi thắp sáng lòng yêu mến 
trần gian. Phải chăng nhờ đó mà ông làm thơ hay? 
Thực ra, người Việt xa xứ chúng ta ai cũng có một 
bụng chuyện vui sầu, nhưng từ đó có yêu mến trần 
gian không là một chuyện khác. Tôi dạy học cho một 
tổ chức phi lợi nhuận của người Việt nên được dịp 
nghe tâm sự của nhiều người đồng hương. Tôi vẫn ao 
ước mỗi người đều có trong mình một ông thi sĩ, hay 
tiểu thuyết gia, hay đạo diễn thì đó sẽ là chất liệu cho 
bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật, để mà từ đó chúng ta 
đem lòng yêu mến trần gian. 

Câu chuyện sau đây được tôi theo dõi như một cuốn 
phim sống động. Tôi vẫn như còn nghe được từng lời 
tâm sự của nhân vật chính: 

“Cô giúp tôi tìm thông tin trên mạng về mấy chuyến 
bay đi Hawai được không?” 

 “Bữa nay con gái chở đi học, tui hết đón xe “bớt” rồi. 
“Con gái thi đậu bằng lái rồi. Đang tìm mua xe.” 

“Con gái qua rồi. Đang học lái xe.” 

“Tui lãnh đứa con gái độc thân, nó sắp qua.” 

Cuốn phim quay nhanh, chiếu lùi trình tự những bước 
đời vui của một người Việt trên đất Mỹ, khớp với khẩu 
hiệu “Welcome to America”. 

Người kể chuyện là một bác gái tuổi ngoài 70, mặt 
tròn phúc hậu. Bác là học viên trong lớp luyện thi quốc 
tịch của tôi. Bác và bác trai được con trai bảo lãnh qua 
Mỹ đã ngót mười năm, nay bác mới được đoàn tụ với 
con gái. Nghe giọng miền Nam chân chất, nhìn nụ 
cười nhẹ nhàng quen thuộc tôi hiểu bác vui niềm vui 
chừng mực của người thất thập hiểu sự đời. 

Trước khi con gái qua, bác chăm chỉ đón xe buýt đi 
học lớp luyện thi quốc tịch. Bác thà đi chuyến sớm bét 
để rồi ngồi ở băng ghế cuối hành lang ôn bài, còn hơn 
ở nán lại dọn dẹp nhà cửa rồi hồi hộp sợ lỡ chuyến xe  

 

 

 

 

buýt sát giờ. Bác tâm sự rằng đứa con gái mang sang 
một ít vốn liếng từ Việt Nam, đủ để mua một chiếc xe 
cũ. Mua xe của một người quen, chồng tiền rồi mà 
người ta còn nhì nhằng cả tháng mới giao xe. Ngày 
đầu tiên được con gái chở đi học, bác đến lớp chỉ 
mười lăm phút trước giờ học. Bác giải thích: “Bị bữa 
nay con gái chở!” Tôi reo vui dùm bác: “Vậy bác giã từ 
đời xe buýt rồi hén”. Bác cười hiền: “Dạ, hết đón xe 
“bớt” rồi.”  

Được ít lâu, bác lại đi sớm bét. Đón ý dò hỏi của tôi, 
bác giải thích: 

“Bị bữa nay con gái chở tui đi sớm để nó còn đi hầu 
tòa.” 
“Ủa, làm sao phải đi hầu tòa vậy bác?” 

“Nó lái xe chưa rành, lại không biết đường xá, vượt 
đèn đỏ mà không hay. Năm trăm hai mươi đồng đó cô, 
lại còn phải ra tòa, rồi đi học nữa.” 

Tôi lắng nghe tiếp, chờ đợi một câu trách móc. Nhưng 
không, bác chỉ chép miệng:“Tội nghiệp con nhỏ!” 

Trước Tết vài ngày tôi nhận điện thoại của bác. Giọng 
bác khẩn cấp: “Cô giúp tôi tìm thông tin trên mạng về 
mấy chuyến bay đi Hawai được không?” 

“Dạ được. Đi ngày nào bác? Vé khứ hồi, phải không?” 
“Đi càng sớm càng tốt. Vé một chiều.” 
Khẩn cấp thật, chiếc vé không đường về. Tôi vào 
mạng liền và 15 phút sau báo cho bác biết các chuyến 
bay đi Hawai trong hai ngày sắp tới giá một chiều hơn 
1000 đồng. Qua điện thoại, giọng bác sửng sốt: “Mắc 
quá, tưởng vài trăm!” 

Tôi không dám hỏi thêm, chỉ mách nước bác đến một 
văn phòng du lịch ở Phước Lộc Thọ, lầu 2. Họ có 
nhiều thông tin hơn. 
Hôm sau gặp bác ở lớp học, tôi hỏi liền: “Bác có mua 
được vé đi Hawai chưa?” Bác hớn hở: 
“Được rồi. Hôm qua vừa nói chuyện với cô xong tôi 
thay quần áo đến văn phòng du lịch liền. Người ta tìm 
cho tôi một vé đi Hawai ngày mùng 3 Tết, giá 310 
đồng.” 
 
Tôi mừng cho bác và hơi ngượng vì “tài” search vé 
của mình. Bác gạt phăng: “Có sao đâu. Cám ơn cô đã 
giới thiệu chỗ mua vé.” Rồi bác loay hoay móc từ bọc 
ra một chùm bưởi ba trái nhỏ, có lá xanh tươi. “Biếu 
cô mấy trái bưởi của vườn nhà chủ. Trái mùa đầu tiên, 
tui không biết nó chua ngọt ra sao. Mới hái đó cô.” Nói 
thêm dăm ba câu nữa, bác lại nói “Bưởi mùa đầu, lỡ 
chua cô đừng buồn nha.” 

Chuyện vui sầu 
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Chưa đến giờ học, bác kể lể chuyện đi Hawai của đứa 
con gái. Một người bạn kêu nó đi gấp vì tiệm nail ở đó 
đang cần người những ngày Tết. Tính ra một ngày 
được 100 đồng, một tháng được 3000 đồng. Chủ bao 
ăn uống và chỗ ở. Kể tới đây bác hạ giọng nói: “Nói 
thiệt với cô, mua vé máy bay cho nó xong, cả nhà chỉ 
còn 100 đồng. Tui đưa nó năm chục để đóng tiền 
hành lý và tiền xe từ phi trường. Tui giữ năm chục đợi 
đến ngày đóng tiền điện nước.” Không nghe bác nhắc 
tới tiền ăn. 
 
Tối giao thừa, tôi vừa bầy chùm bưởi của bác vào 
mâm cúng đón ông bà vừa cầu mong bưởi ngọt để 
bác đừng áy náy. 

Sau Tết bác lại đến lớp sớm bét, ngồi ôn bài ngoài 
hành lang. Tội nghiệp bác phải quay lại với kiếp xe 
“bớt”; chắc bác nhớ con gái dữ.  

Tôi hỏi thăm bác: “Con gái bác đi làm chưa?”  
“Chưa cô ơi, nó nói bà chủ chưa sắp xếp.”  
Tự nhiên tôi thấy lo trong bụng, nhưng hình như bác 
vững tâm lắm. 
 Bác nói: “Hôm qua nó gọi về, tui dặn nó kiêng ngày 
mùng 5, làm trễ một ngày cũng được.” 
 
Tối hôm đó tôi soạn trái cây ngày Tết, chợt thấy mấy 
trái bưởi của bác. Vừa định bổ ra ăn thử một trái thì 
em tôi cản liền “Đừng ăn, em đã thử, chua len lét. Em 
phải bỏ đi!” Tôi nhìn trái bưởi trong tay, thầm trách: 
“Sao mày chua, sao mày không ngọt?”. Tôi tần ngần 
nhớ đến một trăm đồng cuối cùng của bác, nhớ đến 
năm trăm đồng mất toi cho DMV và ba trăm tiền vé 
máy bay cho người con gái đi xa mưu sống. Cuộc đời 
đã chua, sao bưởi nỡ lòng nào còn chua hơn? 

Hai ngày sau gặp bác ở lớp học, tôi vẫn đeo đuổi câu 
chuyện “Con gái bác đi làm chưa, bác?” Bác vừa ngồi 
xuống ghế vừa thở dài: “Nó về nhà rồi cô ơi. Bữa nay 
nó chở tui đi học.” Bác kể là người chủ tiệm chỉ mướn 
một người nhưng kêu hai người phòng hờ. Đứa con 
gái bay đến thì cũng có người khác đến. Người kia 
được chọn, nó phải đi về. Tôi nghe lòng chua chát, 
nhưng bác điềm tĩnh kể tiếp: “Người ta cũng tử tế, 
mua vé cho nó về. Trước khi về còn chở nó đi một 
vòng cho biêt Hawai.” Tôi lắng nghe, vẫn không có lời 
than vãn nào kế tiếp.    

Chiều hôm ấy về nhà, mắt tôi lại vô tình trông thấy ba 
trái bưởi chua trong rổ trái cây. Tự nhiên tôi đùng đùng 
muốn “thanh toán” cái của chua lét này. Ba trái mọng 
nước vắt được một ly lớn. Tôi nếm thử, nước bưởi 
chua gắt và có vị đắng. Tôi vùng vằng bỏ thêm ba 
muỗng đường. Nước bười bây giờ chua, đắng và 
ngọt. Tôi sớt cho đứa cháu gái một ly nhỏ, còn lại tôi 
nhắm mắt uống một hơi. Vị chua đắng ngọt đọng trên 
lưỡi hồi lâu. 

Hai hôm sau bác đi học, giọng chào “morning, cô” vẫn 
điềm tĩnh như bình thường. Nhưng sau đó bác ngồi 

xuống ghế, nói liền: “Cô ơi, chuyện buồn gì cũng kể 
cho cô nghe, hôm nay tôi có chuyện vui nè.” Tôi cũng 
bắt chước giọng điềm tĩnh của bác: “Vậy hả bác, 
chuyện vui gì ạ?” 

“Hôm trước Tết đứa con ở Việt Nam gọi qua. Nó trách 
sao để chị phải đi làm xa. Tui nói ‘má kẹt tiền quá con 
à.” Nó suy nghĩ vài bữa, hôm qua mới gọi lại nói “Má, 
con gửi má hai ngàn đồng nha. Con nói anh Hai ký 
check cho má trước, con chuyển tiền sau.” (Anh Hai ở 
miền Bắc nước Mỹ) 

Bác ngưng lời kể, hít một hơi dài: “Mừng quá, cô ơi!” 

