
         Việt Nam Nguyệt San • 247 • 3.2012                                                                                                                              2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan Điểm 

Mùa Giáng Sinh 

 

 

VNNS • số 247 • tháng 3 năm 2012 

Mục Lục 

 
3 Quan điểm • Quê hương và ta 

 

4 Chủ đề • Quê Hương 

Tiếng Huế của tôi • Miếng ăn, đệ nhất khoái • Hính 

ảnh quê hương qua ca dao 

 

10 Phiếm luận • “Nói chuyện với ông Năm Chuột” 

 

11   Tin Tức • Tin sinh hoạt Cộng Đồng • Tin Hòa Lan 
       • Tin Thế giới • Tin Việt Nam 
 
24 Truyện • Về quê • Giấc mơ hồi hương • Cành bông 

hồng héo lá 
 

30   Vườn thơ • Hoài Tâm Niệm • Tùng Nguyên 
         • Nguyễn Trân • Phạm Hồng Ấn • Đỗ Phong Châu  
         • Trần Việt Bắc  • Miên Thụy 

31  Văn • Việt Khang • Du ca Nguyễn Đức Quang 
       • Đảng Cộng Sản đưa dân tôi đến bờ vực thẵm 
       • Ngày của lình   
 
42    Du lịch • Lissabon 

                               
46    Sức khoẻ • Bệnh loãng xương 
 

47   An Sinh Xã Hội • Thuế thu nhập VLAKTAKS 

 

50   Trang Bạn gái • Trị mụn bằng nước chanh                                            

 

51   Gia Chánh • Bánh cuốn thịt nướng  

 
52   Vui Cười 

 

53   Lá thư tòa soạn  

 

55   Nhạc • Nguyễn Quyết Thắng 

 

 
Việt Nam Nguyệt San 

Cơ Quan Ngôn Luận CĐVNTNCS/HL 
Vietnam Magazine 

Tijdschrift van de Vietnamese Vluchtelingen in 

Nederland.www.congdonghoalan.com 

 

 

Ban Quản Trị VNNS 
Stationsweg 46 

2131 XD Hoofddorp Nederland 

Email: dtnguyen@congdonghoalan.com 

 

Telefoon: +31 (0)23-5640166 

Bank nr: 815519745 t.n.v. AVVN 

 

 

 
Chủ nhiệm 

Nguyễn Đắc Trung 
 

Chủ bút 
Ngô Thụy Chương 

 
Thủ Quỹ 

Nguyễn Hữu Phước 
 

 Kỹ thuật & Phát hành 
Nguyễn Quang Kế 

 

Với sự cộng tác của 
Đắc Khanh • Đào Quốc Bảo • Đinh Ngọc Hiền 
• Đỗ Văn Bùi • Hoài Tâm Niệm • Huỳnh Long 
Trị • Lê Quang Kế • Mây Lang Thang • Miên 

Thụy • Nguyễn Liên Hiệp • Nguyễn Phú Thứ • 
Nguyễn Quyết Thắng • Ông Năm Chuột • 

Phương Vy • Tam Hợp • Thi Lan Thảo • Thu 
Giang Vũ • Tiểu Yến Tử • Tuyết Lê • Tyna • Ý 

Nga 

 

 

 Lập trường 
Chống bạo quyền độc tài cộng sản Hà Nội • Ủng hộ mọi tổ chức quốc gia tranh đấu cho tự do dân chủ của 
dân tộc 

 
Chủ trương      
Bảo tồn và phát huy văn hoá Việt • Duy trì và phát triển tình cảm tốt đẹp sẵn có giữa cộng đồng VNTNCS và 
nhân dân Hoà Lan • Tăng cường tính đoàn kết trong cộng đồng người Việt TNCS tại Hoà Lan • Khuyến khích 
và nâng đỡ người Việt hội nhập vào cuộc sống tại Hoà Lan 

 

http://www.congdonghoalan.com/
mailto:dtnguyen@congdonghoalan.com


         Việt Nam Nguyệt San • 247 • 3.2012                                                                                                                              3 
 

 Quan điểm

 

 

Nhạc sĩ Chung Quân khi nghĩ về quê hương đã viết:”Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lơ 
lững vờn quanh, êm xuôi về Nam…”. Lời nhạc nhẹ nhàng nhưng diễn tả đầy đủ hình ảnh êm đềm của quê 
hương, gợi lại cho ta biết bao kỷ niệm luyến thương. Ðối với người Việt tha hương, hính ảnh ấy lại đậm đà dịu 
ngọt hơn nữa khi nghĩ về quê nhà và bồi hồi nhớ đến những kỷ niệm xưa. 

Miền Bắc với vịnh Hạ Long hùng vĩ, với núi Tản sông Đà đẹp như một bức tranh sơn thủy. Một thành Thăng 
Long ngàn năm văn vật còn in dấu bao chiến cộng oai hùng của dân tộc Việt. 

Rồi miền Trung êm đềm cổ kình đã quyến rũ bao người khi dừng chân đến chốn kinh đô. Một người bạn văn, 
Tôn Nữ Nguyễn Ngọc Cần khi nói về Huế đã viết:”…thành phố có giòng sông Hương nước chảy êm đềm, như 
vải lụa uốn lượn quanh co, có núi Ngự Bình văng vẳng tiếng thông reo khi gió nổi, có đền đài lăng tẩm, có nội 
thành cổ kính, có giọng nói đặc biệt có một không hai và những từ ngữ ... không ở mô có hết”. Đấy Huế đẹp và 
dễ thương như vậy đó, hỏi ai xa quê mà không nhớ. 

Xuôi Nam bạn sẽ đến miền đất trù phú có những đồng lúa thẳng cánh cò bay, vườn cây trĩu nặng trái ngọt 
hương thơm, dòng sông mầu mỡ phù sa giàu cá tôm đủ loại, có hàng dừa thẳng tắp bờ ao và tiếng ầu ơ giữa 
buổi trưa hè hay tiếng chuông chùa ngân vang trong buổi hoàng hôn. 

Nhưng những hình ảnh đó giờ đây chỉ còn trong mộng tưởng. Kể từ khi đất nước bị thống trị bởi người cộng 

sản nhu nhược yếu hèn, quê hương ta đã và đang vỡ tan từng mảnh, chủ quyền tổ quốc bị đe dọa. 

Hay nghe sau đây lời nhạc bi thiết của chàng nhạc sĩ trẻ Việt Khang để thấm thía niềm đau mất nước: 

…. 

Giờ đây…Việt Nam còn hay đã mất? 

Mà giặc Tầu ngang tàng trên quê hương ta? 

Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội 

Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tầu. 

Là một người con dân Việt Nam, 

Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, 

Người người cùng nhau đứng lên!  

Đáp lời sông núi. 

 

Nhưng lịch sử tự nó không thể lật sang trang mới, lịch sử chỉ có thể chuyển mình do chính bàn tay của toàn 
khối dân Việt trong cũng như ngoài nước. 

- Ðộc lập, tự chủ không có nghĩa là trông chờ ngoại bang ban phát. 
- Dân chủ, tự do không phải là ngửa tay xin xỏ kẻ thù. 

 
Ðây chính là lúc những ngưòi con yêu của tổ quốc hãy đoàn kết lại, sát vai nhau, tay nắm tay cùng quyết tâm 
đòi lại quyền sống cho dân tộc, mang lại tự do cho con người và cùng nhau xây dựng lại một quê hương thanh 
bình, hạnh phúc.  

Chương Ngô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quê hương và ta 
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Tiếng Huế của tôi 

Tôn Nữ Nguyễn Ngọc Cần 
 
Tôi sinh ra ở Huế, thành phố có giòng sông Hương 
nước chảy êm đềm, như vải lụa uốn lượn quanh co, 
có núi Ngự Bính văng vẳng tiếng thông reo khi gió 
nổi, có đền đài lăng tẩm, có nội thành cổ kình, có 
giọng nói đặc biệt có một không hai và những từ 
ngữ ... không ở mô có hết !! 
 

 

                                        Sông Hương 

 

Năm 8 tuổi tôi vô Saigon học. Tôi còn nhớ miết, dù 
đã mấy mươi năm qua, ngày đầu tiên đi học ở 
trường Colette. Hôm đó giờ Việt văn, tập đọc, học 
trò phải đọc lớn tiếng một bài học, tới phiên tôi, với 
giọng Huế đặc sệt của con bé lớn lên ở miền Trung, 
tôi chăm chỉ đọc, để tỏ ra là mính cũng biết đọc 
không thua ai. Rứa mà cả lớp ôm bụng cười ồ, lúc 
đầu tôi không hiểu tại răng bạn bè lại cười, tôi càng 
chăm chỉ cố đọc chừng mô thí các bạn lại càng cười 
rộ chừng nớ, tôi rớm nước mắt, nhín cô giáo để cầu 
cứu, thí ngay cả mặt cô giáo lúc nớ, cũng ... nhăn 
răng ra mà cười tôi. Trong đầu óc của con bé 8 tuổi 
lúc nớ, lẫn lộn những cảm nghỉ vừa buồn tủi, vừa ốt 
dột , vừa tức tối ... Chỉ trong vài giây đồng hồ thôi, 
tôi bổng hiểu là tôi bị cười là ... tại cái giọng Huế của 
tôi. Tôi tự quyết định không đọc nửa, ngồi xuống xếp 
sách lại. Cô giáo lúc nớ - tôi nghỉ - phải binh tôi chứ 
và la các bạn không được chọc tôi, rứa mà trái lại, 
Cô bắt tôi phải đọc tiếp tại Cô chưa cho phép tôi 
ngừng. Tôi nổi cục lì, cái mặt sất lên, trả lời "đọc rứa 
đủ rồi ". Cả lớp lại cười rộ lên, có lẻ không hiểu tôi 
nói chi. Tôi muốn oà khóc, nhưng cố nuốt nước mắt, 
nhứt định không để cho tụi hắn thấy sự uất ức của 
mình. Ừ thí tôi người Huế, dĩ nhiên nói tiếng Cha 
sinh Mẹ đẻ của tôi. Mắc mớ chi mà tụi hắn cười tôi, 
tụi hắn không hiểu tiếng Huế là tụi hắn đầu óc hẹp 
hòi, tôi không được khóc, phải tỏ ra mính ... hơn tụi 
hắn. Nghỉ rứa, tôi nhín cô giáo, cái mặt tôi hất lên, 
để ra vẻ là tôi ... không sợ chi ai hết !! Cô giáo bắt tôi 
đọc tiếp, được, tôi sẽ đọc, nhưng tôi đổi giọng ngay 
lập tức, tôi như muốn bao chung quanh mính một 
lớp vỏ dày để không bị ai chọc, ai cười mính nữa 

hết. Tôi tiếp tục đọc lớn tiếng, nhưng với giọng Nam. 
Chắc lúc nớ tiếng Nam giả giọng của tôi  nghe…quái 
đản lắm, ví bạn bè cũng cứ trố mắt ra và ôm bụng 
cười! Con bé con 8 tuổi ngày nớ nghỉ "tụi mi có cười 
thí cũng là cười cái giọng Nam của tụi mi, chứ tụi mi 
không còn dịp mô để mà cười giọng Huế của tao 
nửa hết " . 

 
Từ giây phút đó trở đi, giọng Huế tôi chỉ dành để nói 
trong gia-đính, còn ra đường tôi đổi giọng, nói 
chuyện với người Nam thí tôi giả giọng Nam, với 
người Bắc thí tôi giả giọng Bắc, cái giọng lớ lớ chắc 
không giống ai, và đôi khi dù giọng Nam hay giọng 
Bắc, lâu lâu tôi cũng quên, vẫn còn dùng những từ 
ngữ của người Huế - cái thoạ, cái thúng, .. , tại răng 
vậy? - làm các bạn đôi khi cũng ngớ mặt ra, hỏi lại 
tôi nói cái gì?  
 
               Năm 18 tuổi,qua Pháp học.Tôi ở thành phố  
Grenoble,Tết đến các bạn VN tổ chức văn nghệ Tết, 
qua tên tôi, biết tôi là nguời Huế, họ yêu cầu tôi làm 
xướng ngôn viên để giới thiệu chương trính, nhưng 
phải nói tiếng Huế kia. Tôi ... khổ tâm lắm, tại nói 
tiếng Huế giửa đám đông, không phải là người trong 
gia đính, rất là khó đối với tôi. Những kỷ niệm ngày 
xưa 8 tuổi khi bị bạn bè cười chọc tôi lúc tôi nói tiếng 
Huế, và lời thề của con bé 8 tuổi ngày xưa nớ 
"không khi mô để ai chọc mính khi mính nói tiếng 
Huế nửa" như đã in sâu vào tim tôi.  Các bạn phải 
năn nỉ dử lắm, chắc có những người không hiểu 
nghỉ là tôi bày đặc làm cao kiệu, và tôi phải cố hết 
sức mới giới thiệu được chương trính của những 
đêm văn nghệ Tết hồi xưa nớ bằng giọng Huế đặc 
sệt của tôi.  

 
Suốt mấy mươi năm, tôi bao giờ cũng giả giọng, tôi 
chỉ nói được tiếng Huế thiệt của mính với những 
người thân thuộc trong gia-đính. Tất cả mấy anh chị 
em tôi đều rứa hết, cho đến nổi ai nấy lấy vợ lấy 
chồng cũng đều giả giọng với ngay cả vợ hay chồng 
mình! Những lúc họp mặt anh chị em với nhau, mấy 
O Mệ nói với nhau "ri, tê, mô, răng, rứa..." xong xây 
lại với vợ hay chồng mính lại đổi giọng ngay tức 
khắc!   
 
Không biết bao nhiêu lần tôi giả giọng Nam nói 
chuyện với những người lạ mới quen , hai bên nói 
chuyện với nhau một lúc, thấy có chi khác lạ , có 
những dấu hiệu không dú đi mô được, té ra là hai 
bên đều gốc Huế vơì nhau rứa mà lại giả giọng Nam 
để nói chuyện với nhau! Răng mà kỳ cục và tức 
cười rứa không biết !  
 
Làm như những người Huế rời xa Huế để vô Nam 
như tôi, chắc phần đông ai cũng bị cười và không ai 
hiểu được mình, cho nên chúng tôi đều giả giọng. 
Còn những người Bắc, tôi nghỉ khoãng thời gian 
1954, khi họ di cư vô Nam, họ đi đông lắm và sống 
chung với nhau nên giữ được giọng nói của họ. Còn 
cái xứ Huế của tôi, nhỏ bé quá, hiền từ quá, ìt người 
dân Huế bỏ Huế mà đi, cho nên, sống với một cộng 
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đồng chỉ toàn nói tiếng Nam và tiếng Bắc, chúng tôi 
đành phải giả giọng để mà hoà đồng cho dễ?   
 

 
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp … 

Tóc em dài, anh đắm đuối mê say ... 

 
Bỗng cách đây mấy năm, tôi có dịp gặp môt anh 
chàng người Huế từ Bắc Mỹ qua. Anh chàng người 
Huế ni nói giọng Huế đặc sệt, không những nói tiếng 
Việt giọng Huế không thôi mà còn nói cả tiểng Mỷ 
cũng đặt sệt giọng Huế mới hay và ly kỳ chứ! Lần 
đầu tiên tôi gặp môt người Huế vẫn giử nguyên 
giọng Huế của mính mà không thèm đổi giọng và 
hảnh diện với giọng Huế của mình! 
   
Nguời ta nói "nuớc chảy về nguồn " và "lá rụng về 
cội". Thời gian qua, dù chừ chưa đến nổi 'lá rụng', 
chỉ mới 'lá hơi vàng vàng' thôi, nhưng những thời 
gian sau ni tôi bổng nhiên thèm trở về cội nguồn, 
thèm nói và viết tiếng Huế hơn, tiếng Cha Mẹ tôi dạy 
tôi khi tôi bập bẹ tập nói, những câu Hò Huế ru con 
ù ơ của Mẹ hát cho tôi nghe khi còn bé tôi khóc, tôi 
thèm nghe và nói lại giọng Huế ngày xa xưa đó . Và 
tôi chợt nghỉ: tại răng tiếng nói của mình, của Cha 
sinh Mẹ đẻ mính mà mính phải đổi hỉ? Tại răng mính 
phải giả giọng hi? Tại răng những nguời khác họ 
không ráng để hiểu mính mà tự mính phải cứ phải 
ráng giả giọng miết để cho họ hiểu mính ?   