Nhìn khuôn mặt hằn nét vui buồn của bác tôi lại nhớ 
đến hình ảnh ông Bùi Giáng phong trần. Trần gian, 
quả như ông nói, sầu vui tiếp nối. Tôi yêu mến trần 
gian vì ở đó có những người hứng nhận chuyện vui 
sầu mà không khởi tâm hờn giận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Xuân vui 
  (Họa  theo bài  Ông Đồ Già - Vũ Đình Liên ) 
  
Đầu năm hoa vàng nở 
Bên tùng xanh chẳng già 
Lòng đì đùng pháo đỏ! 
Xuân đến, buồn trôi qua 
  
Câu thơ xuân, vui viết  
Phơi phới xuân phước, tài 
Hạnh thông đời đẹp nét 
Huy hoàng long phụng bay 
  
Vui ngập đầy lòng vắng 
Dứt lo lắng không đâu  
Ý xuân man mác thấm 
Tâm an lạc, vô sầu   
    
Thâm tình mãi còn đấy, 
Êm đềm nhạc xuân hay  
Vui phe phẩy quạt giấy 
Đầy nhà, hương xuân bay. 
 
Nụ tin yêu bừng nở 
An lành dáng xuân xưa 
Xuân chúc ta -bạn  cũ  
Hạnh phúc trọn  từng  giờ 
 
TyNa 
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Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31-
12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Ðình, 
đường Trát Hoảng, Nhật Bản. Ðêm giao thừa, ăn mì 
sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người 
Nhật, cho nên đến ngày đó công việc làm ăn của quán 
mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên 
đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày 
này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp 
đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã 
trở nên vắng vẻ. 

 Ông chủ Bắc Hải Ðình là một người thật thà chất 
phác, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi 
khách như người thân. Ðêm giao thừa, khi bà chủ định 
đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người 
phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. Ðứa 
nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa 
mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc 
cái áo khoác ngoài lỗi thời. 

 - Xin mời ngồi! Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè 
nói: 
 - Có thể... cho tôi một... bát mì được không? 
 Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm 
chú. 
Ðương nhiên... đương nhiên là được, mời ngồi vào 
đây. Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào 
bếp gọi to: 
- Cho một bát mì. 
 Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon 
lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. 
- Ngon quá - thằng anh nói. 
- Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa đưa gắp mì 
vào miệng mẹ. Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một 
trăm năm mươi đồng. 
Ba mẹ con cùng khen: “Thật là ngon! Cám ơn!” rồi cúi 
chào và bước ra khỏi quán. 
- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ 
cùng nói.  
Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một 
năm. Lại đến ngày 31-12, ngày chuẩn bị đón năm mới. 
Công việc của Bắc Hải Ðình vẫn phát đạt. So với năm 
ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà 
chủ toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. 
Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa 
trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại  

vị khách hàng cuối cùng năm ngoái 
 
 
 
 
trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại 
vị khách hàng cuối cùng năm ngoái 
- Có thể... cho tôi một... bát mì được không? 
- Ðương nhiên... đương nhiên, mời ngồi! 
Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa 
nói vọng vào bếp: 
- Cho một bát mì. 
Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào 
bếp trả lời: 
- Vâng, một bát mì! 
Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng: 
- Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không? 
- Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ 
không vừa ý.  
Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi 
nước lèo, ông ta cười cười nhìn vợ và thầm nghĩ: 
 “Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ cũng 
không đến nỗi nào!” 
Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng 
ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì vừa ăn vừa thảo 
luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng 
ông chủ quán. 
- Thơm quá! - Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Ðình 
ăn mì thật là may mắn quá! - Sang năm nếu được đến 
đây nữa thì tốt biết mấy!  
Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra 
khỏi tiệm Bắc Hải Ðình. 
- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ!  
Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ 
quán thảo luận với nhau một lúc lâu. Ðến ngày 31-12 
lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Ðình vẫn rất 
tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có 
thời gian nói chuyện. Ðến 9 giờ 30 tối, cả hai người 
đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. 
Ðến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì 
và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường 
ghi giá tiền của năm nay là “200đ/bát mì” và thay vào 
đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”. Trên bàn số hai, 
ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy “Ðã đặt 
chỗ”.  

Ðúng 10 giờ 30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố 
chờ khách ra về hết rồi mới đến. Ðứa con trai lớn mặc 
bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ quần 
áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đều đã 
lớn rất nhiều 
 - Mời vào! Mời vào! - bà chủ nhiệt tình chào đón.  
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ 
chậm rãi nói:  
- Làm ơn nấu cho chúng tôi... hai bát mì được không? 

Câu chuyện bát mì 
Ba Nguyên  
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 - Ðược chứ, mời ngồi bên này!  
Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ 
giấy “Ðã đặt chỗ” đi, sau đó quay vào trong la to: 
“Hai bát mì”. 
- Vâng, hai bát mì. Có ngay. 
Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi. Ba mẹ 
con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn chấn. 
Ðứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm nhận 
được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng 
cảm thấy vui lây. 
- Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm 
ơn các con!  
- Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ? 
- Chuyện là thế này: Vụ tai nạn xe hơi của bố các con 
đã làm cho tám người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ 
bồi thường một phần, phần còn lại chúng ta phải chịu, 
vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp 
năm mươi ngàn đồng. 
- Chuyện đó thì chúng con biết rồi - đứa con lớn trả 
lời.  
Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng 
nghe. 
- Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp 
hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi!  
- Hả, mẹ nói thật đấy chứ? 
- Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi 
đưa báo, còn Tiểu Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm 
mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã phát cho mẹ 
một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn 
thiếu mẹ đã nộp hết rồi. 
- Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ 
để con tiếp tục nấu cơm nhé.  
- Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần, chúng ta 
phải cố gắng lên! 
- Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều!  
- Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ 
biết. Ðó là vào một ngày Chủ Nhật của tháng mười 
một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh 
đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn 
gửi một bức thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu 
Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi 
dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần 
nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự. 
- Có thật thế không? Sau đó ra sao?  
Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của 
em là gì?”, Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và 
được đọc trước tập thể nữa chứ. Bài văn được viết 
như sau: 

“Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Ðể 
gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy 
sớm để làm việc”. Ðến cả việc hàng ngày con phải đi 
đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: “Vào tối 
31-12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba 
người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ 

tiệm vẫn cám ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui 
vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để 
sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng 
hơn”. Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó 
là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì 
lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của 
mình những câu như: “Cố gắng lên! Chúc hạnh phúc! 
Cám ơn!”  

Ðứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng 
nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài. 
Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: Anh của Tiểu Thuần 
hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời.  
- Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao? 
- Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải 
nói gì cả, con nói: 
“Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối 
với Tiểu Thuần. Hàng ngày em con phải đi chợ nấu 
cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó 
nó đều phải vội vã về nhà, điều này gây không ít phiền 
toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì 
trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ nhưng đó là sự 
xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát 
mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con 
không bao giờ quên được... Anh em con tự hứa sẽ cố 
gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. 
Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho 
em con”.  

Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai an ủi nhau, vui vẻ 
cùng nhau ăn hết tô mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, 
nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào và ra về. 
Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với 
theo: 

- Cám ơn! Chúc mừng năm mới! 

Lại một năm nữa trôi qua. Bắc Hải Ðình vào lúc 9 giờ 
tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy “Ðã đặt chỗ” 
nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện. Năm thứ 
hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba 
mẹ con vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc 
Hải Ðình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm 
được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số 
hai thì được giữ lại y như cũ. “Việc này có ý nghĩa như 
thế nào?” Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi 
nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại 
câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia 
được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng 
một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái 
bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn số hai “cũ” trở 
thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi người đều muốn thử 
ngồi vào cái bàn này... Rồi rất nhiều lần 31-12 đã đi 
qua. Lại một ngày 31-12 đến. Các chủ tiệm lân cận 
Bắc Hải Ðình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến 
Bắc Hải Ðình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông 
giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây 
là thói quen năm, sáu năm nay. Hơn 9 giờ 30 tối, 
trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một 
chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem 
đến nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có 
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khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai 
cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai nói ra 
nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón 
mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, 
người bận rộn chuẩn bị thức ăn... Mọi người vừa ăn, 
vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến 
chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện 
gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây 
ai cũng coi nhau như người nhà.  

Ðến 10 giờ 30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, 
mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai 
thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, 
mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào 
náo nhiệt trở lại. Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì 
quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn 
mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh 
niên. Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi 
nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm: 
- Làm ơn... làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được 
không?  
Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Ðã mười mấy năm 
rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện 
về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Ðứng 
sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba 
người khách, lắp bắp nói: 
- Các vị... các vị là...  
Một trong hai thanh niên tiếp lời: 
- Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước 
đây, ba mẹ con cháu đã gọi một bát mì, nhận được sự 
khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như có thêm 
nghị lực để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển 
đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu 
thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi 
của bệnh viện Kinh Ðô. Tháng tư năm sau cháu sẽ 
đến phục vụ tại bệnh viện Trát Hoảng. Hôm nay, 
chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận 
đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu 
mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản 
không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng 
Kinh Ðô. Cuối cùng, ý định nung nấy từ bao lâu nay 
của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn 
đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Ðình này. 
 Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt 
ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào 
đang ăn đầy miệng mì, vội vã nhả ra, đứng dậy nói: 
- Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông 
bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt 
này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ! Mau lên! 
Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, 
cười nói:  
- Ồ phải... Xin mời! Xin mời!  
Nào bàn số hai cho ba bát mì. Ông chủ vội vàng lau 
nước mắt trả lời:  
- Có ngay. Ba bát mì. 

Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì 
nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành 
mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội 
năng động ngày nay, con người dường như có một 
chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện 
này, tôi đi đến kết luận rằng: Chúng ta không nên chịu 
ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có 
một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể 
đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không 
nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều 
ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra 
và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu 
ớt, nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang 
lại sự ấm áp cho mọi người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tết Này Em Có Về Cố Xứ  
Tết này em có về cố xứ 
Nhớ ghé Cà Mau – tỉnh lỵ xưa  
Ở đó mang mang trời quá khứ 
Ầu ơ tiếng võng mẹ ru đưa 

Ở đó chuyến đò ngang bến chợ 
Xuân lồng gió biển rét run run 
Sóng tung triều nước tràn lên phố 
Mẹ cõng con đi sợ lấm bùn 

Ở đó mỗi năm giờ tống cựu 
Mẹ rơi nước mắt lúc nghinh tân 
Bàn thờ thoang thoáng hương trầm cũ 
Thương lũ con yêu biệt xứ dần 

Ở đó non sông kẻ dọc trời 
Trùng dương xanh biếc bóng mây trôi 
Lời thề ai xẻ vầng trăng khuyết 
Tháng chạp lung linh dáng mẹ ngồi 

Có về em đi bằng tắc-rán 
Để thấy dòng sông thăm thẳm xa 
Để thấy mùa xuân như bất tận 
Tuôn tuôn trắng tóc mẹ bôn ba 

 
Phạm Hồng Ân 
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VườnThơ  

Xuân Chúc Vợ 

Vắng mai mượn tạm cành đào 
Gắng ba thiệp Tết để chào đón Xuân 
Bận cày nên thiếu bánh chưng 
Rượu, trà, rim, mứt, sen, gừng, hột dưa 
Phố mình trời vẫn còn mưa 
Xuân đâu để gió đẩy đưa gót hồng! 
Cũng may còn chỗ tạm dung 
Không may chắc đã cuộc chung lâu rồi 
Thôi cùng anh ngắm tuyết rơi 
Chúc em: "dại dột một đời theo anh" 

Đường Du Hào 

Xuân Chúc Bạn 

Ngày xưa lúc còn làm quan 
Những ngày Tết đến tôi sang vô cùng 
Rượu tây thuốc lá mấy thùng 
Pháo bông cho nổ đì đùng suốt đêm 
Đón Quan, thảm đỏ lót thềm 
Bạn bè tườm tượp như nêm mấy ngày 
Tôi chúc: "Quan Một thành Hai, 
Quan Ba thành Tá, phát tài lên lon." 
... 
Bây giờ thời hết vàng son 
Chi bằng nhà cửa, vợ con, đề huề! 
Rượu: nhiều gan sẽ bị ê 
"Dẫm Xà": mất ngủ, hết phê cơn ghiền 
Pháo bông: đắc lắm tốn tiền 
Nằm nhà: mất job là phiền phức ngay 
Mỗi năm cũng chỉ ba ngày 
Đầu Xuân chúc Bạn: "đi cày nhiều thêm" !!! 

Đường Du Hào 

Xuân Muộn 

Soi gương vẽ lại nét mày 
Bâng khuâng nhớ đến những ngày trầm luân 
Đường trần hút bóng tình quân 
Vườn xuân để Nụ tầm xuân héo tàn 

Mịt mờ ngày tháng hỗn mang 
Chia hai nhánh rẽ quan san nghìn trùng 
Bầu trời sương tuyết mông lung 
Tìm đâu thấy bóng bách tùng đầu non 

Môi buồn thiếu phụ nhạt son 
Xác thân mòn mỏi héo hon rã rời 
Giọt sầu như giọt sương rơi 
Rớt trên phiến lá mù khơi đôi dòng 

Đêm xuân đóng cửa khuê phòng 
Tóc mai bạc sợi chờ mong người về 
Chắp đôi nửa mảnh gương thề 
Trùng trùng kỷ niệm cận kề bên nhau 

Qua rồi biển khổ sông đau  
Mặt trời vẫn mọc một màu thiên thanh 
Theo sau ngày tháng đông tàn 
Cỏ cây thức giấc ươm vàng nụ hoa 
 
Chân trời đàn én bay qua 
Đem tin xuân tới bên tà áo xanh  
Muộn màng còn chút hương xuân 
Vẫn cho đời nở nụ xuân cuối mùa 

Tóc Tím 

Có phải em là mùa xuân 

Có phải em là mùa xuân 
Còn ta cánh én phong trần 
Ta gặp em chiều phố thị 
Lòng ta mòn mỏi phân vân 

Có phải em là mùa xuân 
Đời ta đã gặp một lần 
Áo em chập chờn cánh gió 
Môi em nồng nét truyền chân 

Có phải em là mùa xuân 
Lòng ta cánh én quây quần 
Tình ta một trời mở ngỏ 
Nụ hôn nồng ấm trao thân 

Thủa đó tình ta bát ngát 
Bao la ngập cả hồn thơ 
Ta vuốt tóc em nghe tình chất ngất 
Uống môi em lòng đã thấy dại khờ 

Lúc gặp em mùa xuân nở rộ 
Lời nói yêu đương tiếng sóng ven bờ 
Nụ hôn mới mắt em nhìn bỡ ngỡ 
Ta nghe đâu đây tình mới giăng tơ 

Ta nhớ em mùa xuân dĩ vãng 
Dìu em khi phố đã lên đèn 
Em nũng nịu, lời chim thỏ thẻ 
Tình sử chập chờn theo nụ môi hôn 

Tình chất ngất giữ hai vùng thi họa 
Tóc em bay chiều nắng nhạt nhòa 
Bước em đi trời đêm thức giấc 
Lối em về mùa xuân đã đơm hoa 

Ta lầm lũi đi vào xuân quá khứ 
Bóng hình em thăm thẳm muôn trùng 
Nghe đâu đó nụ xuân vừa mới chớm 
Thương nhớ ngập tràn từng nét hoa dung 

Huỳnh Kim Khanh 
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Tử Vi Thơ Mục 
Bốc Sĩ tiên sinh biên soạn (Biển Khơi)  

Bốc Sĩ tiên sinh sau nhiều năm quy ẩn. Hôm nay gặp 
ngày lành tháng tốt bốc quẻ đầu năm gửi đến trăm họ 
thuộc cộng đồng người Việt tại Hòa Lan. Nếu bạn gặp 
quẻ xấu cũng đừng buồn, hãy cố gắng làm việc phước 
đức vì cổ nhân có câu:”phước thắng số”; nếu gặp quẻ 
tốt lại phải tạo phước nhiều hơn nữa sẽ được hạnh 
phúc đời đời. 

 

 

 

 

Tuổi Tý 

Tuổi con chuột nhắt nhỏ tý teo 
Tay chân lanh lẹ lại leo trèo 
Nữ nhân mạng Tý hay đục khoét 
Ví, bóp ông chồng lủng nát theo 

Nam nhân sinh lúc giữa canh ba 
Chỉ thích ăn đêm cách xa nhà 
Gặp ngay giờ Tý quen ăn vụng 
Chùi mép kỹ càng khỏi bị la 

Chuột sa hũ mỡ là số ngon 
Tý sang, nên Tý mới béo tròn 
Ăn phở, Tý luôn kêu nước béo 
Mỡ gầu, mỡ nạm Tý khen ngon 

Tý sinh ở chốn có ruộng đồng 
Lúa thóc tha hồ, cứ ăn không 
Số này tối kỵ gần dân chúng 
Họ bắt quay vàng, hết chạy rông 

Tý sinh giờ Mão, kỵ con mèo 
Lúc nào cũng sợ bị đuổi theo 
Tý đành trấn thủ vùng hang, cống  
Bóng tối tha hồ Tý trèo leo 

Tuổi Tý nói chung vượng về đêm 
Ăn chơi buổi tối tốt, nên thêm  
Sống không gian khổ, không lộ liễu 
Của chìm kín đáo, sống rất êm  

 

 

Tuổi Sửu 

Mạng Sửu thường hay tánh lừ đừ 
Chuyện gì thủng thẳng cứ từ từ 
Dù chậm nhưng làm đều chắc chắn 
Không mang tai tiếng là Trâu hư 

Nam nhân sanh quán chốn cao nguyên 
Được tiếng Trâu rừng húc liên miên 
Hung hăng sôi sục bầu máu nóng 
Húc đổ giậu thưa chớ không hiền 

Mạng Trâu sanh đẻ lúc ban ngày 
Số phải trên vai vác cái cày 
Trúng mùa, vất vả thêm ngày nghỉ 
Cày, bừa, ba bốn việc luôn tay 

Số may sanh lúc ban đêm tối 
Lè phè nên trông dáng thảnh thơi 
Cà kê ăn nhậu cùng chúng bạn 
Cà phê, thuốc lá tha hồ chơi 

Tuổi Trâu sanh ở chốn thị thành 
Là con Trâu kiểng chỉ chơi quanh 
Áp phe buôn bán thành phì lủ 
Trâu chương, tên gọi rất nổi danh 

Nữ nhân mạng sửu tánh hiền hòa 
Chăm chỉ, siêng năng với việc nhà 
Lâu lâu tức giận nên trở chứng  
Húc cho một phát, lại cười xòa 

Nói chung mạng Sửu số làm ăn 
Vất vả quanh năm vẫn sống nhăn 
Tiền bạc chậm vào nhưng mà chắc 
Hậu vận lình bình, sống có căn 

Tuổi Dần 

Nếu em là gái tuổi Dần  
Chịu mang tai tiếng số phần quá cao 
Lẽ nào cứ chịu vậy sao 
Đức năng thắng số, trời cao phải ừ 
Với chồng em phải từ từ 
Chứ đừng vồ vập, chồng nhừ xương ngay 
Nói năng nhỏ nhẹ đêm ngày 
Cũng đừng to tiếng, chồng bay mất hồn 
Dịu dàng trao những nụ hôn 
Sẵn sàng đồ nhậu, bia ôm với chồng 
May ra số kiếp má hồng 
Số cao cọp cái sẽ không hại mình 
Đàn ông mạng Cọp thành tinh 
Hung hăng tiết vịt coi mình là vua 
Không bao giờ để chịu thua 
Nhắn cùng thiên hạ chớ đùa tuổi đây 
Chớ nên giỡn mặt Cọp này 
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Chớ đừng bắt Cọp đem ngay ra đùa 
Cũng đừng kình chống hơn thua 
Kẻo ăn móng vuốt nghe chưa, nếm mùi! 
Cấu cào đừng nói mình xui 
Dám vuốt râu Cọp, chỉ đui mới rờ 
Nói chung Mạng Cọp cao cơ 
Chớ nên léng phéng, bơ phờ xác thân 

Tuổi Mẹo 

Tuổi Mẹo thích vuốt ve 
Thích ôm ấp vỗ về 
Nằm lim dim đôi mắt  
Lúc nào cũng như phê 
Bề ngoài trông từ tốn 
Nổi khùng, trông phát ghê 
Như thể sư tử con 
Vẫn còn kỵ tuổi Tuất 
Tuổi Tý thì hạp thật 
Mạng này tuy không phất 
Được nhất là thảnh thơi 
Nhàn nhã và nghỉ ngơi 
Mặc đời cứ bon chen 
Không thích sống chui hèn 
Một mình ta một cõi 
Lim dim đôi mắt khép 
Kệ thiên hạ loi choi 