 
Tiếng Huế của tôi để thương biết chừng mô, vừa 
nhẹ vừa nhàng , vừa êm vừa ái, vừa thơ vừa mộng, 
đầy chất  tính tứ và lãng mạng. Tại răng tôi tôi lại 
dấu giọng Huế của tôi hỉ, tại răng tôi không khuyến 
khìch các bạn. 
Các bạn ơi, các bạn ráng hiếu tiếng Huế của tôi đi, 
ráng nghe tiếng Huế, ráng nghe nhạc Huế, ráng đọc 
thơ Huế đi - như những câu thơ sau đây của Huỳnh 
Văn Dũng: 
 
Giữ chút gì rất Huế trang đài  
Nắng nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây 
Gặp anh nón hỡi đừng buông xuống 
Cho Anh trông mắt ngọc mày ngài 
Giữ chút gì rất Huế mặn mà 
Dạ thưa ngọt lịm ai mê say 
Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ  
và hơi thở mềm suơng khói bay … 

để rồi nhắm mắt lại đi , bạn sẽ …cãm thấy đời tự 
nhiên thơ mộng hơn, bạn sẽ …nghe tiếng chim hót 
trên cành có vẽ lìu lo hơn, bạn sẽ … nghe tiếng gió 
thổi có vẽ mặn nồng hơn, bạn sẽ … thấy trăng sao 
hính như chói sáng hơn, bạn sẽ cảm thấy như 
…ánh mặt trời chiếu trên da mính nóng ấm hơn.  
Tiếng Huế, giọng Huế, thơ Huế, nhạc Huế của tôi 
hay rứa đó, tài tính rứa đó, sẽ làm cho bạn tính tứ 
hơn, lãng mạng hơn, và sẽ làm bạn .. yêu thuơng 
nồng nàn hơn. Bạn tin tôi đi, nhen. 
 
Có nguời bạn gởi cho tôi đọc bài thơ Huế sau đây 
của Bảo Quốc Kiếm. Bài thơ toàn câu hỏi Răng Rứa 
dể thuơng chi lạ, tôi muốn chia xẻ với các bạn. Các 
bạn đọc,  ráng hiểu đi hỉ. Không hiểu thí đi tím môt 
anh chàng Huế hay môt O gái Huế mô thiệt dễ 
thuơng, hỏi họ, họ sẽ giãng cho các bạn nghe. 
Nhưng mà, sau đó, lỡ có chuyện chi xảy ra - chuyện 
chi ai mà biết trước được – thí các bạn ráng mà chịu 
chứ đừng đổ thừa cho tôi hì.  

                               

Răng Rứa 

tác giả Bảo Quốc Kiếm 

 

Răng anh yêu ! chiều ni không trở lại ? 
Để em buồn ri mãi rứa anh ơi 

Không răng mô, mẹ đã thuận lòng rồi 
Rứa không nói, mần răng người ta biết ? 

Về đi anh, răng mình không nói thiệt 
Nếu có răng, em đứng mũi chịu sào 
Có răng mô mà ngần ngại đổi trao 

Răng rứa hỉ, anh làm thinh mãi thế ? 
Rứa răng anh lại thề non hẹn bể 

Răng rứa anh, chắc có chuyện chi buồn ? 
Phải rứa không, hay anh muốn thay nguồn ? 

Cứ nói thiệt, răng âm thầm tự kỷ 
Không răng cả, em yêu anh chung thủy 

Nếu vì anh, răng lại chẳng hy sinh ? 
Dù ra răng, em không ngại chi mình 
Rứa cũng đủ cho cuộc tình thơ dại 

Lạnh như rứa mà lòng em nóng mãi 
Còn bây chừ riêng anh lại ra răng ? 

Rứa sông Hương buồn anh có biết không ? 
Hỡi núi Ngự, răng anh còn lơ đễnh ? 
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Miếng ăn, đệ nhất khoái 
hay nan đề của nhân loại? 

Ngô Nguyên Dũng   

Cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, trong ca khúc “Bên bờ đại 
dương”, mở đầu như sau: “Đất nước tôi màu thắm 
bên bờ đại dương. Bắc với Nam, tình nối qua lòng 
miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc 
giang, vượt núi rừng già Trường sơn, vào tới ruộng 
ngọt phương Nam…” Ví sông biển chằng chịt bao la, 
nên Việt nam là một quốc gia có nền văn hoá cá 
mắm, có thể nói siêu đẳng bậc nhất thế giới. Người 
Nhật, dân Cao-ly cũng rất mực ưa chuộng hải sản, 
nhưng so ra, hơi… kém văn hoá, ví họ không biết 
mắm cá, mắm tôm gí ráo (?). Văn minh cá tôm của họ 
từ sống sít phát triển qua tới trính độ “phơi phóng” 
làm khô, là… đứt phim! Trong khi đó, ở xứ ta, “phơi 
phóng” ư? Tại một xứ nhiệt đới, dễ quá. Ngâm tẩm 
mắm muối làm sao cho khỏi hư thối, ăn xong, không 
phải bụm bịu chạy ra cầu ao ngồi te rẹt với họ hàng 
cá tra, mới khó. Trải qua không biết bao ngàn năm 
thử nghiệm, thử thách và… thổ tả, nền “văn minh 
mắm cá, mắm tôm” tại xứ ta bắt đầu phồn thịnh. 

 Điển hính là “nước mắm”. Vậy mà, buồn thay, thứ gia 
vị tiêu biểu ấy chỉ được phổ biến vỏn vẹn trong vài 
quốc gia Đông nam á. Mon men Tây du, hương vị 
nước mắm ngậm ngùi dừng lại ở đất Thái. Len lỏi 
sang châu thổ Nam Trung hoa, mắm miếc Ðại cồ Việt 
gặp ngay đám thổ phỉ Tàu-vị-yểu hùng hổ chặn 
đường Bắc tiến. Ðoàn quân mắm meo mất vía, dừng 
lại, “co cụm” luẩn quẩn trong vài tỉnh giáp ranh Việt-
Hoa.  

Hính như có điểm khang khác trong cách sử dụng 
nước mắm giữa người Xiêm-la và dân An-nam ta. 
Trong khi “rợ Xiêm” chỉ dùng nước mắm để nêm nếm, 
thí “người mính” còn biết pha chế chung với nhiều thứ 
gia vị khác như chanh, giấm, đường, tỏi, ớt thành thứ 
nước chan, nước chấm tiêu biểu cho nền “văn hoá 
ẩm thực” chứa chan hương vị Việt tính. 

 
bánh xèo 

 

Tôi nhớ, để nêm nếm khi nấu ăn, dí tôi là người làm 
bếp chỉ dùng loại nước mắm tĩn rẻ tiền mua ở tiệm 
chạp phô đầu đường. Khi cần chế biến dùng chan, 

chấm cho các món “cao lương mỹ vị” như bánh xèo, 
chả giò, bún bò xào, cơm tấm bí, … dí dùng nước 
mắm ngon đựng trong chai (tương đương với hạng 
AA hiện đại). Còn loại nước mắm nhĩ (hạng AAA) 
được người khác biếu xén, thường cất xó trong gác-
măng-giê, để dành. Đó là thứ nước màu hổ phách 
đặc quánh đóng cặn vàng lờ dưới đáy chai, mà lâu 
lâu tôi lại xin phép má, lấy ra dặm thêm chỉ với chút 
tỏi ớt bằm, chan cơm với mỡ hành thành món ngon 
đạm bạc, độc đáo. Nếu là cơm cháy thay cho cơm 
nóng hay cơm nguội, ta sẽ có “cơm cháy mỡ hành”, là 
món “bính dân đặc sản” không thấy ghi trong thực 
đơn của bất kỳ quán cơm nào trong, ngoài Việt nam. 
Tiếc thay, theo đà phát triển từ thời văn minh “nồi đất 
lửa than”, qua tới “nồi nhôm bếp dầu lửa”, rồi “bếp lửa 
hơi”, và cực kỳ hiện đại là “nồi điện bảo đảm nấu cơm 
không cháy”, dần dà chỉ còn là dăm ba mảnh hoài 
niệm váng vất mỡ màng trong ký ức… ăn uống của 
thế hệ “răng giả đầu nhuộm”, trải qua nhiều dâu bể 
tang thương của quê hương. Phút mặc niệm bắt đầu! 

 “Nước mắm mỡ hành” cũng còn được dầm với “cà 
dái dê”, giới khoa bảng gọi là “cà tìm”, nướng lửa 
than, bóc vỏ, tước sợi… Ngon ác! Viết tới đây, tự 
dưng tôi bâng khuâng nghĩ tới… tiểu thuyết “Đoạn 
tuyệt” của nhà văn Nhất Linh. Tôi tin rằng, giá như cô 
Loan biết cách pha nước mắm đúng tiêu chuẩn, làm 
món này món nọ chiêu đãi gia đính chồng thường 
xuyên, thay ví… phơi thây nằm đọc tiểu thuyết hay gò 
gẫm viết thư cho chàng Dũng, biết đâu sự tính đã 
không đến nỗi ngặt nghèo như vậy. Mà, bà Phán và 
cô Bích sẽ… thân thương, tử tế với cô hơn. Chình 
bản thân cô, nhờ tẩm bổ bằng “cà dái dê”, sẽ bầu bì 
liên miên, tặng cho gia đính chồng con đùm cháu 
đống. Chàng Thân, vì vậy, không cần vợ hai vợ ba gì 
sất. Như thế, thảm kịch sẽ không xảy ra. Và cả làng 
nước đều thuận hoà, vui vẻ!!!  

Trở lại chuyện mắm muối: nước mắm pha ngon theo 
kiểu dì tôi gồm có giấm, chanh, đường, nước lã và ớt, 
tỏi giã nhuyễn. Cho món “cá trê vàng nướng lửa than” 
có thêm gừng xắt sợi dặm vào, ta có “nước mắm 
gừng”. Ngon hệt ca dao truyền tụng:  

“Mắm gừng chấm với cá trê.  

Chồng ăn một miếng, chồng mê suốt đời.” 

 

 Mà, phải là cá trê vàng mới béo, cá trê trắng thịt bở 
rệu, lạt nhách, vô duyên gí đâu, má tôi nói vậy. “Nước 
mắm gừng” còn là loại nước chấm, “chơi” với cháo vịt 
bùi bẫm nấu rặt kiểu Nam kỳ, vì, ngoài gừng ra, còn 
có đậu xanh để vỏ. Và cũng được dùng “chơi” luôn 
món “ốc bươu luộc”. Đừng quên đập sả bỏ vô luộc 
chung cho báng mùi tanh của ốc, là món quây quần 
vui vầy của cả nhà dưới tàn mận rậm mát sau giấc 
ngủ trưa những ngày hè nắng cháy. Mà, nước mắm 
gừng chỉ hợp với cháo vịt thôi (có lẽ ông bà ta nghĩ ra 
cách cho gừng vào để phòng ngừa trường hợp 
những ai dị ứng với thịt vịt, ăn vào khỏi nổi phong 
ngứa chăng?) Còn món “cháo gà xé phay” thì dùng 
nước mắm pha bính thường. Thịt gà nấu cháo xong, 
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được xé ra trộn gỏi, đúng điệu Nam kỳ phải là bắp 
chuối, còn không dùng bắp cải, cũng được. Nhưng, 
nhất định phải có rau răm mới dậy hương vị cháo gà 
xé phay, nghe!  

 
cá trê chiên 

 

Nước mắm pha cũng là thứ nước chan cho món bún 
bò xào là món điểm tâm của gia đính tôi nhiều sáng 
chủ nhật. Trên bộ ván nhà bếp, tô mẹ tô cha tô anh tô 
chị tô em bày biện la liệt. Thịt bò ngon thái mỏng xào 
với tỏi, sả bằm cho vô tô bún độn sẵn rau thơm xắt 
nhuyễn, trộn giá sống. Ngộ quá, món này còn có mít 
non luộc thái sợi và huyết heo cắt thỏi cho vô nữa kia! 
Nhớ rắc thêm đậu phộng giã lên trên cho điệu nghệ! 
Món này ngon nhờ nước mắm. Người nào vụng về, 
pha chế không mát tay, không hợp món, chỉ làm buồn 
lòng khẩu vị mà thôi. Dẫu gí đi nữa, đám lóc nhóc anh 
chị em chúng tôi, lúc ăn, chỉ biết khen và quá lắm là 
rụt rè lên tiếng “phê bính xây dựng” tài nấu nướng 
của dì tôi. Chỉ có má mới là người hội đủ thẩm quyền 
chê mặn, chê lạt, rầy rà, quở mắng. 

Cá lóc, tiếng miền Bắc gọi là cá quả, là một trong vài 
loại cá sang cả miệt đồng bằng Cửu long giang. Cá 
lóc chiên giòn dầm mắm nêm là một món đặc sản, rất 
ngon miệng nhưng tương đối bình dân, so với món 
“đầu cá hấp cuốn bánh tráng chấm mắm nêm”, mà 
thỉnh thoảng ba má lại dẫn anh chị em chúng tôi tới 
một quán nhậu nhà sàn nằm cạnh sông Đồng nai ở 
Biên hoà, ăn… lót lòng sáng chủ nhật. Gọi là “đầu”, 
nhưng lại là cá lóc nguyên con, bụng nhồi thịt băm 
trộn bún tàu, nấm mèo, rắc đậu phộng giã nhuyễn, 
hành phi thơm phưng phức. Một dĩa rau sống với dưa 
leo, khế chua, chuối chát. Một tô mắm nêm làm bằng 
cá cơm, được pha chế tương tự nước mắm trong, 
nhưng đặc biệt có thêm thơm xắt mỏng. 

Đầu cá lóc có hai gò má được bạn hàng lóc ra, ướp 
sẵn bán riêng từng giỏ con ngoài chợ. Dì tôi mua về, 
đem rang tương tự như rang tép. Giản dị mà ngon 
rụng rời, các bạn ạ!  

Cá lóc còn được dùng làm mắm. Cho món “mắm 
chưng”, dí tôi mua khoảng vài trăm gờ-ram mắm cá 
lóc, đem về róc xương, bằm nhuyễn chung với thịt ba 
rọi, gia vị tiêu, đường, tỏi, hành lá. Vài lòng đỏ trứng 
vịt được tách ra để riêng. Lòng trắng đánh chung với 
thịt, mắm. Trút hết vô tô sành. Lòng đỏ trứng quậy 
đều, tráng lớp lên trên. Xong, đem hấp cách thuỷ. 
Món này gắp ghém với rau sống, dưa leo, chuốt chát, 

khế chua, ăn với cơm nóng, no nứt bầu diều khi nào 
không biết.  

Cũng ngon choáng váng là món “mắm ruốc xào sả 
ớt”. Sang thí bỏ thêm thịt băm, hèn thí cứ vậy mà ăn 
kèm rau dưa chuối khế. Nếu không quên, mua thêm 
đậu rồng về ăn chung. Và, nếu nhằm lúc đầu tháng 
dư dả lương lậu, mua thịt ba rọi về luộc. Nước luộc 
dùng nấu canh bầu, canh bí. Còn thịt thái lát ăn kẹp 
với mắm. Ðã đời. Ăn cái đã! Còn mấy chuyện huyết 
áp cao, tai biến mạch máu não, đứng tim, đột quị quái 
quỉ gí gí đó… Chuyện nhỏ, tính sau!  

Còn món “mắm thái” miệt Châu đốc? Thuở nhỏ, tôi cứ 
tưởng loại mắm này được chế biến từ thịt, vì sợi mắm 
đỏ au trông như thịt. Về sau mới biết mắm thái được 
làm bằng cá lóc hay cá bông. Sợi mắm có được màu 
đỏ như thịt cá hồi, ví được “chao” với thình, đường 
thốt nốt. Và trộn chung với đu đủ xanh thái sợi. Cũng 
như các loại mắm khác, mắm thái được ăn chung với 
thịt ba rọi luộc, kèm đủ loại rau sống như đã nhắc ở 
trên. Có điều, khi ăn mắm thái, không cần nêm nếm 
thêm, để vậy mà dọn lên mâm. Ai thìch, lúc ăn, cắn rỉ 
rả thêm ớt hiểm. Chỉ riêng cái tên mắm bắt tôi tư lự 
hoài. Không biết họ hàng, thân thuộc ra sao với xứ 
Xiêm-la, mà mang cái tên lộ liễu ấy? Hay có ý nghĩa 
gì khác?  

Khẩu vị thời niên thiếu của tôi cũng hạp với món “dưa 
mắm” là thứ mắm làm bằng dưa leo hay dưa gang 
non. Dưa mắm mua từ chợ đem về xắt mỏng, gia vị 
với giấm, đường, tỏi ớt cho bớt mặn và thêm phần 
đậm đà. Lúc mua, quì bà nội trợ giỏi chỉ liếc mắt ngó 
qua, không cần thử, đã có thể xác định phẩm chất 
của dưa mắm. Loại ngon, thịt dưa anh ánh vàng lục, 
vỏ dưa không teo tóp mà mũm mĩm căng mọng. Cam 
đoan, gắp một lát dưa, đưa vô miệng, lùa thêm miếng 
cơm trắng, thực khách sẽ hiểu ra, thế nào là ý nghĩa 
đìch thực của cực khoái.  

Nhưng, khi ăn các món mắm, phải biết quên. Đừng 
nghĩ gí tới các giai thoại truyền kỳ về kỹ thuật làm 
mắm. Rằng, khi làm nước mắm hoặc mắm cá mắm 
tôm, phải chấp nhận chuyện ruồi lằng, giòi bọ sinh sôi 
lúc nhúc lu hũ, mới đúng kiểu. Rằng, các vựa mắm 
ruốc, thuở chưa trang bị máy móc hiện đại, chuyên 
mướn đàn ông trai trẻ tới đạp ruốc. Hai chân họ đeo 
mo cau, người xỏ trần xì cái quần xà lỏn xắn tới háng. 
Chân đạp, miệng phí phèo điếu thuốc lá, mồ hôi mồ 
kê cứ vậy nhểu nhão, làm tăng hương vị đặc thù của 
mắm ruốc. Mà không phải chỉ riêng đàn ông, cả đàn 
bà cũng đi làm mắm, đạp mắm, vừa để làm kế sinh 
nhai vừa… vui vẻ đệ tam khoái:  

“Con ơi ở lại với bà.  

Má đi làm mắm tháng ba mới về.  

Má về có mắm con ăn, có khô con nướng, có em con 

bồng.”  

 

Ba tôi là người thìch và sành ăn uống. Có thể nói, ông 
thuộc tuýp người “ăn hết trọi trơn những gì biết nhúc 
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nhích, cục cựa, có hai hoặc bốn chân, ngoại trừ bàn 
ghế tủ giường”. Món sang, món hèn của ba miền, 
món Tây món Tàu ông biết gần hết, nhất là những 
món của người Tàu. Tôi vẫn còn lưu luyến trong khẩu 
cái hương vị tuyệt vời của món cháo cá nổi danh một 
thời trong một quán ăn Trung hoa ở đường Tôn Thất 
Ðạm (nếu tôi nhớ không lầm), khu Chợ Cũ thuở 
trước. Bước vào quán, thực khách đã thấy từng thớt 
cá treo sẵn (không biết là cá gì) tại quầy và lô lốc 
chén nhỏ lưng lửng cải trắng và gừng xắt sợi dầm 
trong một thứ nước gia vị màu trà loãng, đoán chừng 
có khá nhiều bột ngọt. Khách toạ vị xong, đầu bếp 
huơ tay nhậm lẹ thái cá từng lát mỏng tanh, soi đọc 
được báo, sắp vô dĩa con. Phổ ky bưng ra, mỗi người 
một tô cháo trắng ninh nhuyễn nhừ, nóng lột lưỡi, 
kèm theo một dĩa cá và một chén cải. Trút trọn cá, 
cải, gừng ngâm vào tô, khoắn vài lượt. Lát cá xoắn 
lại, vêu lên từng ngấn đục ngầu. Ai thích, có thể rưới 
thêm vài giọt dầu mè. Vị cá ngọt lịm. Sợi cải giòn sựt. 
Hương gừng thơm nồng. Mắm muối vừa miệng, 
không thừa không thiếu. Nóng chảy mồ hôi. Đã đời. 
Ngon không biết tả sao cho đúng.  

Người Việt miền Nam cũng có món cháo cá lóc. Dí tôi 
mua cá về xắt khúc, luộc chín rồi vớt ra để nguội, rồi 
rỉa miếng lơn lớn. Nước luộc cá dùng nấu cháo. Muốn 
cháo ngon ngọt hơn, có thể bỏ giò heo vô nấu chung. 
Tôi nhớ, món cháo này hơi lạ mắt lạ vị, vì khi múc 
cháo ra tô, bày cá lên mặt, rắc hành ngò xong xuôi, dì 
tôi còn gắp một nhúm bún, một dúm giá sống, gia vị 
một ìt tương đen, và cho thêm đậu phộng giã nhuyễn 
vô nữa.  

Tôi cũng thìch món cháo trắng nấu nhừ ăn kèm với 
dưa mắm, thịt hay cá kho quẹt rắc tiêu cay xè, tép 
rang hay hột vịt muối. Và, rất đặc biệt, má tôi thỉnh 
thoảng lại kêu dì nấu cháo trắng ăn chung với tôm 
khô củ kiệu xắt sợi ngâm nước mắm pha làm món 
điểm tâm sáng chủ nhật. Nếu nhằm mùa mưa, tiết trời 
man mát, vừa thổi vừa ăn, lắng tai nghe âm mưa vỗ 
về tí tách sân gạch. Thính giác và vị giác hoà lẫn vào 
nhau thành một giai điệu không bao giờ phai trong 
tâm khảm. 

Cũng cần kể thêm vài món chè bánh tráng miệng còn 
đậm đà trong dư vị. Má tôi hạp khẩu những món ngọt 
có chuối xứ và nước cốt dừa. Chẳng hạn món chuối 
chưng bột báng nước dừa rắc đậu phộng giã nhuyễn. 
Cũng có thể là chuối xứ cắt lát xào nước cốt dừa, bột 
báng, rắc mè rang. Hay là bánh chuối bột hấp lót lá 
chuối. Hấp xong để nguội. Khi ăn xắt thỏi hình thoi 
cho vào chén, chan nước cốt dừa, mè rang. Vị ngọt 
mềm mại của chuối, vị béo ngậy ngật của nước cốt 
dừa gia chút muối, hoà với vị bùi thanh tao của mè 
rang quyện nhau thành khẩu khúc quê nhà ngất ngây 
khung trời thơ ấu.  

Lâu lâu, chính tay má trổ tài nướng “bánh bông lan 
nhưn chuối”, là món cả nhà đều ưng ý. Má lột vỏ 
chuối xứ, ngâm một lát trong nước muối, xả bớt vị 
chát. Rồi má cắt tư theo chiều dọc, đem xào với 
đường cháy cho tới khi chuối quánh màu đỏ chạch. 

Xong, để nguội, đem sắp vào nồi gang tráng sẵn bơ 
mặn Bretel. Bột mì, trứng, đường, sữa đặc có đường 
đánh chung, đổ vào xâm xấp, bắc lên bếp lửa than. 
Má còn gắp than để lên nắp nồi, cho bánh vàng đều. 
Hôm nào má nướng bánh, căn bếp nhà sau thơm 
lừng hương bơ sữa, đường cháy. Ngũ quan nhạy bén 
trẻ thơ đón lấy, không lựa chọn. Với dăm ba miếng 
ngon thời niên thiếu. Với chút hương thơm quyện 
trong gian bếp hai mùa mưa nắng quê nhà. Để rồi 
nâng niu cất giữ trong vô vàn ngăn kéo ký ức: Ngăn 
mặn mòi cá mắm, ngăn đậm đà cháo bún, ngăn chè 
bánh ngọt bùi, ngăn ngậm nhớ ngậm thương những 
người thân yêu đã xa khuất, …  

Phần trên có nhắc tới “rợ Xiêm”, cũng biết ăn nước 
mắm như người An-nam, vậy mà trải qua hằng bao 
thế kỷ, dân tộc Xiêm-la chưa hề bị đế quốc nào đô hộ. 
Họ còn… lén ăn thêm thứ gì khác có thần dược “ngăn 
ngừa đế quốc” mà dân ta không biết chăng? Để đến 
nỗi…  

Mới đây, đọc được một bài góp ý của nhà văn Lê Thị 
Thấm Vân trong một trang báo bạn trên tin mạng: 

 “Hè 1995 tôi về Việt Nam lần đầu. Trong buổi ăn 
chiều ở nhà hàng Tif(?) do Trịnh Công Sơn mời. Có 
khoảng trên mười người. Một nửa là người sống trong 
nước và một nửa là người sống ở nước ngoài. Đêm 
đó có Nguyễn Hữu Liêm, Hoàng Phủ Ngọc Tường… 
Đang giữa bữa ăn, giữa những người cõng trên lưng 
lịch sử khác biệt, giữa những chai rượu ngoại đắt tiền, 
thức ăn ê hề, bàn bọc khăn trắng, hoa tươi, nến 
cháy… tôi tò mò mở tấm liếp nhìn ra bên ngoài, sát 
cạnh là mảnh đất trống, một đám ăn xin, chùi giày, 
bán vé số… nam nữ lão ấu tụ tập nằm ngồi la liệt. Bất 
chợt câu hát “người nằm đó như loài thú khi mùa 
đông về… không kêu than khóc… trên phận mình…” 
của Trịnh Công Sơn thời chiến chạy ngang trong đầu. 
Tôi kéo tấm liếp xuống, bỗng nhìn thấy tôi, tên Việt 
kiều, hiện đang ngồi đây, chẳng khác tên thực dân 
ngày trước.”   

Miếng ngon trong ký ức tôi chợt trở nên nhạt nhẽo,vô 
vị. Tôi thấy ra, ăn không phải là “đệ nhất khoái” như 
người Việt mình rình rang xếp hạng. Không phải. 
Hoàn toàn không phải. Mà miếng ăn vẫn còn là một 
nan đề to tát tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có 
Việt nam. Sao vậy? Chiến tranh đã kết thúc hơn ba 
mươi năm rồi!!!  

Để rồi, hơn bao giờ hết, tôi nhận ra mình là một kẻ 
may mắn, tột cùng may mắn. Một niềm may mắn 
đắng ngắt dư vị. 
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Cho em trở lại đường xưa  

Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao  

Lời anh âu yếm chiều nào 

Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu 

 

 
 

            Ðất Quảng nam chưa mưa đã thấm 

            Rượu Hồng Ðào chưa uống đã say 

            Bạn về đừng ngủ gác tay  

            Nơi mô nghĩa nặng, ân đầy thì theo 

 

 Quê tôi có gió bốn mùa 

 Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm 

 Chuông hôm gió sớm trăng Rằm 

 Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi 

 Mai này tôi bỏ quê tôi 

 Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa  

  

            Đố ai lượm đá quăng trời  

            Đan gàu tát biển ghẹo người cung trăng  

            Đừng thấy miếu rách mà khinh  

            Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn  

            Được mùa chê gạo vô hơi  

            Mất mùa ăm cám, trời ơi, hỡi trời  

 

 

  

          

 

           

            Sông dài cá lội biệt tăm 

            Phải duyên chồng vợ ngàn nămcũng chờ 

            Ruộng ai thì nấy đắp bờ 

            Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công 

 

Đưa nhau đổ chén rượu hồng 

Mai sau em có theo chồng đất xa 

Qua đò gõ nhịp chèo ca 

Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cau già dao bén thì ngon 

             Người già trang điểm phấn son cũng già  

             Càng già càng dẻo càng dai 

             Càng gãy chân chõng, càng sai chân giường  

 

Đàn bà nói có là không 

Nói yêu là ghét, nói buồn là vui 

  

Đàn bà tốt tóc thì sang 

Đàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu 

 

Tốt duyên lấy được vợ già, 

Vừa sạch cửa nhà, vừa rẻo cơm canh 

 

 

 

 

 

 

            

  
              Mưa xuân, lác đác vườn đào 

              Công anh đắp đất, ngăn rào trồng hoa 

              Ai làm gió táp, mưa sa 

              Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn 

 

        Hình ảnh Quê Hương qua những câu ca dao 
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Ở cái tuổi ngũ tuần, đáng lẽ Tiểu Yến Tử phải thuộc 

về thế hệ thứ nhất của cộng đồng người Việt ở xứ 

này, thế nhưng lại không hợp rơ lắm với các ngài 

thuộc thế hệ thứ nhất của mính. Đi sinh hoạt chình trị 

thí thấy hơi lạc lõng, ví đa phần các bác tham dự đều 

thuộc thế hệ quân cán chình, còn Tiểu Yến Tử thí 

chưa một ngày đi lình hay làm công bộc trong chình 

thể cộng hòa, thế rồi lại còn thờ ơ không tham gia một 

đảng phái chình trị hay hội đòan gí cả, nên mỗi khi 

buồn buồn vác mặt đi sinh hoạt thí lại thấy bơ vơ lạc 

lõng trong chốn đông người. 

  

Đã thế lại không có cái thú la cà nơi casino hay tửu 

quán, nên cứ một mính dui dúi nơi xó nhà với vợ dại 

con thơ. Bảo là đi chơi với lũ bạn Hòa Lan thí cũng 

tạm vui được một vài trống canh, nhưng hội nhập 

xem ra cũng còn khó lắm. 

 

Nếu nói là tình mính khó ở, cô độc cô quả thí cũng 

không đúng, ví ngày xưa Tiểu Yến Tử cũng nhiều bạn 

ra phết. Chỉ khổ nỗi từ khi bị “đổi đời” nên bạn bè mỗi 

đứa một phương. Thằng đi vùng kinh tế mới, thằng 

vượt biên không biết còn sống hay đã chết. Cái thế hệ 

dở dở ương ương của Tiều Yến Tử là như thế đấy. 

 

Có thằng cùng vượt biên, bì quá nên đi làm cho cố để 

lấy ngày nghỉ về Việt Nam rong chơi cho đỡ buồn. 

Nhưng Yến Tử lại không làm như vậy được, dù là 

cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có tiếp thị “con 

gái Việt Nam đẹp lắm” đi chăng nữa. 

 

Nói như vậy để thấy là nhu cầu sinh hoạt cộng đồng 

cũng còn cần thiết lắm. Chẳng phải như ông Năm 

Chuột mới hôm nào lý giải cho Yến Tử tôi lý do tại 

sao sinh hoạt cộng đồng không còn rầm rộ như xưa. 

Có phải chăng là vai trò cần thiết của cộng đồng như 

trong những ngày mới chân ướt chân ráo đến Hòa 

Lan nay đã bị giảm rất nhiều, ví người Việt chúng ta  

đã hội nhập vào xã hội này. Hay là cộng đồng chúng 

ta chưa thìch ứng được với những đổi thay trong 

cuộc sống?  

 

Điểm hay mà ông Năm Chuột nêu ra là tại sao chùa 

chiền và nhà thờ vẫn đông người tới. Đây là những  

điều mà các bác có tâm huyết trong cộng đồng cần 

suy nghĩ. Cũng như ông Năm Chuột, Tiểu Yến Tử  

 

 

 

 

 

 

 

cũng không biết là cộng đồng mính về lâu về dài rồi 

sẽ đi về đâu? Nhất là khi một nhân vật có thể gọi là 

tiêu biểu cho thế hệ trẻ như Đặng Thế Phan cách đây 

không lâu đã phải than trời là thế hệ của anh đang “bị 

bỏ ngoài lề”. Tiếng than như xé lòng cho những ai còn 

trông đợi ở những người đi trước.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói chuyện với ông Năm Chuột 
 

Đảo Dừa Hoang  

Kim Thành 

Ngồi trông sóng nước dạt dào 
Nhớ về cái thuở năm nào xa xưa 
Lả cành mấy ngọn đong đưa 
Đảo Dừa Hoang* ấy những trưa đợi chờ 

Không hò hẹn, chỉ bâng quơ 
Tình thư ai thả lửng lơ hiên trường 
Hồn bay theo gió vương vương 
Ta thiên nga cũng bên đường mộng mơ 

Tiếng nhạc rớt ngã đôi bờ 
Cái tình vẫn cứ hững hờ làm duyên 
Tuổi mười bảy tuổi thần tiên 
Ta ôm mộng tưởng dành riêng một người 

Hoa soan còn đó Tháng Mười 
Phượng hồng còn đó cưới tà áo bay 
Vụng về trang điểm ai hay 
Hé khung cửa mở sợ lay sợi tình 

Đảo Dừa Hoang ta một mình 
Nhịp chân vũ khúc điểu valse dập dìu 
Tóc cài hoa dại hoang liêu  
Áo xiêm rực rỡ cho triều dâng cao 

Gần nửa thế kỷ rồi sao ? 
Thời gian là giấc chiêm bao chập chờn 
Vành trăng khuyết như tóc hờn mới cắt 
Trăng sẽ đầy tóc sẽ lại buông lơi 
Tìm đâu vang bóng một thời 
Con sông Hương có ngậm ngùi cùng ta 
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Sinh hoạt mừng xuân Nhâm Thìn tại 
các địa phương 

Ngoài Cộng Ðồng Trung Ương tổ chức tết vào ngày 
14-1-2012 tại Arnhem, các ban đại diện người Việt tại 
địa phương đã tổ chức mừng xuân Nhâm Thín năm 
nay thật rầm rộ. Chúng tôi ghi nhận các địa phương 
sau đây đã tổ chức tết: 

- Ngày 21 tháng 1: Ðón mừng tết  tại Lisse và 
Alkmaar 

- Ngày 28 tháng 1: Ðón mừng tết tại Arnhem và 
Purmerend 

- Ngày  4 tháng 2:  Ðón mừng tết tại Hoorn 
- Ngày 11 tháng 2: Ðón mừng tết tại Alphen a/d 

Rijn 
 
 

 

Tết Nhâm Thìn Purmerend 

 

 

 

 

 

 

Tết Nhâm Thìn Purmerend 

 

 

Tết Nhâm Thìn Hoorn 

 

Tết Nhâm Thìn Arnhem 

Trong dịp mừng xuân mới Ban Chấp Hành Cộng 
Ðồng cũng đã cử đại diện tham dự tết do Hội Cựu 
Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Vương Quốc 
Bỉ tổ chức (28-1-2012) và Hội Người Việt Tỵ Nạn 
Cộng Sản tại Monchengladbach tại Ðức tổ chức (28-
1-2012) và tại Lisse (21-1-2012) 

 

Các hoạt động của Ban Chấp Hành 
Cộng Ðồng 

Ngoài việc tổ chức tết và tham dự tết tại một số địa 
phương Ban Chấp Hành Cộng Ðồng đã có những 
cuộc họp để tổng kết việc tổ chức tết vào ngày 22-1-
2012,  họp với Ban Cố Vấn và Ban Quản Trị Việt Nam 
Nguyệt san vào ngày 19-2-2012 để duyệt xét những 
công tác trong thời gian qua cũng như đặt kế hoạch 
công tác cho thời gian sắp đến. Sau phiên họp, 
BCH/CÐ đã chọn ngày 18 tháng 3 để mời các tổ 
chức, đoàn thể và thân hào nhân sĩ cùng đến họp tại 
Nieuwegein để báo cáo các công tác của Cộng Ðồng 
cũng như cùng bàn thảo về các công tác trước mắt 
như tổ chức ngày quốc hận 30/4, tranh đấu cho nhân 
quyền, tham khảo ý kiến về việc lập tượng đài thuyền 
nhân, ,. 