Tuổi Thìn 

Mạng rồng làm chuyện gió mưa 
Gây ra giông bão, từ xưa đến giờ 
Những vùng hạp số ước mơ 
Là vùng sông biển xa bờ đất đai 
Số này lúc tuổi còn trai 
Chỉ làm lính thủy, thực tài phát nhanh 
Đi tàu có của để dành  
Làm bờ đói rách như manh chiếu tàn 
Tránh vùng sa mạc khô khan 
Nơi nào không nước phải càng tránh xa 
Hạp nơi ẩm ướt mượt mà 
Càng nhiều ướt át, càng ra phúc tài 
Mạng Nam thích nước đóng chai 
Rượu, bia, nước ngọt lai rai cả ngày 
Nữ thì nước đánh móng tay 
Nước Hoa, nước Mắm, tương cay,chè đường 
Nước lèo, nước xốt, nước tương 
Cho nên mạng nữ, dáng thường nước non 
Tuổi Thìn vượng phát về con 
Tình duyên lả lướt, vẫn ngon như thường 

Tuổi Tỵ 

Ai tuổi con Rắn cũng thích trườn 
Uốn éo đong đưa với người thương 
Quấn quít đeo nhau không xa cách 
Nũng nịu, hờn ghen lúc ra đường 

Tuổi này hạp với tuổi Tý con 
Lấy chồng tuổi Tý sướng chi còn 
Tha hồ quyền phép thu vơ cả 
Tý chồng phục dịch, thế mới ngon 

Nam nhân cục tính chứ không hiền 
Đừng có đùa dai, nổi cơn điên 
Mổ cho một phát, đừng có trách 
Ngắc ngoải đi đời, nói sao thiêng 

Tuổi này dễ sống với mọi người 
Chiều lòng bè bạn chỉ có cười 
Nhưng khi nổi giận thì phải né 
Lạng quạng, coi chừng sẽ chết tươi 

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ năm nay 
Tha hồ rong ruổi 
Vó câu muôn dặm 
Khắp chốn xa xăm 
Nhàn du thưởng ngoạn 
Việc làm tuy cạn  
Chẳng ngán sợ chi 
Cứ việc ra đi  
Cho lòng thoải mái 
Nam tuổi ngựa lồng 
Chớ có chạy rông 
Lông bông tánh ngựa 
Kẻo mà bị cứa 
Mất đứa nối dòng 
Là đời đi đoong 
Nữ thì nhong nhong 
Cả ngày đi rong 
Tiệm trong tiệm ngoài 
Tiệm ở lầu hai 
Tiệm bên tầng bốn 
Đi như đi trốn  
Tìm chẳng có ra  
Tối mới về nhà 
Than là chân đau 
Anh ơi bóp dầu 
Tuổi Ngọ năm nay 
Đúng là gặp may 
Chơi hay hơn làm  
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Tuổi Mùi 

Nam nhân năm tuổi mạng Dê xồm 
Chỉ thích lang thang cà phê ôm 
Thích hay sưu tầm bong bóng lạ 
La cà đường phố lúc đêm hôm 

Mạng Nữ tuổi Mùi số đào hoa 
Số tốt thường hay được tặng quà 
Đi đâu cũng có người săn đón 
Về nhà ngồi sẵn ở chiếu hoa 

Tuổi Dê nên tránh bột Cà-Ri 
Làm cho sức khỏe dễ kém đi 
Tránh ăn món Lẩu, hay cơm Nị 
Quán Nhậu cũng đừng ghé làm chi 

Tuổi Mùi vượng nhất con đường tình 
Con đường hoa mộng lại xinh xinh 
Tình duyên êm đẹp không trắc trở 
Toàn lá dâu tươi ở quanh mình 

Tuổi Thân  

Tuổi Thân hơi vất vả 
Vì tính hay lo xa 
Lăng xăng hay xuôi ngược 
Việc gì cũng làm trước 
Không được lại xoay quanh 
Quyết không bỏ qua nhanh 
Số thành ra hay chạy 
Long đong chịu đắng cay 
Tuổi này xa củ gừng 
Ai cho, cũng xin đừng 
Nếm vào mặt nhăn nhó 
Như vải xếp nhiều từng 
Tuổi già cũng nên ngưng 
Đừng nên làm trò khỉ 
Giữa phố xá người đông 
Kẻo không đi nằm ấp 
Tuổi Thân thường cố chấp 
Hay cằn nhằn, khó khăn 
Chớ lăn vào đô thị 
Số kỵ vùng sở thú 
Là nơi chốn ngục tù 
Kẹt vào là bỏ bu 
Hạp vùng cây cao xanh 
Có hồ nước chung quanh 
Đời vui sống an lành 

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu không hạp với ban đêm 
Tuổi cao mắt kém, đầu gối mềm 
Trời vừa chập choạng lo đi ngủ 
Chỉ sợ xương lưng nó bị rêm 

Nam nhân hạp với cái lá chanh 
Vừa bé, vừa thơm cất để dành 
Không tròn, húp híp như lá mít 
Không lớn như là lá đa xanh 

Nữ nhân tánh nóng chứ không vừa 
Xù lông, lên gối đá như mưa 
Ra oai tác quái như gà mái 
Anh chồng cẩn thận, khéo te tua 

Tuổi gà kỵ nhất ngày sau đây 
Chớ nên bén mảng những ngày này 
Ngày giỗ, cưới xin hay ngày tết 
Tốt nhất nên làm các món chay 

 

Tuổi Tuất 

           Tuổi Tuất không hạp xứ Á Đông 
Kỵ lá mơ xanh, kỵ riềng trồng 
Chớ nên lêu lổng chạy rông 
Cờ Tây, các quán càng không nên gần 
Tuất ở Âu Mỹ mới sướng thân 

            Hơn các nơi kia đến chục lần 
Nằm ăn không gặm xương gân 
Ở nhà trải thảm,ấm chân ấm người 
Trung thành tánh tốt chả chê cười 
Sống không phản phé với mọi người 
Nói chung tuổi Tuất tốt tươi 
Nam nữ thoải mái gấp mười người ta 

 

Tuổi Hợi 

Những người tuổi Hợi con Heo 
Đi đâu nhớ phải đeo theo củ hành 
Để cho da thịt thơm nhanh 
Tránh vào các chỗ tiết canh, lòng dồi 
Nên tìm ở chỗ đạo Hồi 
Tuổi đời thêm thọ, chỉ ngồi ăn chơi 
Nam nhân vượng nhất trên đời 
Nhờ sao Hoa, Hỷ rụng rơi cung tình 
Được đem tẩm bổ hết mình  
Ngày ngày gieo rắc chút tình rong chơi 
Kiêng ăn phải giữ lấy lời 
Nam thành lợn ỉ, Nữ thời sề to 
Số sung sướng ít có lo 
Chỉ nên kỵ chỗ làm giò, làm nem 
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Quả đúng vậy, sau khi năm Tân Mão 2011 chấm dứt, thì Tết nguyên đán Nhâm Thìn đến, nếu chúng chịu khó 
tìm tòi nhìn lại sẽ thấy, năm Tân Mão có tháng 7 dương lịch nhầm tháng 6 âm lịch, nó có trùng ngày nhau, xin 
trích dẫn như sau :   

 

Tháng 7 năm 2011 
1 

Thứ Sáu 

Tháng Sáu (Đ) 
1 

Năm Tân Mão 

Tháng Ất Mùi 
Ngày Đinh Tỵ 
Giờ Canh Tý 
Tiết Hạ chí 

  
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi 
(13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23) 

 

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1 

1/6Đ 
2 

2 
3 

3 
4 

4 
5 

5 
6 

6 
7 

7 
8 

8 
9 

9 
10 

10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

15 
16 

16 
17 

17 
18 

18 
19 

19 
20 

20 
21 

21 
22 

22 
23 

23 
24 

24 
25 

25 
26 

26 
27 

27 
28 

28 
29 

29 
30 

30 
31 

1/7T 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

<<   <   1 / 7 / 201 OK
  >   >>    @    

 
 

từ  thứ hai đến thứ năm, chủ nhựt trong tháng có 4 ngày, riêng thứ sáu và thứ bảy trong tháng có 5 ngày trùng 
nhau . Đó là trường hợp đặc biệt.  

                  Một đặc điểm nữa, tháng 11 dương lịch vừa qua, nó lại trùng với 2 số sau của năm 2011.  

                 Nếu chúng ta cộng thời gian từ giờ đến năm cộng số sau cùng 11 sẽ có kết quả như sau : 

    11 giờ 
    11 ngày  
    11 tháng 
2011 năm  
======== 
 
2044 = nếu cộng kết lại sẽ thấy 2 + 0 + 4 + 4 = 10 tức 1 + 0 = 1 

 

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012,  
nhớ đến thời xa xưa vang bóng một thời 
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Hơn nữa,  nếu chúng ta kết nối thời gian tính từ 11 sao,11phút, 11 giờ, rồi ngày 11(nhầm ngày thứ sáu), tháng 
11 và năm 2011 sẽ có kết quả 14 lần con số 1, bởi vì, 11 tức 2 lần 1 (7 x 2 = 14). 
 Căn cứ theo Lão Tử  老  子 đã viết  : 1(nhứt) sanh 2 (nhị), 2 (nhị) sanh 3 (tam) tức vạn vật. Bởi vì, một (1) là 
số đầu tất cả, vì number One, tất cả là một, trong ý nghĩa thực tế yêu mình là yêu người, đạt được điều đó là 
đạt đạo, hạnh phúc lớn.  

 

 

 

               

 

 

  

 

 Do vậy, ở Việt Nam mới tổ chức đám cưới tập thể như hình ảnh trên trong thời gian này, viết đến đây, tôi nhớ 
năm Đinh Hợi 2007 cũng ở Việt Nam tin rằng năm này nếu sanh con sẽ tốt, làm ăn phát đạt, cho nên tôi viết 
bài :  Năm Đinh Hợi 2007 có phải là Năm Con Heo Vàng tức Con Heo tốt hay không? 

Xin trích dẫn sơ lượt như sau :  

Năm Đinh Hợi 2007 bắt đầu giữa đêm thứ bảy, 17-02-2007 để cầm tinh đến 24 giờ ngày 06-02-
2008. Năm này có mạng Ốc Thượng Thổ  tức hành Thổ Âm thuộc màu vàng, cho nên, năm này là năm con 
Heo cái có màu vàng, có can Đinh thuộc mạng Hỏa và có chi Hợi thuộc mạng Thủy.  

Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì  năm  này c ó " Chi khắc Can " tức Đất  
khắc Trời. Bởi vì :"Mạng Thủy khắc mạng Hỏa " (mạng Thủy tức Đất được khắc xuất, mạng Hỏa tức Trời bị 
khắc nhập). Do vậy, năm này xem như tổng quát xấu. Nếu có người cho rằng : Năm Đinh Hợi này sanh  được 
con trai tức nam thì tốt, thì sẽ không được thuận chiều với Can. Bởi vì, Can Đinh thuộc Âm tức nữ.  

Ngoài ra, căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, nếu nói Năm Con Heo Vàng thì 
së là năm Tân Hợi. Bởi vì, năm Tân  Hợi có mạng Thoa Xuyến Kim tức hành Kim Âm, có can Tân thuộc mạng 
Kim và có chi Hợi  thuộc mạng Thủy. C ăn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì  năm  này " 
Can sanh Chi" tức  Trời   sanh Đất. Bởi vì :"Mạng Kim sanh mạng Thủy" (mạng Kim tức Trời bị sanh xuất, 

1x9+2=11 

12x9+3=111 

123x9+4=1111 

1234x9+5=11111 

12345x9+6=111111 

123456x9+7=1111111 

1234567x9+8=11111111 

12345678x9+9=111111111 

123456789x9+10=1111111111 

1x1=1 

11x11=121 

111x111=12321 

1111x1111=1234321 

11111x11111=123454321 

111111x111111=1234564321 

1111111x1111111=12345674321 

11111111x11111111=123456787654321 

111111111x111111111=12345678987654321 
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mạng Thủy tức Đất được sanh nhập). Do vậy, năm này xem như  tổng quát tốt nhứt, bởi vì, được Trời sanh 
Đất.  

Do vậy, năm Tân Hợi chính là năm Con Heo Vàng, mặc dù nó thuộc Kim có màu bạch kim. Bởi vì, 
năm này dễ dàng làm ăn phát đạt đưa đến mua vàng cất giữ đầy kho và năm này nếu có con cháu ra đời 
cũng được tốt đẹp cho tương lai, vì bổn mạng được tương sanh.  

Chúng ta để ý sẽ thấy Chi Hợi có 5 tuổi là : Ất Hợi (Chi Thủy sanh Can Mộc), Đinh Hợi (Chi Thủy 
khắc Can Hỏa), Kỷ Hợi (Can Thổ  khắc Chi Thủy), Tân Hợi (Can Kim sanh Chi Thủy) và Quý Hợi (tương hòa 
cùng mạng Thủy). Nhưng Kỷ Hợi là tuổi xấu nhứt. 

Viết đến đây, tôi nhớ Ông Bà mình nói : Nam Nhâm, Nữ Quý.  

Nhưng nếu để ý sẽ thấy, mỗi Can có 6 Chi kết hợp, ví như can Nhâm thuộc Dương kết hợp với các 
6 Chi dương để trở  thành các tuổi cho người phái nam thì được thuận chiều về Can như sau : Nhâm Tý, 
Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân và Nhâm Tuất. Tuy nhiên, chỉ có tuổi Nhâm Dần là tuổi tốt 
nhứt. 

Bởi vì, tuổi Nhâm Dần có can Nhâm thuộc Thủy và có chi Dần thuộc Mộc. Căn cứ theo luật thuận 
hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì  mạng Thủy sanh dương mạng Mộc tức Can sanh Chi hay Trời sanh 
Đất. 

Trái lại, can Quý thuộc Âm kết hợp với các 6 Chi âm để trở  thành các tuổi cho người phái nữ  thì 
được thuận chiều về Can  như  sau : Quý Sữu, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu và Quý  Hợi. Tuy nhiên, 
chỉ có tuổi Quý Mão là tuổi tốt nhứt. 

Bởi vì, tuổi Quý Mão có can Quý  thuộc Thủy và có chi Mão thuộc Mộc. Căn cứ theo luật thuận hạp 
hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì  mạng Thủy sanh dương mạng Mộc tức Can sanh Chi hay Trời sanh Đất. 

KÍNH CHÚC QUÝ BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG NĂM 
MỚI MỌI SỰ TỐT ĐẸP VÀ AN LẠC SUỐT NĂM. 

 
Tiểu Đệ NGUYỄN PHÚ THỨ 
Mừng Xuân Nhâm Thìn  2012 
 

 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Có phải em về trong 
đêm Xuân 
Trời đất nghe chừng như đã Xuân 
Cỏ cây rộn rã nét thanh tân 
Sao ta vẫn mãi sầu cô lữ 
Em ở phương nào có thưởng Xuân?  

Ta với mình ta đêm viễn phương 
Cô đơn về chất ngất chân tường 
Rượu vơi sầu hắt hiu niềm nhớ 
Ta thấy tình yêu phút dị thường 

Em có bao giờ nhớ đến at 
Hay em bận rộn kiếp phồn hoa 
Em đem tiếng hát đêm khuya khoắt 
Che lấp cô đơn ngấn lệ nhòa  
 

Ta biết tình yêu là mong manh 
Sao ta cứ tiếp tục tìm quanh 
Yêu em ngày đó thời niên thiếu 
Đâu biết giờ đây khó một mình 

Vũ trụ quay cuồng cơn hỗn mang 
Ta nghe tình trắng một màu tang 
Em đi từng bước đi tình sử 
Ta với mình ta nỗi ngỡ ngàng 

Không biết bây giờ em ngủ chưa 
Hay em còn chới với đêm mưa 
Áo em mỏng manh sao đủ 
Che dấu niềm ngao ngán đợi chờ 

Em vẫn đợi chờ cho đến khi 
Thời gian mòn mỏi nét xuân thì 
Rồi em hối tiếc tình xưa cũ 
Tình đã đòi phen lỗi hẹn thề 

Huỳnh Kim Khanh 
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Y Học - Sức Khỏe 

 

 

 

Chu Tất Tiến.  

 Trong tuyển tập nghiên cứu về bệnh Ung Thư (Critical 
Reviews in Oncology Hematology) được ấn hành bởi 
Elsevier, nhà xuất bản lớn nhất thế giới về khoa học 
và y khoa, có một chương nói về cách điều trị và 
phòng ngừa ung thư của hai Giáo Sư Y Khoa người 
Việt Nam: Bác Sĩ Lương Vinh Quốc Khanh và Bác Sĩ 
Nguyễn Thị Hoàng Lan. Bác sĩ Lương Vinh Quốc 
Khanh là Hội Viên (Fellow) của 6 trường Đại Học về 
Chuyên Khoa Y Khoa và 1 trường Đại Học Y Khoa 
Anh Quốc. Ông là Giáo Sư Thỉnh Giảng của Đại Học Y 
Khoa UCLA, Giáo Sư của trường USC, Keck School 
of Medicine, Los Angeles. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng 
Lan là Hội Viên của 3 trường Đại Học Chuyên Khoa Y 
Khoa và là Giáo Sư trường USC, Keck School of 
Medicine, Los Angeles.  

Nhân một cơ hội được đọc chương về Cách Dùng 
Sinh Tố D để trị Bệnh Ung Thư nói trên, người viết đã 
làm một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi với Giáo Sư Bác 
Sĩ Lương Vinh Quốc Khanh.  

-H: Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân nào dẫn tới việc 
nghiên cứu về Sinh Tố D để trị và ngăn ngừa bệnh 
ung thư.  

-Đ: Tôi đã nghiên cứu về sự liên hệ của sinh tố D và 
bệnh ung thư từ 20 năm nay. Tôi đã từng hợp tác 
nghiên cứu với một giáo sư nổi tiếng về Sinh tố D của 
Mỹ. Lý do dẫn tôi tới việc nghiên cứu này là một khám 
phá tình cờ. Trong lúc điều trị cho những người Việt 
Nam bị bệnh ung thư, tôi nhận thấy những bệnh nhân 
này có một đặc điểm chung là cùng thiếu Sinh tố D. 
Trước đó, tôi đã chia xẻ điều khám phá này với các vị 
thầy cũng như đồng nghiệp của tôi nhưng rất ít người 
đồng ý với ý kiến của tôi, có khi còn cho ý kiến ngược 
lại. 

Tôi nhớ khi tôi còn ở Đại Học UCLA và bắt đầu nghiên 
cứu về sự liên hệ giữa sinh tố D và căn bệnh quái ác 
này, ông thầy tôi gọi điện thoại cho tôi, chê trách là tôi 
không hiểu gì về sinh tố D cả. Ông thầy cho rằng 
người dân ở California không bao giờ thiếu Sinh tố D. 
Nhưng kêt quả thực tế do tôi khám phá là các người 
bệnh ung thư ở California đều thiêu sinh tố D. Mãi sau 
này, ông thầy tôi mới xin lỗi vì không bao giò ông nghĩ 
là các bệnh nhân ung thư đều thiếu sinh tố D. 

Tôi nhớ khi tôi còn ở Đại Học UCLA và bắt đầu nghiên 
cứu về sự liên hệ giữa sinh tố D và căn bệnh quái ác 
này, ông thầy tôi gọi điện thoại cho tôi, chê trách là tôi 
không hiểu gì về sinh tố D cả. 

 

 

 

 

 

 

 Ông thầy cho rằng người dân ở California không bao 
giờ thiếu Sinh tố D. Nhưng kêt quả thực tế do tôi khám 
phá là các người bệnh ung thư ở California đều thiêu 
sinh tố D. Mãi sau này, ông thầy tôi mới xin lỗi vì 
không bao giò ông nghĩ là các bệnh nhân ung thư đều 
thiếu sinh tố D. 

 -H: Điều đáng mừng là sinh tố D có thể mua tại bất cứ 
dược phòng nào, phải không?  

-Đ: Thật ra không phải cứ là sinh tố D thì có thể mua 
tự do tại các dược phòng. Có nhiều loại sinh tố D. Loại 
sinh tố D dùng để chữa bệnh ung thư phải có toa bác 
sĩ mới mua được. Loại cần toa bác sĩ này tốt gấp 10 
lần các loại thông thường. Mấy loại mua ngoài chợ 
không có giá trị. Bản thân tôi khi chữa trị cho người 
mắc bệnh ung thư, đều dùng loại cần toa bác sĩ. Yếu 
tố này, thoạt đầu, cũng không được các đồng nghiệp 
khác đồng ý. Ngay chính ông thầy tôi cũng phản ứng 
khi được biết tôi chuyên dùng loại sinh tố D cần toa 
bác sĩ. Ông Thầy tôi cũng thắc mắc hỏi tại sao tôi chỉ 
cho toa mua loại này, sao không cho họ xài loại bán 
ngoài chợ. Các khảo cứu sau này cho thấy chỉ có loại 
sinh tố D cần toa bác sĩ, vì chỉ có loại ấy mới bám vào 
tế bào và tác dụng trên tế bào ung thư.   