 

.. 
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Ngày 4 tháng 3, đại diện BCH/CÐ và các đại diện của 
một số ban nhạc tại Hoà-Lan đã họp mặt để bàn về 
việc tổ chức đại nhạc hội vào mùa hè năm nay để gây 
quỹ ủng hộ Cộng Ðồng để sinh hoạt, vì hiện nay Cộng 
Ðồng phải tự túc sinh hoạt, không nhận được bất cứ 
tài trợ nào từ chính phủ Hoà-Lan cả. 

Ðặc biệt trong lãnh vực đấu tranh cho nhân quyền tại 
Việt Nam, BCH/CÐ đã nhận được thư phúc đáp của 
Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan vào ngày 7-2-2012 (xin xem 
thư và bản dịch đình kèm) sau khi Cộng Ðồng 
VNTNCS/HL đã phát động những công tác đấu tranh 
phản đối chuyến viếng thăm Hoà-Lan của thủ tướng 
VC Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 9 năm qua. Một phái 
đoàn đại diện Cộng Ðồng  đã đến Bộ Ngoại Giao 
Hoà-Lan ngày 26-9-2011 để trình bày về tình trạng vi 
phạm nhân quyền tại Việt Nam và trao thỉnh nguyện 
thư. Ngày 29-9-2011 một cuộc biểu tính đã được tổ 
chức tại Den Haag để phản đối Nguyễn Tấn Dũng và 
phái đoàn.  

Vào ngày 5-12-2011, một thỉnh nguyện thư lại được 
gởi đến Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan để kêu gọi sự quan 
tâm của chính phủ Hoà-Lan đến tình trạng vi phạm 
nhân quyền tại Việt Nam.  

Sau khi nhận thư của Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan, ngày 
25-2-2012 Ban chấp hành Cộng Ðồng đã gởi thư cám 
ơn sự quan tâm của chính quyền Hoà-Lan, và đặc 
biệt nêu lên trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang, bi 
giam giữ từ ngày 23-12-2011 ví anh đã viết và phổ 
biến các bản nhạc “Việt Nam tôi đâu?” và Anh là ai?” 
để bày tỏ lòng yêu nước và tố cáo nhà cầm quyền 
cộng sản phi nhân bán nước (xin xem thư và bản dịch 
đình kèm 

Chiến dịch ký thỉnh nguyện cho nhạc sĩ 
Việt Khang tại Mỹ 

Chiến dịch vận động chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ 
quan tâm nhiều hơn nữa đối với vấn đề nhân quyền 
tại Việt Nam đạt được những kết quả tốt hơn dự tính. 

“Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang tạo không khí 
phấn khởi, nô nức, nhộn nhịp trong tập thể người Việt 
trải rộng khắp đất nước Hoa Kỳ rộng lớn. Nhiều phái 
đoàn đến từ gần 40 tiểu bang đang đổ về Hoa Thịnh 
Ðốn cho cuộc vận động trong hai ngày: 5 Tháng Ba ở 
Tòa Bạch Ốc và 6 Tháng Ba ở Quốc Hội.” Tiến Sĩ 
Nguyễn Ðình Thắng, đại diện tổ chức BPSOS viết 
trong bản nhận định về cuộc vận động của cộng đồng 
người Việt. 

Chiến dịch bắt đầu với một chủ trương khiêm tốn của 
đài truyền hình Việt ngữ SBTN ở Quận Cam, 
California, ngày 8 Tháng Hai, 2012, kêu gọi mọi người 
ký tên đòi CSVN trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và 
các tù nhân đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ 
mà bị tù đày. SBTN đặt mục tiêu cố gắng đạt được 
con số 25,000 chữ ký trên mục Thỉnh Nguyện 

(Petition) của trang mạng Tòa Bạch Ốc. Nhưng chỉ 4 
ngày sau, số người ký tên trên thỉnh nguyện đã vượt 
quá con số này và nhanh chóng gia tăng từng ngày. 

 

Nhạc sĩ Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí. (Hình: Mạng Tuổi Trẻ 
Yêu Nước) 

Mười ngày sau lên được 54,000 chữ ký, và gần một 
tháng sau, tức ngày 1 Tháng Ba, 2012, đạt con số 
105,700. Ðến sáng ngày 3 Tháng Ba, 2012, thí vượt 
quá con số 120,700 và còn tiếp tục. 

 

 

 

 

 

 

 

Một số người đang vận động chữ ký để đòi trả tự do cho nhạc sĩ 
Việt Khang. (Hình: SBTN) 

Theo tin nhiều cơ quan truyền thông, nhạc sĩ Việt 
Khang bị nhà cầm quyền bắt ngày 19 Tháng Sáu, 
2011. Sau một tuần lễ giam giữ, thẩm vấn thí được 
thả nhưng bị bắt lại từ ngày 23 Tháng Mười Hai, 2011 
cho đến nay. 

Khởi đầu là chiến dịch vận động chính phủ Obama 
can thiệp trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang bị bắt chỉ vì 
bày tỏ lòng yêu nước bằng tiếng hát lời ca, nay đã trở 
thành một chương trính vận động đòi chế độ Hà Nội 
trả tự do cho tất cả những ai bị tù tội, bị đàn áp vì vận 
động cho quyền làm người. 
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Tòa Bạch Ốc tiếp 200 đại diện   

đồng: ‘130,000 chữ ký là một 

hiện tượng’ 
 
Trích báo Người Việt 

Ðỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Washington, DC) 

 

WASHINGTON, DC (NV) - Giới chức Tòa Bạch Ốc 
hôm Thứ Hai 5 tháng 3 đã tiếp 200 người Việt Nam 
đại diện cho hơn 130,000 người ký thỉnh nguyện thư 
đòi hỏi Hành pháp Hoa Kỳ không gia tăng thương mại 
với Việt Nam nếu quốc gia Cộng Sản này không cải 
thiện tính trạng nhân quyền hiện nay. 
 

 

 
Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được đồng hương trưng trước Tòa 
Bạch Ốc, biểu dương sự ủng hộ đối với thỉnh nguyện thư nhân 
quyền, nay lên đến 130 ngàn chữ ký. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người 
Việt) 

 

Sau khi làm xong thủ tục an ninh, phái đoàn được 
hướng dẫn vào tòa nhà Eisenhower Executive, thuộc 
văn phòng Tòa Bạch Ốc. 
 
Ông Jon Carson, giám đốc Văn Phòng Tiếp Cận 
Cộng Ðồng (Office of Public Engagement), chào 
mừng mọi người và nói: “Hôm nay quý vị đến đây 
không chỉ để cung cấp thông tin cho chúng tôi qua 
cuộc vận động bằng thỉnh nguyện thư, mà quý vị còn 
cho mọi người biết về sự cam kết của quý vị. Với con 
số 130,000 chữ ký, quý vị đã tạo ra một hiện tượng.” 
Ông cũng cho biết Tổng Thống Obama rất coi trọng 
nhân quyền. Ðây mới chỉ là sự bắt đầu, và đây là một 
vấn đề phức tạp. 
 
Cô Tuyết Dương, cố vấn về dân quyền và di trú thuộc 
Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á 
Thái Bính Dương, chúc mừng mọi người có mặt và hy 
vọng sau cuộc vận động này, cộng đồng Việt Nam sẽ 
còn nhiều cuộc vận động khác, nhất là cho những 
người chưa được đại diện, vì dụ như những người 
làm việc trong ngành nail, nạn nhân buôn người, 
người cao niên... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ðại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, từ trái: Ông George Selin 
(Vietnam Desk), ông Thomas Debass (Global Partnerships 
Initiative), ông Eric Barboriak (Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ) và 
ông Michael Posner (phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, 
Nhân Quyền và Lao Ðộng), tại buổi gặp cộng đồng VN tại Tòa 
Bạch Ốc. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt) 
 

Về phìa cộng đồng Việt Nam, giới chức Tòa Bạch Ốc 
mời ba người lên phát biểu. Ðó là ca sĩ Quốc Khanh, 
anh Billy Lê (chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên) và cô Cindy 
Ðinh (đại diện Hội Ðồng Nhân Quyền Cho Việt Nam). 
Cả ba người đều kêu gọi Tòa Bạch Ốc chú ý đến 
nhân quyền Việt Nam hơn nữa. Riêng ca sĩ Quốc 
Khanh mong mỏi Tổng Thống Barack Obama can 
thiệp cứu nhạc sĩ Việt Khang, người bị an ninh Việt 
Nam bắt ví sáng tác hai nhạc phẩm “Việt Nam Tôi 
Ðâu?” và “Anh Là Ai?” 
Một số người cảm động sau lời phát biểu của ca sĩ 
Quốc Khanh. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một cảnh bên trong phòng họp. 
 (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt) 

 
 
 
 
Cũng có mặt tại buổi tiếp cộng đồng Việt Nam là một 
số viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong đó có ông 
Michael Posner, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân 
Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng. 
 
Ông Posner cho biết chình quyền Mỹ đã lưu ý chình 
quyền Việt Nam trường hợp nhạc sĩ Việt Khang. Ông 
nói thêm Washington vẫn tiếp tục nêu vấn đề nhân 
quyền với Hà Nội, nhất là đối với các cá nhân như 
Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, 
Blogger Ðiếu Cày và những trường hợp khác, cũng 
như điều 79 và điều 88 trong bộ luật hính sự của Việt 
Nam. 
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Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền và 
những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để mọi 
người sống ở Hoa Kỳ chú ý hơn về vấn đề này.” 
 
Ông Eric Barboriak, quyền giám đốc Văn Phòng Ðông 
Nam Á Sự Vụ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nói thêm: 
“Chúng ta có nhiều vấn đề với Việt Nam trong quan 
hệ song phương, nhất là vấn đề nhân quyền. Hoa Kỳ 
tin rằng làm cho Việt Nam cam kết tôn trọng nhân 
quyền nghiêm túc hơn sẽ có lợi cho cả hai phìa và đạt 
được kết quả tốt nhất.” 
“Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa là song 
phương vừa là đa phương. Cam kết là cách hiệu quả 
nhất để giải quyết vấn đề nhân quyền,” ông Barboriak 
nói thêm. 
 
Nhiều đồng hương Việt Nam rất háo hức trước giờ 
gặp gỡ giới chức Tòa Bạch Ốc, chỉ muốn làm một 
điều gí đó cho nhân quyền tại Việt Nam. 
Hòa Thượng Thìch Viên Lý, tổng thư ký Văn Phòng II 
Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất kiêm viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster, tiểu 
bang California, nói với nhật báo Người Việt rằng sự 
hưởng ứng của 130,000 chữ ký là “dấu chỉ cho thấy 
khát vọng nhân quyền của đồng bào rất cao, trong đó 
có nhiều người thầm lặng. Khi có sự kiện, họ sẵn 
sàng trong khả năng để tạo sự thay đổi với dân tộc.” 
“Nếu gặp tổng thống, tôi sẽ yêu cầu ông giúp đỡ để 
dân tộc Việt Nam hưởng tự do như người dân Hoa 
Kỳ,” hòa thượng nói tiếp. “Tuy nhiên, tất cả đều tùy 
thuộc khả năng chúng ta, người Mỹ chỉ giúp thôi. 
Thay đổi phải xuất phát từ chúng ta. Nếu người Việt 
không làm thí khó lòng. Ví thế, nhanh hay chậm là do 
chúng ta.” 
Chị Ðinh Ngọc Tuyết, hiện sống ở Louisville, tiểu 
bang Kentucky, cho rằng đấu tranh nhân quyền phải 
bền bỉ mới thành công. 
Chị giải thìch: “Tôi rất xúc động được Tòa Bạch Ốc 
mời. Vừa tự hào vừa cảm thấy vinh dự khi thấy thỉnh 
nguyện của đồng hương được tổng thống lắng nghe. 
Ðây làm một bước nhỏ, dù đường dài, vẫn phải đi. 
Phải bước những bước nhỏ mới tới đìch được.” 
Ông Trần Việt Ðông, cư dân Glen Burnie, tiểu bang 
Maryland, được vào Tòa Bạch Ốc, nói: “Ðược vào 
Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên cảm thấy rất hồi hộp, không 
tả được. Dân tộc mính đang bị Cộng Sản gò bó đủ 
thứ, bắt người đấu tranh như nhạc sĩ Việt Khang. Nên 
buổi gặp gỡ hôm nay là dịp để chúng ta nói lên tiếng 
nói của người Việt Nam.” 
“Nếu được gặp tổng thống hôm nay, tôi sẽ nói: „Thưa 
tổng thống, ông là đại diện của nước Mỹ, xin hãy nhín 
vào Việt Nam. Ðừng để Việt Nam bị giống như Syria 
hiện nay, gây đau thương tang tóc cho người dân,'” 
ông Ðông nói tiếp. 
 
Ông cho biết, trước khi đến Washington, DC, ông 
sắm một bộ quần áo complet mới, mua giày mới. 
Ông chia sẻ: “Ðây là lần thứ nhí từ ngày qua Mỹ tôi 
sắm đồ mới. Lần trước là đám cưới con trai. Lần này 
là vào Tòa Bạch Ốc.” 

Linh Mục Ðinh Xuân Long, chánh xứ nhà thờ St. 
Joseph of the Hills, Eden, tiểu bang North Carolina, 
nói với hơn 130,000 chữ ký, thỉnh nguyện thư này là 
một áp lực rất lớn đối với chình quyền Mỹ và muốn 
nhân dịp này nói lên vấn đề tự do tôn giáo tại quê 
nhà. 
“Về mặt nổi, Việt Nam cho xây nhiều nhà thờ, cho tu 
sĩ xuất ngoại, làm cho có vẻ như có tự do tôn giáo, về 
mặt chím, chình quyền thật sự kiểm soát bên trong. 
Tu sinh vẫn bị xét duyệt, thụ phong và thuyên chuyển 
linh mục phải có sự đồng ý của chình quyền và cuối 
cùng là họ cử cán bộ theo dõi các giám mục, gây chia 
rẽ trong hàng giáo phẩm,” Linh Mục Long nói tiếp. 
Chị Trinh Nguyễn, cư dân Nashville, tiểu bang 
Tennessee, cũng được mời vào Tòa Bạch Ốc, nói chị 
muốn Việt Nam có bính đẳng cho con người, thả tù 
chình trị. 
“Tôi là người ủng hộ ông Obama. Tôi sẽ nói thẳng đề 
nghị ông nhín lại Việt Nam, một nơi rất cần có nhân 
quyền cho mọi người. Trước khi làm ăn với Mỹ, Việt 
Nam phải có nhân quyền trước,” chị Trinh nói. 
Trong khi đó, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, dù thời tiết giá 
lạnh, có lúc tuyết rơi lác đác, hàng trăm đồng hương 
thuộc các cộng đồng Việt Nam khắp nơi có mặt để 
biểu dương sự ủng hộ đối với thỉnh nguyện thư, do 
đài truyền hính SBTN phát động từ hôm 8 Tháng Hai 
đến nay. 
Cụ Vũ Văn Phiên, 90 tuổi, sống ở Lake Mary, tiểu 
bang Florida, được mọi người trước Tòa Bạch Ốc chú 
ý ví là người lớn tuổi nhất trong những người có mặt. 
Khi được hỏi ví sao đến Washington, DC, cụ vui vẻ 
nói: “Ðây là trách nhiệm của một người mang dòng 
máu tiên rồng, trước tổ quốc dân tộc. Ðối với tôi, bản 
thân là xong rồi, gia đính cũng xong rồi, giờ lo được 
cho đất nước cái gí thí lo. Nếu được gặp Obama, tôi 
sẽ nói với ông rằng con người còn đau khổ, nhất là ở 
Việt Nam, ông là người quyền lực nhất thế giới, ông 
phải làm điều gí đó.” 
Cho tới sáng ngày Thứ Hai, thỉnh nguyện thư đã có 
hơn 130,000 chữ ký. Theo quy định của Tòa Bạch 
Ốc, trong vòng một tháng, nếu thỉnh nguyện thư đạt 
được 25,000 chữ ký, giới chức khối Hành pháp sẽ 
tiếp xúc với đại diện những người ký tên. Sau khi 
chiến dịch được đưa ra bốn ngày, thỉnh nguyện thư 
đã có hơn 25,000 người ký vào. 
Hiện nay, đài truyền hính SBTN và cộng đồng người 
Việt tại Hoa Kỳ kêu gọi mọi người tiếp tục ký thỉnh 
nguyện thư để có thể có con số cao nhất, hầu tạo sự 
chú ý cho chình giới Hoa Kỳ. Cuộc vận động ký thỉnh 
nguyện thư sẽ chấm dứt vào ngày 8 Tháng Ba tới 
đây. 
Ngày hôm sau, Thứ Ba 06/03/2012, theo dự trù, hàng 
trăm đồng hương Việt Nam được chia ra làm nhiều 
toán sẽ đến văn phòng các vị dân cử ở Quốc Hội tiếp 
tục vận động nhân quyền cho Việt Nam, qua chiến 
dịch ký thỉnh nguyện thư đang diễn ra. 
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(Bản dịch) 

 

Bộ Ngoại Giao  

Đia chỉ: Postbus 20061, 2500 EB Den Haag Nederland 

Văn thư số DAO-25/012 

 

Kình gởi ông Nguyễn đắc Trung 

Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan (AVVN) 

Stationsweg 46 

2131 XD Hoofddorp 

---------------------------------------- 

Ngày 7 tháng 2 năm 2012 

Đề Mục: Thư của ông gởi ngày 5 tháng 12 vừa qua đến Bộ Trưởng Ngoại Giao 

Thưa ông Trung, 

Cám ơn ông nhiều về lá thư ông gởi vừa qua, trong đó ông kêu gọi sự quan tâm của ông Bộ Trưởng về tính 
trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhận nhiệm vụ trả lời thư ông, tôi xin thông báo cùng ông như sau: 

Điều ông nêu trong thư thật đúng về tính trạng bấp bênh của những nhà tranh đấu cho dân chủ và tự do ngôn 
luận tại Việt Nam. Liên Hiệp Âu Châu, trong đó có Hoà-Lan chia xẻ với sự lo lắng của ông về điều này. Mối lo 
nhất về sự tiếp tục giới hạn quyền tự do ngôn luận và vai trò của truyền thông (bao gồm internet và truyền 
thông xã hội) đã là trọng tâm của cuộc đàm thoại về nhân quyền giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam tại Hà-
Nội vào ngày 12 tháng 1 vừa qua. Đề tài thảo luận trong đó có liên hệ đến điều ông nêu lên trong thư về “các 
sắc lệnh an ninh” gồm các điều 79 và 88 trong Bộ Hính Luật, được áp dụng mỗi ngày một thêm tuỳ tiện để bắt 
bớ và kết tội đối với những người tranh đấu ôn hoà cho quyền tự do ngôn luận. Trong suốt cuộc đàm thoại về 
nhân quyền, Liên Hiệp Ấu Châu đã bày tỏ sự lo lắng về một số các diễn biến xảy ra trong năm 2011 liên quan 
đến tự do tôn giáo, như là sự chậm trễ trong những thủ tục cho phép hội họp và các buổi lễ, và đưa ra những 
luật lệ giới hạn quyền tự do tôn giáo. 

Hoà-Lan cũng đã đưa ra vấn đề nhân quyền trong sự trao đổi song phương với Việt Nam. Vào tháng 9 năm 
2011, thủ tướng Rutte cũng bày tỏ sự lo ngại về tính trạng nhân quyền tại Việt Nam nhân chuyến viếng thăm 
Hoà-Lan của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bộ Trưởng Ngoại Giao Rosenthal trước thời gian hội nghị 
“freedonm online” về tự do Internet diễn ra vào các ngày 8 và 9 tháng 12 vừa qua tại Den Haag cũng đã dùng 
facebook để kêu gọi ký thỉnh nguyện thư ủng hộ 6 nhà hoạt động trên các mạng truyền thông. Trong số này có 
ông Nguyễn Tiến Trung, như ông đã biết bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế vào tháng 1 năm 2010 tại thành 
phố Hồ Chì Minh ví đã có những hoạt động tranh đấu cho dân chủ qua các mạng truyền thông. Óng Trung hiện 
có trong danh sách những người (hoặc tù nhân) đáng quan tâm của Liên Hiệp Âu Châu. Trong các cuộc đàm 
thoại về nhân quyền diễn ra mỗi 6 tháng 1 lần giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam đều có những trường hợp 
đặc biệt quan tâm được nêu lên với nhà cầm quyền Hà-Nội. Danh sách mà Liên Hiệp Âu Châu trao cho chình 
quyền Việt Nam trong cuộc đàm thoại về nhân quyền bao gồm hầu hết những người mà ông đã nêu lên trong 
thư của ông, kề cả ông Phạm Minh Hoàng. Như ông đã biết, một thời gian ngắn sau cuộc đàm thoại về nhân 
quyền ông Hoàng đã được trả tự do, mặc dầu điều đáng tiếc là ông ta vẫn bị “quản chế hành chánh” trong 3 
năm.   

Tôi cam đoan với ông rằng Hoà-Lan sẽ tiếp tục quan tâm về tính trạng nhân quyền tại Việt Nam, và trong sự 
liên hệ  với Việt Nam qua Liên Hiệp Âu Châu cũng như liên hệ song phương, sẽ tiếp tục yêu cầu Việt Nam phải 
tôn trọng những nghĩa vụ quốc tế về lãnh vực nhân quyền mà họ đã cam kết. 

Mến chào ông, 

Karel Hartogh 

Giám Đốc Vụ Á Châu và Đại Dương  
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Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan 
Associatie Van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland (AVVN) 

Vietnamese Association of Political Refugees in the Netherlands 

Stationsweg 46 , 2131 XD Hoofddorp Nederland ,Tel: +31 (0)23-5640166 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan: De heer Karel Hartogh 
          Directeur Azie en Oceanie 
            Postbus 20061 
            2500 EB Den Haag 
 
Hoofddorp, 25 februari 2012 
 
Betreft: Uw brief van 7 februari 2012 
 
Geachte heer Karel Hartogh, 

Namens de Vietnamese gemeenschap in Nederland dank ik u hartelijk voor uw brief op 7 februari jongstleden, 
waarin u mij informeerde over de dialogen van Nederland en de Europese Unie met Vietnam inzake de 
mensenrechten in Vietnam. 

Het aandringen van naleving van de internationale mensenrechtenverplichtingen in Vietnam zal zeker een 
bijdrage leveren aan het Vietnamese volk, dat tegenwoordig onder de onderdrukking van het Vietnamese 
communistische regiem moet leven. 

Hierbij wil ik ook speciaal uw aandacht vragen voor het geval van de muzikant Viet Khang (Vo Minh Tri) die op 
23 december 2011 werd gearresteerd, omdat hij de liederen “Waar is mijn Vietnam” en “Wie ben jij” schreef om 
zijn patriotisme voor Vietnam uit te drukken. Hij zit op dit moment vast in de gevangenis zonder een proces te 
hebben gehouden . 

Wereldwijd zijn de Vietnamezen acties aan het nemen voor het vrijpleiten van Viet Khang. Er is een online 
petitie gestart voor zijn vrijheid sinds 7 februari jongstleden in de Verenigde Staten. Tot nu toe zijn er al meer 
dan 73.000 tekeningen. 

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-
rights/53PQRDZH 

Nogmaals dank ik u voor uw help en aandacht. 

Met vriendelijke groet, 

 

Nguyen Dac Trung 

Voorzitter van AVVN 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Meer informatie over Viet Khang kunt u in de volgende links vinden: 

http://freedomforvietnam.wordpress.com/category/vietnam-today/free-viet-khang/ 

http://www.youtube.com/watch?v=0eWhaQUtzzA&feature=related 

http://youtu.be/AkZVwiPQSLE 

Bijlage over Viet Khang 

 

 

 

http://www.congdonghoalan.com/
https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH
https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH
http://freedomforvietnam.wordpress.com/category/vietnam-today/free-viet-khang/
http://www.youtube.com/watch?v=0eWhaQUtzzA&feature=related
http://youtu.be/AkZVwiPQSLE
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Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan 
Associatie Van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland (AVVN) 

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

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

Kính Gởi: Ông Karel Hartogh 

              Vụ Á Châu và Đại Dương 

                 Postbus 20061 

                 2500 EB Den Haag 
-------------------------------------------------- 

Hoofddorp, Ngày 25 tháng 2 năm 2012 

Đề mục: Thư của ông đề ngày 7-2-2012 

 

Kình thưa ông Karel Hartogh, 

Thay mặt cộng đồng người Việt ở Hoà-Lan, tôi thành thật cám ơn thư của ông ngày 7 tháng 2 vừa qua để 
thông báo cho tôi biết về những cuộc đàm thoại về đề tài nhân quyền giữa Hoà-Lan và Liên Hiệp Âu Châu với 
Việt Nam.  

Sự yêu cầu Việt Nam phải thi hành những nghĩa vụ quốc tế trên lãnh vực nhân quyền chắc chắn sẽ là một sự 
đóng góp giúp cho người dân hiện đang phải sống dưới sự áp bức của chế độ cộng sản Việt Nam. 

Nhân đây, tôi cũng đặc biệt mong ông quan tâm đến tình trạng của nhạc sĩ Việt-Khang (Võ Minh Trí) bị bắt vào 
ngày 23 tháng 12 năm 2011 bởi ví ông ta đã viết các bản nhạc “Việt Nam tôi đâu?” và “Anh là ai?” biểu lộ lòng 
yêu nước. Ông ta hiện bị giam giữ mà không cần theo một thủ tục nào cả. 

Khắp nơi trên thế giới, người Việt Nam đã đòi hỏi Tự Do cho Việt Khang. Từ ngày 7 tháng 2 vừa qua tại Hoa 
Kỳ, chiến dịch  ký thỉnh nguyện thư trực tuyến (online petitie) đòi trả tự do cho ông ta đã được khởi sự, cho đến 
ngày hôm nay đã có trên 73.000 chữ ký. 

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-
rights/53PQRDZH 

Một lần nữa cám ơn sự giúp đỡ và quan tâm của ông. 

Mến chào ông, 

 

Nguyễn đắc Trung 

Chủ Tịch Cộng Đồng (AVVN) 

------------------------------------------------ 

Các tin tức thêm về Việt Khang có thể tìm thấy trong những trang mạng dưới đây: 

http://freedomforvietnam.wordpress.com/category/vietnam-today/free-viet-khang/ 

http://www.youtube.com/watch?v=0eWhaQUtzzA&feature=related 

http://youtu.be/AkZVwiPQSLE 

Phụ bản đình kèm về Việt Khang 

 

  

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH
https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH
http://freedomforvietnam.wordpress.com/category/vietnam-today/free-viet-khang/
http://www.youtube.com/watch?v=0eWhaQUtzzA&feature=related
http://youtu.be/AkZVwiPQSLE
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Chính Trị Hòa Lan Trong 
Tháng Vừa Qua 
 

Trang nhà của đảng PVV 

Trong thời gian qua, sinh hoạt chính trị ở Hòa Lan 
được đánh dấu bởi hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất là 
việc đảng PVV mở ra một trang nhà để cho người 
bản xứ có thể tố cáo những sự phiền phức do người 
lao động gốc Đông Âu đang làm việc tại vương quốc 
này gây ra. Kế đến là quyết định từ chức và rời khỏi 
chình trường của ông Job Cohen, thủ lãnh đảng 
PvdA. 

Có thể nói rằng giai cấp lao động Hòa Lan là mẫu số 
chung kết nối hai sự kiện nói trên. Tuy đảng PVV của 
Geert Wilders thường chỉ được biết đến như là một 
đảng mang nặng tính chất bài Hồi Giáo, nhưng thật ra 
lá bài Hồi Giáo chỉ là một trong hai quan điểm chính 
mà đảng này dựa vào để làm mưa làm gió trên chình 
trường Hòa Lan. Lá bài thứ hai ìt được chú ý hơn 
nhưng không kém phần quan trọng là sự bảo vệ 
quyền lợi của người lao động Hòa Lan, thường cũng 
là cử trị của đảng PVV. Điều này khiến cho PVV có 
một thái độ cực kỳ bảo thủ đối với các vấn đề kinh tế. 
Trong khi các đảng thân chính như VVD và CDA hay 
các đảng đối lập như D66 và GroenLinks đều đồng ý 
rằng cần phải cải cách thị trường lao động Hòa Lan 
để nền kinh tế của quốc gia này có thể tăng sức cạnh 
tranh với các quốc gia khác, thí đảng PVV nhất định 
bác bỏ mọi nỗ lực cải cách. Nó nhất định không chịu 
nới lỏng luật bảo vệ người lao động, cho phép chủ 
nhân sa thải nhân viên một cách dễ hơn và nó cũng 
nhất định không chịu cắt giảm thời gian mà người mất 
việc làm có quyền nhận tiền thất nghiệp (WW) cao 
hơn tiền trợ cấp an sinh xã hội (bijstandsuitkering) 
khá nhiều. 

Những biện pháp này được đề ra để khuyến khích 
giới chủ nhân cung cấp việc làm dễ nhận nhân viên 
hơn ví không còn phải sợ là khó có thể sa thải họ lúc 
nhu cầu không còn nữa và cũng để thúc đẩy những 
người đã mất việc nhanh chóng đi tím việc làm mới. 
Tuy các biện pháp đó có thể khiến cho nền kinh tế 
Hòa Lan sinh hoạt một cách hữu hiệu hơn, nhưng 
chình chúng cũng sẽ làm cho đời sống của giai cấp 
lao động, tức là khối cử tri chủ lực của đảng PVV, trở 
nên bấp bênh thêm khá nhiều. 

Với vai trò của một thành viên bán chính thức trong 
liên minh thân chính hậu thuẫn nội các của Thủ 

Tướng Mark Rutte, đảng PVV đã có thể ngăn chận 
những biện pháp nói trên cũng như những dự án cải 
cách khác có thể đe dọa quyền lợi của những người 
thường bỏ phiếu cho đảng này. Thế nhưng, kể từ cuối 
năm 2011 đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế 
Hòa Lan đang trên đà suy thoái, làm cho sự thâm 
thủng ngân sách quốc gia tăng quá mức qui định, có 
thể khiến chính phú Hòa Lan phải cắt giảm chi phí và 
ban hành những biện pháp bất lợi cho khối cử tri của 
đảng PVV. 

Có lẽ ý thức được rằng không còn ngăn chận cải 
cách được nữa, nên đảng này đã xuống tay trước 
bằng cách đưa ra trang nhà gây nhiều tranh cãi mà 
chúng ta đã nói đến ở trên để đánh lạc hướng quần 
chúng Hòa Lan nói chung và khối cử tri của PVV nói 
riêng. Với trang nhà này, đảng PVV muốn ám chỉ rằng 
sự hiện diện của người lao động Đông Âu và qua đó 
chính sách kinh tế mở cửa của Liên Minh Âu Châu 
cho phép người Đông Âu làm việc tại Hòa Lan là (một 
trong những) nguyên nhân quan trọng nhất cho 
những khó khăn kinh tế mà giới lao động Hòa Lan 
đang và sẽ gặp phải. Thời gian sẽ cho ta biết đảng 
PVV có thành công hay không trong xảo thuật “trăm 
dâu đều đổ đầu tằm” này. 

Job Cohen từ chức 

Quyết định từ chức lãnh tụ đảng PvdA của ông Cohen 
thật ra không phải là một chuyện bất ngờ. Từ cuộc 
bầu cử Hạ Viện năm 2010 cho đến bây giờ, Cohen đã 
chứng tỏ rằng sở trường của ông thật ra nằm trong 
ngành hành chánh, chứ không phải trong chính 
trường “đầy gió tanh mưa máu.” Ông không có khả 
năng “đốp chát” mà một vị lãnh tụ đối lập cần phải có, 
nhất là trong một môi trường chính trị với nhiều xung 
đột như Hòa Lan hôm nay. Nhưng nói cho cùng, sự 
thất bại của Cohen cũng không hoàn toàn nằm trong 
sở đoản của riêng cá nhân ông. Một yếu tố không 
kém quan trọng khiến Cohen phải ra đi là đường lối 
thân Âu Châu mà ông ta theo đuổi không được thành 
phần lao động Hòa Lan chấp nhận.  

 

Job Cohen 

Đảng PvdA vốn là một đảng dân chủ xã hội, được 
sáng lập với mục đìch tranh đấu cho quyền lợi của 
giai cấp công nhân. Thế nhưng, thời gian trôi qua, 
đảng này ngày càng bị hay được trung lưu hóa, tạo ra 
sự mâu thuẩn trong nội bộ giữa cánh trung lưu và 
cánh lao động.  