-H: Khi tôi còn đi học, tôi được nghe nói là các yếu tố 
tiền sinh tố D nằm dưới da, có đúng không? 

 -Đ: Đúng thế, các yếu tố tiền sinh tố D3 nằm dưới da.  
Nhờ tia ultra violet của mặt trời, các yếu tố này biến 
thành 25-sinh tố D3. Các chất 25-sinh tố D3 này vào 
tới thận biến thành 1,25-sinh tố D3. Chính 1,25-sinh tố 
D3 này mới có tác dụng trên cơ thể. Chất tiền 24,25-
sinh tố D3, nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 
thì không thể biến thành 1,25-sinh tố D3. Nhưng cũng 
có trường hợp luôn ở dưới ánh nắng mặt trời nhưng 
vẫn thiếu sinh tố D3. khỏang 1/3 đến phân nửa dân số 
sinh sống ở Sub-Sahara Phi Châu  và Trung Đông 
được xem là thiếu sinh tố D. Như những người da 
đen, họ thường thiếu sinh tố D vì da họ đen quá làm 
cản tác dụng biến tiền sinh tố D thành sinh tố D3. Mũ 
che nắng, Sunblock cũng cản tia tử ngoại (UV) nữa. 
Da của người lớn tuổi cũng cản tia tử ngoại. Tế bào 
da của người lớn tuổi cũng không phát triển, thì người 
lớn tuổi cũng sẻ thiếu sinh tố D.  

-H: Còn yếu tố nào làm thiếu sinh tố D không? 

 -Đ: Người Việt Nam thường bị viêm gan, các tế bài 
gan giảm đi, thi việc thay đổi từ 25-sinh tố D sang 
1,25-sinh tố D3 cũng giảm đi. Đau thận cũng làm giảm 

MỘT HY VỌNG MỚI CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ BỆNH 
UNG THƯ: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG 
SINH TỐ D 
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thiểu sự biến hóa 1,25-sinh tố D3. Một điều cần lưu ý 
là có nhiều người phơi nắng rất nhiều cũng thắc mắc 
tại sao tôi thiếu sinh tố D. Phơi nắng nhiều quá, thì lại 
làm một lớp da ngoài bị cháy đi, biến thành lớp cản 
không tiếp nhận tia hồng ngọai tuyến (UV) nữa. Do đó 
việc đem người bệnh ung thư đi phơi nắng cũng gặp 
môt trở ngại là không biết độ nắng là bao nhiêu thì tốt.  

-H: Bác sĩ có thể nói thêm về quan hệ giữa sinh tố D 
và bệnh ung thư như thế nào được không? 

 -Đ: Sinh tố D liên quan đến ánh nắng mặt trời. Vùng 
nào nhiều ánh nắng mặt trời thì ít ung thư. Vì thế 
những vùng càng xa xích đạo bao nhiêu thì càng thiếu 
sinh tố D, như vùng cực bắc âu thì thiếu sinh tố D rất 
nhiều, Người ta thấy có một liên hệ mật thiết giữa sinh 

tố D và bệnh ung thư, những người thiếu sinh tố D thì 
có tỷ lệ bị ung thư cao hơn người có nhiều sinh tố D.  

Như ở Norway, có nhiều county, những county ở cực 
Bắc thì tỷ lệ ung thư cao hơn vùng county phía nam, 
nơi mà người ta giầu sinh tố D hơn người cực bắc. 
Ngoài ra, còn có ảnh hưởng của thời tiết: Mùa đông ít 
ánh nắng mặt trời, nên số người bị ung thư tăng lên rất 
nhiều, Mùa hè thì giảm đi. Điều quan trọng là nếu 
dùng sinh tố D trong việc điều trị thì hy vọng khỏi bệnh 
càng cao.  

-H: Cám ơn bác sĩ. Mong rằng đây là một khám phá 
mới đem lại nhiều hy vọng cho những người mắc phải 
cơn bệnh của Thần Chết này. 

 

An Sinh Xã Hội 
 

 
 
 
 
 

Nội các chính quyền Hòa Lan thời gian vừa qua đã đệ trình quốc hội kế hoạch về thuế cho tài khóa năm 2012. 
Một số biện pháp được đề ra nhằm vào những mục đích dưới đây: 
- đơn giản hóa hệ thống thuế, 
- thay đổi những thuế cho xe hơi, 
- chống nạn gian lận thuế, 
- và củng cố ngân sách. 
 
Đơn giản hóa hệ thống thuế 
 
Để đơn giản hóa hệ thống thuế, 7 trong số 22 loại thuế quốc gia (rijksbelastingen) sẽ được bãi bỏ. Đó là những 
loại thuế sau đây: 
 
- verpakkingenbelasting, 
- afvalstoffenbelasting, 
- grondwaterbelasting, 
- de verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, 
- de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, 
- de belasting op leidingwater, 
- en het Eurovignet. 
 
Khoản khấu trừ thuế cho những nhà kinh doanh (zelfstandigenaftrek) sẽ chỉ còn lại 1 khoản 
khấu trừ căn bản (basisaftrek) là € 7.280,- thay vì 8 khoản khấu trừ tính theo tỷ lệ tiền lời từ 
doanh nghiệp (winst uit onderneming) như hiện nay. 
 
Biện pháp khuyến khích người lớn tuổi (tiếp tục) làm việc cũng thay đổi. Hai khoản khấu trừ cho người cao niên 
“arbeidskorting voor ouderen” và  
 “doorwerkbonus” sẽ được thay thế bằng “werkbonus”. 

 
KẾ HOẠCH THUẾ NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ HÒA LAN 
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“Werkbonus” (tối đa € 3.000,- một năm) dành cho những người cao niên (62+) có thu nhập thấp được trừ vào 
thuế lương bổng hàng tháng sẽ làm số lương sau khi trừ thuế (nettoloon) của họ cao hơn. Không phải xin lại 
mỗi năm khi khai thuế thu nhập (inkomstenbelasting) như khoản “doorwerkbonus”. 
 
Ngoài ra những quy định “spaarloonregeling” và  
“levensloopregeling” sẽ bị bãi bỏ. Thay thế vào đó là “vitaliteitsregeling”. Việc bãi bỏ  
 
“spaarloonregeling” và “levensloopregeling” được áp dụng trong thuế lương bổng (loonheffingen) sẽ giảm đi phí 
tổn hành chánh cho những người chủ (werkgevers).“Vitaliteitsregeling” áp dụng trong thuế thu nhập 
(inkomstenbelasting) là một khoản khấu trừ 
thuế tối đa là € 5.000,- một năm (số tiền tối đa được “để dành” là € 20.000,-).Hầu như mọingười 
 (werknemers, werkgevers, ondernemers …) đều  
được sử dụng quy định này, không như 
 “spaarloonregeling” và “levensloopregeling” chỉ dành  
cho những công nhân viên (werknemers). 
 
Thay đổi thuế xe hơi 
 
Những năm gần đây vấn đề thải khí CO2 của xe hơi do những biện pháp khuyến khích của 
chính phủ đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng nếu tiếp tục với những biện pháp khuyến khích như 
hiện nay, chính phủ vào năm 2015 sẽ thất thu một số tiền thuế là 600 triệu euro. 
 
Để tiết kiệm ngân sách đồng thời vẫn khuyến khích những công ty sản xuất xe hơi tiếp tục đưa ra thị trường xe 
hơi tiết kiệm nhiên liệu, chính phủ sẽ có những biện pháp như sau: 
 
■ Hạ thấp hơn mức độ thải CO2 trong việc ấn định thuế BPM (Belasting van personenauto’s 
en motorrijwielen) và tính vào thu nhập việc sử dụng xe hơi cho việc riêng (bijtelling privégebruik auto). 
■ Phụ thu về dầu cặn trong thuế BPM (dieseltoeslag in BPM) sẽ được tính theo mức độ thải khí CO2. 
■ Bãi bỏ việc miễn thuế xe có động cơ (MB: motorrijtuigenbelasting*) cho những xe hơi rất tiết kiệm nhiên liệu từ 
1-01-2014. Những xe với độ thải khí C02 dưới 50gr/km được miễn thuế đến hết 2015. 
* Trước đây thường gọi là thuế đường (wegenbelasting). 
 
Chống gian lận thuế  
 
Gian lận thuế không những làm tổn hại ngân sách quốc gia mà gián tiếp hay trực tiếp cũng ảnh hưởng đến 
những công dân khác thi hành nhiệm vụ đóng thuế. Để chống việc gian lận thuế hiệu quả, chính phủ đã đưa ra 
một số biện pháp dưới đây: 
 
■ Trong tương lai Sở Thuế chỉ sử dụng một số băng để trả thuế và những khoản phụ cấp. Lý 
do là trong thời gian vừa qua, một số người bất hảo đã mạo danh người khác để xin những 
khoản trả lại thuế tạm thời (voorlopige teruggaaf) hoặc những khoản phụ cấp (toeslagen) trả 
vào số băng của chính họ! 
■ Chính phủ sẽ cho sử dụng rộng rãi hơn hệ thống tự động nhận ra bảng số xe (ANPR: 
automatic number plate recognition/automatisch nummerplaatherkenning) trong việc truy tầm 
những người thiếu thuế. Hiên nay hệ thống này chỉ được sử dụng cho việc thu thuế xe 
(motorrijtuigenbelasting). 
■ Tiền phạt cho việc lạm dụng, gian lận về những khoản phụ cấp (toeslagen: huur-, zorg-, 
kinderopvangtoeslag…) sẽ được tăng lên. Chẳng hạn tiền phạt cho việc không cung cấp hoặc cung cấp tin tức 
trễ về những khoản phụ cấp sẽ tăng từ € 1.500,- đến € 4.920,-. 
 
Cuối cùng để tiết kiệm ngân sách, nội các đã thay đổi một số quy định về những khoản khấu 
trừ thuế liên quan đến con cái. Chẳng hạn cha mẹ sẽ chỉ được sử dụng khoản khấu trừ phí tổn cấp dưỡng cho 
con (kosten voor levensonderhoud van kinderen) đến tuổi 21, thay vì đến tuổi 30 như hiện nay. 
 