Do điều kiện văn hóa và kinh tế, thành phần trung lưu 
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trong đảng PvdA thường có quan niệm “tứ hải giai 
huynh đệ,” được phản ảnh qua sự hậu thuẩn mà họ 
giành cho những đường lối cởi mở trong lãnh vực 
ngoại giao cũng như nội trị. Họ không lo ngại cho lắm 
về sự hiện diện của số đông người ngoại quốc trong 
xã hội Hòa Lan. Đồng thời họ lại ủng hộ một chính 
sách đối ngoại thân Châu Âu, một điều mà giới lao 
động trong đảng thường không tán thành, vì một 
chính sách thân Châu Âu, về lâu về dài, sẽ tạo ra sự 
cạnh tranh của người lao động đến từ các quốc gia 
Trung và Đông Âu chịu làm việc với mức lương thấp, 
khiến cho đời sống của giới lao động bản xứ trở nên 
khó khăn hơn rất nhiều. 

PvdA đã không giải quyết được sự mâu thuẫn giữa 
hai khuynh hướng chình trong đảng. Ảnh hưởng của 
thành phần trung lưu ngày càng mạnh, trong khi giới 
lao động lại thấy rằng quyền lợi của mính không được 
bảo vệ đúng mức. Điều này đã khiến cho họ dần dần 
xa lánh đảng PvdA và tím nơi nương tựa mới trong 
đảng PVV của Geert Wilders và nhất là trong đảng 
SP, một đảng xã hội bảo thủ vừa có đường lối bài Âu 
Châu vừa nhất định duy trì quyền lợi của người lao 
động bản xứ, lúc trước do Jan Marijnissen lãnh đạo 
còn bây giờ là do Emile Roemer cầm đầu. 

 

Emile Roemer 

Chúng ta có thể thấy sự xung đột trong đảng PvdA 
một cách rõ rệt qua đường lối thân Âu Châu của 
chình Job Cohen. Ông ta đã quyết định ủng hộ chính 
sách cứu trợ tài chính cho các quốc gia Nam Âu của 
Thủ Tướng Mark Rutte, trong khi khối cử tri lao động 
của đảng lại chống lại chính sách rất tốn kém nói trên. 
Cohen muốn duy trí “tính nghĩa huynh đệ” với các 
quốc gia này, trong khi một số lớn cử tri của ông lại 
muốn đặt quyền lợi của chính họ lên trên hết. Hậu 
quả là trong các cuộc thăm dò dân ý đảng PvdA đã 
mất phân nửa sự hậu thuẫn của người bỏ phiếu. Hiện 
giờ đảng này đang có 30 ghế trong Hạ Viện. Nhưng 
nếu có bầu cử thì nó chỉ còn giữ lại được khoảng 15 
ghế mà thôi. Trong khi đó, cũng theo các cuộc thăm 
dò nói trên, sự hậu thuẫn mà cử tri giành cho đảng 
SP lại tăng gấp đôi. Trong trường hợp bầu cử Hạ 
Viện được tổ chức ngay bây giờ thì số ghế của đảng 
này trong cơ quan lập pháp đó có thể sẽ tăng lên từ 
15 đến trên 30 ghế, biến nó thành đảng có nhiều ghế 
nhất trong Hạ Viện! 

Như vậy chúng ta có thể tạm kết luận rằng Job Cohen 
đã phải ra đi ví ông ta đã hành xử như là thủ lãnh của 

cánh trung lưu thay ví như một vị lãnh tụ cầm đầu 
toàn đảng PvdA. Chúng ta không thể nói rằng ông ta 
thất bại do không có tài “đấu đá” trong Hạ Viện, vì 
chúng ta không biết số phận chính trị của ông sẽ ra 
sao, nếu ông quyết định không hậu thuẩn nội các 
Rutte trong việc cứu trợ tài chính cho các quốc gia 
Nam Âu đang lâm nạn. 

(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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nhớ Cà-Mau 

Phạm Hồng Ân 

Chiều nay tôi đứng nhìn cố xứ 
Quá khứ rơi dần khoảng mắt em 
Rạch-Rập bên sông tràn khói sóng 
Cầu-Quây nước vỗ đợi trăng lên. 
Áo bà ba trắng dòng Tắc-Thủ 
Nhớ mãi đò ngang chuyến chợ đêm. 
Dáng em làm gió thành giông tố 
Làm những con sông lụt khắp miền. 
Mỗi lúc mỗi xa trời Huyện-Sử 
Lò than ấm áp xứ Đầm-Dơi 
Gành-Hào em có qua cầu mới 
Nghe nỗi đau xưa rụng xứ người. 
Ở đó con tim để lại đời 
Ngàn năm thương tiếc núi sông tôi 
Người về trăn trở lời vong quốc 
Đứng đợi bên sông tiếng nguyệt cười. 
Tiếng cười thay thế dần tiếng khóc 
Tiễn chuyến tàu đi ra biển khơi 
Chỉ có em tôi sầu góa bụa 
Vành môi rướm máu lệ chia phôi. 
Chiều nay tôi ghé về cố xứ 
Đứng ngó cành mai tản mạn rơi 
Bến sông một chiếc đò cô quạnh 
Trời hỡi! Em tôi tạ thế rồi... 

 

 

Photo Hòn Khoai  tại  Cà Mau 
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Vladimir Putin tuyên bố thắng cử tổng 
thống Nga 
AP) - Tối Chủ Nhật 4 tháng 3, Thủ Tướng Vladimir 
Putin tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử Tổng Thống 
Nga trước sự reo hò của hàng chục ngàn người ủng 
hộ, nhưng phìa đối lập và các quan sát viên độc lập 
đều cho rằng cuộc bầu cử này có những gian lận lớn 
lao. 

 

 
Thủ tướng Nga, Vladimir Putin (trái), nói chuyện với đám đông 
ủng hộ tại quảng trường Manezhnaya, bên ngoài điện Kremlin, tối 
4 Tháng Ba, 2012. 
 (Hình: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images) 

 

Trong một cuộc tập hợp đông đảo dân chúng trước 
điện Kremlin, ông Putin cám ơn những người ủng hộ 
“đã giúp phá vỡ các âm mưu hủy hoại nước Nga” và 
cho rằng ông chiến thắng trong cuộc bầu cử công 
khai và tự do. 
 
Ông Putin cũng nói rằng cuộc bỏ phiếu cho thấy đa số 
người dân Nga bác bỏ các “khiêu khìch chình trị” từ 
phìa đối lập. 
 
Ủy Ban Bầu Cử Trung Ương cho biết với hơn phân 
nửa số phiếu đã kiểm xong, kết quả ông Putin chiếm 
được 64.4%, đối thủ quan trọng nhất thuộc đảng 
Cộng Sản Cộng Sản Gennady Zyuganov 17.13%, 
ứng cử viên độc lập tỷ phú Mikhail Prokhorov 6.97%, 
chình trị gia kỳ cựu Vladimir Zhirinovsky 6.71%. 
Khoảng 64% cử tri Nga đã đi bầu. 
 
Với số phiếu chiếm được trên 50%, ông Putin sẽ 
không phải qua một vòng bầu cử thứ nhí. Ðây là 
nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin sau hai 
nhiệm kỳ 4 năm từ 2000 đến 2008. Hiến Pháp Nga 
không cho phép tổng thống ở quá 2 nhiệm kỳ liên 
tiếp, ví vậy năm 2008 ông Dmitri Medvedev, một nhân 
vật thân cận của Putin cho tới lúc đó ìt ai biết đến, đắc 

cử tổng thống và sau đó bổ nhiệm Putin làm thủ 
tướng. Năm nay ông Putin được quyền ứng cử trở lại 
và ông Medvedev không tái tranh cử. 
 
Nhưng nếu hàng ngàn lời tố cáo từ các quan sát viên 
độc lập và phìa đối lập về gian lận bầu cử được xác 
nhận thí điều này sẽ làm giảm thế chình thống và giá 
trị cuộc chiến thắng của ông Putin. Ứng cử viên Cộng 
Sản Zyuganov tuyên bố: “Tôi không thể nhín nhận 
rằng cuộc bầu cử này là công bính, trong sạch và 
xứng đáng.” Phìa đối lập hiện đang chuẩn bị tổ chức 
một cuộc biểu tính lớn ở trung tâm thủ đô Moscow 
vào ngày Thứ Hai, 5 tháng 3. Các tố cáo gồm cả việc 
cử tri phìa Putin được chở bằng xe buýt đi vòng vòng 
khắp thành phố để bỏ phiếu ở nhiều nơi. 
 
Lực lượng an ninh canh phòng chặt chẽ tại trung tâm 
thủ đô Moscow, các xe chở đầy cảnh sát chống bạo 
loạn đậu sẵn gần các trạm xe điện ngầm. Bộ Nội Vụ 
xác nhận có những báo cáo về vi phạm bầu cử nhưng 
cho rằng không đủ tác dụng để ảnh hưởng đến kết 
quả. Ủy Ban Bầu Cử Trung Ương nói là một phòng 
phiếu ở khu Tây-Bắc Moscow có những bất bính 
thường quan trọng và kết quả tại đây sẽ bị hủy bỏ. 
 
Thủ Tướng Vladimir Putin đã bị phê phán nặng nề về 
những gian lận bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái để cho 
đảng Ðoàn Kết Nga của ông thắng tại Quốc Hội. Hậu 
quả là những cuộc biểu tính chống đối trở thành 
phong trào mạnh mẽ bành trướng khắp các thành phố 
Nga. 
Kỳ này, ông Putin đã cho lệnh đặt máy thu hính (web 
cameras) ở 91,000 trong số 96,000 địa điểm bầu cử 
nhằm có bằng chứng ngăn chặn những cáo buộc về 
gian lận. Khoảng 700 quan sát viên theo dõi cuộc bầu 
cử trong số có Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu 
(OSCE) và Quốc Hội Liên Hiệp Âu Châu. (HC,  
V.Giang) 
 
 

Tấn công tự sát tại căn cứ Mỹ ở 
 Afghanistan nơi đốt kinh Quran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cảnh sát Afghanistan điều tra nơi xảy ra một vụ tấn công tự sát 
hôm 5/3/12 
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Một người đánh bom tự sát làm ìt nhất 2 thường dân 
Afghanistan thiệt mạng và 4 người bị thương sau khi 
cho nổ bom tại cổng căn cứ quân sự Bagram của 
Hoa Kỳ tại Afghanistan, ngay phìa bắc Kabul. 
Taliban nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom này, 
nói rằng để trả thù vụ đốt kinh Quran cách đây vài 
tuần tại Căn cứ Không quân Bagram. 
Các giới chức NATO nói không có binh sĩ liên minh 
bị thiệt hại trong vụ tấn công và kẻ đánh bom không 
vào được căn cứ. 
Tại miền đông Afghanistan, nhà cầm quyền cho biết 
một người đánh bom tự sát làm thiệt mạng một nhân 
viên của lực lượng an ninh Afghanistan và 11 người 
bị thương trong một vụ tấn công vào một chốt kiểm 
soát của cảnh sát tại thành phố Jalalabad. 
 
Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm trong vụ này. 
Khi tin về vụ đốt kinh Quran ngày 20 tháng 2 được 
tiết lộ, những vụ biểu tính bạo động chống Hoa Kỳ 
nổ ra trên toàn Afghanistan, làm cho ìt nhất 30 người 
thiệt mạng và làm căng thẳng mối quan hệ Hoa Kỳ 
và Afghanistan.Một tờ báo có uy tìn của Hoa Kỳ hôm 
thứ Bảy loan tin là một loạt các diễn biến dẫn đến vụ 
đốt kinh Quran và vụ này lẽ ra đã có thể chấm dứt tại 
một vài thời điểm “dọc theo một chuỗi những rủi ro, 
phán đoán kém và không để ý đến những thủ tục.” 
 
Báo NATO Times trìch lời một viên chức Mỹ thân 
cận với cuộc điều tra hỗn hợp Afghanistan-Hoa Kỳ 
trong vụ này nói rằng có ìt nhất 6 người liên hệ đến 
vụ đốt kinh Quran, gồm có “Các chỉ huy quân sự Mỹ” 
và một thông dịch viên Mỹ, có thể phải chịu các biện 
pháp kỷ luật.  
 

Nỗ lực trợ giúp Syria mở rộng trong 
khi chính phủ tiếp tục tấn công  
Ủy Ban chữ thập Đỏ Quốc Tế cho hay các nhân viên 
cứu trợ đã đến được hai khu trong thành phố Homs 
bị vây hãm, mở rộng những nỗ lực trợ giúp. Trợ giúp 
nhân đạo đã tới trong lúc hai đặc sứ có liên hệ với 
Liên Hiệp Quốc dự tình đến Syria trong những ngày 
sắp tới và trong lúc các lực lượng chình phủ Syria 
tiếp tục nã súng cối vào một số nơi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người Hồi giáo salafist chống chế độ Syria, biểu tình trong thủ 
đô Beirut của Lebanon dùng giày đập lên hình của Tổng thống 
Syria al Assad (phải) và hình của Thủ trướng Nga Vladimir Putin 

Một cư dân thị trấn Rastan tại phìa bắc thành phố 
Homs mô tả những tàn phá của vụ pháo kìch của 
quân chình phủ hôm thứ Hai. Những người chứng 
kiến tận mắt cho hay chình phủ đã pháo kìch vào 
Rastan trong gần 2 tuần lễ. 
Các kênh truyền hính Ả Rập loan tin các lực lượng 
chình phủ đã phóng hỏa một số nhà dân và cửa tiệm 
trong quận Baba Amr, nơi quân nổi dậy đã phải rút đi 
trong tuần trước. 
 Đài truyền hính Syria nói lực lượng chình phủ đã 
”quét sạch một thành lũy của quân khủng bố Hồi 
giáo nước ngoài” Đài truyền hính còn cho chiếu 
những video mà họ gọi là ma túy và vũ khì đạn dược 
bị tịch thu.  
 
Những nhà hoạt động đối lập nói xe tăng của quân 
chình phủ đã xông vào thị trấn vùng núi Bayroud, 
gần biên giới Syria, nhín xuống Thung lũng Bekaa 
của Li Băng.  
Giáo sư Khattar Abou Diab, dạy khoa chình trị tại đại 
học Paris, cho biết một cư dân đạo Thiên chúa ở 
Bayroud thuật lại vụ tấn công. 
 
 Cư dân này nói tính hính tại Bayroud rất thê thảm ví 
trời quá lạnh và mới có tuyết rơi, rất khó có thể chạy 
trốn khỏi nơi đó. Ông cũng cho biết quân đội Li Băng 
cũng không cho phép nhiều người Syria vào lãnh thổ 
Li Băng.  
Nhưng những nhân chứng dọc theo biên giới phìa 
bắc Li Băng giáp với Syria cho hay hàng ngàn người 
đã chạy khỏi nước vào Li Băng trong 48 giờ qua.  
 
Đài truyền hính Alhurra loan tin quân đội Li Băng đã 
bắt giữ 39 người mang vũ khì sau khi họ vượt biên 
giới vào nước này. 
Giáo sư Diab cho hay các lực lượng Syria dường 
như tập trung tấn công vào các khu vực dọc theo 
biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Iraq và Li Băng để 
ngăn chặn vũ khì được đưa vào Syria. 
Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế ICRC cho biết nhân 
viên cứu trợ đã đến được hai khu của thành phố 
Homs, gần Baba Amr. 
 Phát ngôn viên Hicham Hassan của ICRC nói với 
VOA rằng một đoàn xe của Chữ Thập Đỏ Quốc Tế 
và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Syria đã tới được hai khu 
gần Baba Amr. 
 Phát ngôn viên của ICRC Hicham Hassan nói với 
đài VOA rằng hôm thứ Hai đoàn xe cứu trợ đã đến 
được hai khu vực al-Tawzii và al-Inshaat. 
Nhân viên cứu trợ vẫn tím cách vào Baba Amr kể từ 
thứ Sáu sau khi được chình phủ Syria chấp thuận, 
nhưng binh sỹ chình phủ đã ngăn chặn không cho họ 
vào quận này. 
 
Trên mặt trận ngoại giao, Liên Hiệp Quốc cho hay 
hai đặc sứ dự tình đến Syria. 
Người đứng đầu các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp 
Quốc Valerie Amos cho hay Syria đã đồng ý cho 
phép bà đến Damascus từ thứ Tư đến thứ Sáu để 
thảo luận về vụ khủng hoảng. 
 



         Việt Nam Nguyệt San • 247 • 3.2012                                                                                                                              23 
 

 Đặc sứ về vấn đề Syria của Liên đoàn Ả Rập tại 
Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan theo dự kiến sẽ đến 
nước này vào thứ Bảy, trong chuyến thăm đầu tiên 
kể từ khi được bổ nhiệm vào chức vụ này trong 
tháng trước. 
 
 Văn phòng của ông Annan cho hay ông sẽ vận động 
để “chấm dứt ngay mọi hành vi bạo động và những 
vụ vi phạm nhân quyền.” 
 

Giới chức cao cấp Trung Quốc tại Tây 
Tạng hạ lệnh đàn áp báo chí  
 

 
 
 Nhà văn, nhà thơ người Tây Tạng Tsering Woeser cho biết cảnh 
sát đã ngăn bà đến nhận giải thưởng văn hóa từ Đại sứ Hòa Lan 

 

Lãnh đạo cao cấp nhất của Tây Tạng đang hối thúc 
nhà chức trách địa phương kiểm soát gắt gao việc 
sử dụng Internet và điện thoại di động trong lúc Bắc 
kinh chuẩn bị khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân 
Toàn quốc hàng năm, và vào lúc người Tây tạng 
vinh danh những người đã chết để phản đối quyền 
cai trị của Trung Quốc. 
 
 Tờ Tibet Daily do nhà nước sở hữu trìch dẫn lời Bì 

thư chi bộ đảng cộng sản Trung Quốc tại Tây Tạng 

Trần Toàn Quốc nói duy trí ổn định tại khu vực 

Himalaya “mang đủ mọi ý nghĩa. Những phần tử gây 

bất ổn cần phải bị dẹp bỏ từ trứng nước,và tất cả mọi 

công việc duy trí ổn định phải được gia tăng mạnh.”  

Ông ta còn nói các lực lượng an ninh”phải đập tan 

các lực lượng thù ngịch” do Đức Đạt Lai Lạt Ma dẫn 

đạo.  

Ở bên ngoài Trung Quốc, Đức Đạt Lai Lạt Ma được 

mọi nơi kình nể, trong khi ở Trung Quốc ngài bị Bắc 

Kinh gán ghép tội xúi giục nổi loạn trong các khu vực 

nhiều người Tây Tạng sinh sống. 

 Trong những tuần lễ gần đây Trung Quốc đã đem 

hàng ngàn binh sỹ và cảnh sát trấn đóng tại các khu 

vực của người Tây tạng, trong một nỗ lực ngăn chặn 

những nhà hoạt động người Tây Tạng tự thiêu để 

phản đối sự hiện diện của Trung Quốc tại các phần 

lãnh thổ của họ. 

Lời kêu gọi đàn áp mới nhất đưa ra chỉ mấy ngày 

trước dịp tưởng niệm các vụ bất ổn chết người năm 

2011 và 2008, đã tới tận Bắc Kinh. 

 Ở đây, nhà văn, nhà thơ trực ngôn người Tây Tạng 

Tsering Woeser cho hay vào thứ Tư cảnh sát an ninh 

đã ngăn chặn bà đến nhận giải thưởng văn hóa từ 

Đại sứ Hòa Lan . 

 

Bắc Kinh 2012: quốc phòng tăng 11% 
BẮC KINH (AFP) -Trung Quốc hôm Chủ Nhật cho hay 

ngân sách quốc phòng sẽ vượt quá con số $100 tỉ 

trong năm 2012, tăng hơn 11% so với năm ngoái, một 

điều chắc chắc sẽ tạo thêm lo ngại về sự nhanh 

chóng gia tăng sức mạnh quân sự của quốc gia này. 

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ tăng 11.2%, 

lên tới 670.27 tỉ yuan (khoảng $106.41 tỉ) theo lời Li 

Zhaoxing, một phát ngôn viên Quốc Hội Trung Quốc, 

trìch dẫn một báo cáo ngân sách đệ trính lên cơ quan 

lập pháp chỉ có giá trị hính thức mà không quyền 

hành này. 

 

Con số nói trên đánh dấu sự sụt giảm phần nào về 

mức độ gia tăng, so với con số 12.7% của năm 2011, 

nhưng vẫn sẽ tạo thêm lo ngại về việc Trung Quốc 

ngày càng chứng tỏ sức mạnh quân sự của mính ở 

vùng Á Châu-Thái Bính Dương và buộc các quốc gia 

láng giềng phải có các quan hệ quân sự chặt chẽ hơn 

với Mỹ. 

 

Ông Li cho hay ngân sách này “tương đối thấp” so với 

trị giá tổng sản lượng nội địa (GDP), nếu so với các 

quốc gia khác và cũng cho hay đây là điểu để “bảo 

đảm chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh 

thổ.” 

Trong thập niên qua, Trung Quốc liên tục gia tăng 

ngân sách quốc phòng của mính hơn 10% mỗi năm, 

trong thời gian mà nền kinh tế Trung Quốc cũng phát 

triển mạnh mẽ và hiện đứng hàng thứ nhí thế giới, chỉ 

sau có Mỹ. 

Các phân tìch gia quân sự nói rằng mức tăng trưởng 

ìt hơn dự đoán của năm nay là một nỗ lực của Bắc 

Kinh nằm giảm bớt sự lo ngại của Mỹ và các quốc gia 

khác trong vùng. 

 

“Ðiều này cũng khó được các quốc gia khác chấp 

nhận ví phần lớn đều biết rằng ngân sách quốc phòng 

thật sự của Trung Quốc ìt nhất là gấp đôi con số công 

bố,” theo Willi Lam, một chuyên gia nổi tiếng về Trung 

Quốc tại đại học Chinese University ở Hồng Kông. 

(V.Giang)
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Truyện ngắn 

Về quê 
Đắc Khanh  

Khanh hăm hở lên đường trở về quê cũ sau hơn 40 

năm xa cách. 

Chàng tưởng tương đến giây phút nhìn thấy lũy tre 

làng năm xưa và gặp lại những người bạn của thời 

niên thiếu. Khanh có rất nhiều kỷ niệm ở nơi đây ví 

ngay từ lúc  nhỏ, chàng đã nhiều lần theo bố về thăm 

quê. Những hình ảnh năm xưa bỗng chợt trở về.  

Bố Khanh đậu cử nhân Hán học nên cụ day học tại 

trường đại học Văn Khoa Hà Nội. Quê cụ là làng Bái 

Dương, Nam Định. Cụ vẫn thường về quê để thăm 

viếng họ hàng và tham dự các ngày giỗ gia tộc.  

Ngày xưa, muốn về Nam Định thường phải đi tàu 

thủy, sau đó ngồi thuyền nan qua bến đò Quan. Từ 

bến đò Quan, Khanh thường được bố cho lên ngồi xe 

kéo bánh gỗ để về làng. Ngồi trên xe kéo, nghe tiếng 

bánh xe gỗ kêu lọc cọc tưởng như đang ngồi trên 

lưng ngựa. Nhưng Khanh thìch nhất là được nằm trên 

cáng để về làng. Cáng là một thứ võng đan bằng gai, 

hai đầu võng treo tòn teng trên một cái đòn ống dài, 

do hai người khỏe mạnh khiêng trên vai, rồi họ chạy 

bộ. Măc cho mưa nắng, khách nằm trên cáng vẫn an 

toàn ví đã có mui che bằng chiếu cói. 

 

 
 

Khanh nhớ đến những ngày chàng về làng được chơi 

đùa với đám trẻ nhà quê thật là thích thú. Khanh 

khoác lác kể những chuyện lạ trên tỉnh cho đám bạn 

mới nghe. Đứa nào cũng trố mắt vì những chuyện ly 

kỳ chàng kể. Thật tình lúc ấy Khanh cứ tượng như 

mình là kẻ văn minh nhất và lũ nhỏ chắc chắn phải 

phục chàng sát đất.  

Chúng rủ Khanh đi bắt cưa mò ốc bên bãi xình hoặc 

đi câu bên dòng sông uốn khúc quanh làng. Những 

lúc ấy Khanh mới thấy cái thông minh của mình 

không bằng sự lanh lợi, khéo léo và nhanh nhẹn của 

đám bạn mới này. Chúng mò một cái là có ốc, nhìn 

đám đất bùn là biết chỗ nào có cua, tung cần câu mấy 

chốc giựt lên là có cá. Chả bù với Khanh mò ốc cả 

buổi chẳng có con nào, bắt cua câu cá lại càng khó 

hơn nữa. Những lần thấy Khanh giựt cần câu lên mà 

chẳng dình chú cá nào, lũ trẻ ôm bụng cười thoả thích 

vì sự vụng về của Khanh. Sau đó chúng nó tranh 

nhau chỉ Khanh cách mò tôm bắt cá; đứa nào cũng 

muốn chỉ dạy cho Khanh nên nhao nhao như cái chợ. 

Khanh rất thích tính tình hồn nhiên chân thật của đám 

bạn mới này và chàng cũng phục bản năng linh động 

của chúng. Khanh thấy mình càng ngày càng gần gũi 

với những người bạn nhỏ này nên mỗi lần về quê là 

chàng chạy ngay đi tím đám bạn nhà quê nhưng chân 

thật này.  

Thú hơn nữa là Khanh được cùng đám bạn leo lên 

cây đa đầu làng, nằm vắt vẻo chờ đám mục đồng lùa 

trâu đi qua thí cả bọn bất thần la lớn và đồng loạt 

nhảy xuống. Có hôm đám mục đồng hoảng vía, có 

đứa té cả xuống ao khiến áo quần dính bùn xình trông 

thật thảm hại. Đám mục đồng giận dữ kéo đến nhà 

thưa bố Khanh. Ông cụ giận quá bắt Khanh nằm 

xuống lấy roi mây đánh ba roi thật đau. Ấy vậy mà 

Khanh cố cắn răng không khóc ví chàng biết tính bố: 

không khóc thì chỉ ba roi, mà khóc thì sẽ bị ăn thêm 

ba roi nữa. 

Khanh còn nhớ rõ, con đường làng rộng hơn một 

mét, từ đầu làng đi vào khoảng 500 mét sẽ gặp một 

cầu đá. Đó là một phiến đá bắc ngang con lạch, phía 

tay mặt là cánh đồng làng Tang Trữ, phía tay trái là 

một khu đất cao rất rộng. Trên khu đất này có một 

ngôi đền cổ kính gọi là “đền Gin”; nơi đây thờ phụng 

một vị linh thần. Lúc còn sống ông là một vị sứ quân, 

húy là Kiều Công Hãn. Tục truyền rằng Kiều Công 

Hãn đã trải qua một cuộc chiến đấu mãnh liệt với một 

sứ quân khác, rồi tử trận tại mảnh đất này. Ông rất 

hiển linh nên được dân làng lập miếu thờ.  

Khanh vẫn nhớ có lần về quê gặp đúng ngày làm giổ 

vị linh thần. Làng trên làng dưới tụ họp đông đủ thật là 

náo nhiệt. Ca múa, tế lể rất long trọng. Khanh theo lũ 

bạn nhỏ tiến thật gần bàn thờ để coi cho rõ. Khi các vị 

bô lão cúi đầu khấn vái thì một thằng bạn thừa dịp 

không ai để ý quơ tay lên bàn thờ chớp mấy miếng 

oảng và quả chuối dấu vào túi áo. Khi các vị bô lão 

lâm râm khấn vái xong nhìn lên bàn thờ thí đã thấy 

mất ìt đồ cúng. Quả là thần linh thiêng thật, mới đó đã 

về hưởng lộc cúng rồi ! 

Nhưng có lẽ kỷ niệm mà Khanh nhớ nhất là được 

tham dự những ngày giỗ tổ trang trọng, uy nghi ở từ 

đường dòng họ của chàng. Con cháu các nơi tụ về, 

chén chú chén anh, nói cười nổ vang như tết. Rồi 

giây phút giỗ cúng đã tới. Các bác, các chú, các cô, 

các dì luân phiên thắp nhang kính cẩn đứng trước 

bàn thờ khấn vái. Nhín hương khói bay bay, Khanh 

cứ tưởng như linh hồn các cụ tổ ở nơi nào đó đang 
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bay về tụ hội nơi đây. Các cụ nở nụ cười mãn nguyện 

vì thấy đàn con cháu vẩn còn nhớ đến tổ tiên. 

…. Khanh thẫn thờ đứng trước ngôi nhà cũ, từ đường 

vẫn còn in dấu nơi đây nhưng khung cảnh hính như 

xa lạ. Mấy đứa trẻ thấy người lạ lẽo đẽo theo sau; 

chàng hỏi thăm bạn cũ thí chẳng ai biết ở nơi đâu. 

Cuộc đổi đời chằng mang lại hạnh phúc cho ai mà chỉ 

làm thêm tan nát cuộc sống dân lành. 

Bước vào từ đường năm xưa, Khanh lấy bó nhang 

đem theo châm lửa thì thầm khấn vái. Rồi chàng lăng 

lẽ ra về mà lòng bùi ngùi luyến tiếc vì biết rằng sẽ 

không bao giờ tìm lại được hình ảnh quê xưa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấc mơ hồi hương 

     Phan Ngọc Danh 

Trước khi tắt đèn, như thường lệ, lão Năm vói tay ấn 
chiếc núm báo thức của chiếc đồng hồ trên đầu 
giường, rồi kéo chăn lên tận cổ, nằm nhín những tia 
sáng còn sót lại bên kia khung cửa. Bên cạnh lão, bà 
Năm nằm quay người vào tường, hơi thở đều đặn. 
Căn phòng trở lại yên tĩnh như mọi đêm. Được chừng 
vài phút tiếng ngáy khò khè quen thuộc của bà Năm 
từ từ trỗi lên, rõ dần trong bầu không khì trầm mặc. 
Nhưng lão Năm không cách nào ru nổi giấc ngủ của 
lão. Trăn trở qua lại đôi ba lần, mắt lão vẫn ráo 
hoảnh, dán kìn vào bóng tối trên trần nhà. Độ này lão 
có phần hơi khó ngủ, đầu óc hay suy nghĩ vẩn vơ. Ý 
định về hưu lúc nào cũng lởn vởn trong lòng lão. Nghỉ 
hưu xong lão sẽ về quê, sống một đời bính thản bên 
cạnh vườn rau, bờ ao, vách giếng. Rồi lão sẽ nuôi 
một bầy gà, rồi chơi đàn, viết truyện, làm thơ. Mỗi 
sáng sớm lão sẽ đi bơi ngoài bờ biển Hòn Chồng. Về 
nhà lão sẽ nằm trên cái võng treo giữa hai thân dừa, 
nghe cải lương hay nhạc dân tộc trên đài phát thanh 
nhà nước. Nhưng nhất là lão sẽ thực hiện giấc mộng 
đi xem những thắng cảnh của quê hương mà thuở 
xưa khi còn chiến tranh lão vẫn hằng mơ ước.  

Đó là giấc mơ nhỏ nhoi, nung nấu trong lòng lão ngay 
từ thuở mới đặt chân lên tới xứ người. Mà nói nào 
ngay lão cũng có thể thực hiện được giấc mơ như ý 
lão mong muốn, nếu không ví... 

oOo 

Tàu bay hạ cánh, chạm đất rồi từ từ tiến vào trạm. 
Tim lão đập nhanh hơn thường lệ; lão vừa xốn xang 
vừa cảm thấy như mính trẻ hẳn lại năm mười tuổi. 
“Để người ta đi ra đã, ông đứng lên làm gí!” – Bà 
Năm, ngồi bên cạnh lão, nìu tay chồng. Ví bị lãng tai 
nặng, lão chẳng nghe nên vẫn rướn người, định vói 
lấy cái túi xách trên đầu. Cô chiêu đãi viên từ đằng 
sau bước vội tới, ấn vai lão, yêu cầu ngồi xuống. “Tôi 
hồi hộp quá, bà ạ!” Lão nóng lòng, ngồi đứng không 
yên. Trong khi đó bà Năm vẫn thản nhiên nhín ra 
khung cửa sổ, “Chẳng biết bây giờ tụi nó đang làm 
gí?” Lão điềm nhiên trả lời, “Thí tụi nó đợi xe ra đón 
để hướng dẫn đem vào trạm chứ làm gí!” Bà cải 
chình, “Không, tôi nói hai đứa nó kía... Bây giờ là mấy 
giờ bên Cali hả ông?” Lão Năm quay lại nhín vợ, vừa 
ngạc nhiên vừa thương hại. 

Khi đèn báo vừa tắt, mọi người vội vã đứng lên, ùn ùn 
kéo về phìa cánh cửa. Lão nhìch lên từng bước rồi 
từng bước, tay ôm túi xách, miệng không ngừng hối 
thúc vợ lão. Ra khỏi tàu bay, giang rộng hai tay, hìt 
một hơi đầy phổi, lão lầm bầm, “Thôi, từ nay thoát nợ, 
giã từ cái thế giới văn minh mà lắm khi rỗng tuếch!” 
Trên đường về Phú nhuận lão mải nhín hàng quán 
bên đường mà không để ý gí đến vợ lão đang úp mặt 

Việt Khang !  

Nghe em hát mà tim tôi rướm máu 

Mà Hoàng Sa, Bản Giốc dậy căm hờn 

Em đã hát lời quật cường, tranh đấu 

Ðiểm mặt tội đồ bán đứng giang sơn! 