V.T. Hoang 
(Tạm dịch những tin tức trên trang mạng: 
www.rijksoverheid.nl. Nếu cần qúy vị có thể tham 
khảo thêm tin tức chi tiết trên trang mạng này) 

 
 

http://www.rijksoverheid.nl
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Quỳnh Anh 

Mùa đông có thể trở thành thời gian kinh khủng nhất 
của làn da bạn nếu bạn không biết cách chăm sóc. 
Bạn gái hãy cùng cập nhật những kiến thức cơ bản 
nhất để có làn da mịn mướt đáng mơ ước cho mùa 
khô hanh!  

1. Đừng bỏ quên kem chống nắng 

Mặt trời không còn rực rỡ gắt gỏng như tháng 7 không 
có nghĩa là bạn cất lọ kem chống nắng vào tủ. Bạn có 
thể sử dụng kem chống nắng với SPF 15 để bảo vệ 
làn da khỏi tia cực tím. 

2. Uống nước đều đặn 

Mùa đông trời lạnh, bạn sẽ lười uống nước hơn mùa 
hè, thậm chí thay nước lọc bằng các thứ cafe hoặc 
chocolate nóng. Tuy nhiên để có làn da và sức khỏe 
tốt, hãy thử thay đồ uống chứa đầy cafein và đường 
bằng một ly trà thảo dược ấm, nhấm nháp thường 
xuyên sẽ cho bạn năng lượng cả ngày, giúp làn da 
cũng khỏe mạnh và dẻo dai hơn, tránh bị khô và xám 
xịt. 

3. Tẩy tế bào chết thường xuyên 

Mùa đông làm cho tế bào chết của bạn bong ra nhiều 
hơn do tính chất thời tiết quá khô và thiếu nước. Vì thế 
mà nhiều người còn ví von mùa đông như cái "máy 
sấy" của thiên nhiên. Làn da của bạn bị xỉn màu, 
không mịn màng, xuất hiện nếp nhăn cũng vì tế bào 
chết.  

Vì thế, mùa đông bạn không nên bỏ qua bước này. 
Lựa chọn một tuýp kem tẩy tế bào chết phù hợp với 
loại da để nhẹ nhàng lấy đi lớp da chết, làm khô 
thoáng lỗ chân lông, giúp da mượt mà và rạng rỡ hơn. 

4. Làm ẩm da 

Đối mặt với xu hướng khô da vào các tháng mùa 
đông, bạn nên đổi loại kem dưỡng da có nhiều hơn 
các thành phần dưỡng ẩm để bảo vệ làn da khỏi gió 
hanh và khô. Bạn cũng có thể sử dụng thêm huyết 
thanh chứa tinh chất dưỡng ẩm cao vào ban đêm.  

 

 

 

 

Đừng bỏ quên đôi môi và chân tay vì vùng da này 
cũng rất dễ bị khô, nẻ khó chịu. 

Bí quyết gìn giữ nét trẻ đẹp ở tuổi trung niên 

Đa số phụ nữ chấp nhận sự lão hóa da như một quy 
luật tự nhiên tất yếu. Một số khác lại luôn cố gắng che 
đi dấu hiệu tuổi tác này. Họ cố gắng làm chậm quá 
trình lão hóa bằng việc loại bỏ các nếp nhăn trên 
khuôn mặt và nhuộm tóc. Ngày nay, những sản phẩm 
kem dưỡng da chống lão hóa, đồ trang điểm, kết hợp 
với chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ hợp lí và việc luyện 
tập thể thao đều đặn có thể giúp phụ nữ trông trẻ hơn 
đến chục tuổi. 

Tập thể dục đều đặn 

Theo các chuyên gia, tập thể dục thể thao thường 
xuyên sẽ làm trẻ hóa cơ thể. Các môn thể thao như 
bơi lội, đi bộ, đạp xe, chèo thuyền không những giúp 
giữ dáng và khiến cơ thể trở nên dẻo dai, mà còn làm 
giảm bớt sự căng thẳng mệt mỏi, nhờ đó lúc nào trông 
bạn cũng sẽ thật rạng rỡ. 

Tập luyện thể thao đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc hạn chế tình trạng huyết áp cao ở độ tuổi trung 
niên và giúp tăng cường sức đề kháng.  

Uống nhiều nước 

Uống nhiều nước sẽ giúp cung cấp đủ độ ẩm cần thiết 
cho da. Nếu bạn không uống đủ nước, da sẽ bị khô và 
bong tróc. Làn da đủ độ ẩm là làn da khỏe mạnh và 
giúp bạn trông trẻ hơn.  

Chế độ ăn kiêng hợp lý  

Hãy ăn nhiều hoa quả và các loại rau củ. Nhiều người 
cho rằng ăn rau và hoa quả cũng phần nào làm tăng 
cân và họ nhịn ăn vì sợ béo, nhưng đây là một suy 
nghĩ sai lầm. Bởi lẽ nếu không bổ sung dưỡng chất từ 
hoa quả tươi và rau củ, cơ thể sẽ bị thiếu các chất 
vitamin cần thiết, và rất có thể sẽ khiến bạn trông già 
trước tuổi.  

Ngủ đủ giấc 

Theo những nghiên cứu về làm đẹp của các chuyên 
gia, phụ nữ ở độ tuổi trung niên cần phải ngủ từ 7 đến 
9 tiếng mỗi đêm. Giấc ngủ giúp điều hòa quá trình trao 
đổi chất và giảm quầng thâm mắt và bọng mắt.  

Trang Bạn Gái  

Bí quyết cho làn da mùa đông vẫn mịn đẹp 
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Kem chống nắng 

Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi ánh nắng 
mặt trời. Tia cực tím sẽ làm da lão hóa sớm. Nếu bạn 
có việc phải ra ngoài trời nắng, hãy sử dụng kem 
chống nắng, mặc áo dài tay và bôi kem dưỡng ẩm cho 
da.  

Nói không với thuốc lá   

Thuốc lá không những làm hại sức khỏe mà còn gây 
ra hiện tượng lão hóa sớm. Hút càng nhiều thuốc, làn 
da sẽ càng xuất hiện nhiều nếp nhăn.  

Làm đẹp mái tóc  

Hãy tìm cho mình một nhà tạo mốt tóc chuyên nghiệp. 
Rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên thấy phiền muộn vì 
mái tóc lấm tấm bạc khiến họ cảm thấy mình đang già 
đi. Lời khuyên cho họ là hãy nhờ chuyên gia tạo mẫu 
tóc tư vấn tạo kiểu tóc hợp thời và nhuộm màu phù 
hợp với làn da. Tốt nhất, cứ khoảng 1 đến 2 tháng bạn 
nên đến tiệm để sửa sang mái tóc một lần.  

Làm trắng hàm răng 
 
 Cà phê và trà sẽ làm cho răng bị ố và xỉn màu. Hãy 
đến gặp nha sĩ để tẩy trắng răng hoặc sử dụng các 
sản phẩm làm trắng răng để có một hàm răng trắng 
bóng và nụ cười tươi trẻ.  
 
Kem dưỡng, sữa rửa mặt chống lão hóa  

Việc sử dụng các sản phẩm chống lão hóa hàng ngày 
sẽ khiến ít người có thể đoán được tuổi tác thật sự 
của bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia chánh 

Bò kho không 
cần lò nướng 
 

Cách làm rất dễ không cần lò nướng hay lò sấy gì cả. 
Chỉ dùng nồi và phơi nắng độ 1 ngày là khô queo. 
Mình không có nhiều thời gian nên phải chia ra mỗi 
ngày 1 bước... 
Nguyên liệu : 

800g thịt bò ( lựa loại có sớ thịt dài không cần mua thịt 
loại đắt tiền đâu ) 

Gia vị 1 (ướp ban đầu ) : 

2 muỗng canh bột ngũ vị hương 
1 muỗng cà phê muối 
1 muỗng canh bột nêm bò ( hay 1 viên nấu suop vị bò 
) 
1 muỗng cà phê ớt bột ( hay thay bằng ớt tươi bằm ) 
1 muỗng canh đường 
1 muỗng canh bột cà ry hay thay bằng bột nghệ cũng 
được 

Gia vị 2 (ướp lúc sau ): 

1 muỗng canh vung đường, 1 muỗng canh tương ớt, 1 
muỗng canh ớt bằm, 1 muỗng canh nước mắm ngon. 

Thực hiện : 

Bước 1: 

Thịt bò nếu mua nguyên miếng thì cắt từng lát mỏng 
theo chiều dài của sớ thịt ướp với phần gia vị 1 trộn 
đều và đậy lại cất vào tủ lạnh ướp cho thấm khoảng 
vài giờ.  

Bước 2 : 

Kiểm tra thịt đã thấm gia vị, các bạn thấy thịt tiết ra 
chút nước. Thêm chút xíu nước và bắt lên bếp đậy 
nắp nấu khoảng 5 đến 10 phút thấy thịt săn lại và chín 
( không mềm ). Tắt bếp và vớt thịt ra rổ cho ráo. Nếu 
các bạn không có thời gian làm ngay thì cất vào tủ 
lạnh vài giờ hay qua đêm thịt tự động khô ráo.  

Bước 3: 

Mang thịt ra dùng chảy giã mềm. Cho vào nồi và ướp 
cùng gia vị 2 trộn đều Cho vào nồi dùng đũa muỗng 
trộn đều sau đó cho lên bếp xào sơ sơ thấy đáy nồi 
chuyển màu là tắt bếp chờ đó chút nguội thì cho ra vỉ 
(sàn, nia ) dàn đều ra và phơi nắng. Khi thịt khô ráo 
khi nào vừa ý, thì cho vào hộp/túi cất vào tủ lạnh ăn từ 
từ  

Lôøi nhaén !!! 

Khoâng coù ngöôøi phuï nöõ naøo xaáu. 

Chæ laø ngöôøi phuï nöõ ñoù khoâng bieát 
caùch laøm ñeïp cho chính mình ? 

Haõy ñeán vôùi trang Baïn Gaùi VNNS 
seõ giuùp caùc baïn laøm ñieàu ñoù nheù. 
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CHẲNG HỀ SỢ CHUỘT 

 Một anh chàng hỏi người bạn mới cưới vợ: 
- Cậu đã gặp vợ cậu trong hoàn cảnh như thế nào? 
- À, hôm ấy trên tàu điện ngầm, cô ấy đứng cạnh tớ, 
tớ liền bất ngờ kêu lên "con chuột kìa" và cô ấy liền 
nhảy dựng lên cổ tớ. Thế là sau đấy vài tháng chúng 
tớ cưới nhau . 
- Nhưng thực ra chẳng có con chuột nào chứ gì?- anh 
bạn tinh quái nháy mắt. 
- Đúng vậy. Thế nhưng sau này tớ mới biết rằng cô ấy 
cũng chẳng hề sợ chuột! 
  

LÃNG MẠN 

 Hai người bạn hỏi thăm nhau :  
- Tối qua, cậu đến nhà nàng chơi vui vẻ chứ?  
- Ừ, tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca và cô 
ấy ném xuống cho 
tớ một cành hoa...  
- Lãng mạn quá, thế còn đầu cậu bị sao thế?  
- À... vì cô ấy đãng trí không... rút cành hoa ra khỏi lọ! 
                          

ẢO  ẢNH 

- Nàng đẹp thật anh ạ , thân hình tuyệt vời , khuôn mặt 
trong sáng như thiên 
thần , đúng là 1 ảo ảnh . 
- Anh dùng chữ sai rồi , ảo ảnh là những gì ta trông 
thấy mà không thể nắm bắt 
hoặc sờ mó được ... 
- Ấy , ấy ... chính là nàng !!! 
  

CÁCH LÀM “REGIME” RẤT TỐT  

 Hai bà béo tốt ngồi nói chuyện về “régime” , một bà 
mập khoe :  
- Ông bác sĩ  khuyên tôi mỗi ngày nên cỡi ngựa chừng 
4 tiếng đồngg hồ cho gầy bớt đi!  
Bà mập thứ hai sáng mắt hỏi :  
  
   - Thế kết quả tốt chứ ?  
      - Tốt lắm, vì chỉ trong vòng 1 tuần lễ mà con ngựa 
sút mất 10 ky lô! 
 
 
 

 
 
 
 
TINH MẮT  

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

SỢ NÓI XẤU  

 Hai bà bạn ngồi nói chuyện, bà Tư chép miệng :  
- Cái bà Hòa nổi tiếng là lắm mồm, lắm miệng, lại 
chuyên môn chê bai, dèm pha và nói xấu ngừơi khác, 
thế mà hôm qua bà cũng can đảm ngồi nói chuyện với 
bả suốt cả buổi tối, tôi cũng phục bà thật !  
Bà Tám thở dài :  
- Tôi cũng biết thế , nhưng vì bà ta chuyên môn nói 
xấu sau lưng người ra trước, nên tôi sợ quá không 
dám đi về !  
   

LỜI KHUYÊN CHÂN THẬT  

  Ngọc Toét sắp sửa lấy chồng, cô ngồi khoe với đám 
bạn :  
- Vị hôn phu của tớ  “ga lăng”  lắm, khen tớ vừa khéo 
tay lại vừa xinh đẹp...  
Một cô trong bọn cho ý kiến :  
 - Vậy thì bồ nên cẩn thận đấy, vì chưa cưới mà hắn 
đã lòi cái đuôi nói dối ra rồi!  
 
  KHÔNG SAO CẢ  
  4 giờ  sáng, Tư Khờ nhận đươc cú điện thoại của 
ông hàng xóm:  
- Con chó nhà anh làm sao mà tru tréo sủa suốt đêm 
như chết cha chết mẹ vậy ?  
Ngày hôm sau, cũng 4 giờ sáng, Tư Khờ phôn lại:  
- Con chó nhà tôi không sao cả, vì ban ngày thì nó 
ngủ!  
   

GÍA TRỊ CỦA TÌNH YÊU  

Hai ngừơi bạn ngồi nhậu nhẹt, anh  Tư  cho bạn xem 
chiếc nhẫn hột xòan to tướng mà anh mới mua tặng 
để vị hôn thê, anh Năm góp ý kiến:  
- Tôi nghĩ anh nên tặng cho cô ta chiếc xe Mercedes 
có phải là rẻ tiền mà cô ta thích hơn không?  
Anh Tư  thở dài:   
- Tôi cũng biết thế, nhưng mà làm sao tìm ra chiếc 
Mercedes giả đây? 

Cười chút chơi 
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Khi trả tiền báo xin quí vị lưu ý:Ghi đầy đủ , Tên người nhận báo , địa chỉ , số độc giả. 

Số ngân hàng Cộng Đồng : Bank nr: 815519745 t.n.v. AVVN 
 

Trang Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm (8 số báo) 

Trang ngoài bìa sau Hình màu €150 €800 
Trang trong bìa sau Trắng đen 100 600 
1/2 trang trong Trắng đen 50 300 
1/4 trang trong Trắng đen 25 200 
1/8 trang trong Trắng đen 15 150 
 

Giá biều quảng cáo trên báo VNNS năm 2010 

Ban tổ chức hội xuân 
Nhâm Thìn 2012 

 
Chân thành cảm tạ quý hội đoàn, nhân sĩ 
đã giúp đỡ trong việc tổ chức gồm các ban 
tếtổ, trang trí, kỹ thuật, an ninh, y tế, tiếp 
tân, bán vé vào cửa và vé số, phụtrách các 
gian hàng, và võ đường Hưng Đạo,toán lân 
Văn Lang, anh Chương, chị Châu, cháu Phi 
Yến, anh Ngọc Được, chị Yến Xuân cùng 
tất cả quý anh chị trong ban nhạc Rạng 
Đông đã tích cực đóng góp cho chương 
trình của ngày hội xuân vừa qua tại 
Arnhem. 
Đặc biệt ban tổ chức ghi nhận tấm thịnh 
tình của quý ân nhân sau đây đã đóng góp 
tài chánh cho ngày hội xuân: 
- Chị Tuyết Lê: 100 euro (trúng giải nhì xổ 
số) 
- Chị Cảnh (Venlo): 50 euro (trúng giải ba 
xổ số) 
- Chị Ký: 30 euro 
- Anh Chương: 50 euro (tiền di chuyển) 
- Chị Châu: 50 euro (tiền di chuyển) 
- Anh Ngọc được: 50 euro (tiền di chuyển) 
- Chị Yến Xuân: 50 euro (tiền di chuyển) 
- Anh Quốc Hùng: 50 euro (tiền di chuyển) 
 

Ban Tổ chức Cảm Tạ 
 

  Cộng Đồng VNTNCS tại Hòa lan 
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 25-11-2011 đến 19-01-2012
stt N.trả tiền Tên vùng S. độc giả s. tiền ghi chú 

1 06-12-11 VD Tran Hoorn 588 30 
2 08-12-11 Dinh Van Ly Spijkenisse 742 35 (ngưng báo năm 2012) 
3 08-12-11 C.H. Bui Uitgeest 93 100 3 năm báo + 10 
4 12-12-11 X.P. Vo Spijkenisse 178 30 
5 13-12-11 Bui T.N. Purmerend 50 30 
6 14-12-11 Le Ngoc Bich Delft 697 60 2 năm báo 
7 19-12-11 Tong Minh Hoang s-Gravenhage 137 30 
8 20-12-11 Vo Hong Vang Nieuwegein 203 30 
9 25-12-11 Fam. Cường & Bình Ede 810 50 20 ủng hộ 
10 27-12-11 Nguyễn Nhựt Quang Moordrecht 597 50 
11 28-12-11 Dinh Ngoc Hien Nieuw-Vennep 101 30 
12 28-12-11 Nguyen V.T. Hoorddorp 705 30 
13 30-12-11 Nguyễn Văn Tiếng Goes 560 30 
14 02-01-12 Nguyen T.C.V. Echt 761 30 
15 02-01-12 Vertaal bureau Vietnam Leiden 1 55 1 năm báo + quảng cáo 
16 02-01-12 Nguyen Hong Son Schijndel 296 30 
17 03-01-12 Vy Van Vuong Eindhoven 693 60 2 năm báo 2011+2012 
18 04-01-12 Phan T. Giang Van Hoorn 58 30 
19 04-01-12 Trang Van C. Bergen op Zoom 238 30 
20 05-01-12 Nguyen Thi Kieu Nuong Oss 795 30 
21 05-01-12 Thong Cong Thanh Spijkenisse 640 30 
22 06-01-12 Tran Van Nam Drunen 267 30 
23 06-01-12 Ngô Thụy Chương Hoorn 61 60 2 số báo "extra" 
24 10-01-12 Le Thi Ngu Utrecht 46 30 
25 12-01-12 Bui Thi Thanh Nga Nijmegen 716 30 
26 14-01-12 Truong Thi Bach Tuyet Nijmegen 802 30 
27 14-01-12 Pham Ngoc Ninh Cuijk 293 50 20 ủng hộ 
28 14-01-12 Fam. Phuong Mai Alkmaar 808 50 20 ủng hộ 
29 16-01-12 Ngo T.M. Zwolle 434 100 3 năm báo + 10 
30 16-01-12 Nguyen Y Binh Heerhugowaard 82 50 20 ủng hộ 
31 17-01-12 Le Hoang Lan Nijmegen 386 30 
32 14-01-12 Hội Cưu QN. VNCH / Bỉ Brussel 815 50 
33 18-01-12 Vu Dinh Tho Alphen a/d Rijn 123 30 
34 18-01-12 Quanh T.L. Hue Arnhem 801 30 
35 19-01-12 Le Kim Tuyet Nijmegen 763 30 

Lá Thư Tòa Soạn 
Mùa xuân mới lại trở về với chúng ta, ban biên tập VNNS kính chúc qúy độc giả, qúy thân hữu một năm mới tràn 
đầy hạnh phúc và thành công trong năm Nhâm Thìn 2012. 
Trong thời gian qua chúng tôi nhận được nhiều khích lệ từ một số độc giả, số cộng tác viên đông đảo hơn trước 
và số độc giả gia tăng. Những yểm trợ tinh thần đó là những động lực thúc đẩy anh em ban biên tập cố gắng 
nhiều hơn nữa để gây dựng VNNS càng ngày càng phong phú hơn.  

Chúng tôi không quên cám ơn các đồng hương không những tiếp tục đặt mua báo, còn ủng hộ thêm tài chánh 
để chúng tôi có thêm phương tiện tạo dựng tờ báo ngày càng tốt đẹp từ nội dung tới hình thức. 

Ban biên tập VNNS mong mỏi quý vị tiếp tay với chúng tôi bằng cách vận động thân nhân, bạn hữu đặt mua 
VNNS để VNNS sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mọi gia đình chúng ta. 

Số báo 247 với chủ đề Quê Hương sẽ được phát hành vào tháng 3 năm 2012, chúng tôi mong mỏi được sự 
đóng góp của quý vị. Bài viết xin gửi về toà soạn trước ngày 02-03-2012 theo địa chỉ e-mail sau đây: 
 ngothuychuong@gmail.com. 
Trân trọng, 
BBT/VNNS  
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