 Em đã hát tiếng muôn đời bất khuất 

Cảm ơn em, ơi tiếng hát can trường 

Chấp nhận tù đầy với bao nanh vuốt  

Tiếng hát tung trời, lồng lộng muôn phương 

 Như dũng tướng xông pha ngoài chiến địa 

Mỗi lời ca là muôn vạn binh hung 

Là súng lệnh tiến lên đường chính nghĩa 

Phá gông xiềng đòi toàn vẹn núi sông  

 Ðòi quê Việt trả về cho dân Việt 

Ðòi biển xanh cho ngư phủ vẫy vùng 

Ðòi Bản Giốc, Nam Quan từng phân diện 

Ðòi Hoàng Sa cho hải sử oai hùng  

Tiếng em hát là lời đau đất nước 

Là ngọn triều, là núi lửa, là gươm 

Ðã xoáy mạnh vào Vết Thương Tổ Quốc 

Máu vỡ ra từng mạch ngút căm hờn   

Máu của Quang Trung, máu người Trưng 

Triệu 

Máu của dân lành đỏ Tháng Tư Ðen 

Máu Mậu Thân, máu Việt Nam trung hiếu 

Sôi sục oan cừu trong tiếng hát em ... 

 Ơi, tiếng hát làm rừng rung, biển động 

Lay thức người say độc chất, ngủ quên 

Tiếng hát hào hùng, tiếng hờn dân tộc 

Giục giã lòng yêu nước đứng vùng lên  

Em thét gọi và quê đang bừng tỉnh 

Ðang vươn vai cho một cuộc lên đường 

Lòng dân quyết như ý trời đã định 

Khang ơi, Hoa Lài sẽ ngát quê hương ... 

 

Ngô Minh Hằng 
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vào hai bàn tay. Khi taxi ngừng trước cửa nhà người 
bà con, lão quay lại thấy hai mắt vợ lão đỏ hoe với 
giọt nước đang lăn dài trên má. Lão trấn an, “Thôi, bà 
đừng xúc động quá người ta để ý. Chuyện đâu còn có 
đó!” 

Dạo này trời Sài gòn vừa nóng lại vừa oi bức. Đã vậy, 
chiều nào cũng mưa. Mưa gí mà mưa ngược đời, trời 
đang khô ráo quang đãng chợt ào ào như trời sập, 
trút xuống như người ta tạt thau nước qua bên vệ 
đường. Người sống ở ngoại quốc khi về tới Sài gòn 
hay bị cảm sốt là ví vậy. 

Lão nhớ từ khi lập gia đính, lão đã bao lần tâm sự 
cùng vợ là khi nào xong việc lão sẽ về quê sống cuối 
đời ở đấy. Chẳng bao giờ bà phản đối lấy nửa lời. Bà 
thừa biết từ bao nhiêu năm nay xác lão ở một nơi 
nhưng hồn lão ở một chỗ khác. Thương chồng, bà 
cũng định như vậy, vả lại quê lão cũng là quê của bà, 
chỉ cách nhau một thôi đường. Ví thế vợ chồng bà có 
biết bao nhiêu kỉ niệm êm đềm với nhau, từ thuở tóc 
còn để chỏm, mang quần thủng đìt, cho đến lúc lấy 
nhau rồi sau này vượt biên. Nhưng nào ngờ sau khi 
có hai mặt con bà thấy lòng mính thay đổi. Bà chỉ 
muốn lẩn quẩn bên tụi nó, đi đâu cũng nhớ con. Bà 
ngấm ngầm thuyết phục lão từ bỏ ý định về quê sinh 
sống. Gí thí gí, chứ chuyện “sống đời sống kiếp bên 
xứ người ta” lão không chấp nhận được. Quê hương 
lão, tuy có nghèo có cơ cực, nhưng lão đã nhất quyết 
là phải về, phải về thôi. 

Hơn tuần sau đó vợ chồng lão ra ga, đi chuyến tàu 
đêm. Gió ngoại thành về khuya mát rượi. Tiếng rè rè 
của chiếc máy lạnh làm giảm bớt tiếng sính sịch của 
đoàn tàu hỏa. Quá nửa đêm, khi ánh trăng chiếu qua 
cửa sổ, lão vươn mính ngồi dậy ngắm trăng. Xa xa 
tận cuối chân núi, xóm làng khi ẩn khi hiện dưới ánh 
trăng vàng vọt, mờ mờ ảo ảo. Lão định đánh thức vợ 
dậy xem cảnh nhưng lòng lão lại nhói lên một nỗi 
niềm khó tả. Biết bà ấy có cảm thấy cái đẹp của đồng 
quê cỏ nội dưới ánh trăng rằm như lão hay không! Cứ 
thế lão ngồi yên, lặng nhín cảnh vật trôi dạt qua trước 
mắt. Chợt còi tàu hụ lên mấy tiếng inh ỏi, “Tàu sắp 
đến ga Nha Trang, xin bà con chuẩn bị hành lý. Tàu 
chỉ ngừng lại năm phút.” 

  

Đến bến vợ chồng lão Năm đón xe về cầu Xóm Bóng. 
Khuất sâu sau một rặng dừa có căn nhà nhỏ bé lão 

đã hỏi thuê từ tháng trước, nằm sát bên bờ sông Cái. 
Chiều chiều gió sông thổi vào, vừa mát lại vừa thoang 
thoảng mùi biển mặn.  

Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà gáy đầu tiên vọng về 
từ cuối thôn, lão Năm đã thức giấc. Vợ chồng lão đạp 
xe xuống bến Hòn Chồng tắm. Nước ấm mà trong 
vắt. Lão tưởng mính là người đầu tiên dưới bến, nào 
ngờ tới nơi đã thấy hàng trăm người, già có trẻ có, 
nào bơi nào đánh cầu, chạy nhảy dọc suốt bờ biển. 
Khi mặt trời đã lên khỏi mặt nước khoảng sải tay, mọi 
người lại lững thững ra về. Vợ chồng lão đạp xe dọc 
đường Trần Phú, gần đến bãi dương liền ghé vào một 
quán nước bên đường, vừa ăn sáng vừa nhín mặt 
biển, lăn tăn gợn sóng. Hoa phượng đỏ ối rơi dọc vỉa 
hè. Vợ chồng lão ngồi uống cà phê cả tiếng đồng hồ 
mà chẳng nói với nhau lấy một lời. Mỗi người một ý 
tưởng, một tâm trạng. Xa xa ở cuối chân trời, mấy 
hòn đảo nằm theo hính cánh cung, bao bọc gần trọn 
bãi biển. “Bà nhín kía, có phải Hòn Tằm đó không?” 
Lão Năm hỏi mà như thể nói một mính. “Phìa đó là 
Hòn Mun hay Hòn Sẻ chứ chẳng sai... tôi còn nhớ 
mà!” Bà Năm chỉ nhín, không nói. Hòa lẫn với tiếng 
sóng đổ ập rồi liếm dần vào bờ cát là tiếng đàn réo rắt 
của Vô Thường từ một gốc cây, “Quê hương là chùm 
khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày...” 

Một lúc sau lão cố gợi chuyện, “Bà không nhớ à, hồi 
mới quen bà, tôi có đưa bà qua chơi bên đó, phải 
không?” Bà Năm chỉ gật đầu cho lấy lệ, mắt bà nhín 
mọi vật như nhín tờ giấy trắng. Khi mặt trời đứng 
bóng, vợ chồng lão ra về. Đường phố trưa hè vắng 
hẳn lại, chỉ lác đác dăm ba người cong lưng, đạp xe 
đạp với vẻ vội vàng. Dưới những gốc phượng, gốc 
me, vài ông đạp xìch lô nằm nhoài người ra ngủ, che 
mặt dưới tờ nhật trính và tay quạt phe phẩy. 
Chờ đến xế chiều, khi nắng đã bớt gắt, lão mượn 
chiếc xe gắn máy chở vợ đi thăm tượng Phật chùa 
Long Sơn. Đứng dưới chân tượng lão chợt nói, “Bà 
có nhớ thuở xưa cũng ở chỗ này, bà đã thề thốt rằng 
nếu lấy được nhau bà sẽ không bao giờ bỏ tôi 
không?” Rồi lão thản nhiên ngắt một bông hoa sứ, 
cành trắng nhụy vàng, đưa lên mũi hìt một hơi dài rồi 
ép vào tay bà. “Bà còn thề nhiều thứ nữa, tôi không 
nhớ hết!” Nghe vậy bà Năm mỉm cười, nhưng khuôn 
mặt bà vẫn một nỗi u sầu, ảm đạm. Không thấy bà nói 
gí, lão cầm tay bà, “Thôi, mính vào chùa thắp một nén 
hương đi bà!” Mấy thằng bé con trông thấy hai ông bà 
cụ cầm tay nhau, trố mắt ngạc nhiên. Chúng vừa chạy 
vừa hò hét sau lưng vợ chồng lão, “Chắc là Việt kiều 
chúng mày ơi!” Có con bé bạo dạn hơn, “Già mà còn 
cầm tay... lêu lêu...” 

Trên đường về, vợ chồng lão Năm ghé vào ngã ba 
Suối Tiên. Bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu trở về với lão 
như mới xảy ra hôm qua. Lão cố tím cho được quán 
Viễn Du. Lão nói, “Bà còn nhớ quán Viễn Du không 
hở bà?” Chẳng nghe tiếng trả lời, lão nói tiếp, “Gớm, 
tôi còn nhớ, hồi đó mỗi lần đến đây bao giờ bà cũng 
làm một hơi ba đĩa bánh cuốn. Mới „bồ bịch‟ mà bà 
chẳng ý tứ gí cả! Bây giờ mà vào quán, sức bà làm 
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được mấy đĩa?” Bà Năm chỉ cười, “Con gái mới lớn... 
tránh sao được!” Nhưng tím mãi chẳng thấy quán đâu 
cả. Hỏi người bên vệ đường, họ bảo quán đã đóng 
cửa từ hồi giải phóng, nghe nói để vượt biên. Có lẽ 
chủ quán đã định tâm như vậy nên đặt tên Viễn Du từ 
lúc mới mở để nhắc chừng. 

Thế là từ đấy, ngày nào lão cũng chở vợ đi thăm 
những thắng cảnh quê hương của vợ chồng lão. Có 
lần ra tới Đại Lãnh, Vũng Rô, hoặc vào tới Ba Ngòi, 
Cam Ranh. Lão nói, “Bà nó ạ, quê hương mính có 
biết bao nhiêu là danh lam thắng cảnh. Nội có Nha 
Trang không là đã mất cả tháng mới xem hết. Rồi đến 
đồi núi trên cao nguyên, sông lạch dưới lục tỉnh, chưa 
kể đến ngoài bắc với biết bao nhiêu di tìch lịch sử, 
phong cảnh hữu tính. Bây giờ còn mạnh khỏe tay 
chân, không đi cho biết, đến khi ngồi xe lăn thí trễ mất 
rồi. Vả lại, đẹp hay không là tùy vào cái tâm của mính. 
Quê hương nơi mính sinh trưởng bao giờ cũng đẹp 
hơn cả. Còn thắng cảnh xứ người ta, dẫu có đẹp 
cách nào thí cũng chỉ như xem ti vi mà thôi...” Trong 
khi lão huyên thuyên, ca ngợi cái hay cái đẹp của quê 
hương nơi vợ chồng lão sinh ra, lớn lên, rồi phải từ bỏ 
để vượt biên, bà Năm chẳng nói một lời. Bà chỉ nhín 
vẩn vơ ra đầu ngỏ. Theo hướng bà nhín, lão thấy một 
bầy gà con đang quấn quìt nô đùa bên cạnh con gà 
mẹ. Có con cỡi trên lưng, có con chui rúc vào cánh, 
và có con mò mẫm kiếm ăn một mính, nhưng lang 
thang chưa được sải tay thí đã chạy trở về. 

Được hơn ba tuần bà Năm trở bệnh. Người bà khô 
héo dần, rồi sốt liên miên, tóc rối bù trông thật thảm 
não. Bác sĩ cho thuốc, bảo là cần tĩnh dưỡng một thời 
gian là khỏe, chẳng có gí phải lo. Lão cũng hy vọng 
như thế. Hằng ngày lão đi mướn sách, truyện về đọc 
cho vợ nghe, rồi thuê phim cho vợ xem. Lẩn quẩn bên 
cạnh giường vợ ngày này qua ngày khác nhưng lão 
không biết chán nản hay mỏi mệt. Hết sách hết phim 
lão lại kể cho bà nghe những kỉ niệm thưở trước, khi 
hai ông bà mới quen nhau. Nào là ăn kem tận trên 
nhà thờ chánh tòa, chơi trốn bắt ở tháp chàm hay lặn 
lội bắt ốc ở vịnh Vân Phong. Trong hơi thở nhọc mệt 
bà Năm vẫn lắng nghe cái tiếng thầm thí, nhỏ giọt của 
lão. Nhiều lần, bà nằm quay vào tường, chẳng biết 
còn thức hay ngủ, nhưng lão vẫn kể, vẫn nói đều đều 
như cái máy radio quên tắt. Bao nhiêu kỉ niệm từ khi 
lão mới quen bà, lão còn nhớ hết thảy, hay có khi lão 
pha chế ra, rồi lão kể cho bà nghe, cứ y như thật. 
Chốc chốc, lão lại đưa tay áp vào trán vợ, xem bà có 
bớt được phần nào không. 

Đêm khuya hôm ấy, khi bóng trăng đã bò qua quá 
sân, lão nghe như có tiếng thở dài mỏi mệt của vợ 
lão. Lòng lão xót xa, ân hận, nhưng biết làm sao! 
Ngoài sân gió đêm vẫn thổi nhẹ qua mấy tàu lá dừa 
nghe xào xạc như những gợn sóng tắp vào bờ sông. 
Xa xa tiếng mái chèo đập vào mạn thuyền của bọn 
câu đêm vọng về nghe đến buồn não nuột. Lão ngẫm 
nghĩ, có thể nào ví nhớ con mà vợ lão héo mòn đến 
chẳng còn muốn sống? Cũng phải để cho thuyền tách 
bến, cho chim lía đàn chứ! Trong bóng tối bao la tịch 

mịch, tiếng rền rĩ của côn trùng hòa lẫn với tiếng gió 
gào từ bến sông lên, lão nằm yên như cố soi suốt tâm 
can của lão. Mãi đến gần sáng, khi thấy bà Năm sốt 
nặng hơn, đầu nóng như lửa, lão khẽ xoay mặt vợ áp 
sát vào với mặt mính, “Bà ạ, tôi tình rồi.” Bà Năm vẫn 
nửa tỉnh nửa mê, hơi thở có phần đứt đoạn. Ngập 
ngừng, lão nói khẽ vào tai vợ, “Bà nó ạ, thôi mính về 
bên đấy đi. Bà sống không có tụi nó không được, mà 
tôi sống không có bà thí biết sống có nổi không!” 

Trong hơi thở nặng nề cùng chút ìt hơi sức còn lại, bà 
Năm vói tay ôm lấy đầu chồng, áp sát vào mặt mính. 
Bên kia sông có tiếng gà gáy sáng, báo hiệu cho buổi 
bính mính của một ngày mới. 

Khi mặt trời vừa lên tới đầu ngọn tre, bà Năm đã bớt 
sốt. Bà ngồi dậy, nhờ lão đưa cho miếng nước. Chiều 
đến bà bước ra sân, vươn vai hìt thở, trên môi đã 
thấy nở một nụ cười, thơ thới như ánh nắng vàng rộ 
lên sau một cơn mưa lớn. 

oOo 

Vừa lúc ấy chiếc đồng hồ reo lên vài tiếng báo thức. 
Choàng tỉnh dậy lão Năm theo thói quen vói tay tắt 
ngay nó. Nghe động, bà Năm thức giấc, xoay người 
ôm lấy lão như sợ lão đứng lên, sửa soạn đi làm như 
thường lệ. Nhưng lần này lão chẳng đứng dậy mà lại 
nằm yên bất động. Một hồi sau, ngạc nhiên bà Năm 
hỏi, “Ông tình nghỉ bữa nay hay sao?” 

Chẳng nghe tiếng trả lời, bà xoay người, nhín thấy nét 
mặt lão có phần cau có, “Ông làm sao đấy?”Lão chợt 
thở dài, “Bây giờ là mấy giờ ở... Nha Trang hả bà?” 

  

Lời hay ý đẹp 

 Tôi chỉ tiếc rằng tôi chỉ có một đời 
sống để hy sinh cho Tổ quốc 
I only regret that I hhave but one life 
to lose for my country. 
Nathan Hale - Last word 1776 
 

 Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng 
biết là vừa dễ thương vừa dễ sợ. 
Alas! The love of women, it is known, 
to be lovely and fearful thing. 
Byron 
 
 

 Tất cả chúng ta đều được yêu... Đó 
là nguyên lý của cuộc sinh tồn và 
cũng là cứu cánh duy nhất.  
We are all born for love... It is 
principal of existance and its only 
end. 
Disraeli - Sybil 
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Cành bông hồng héo lá 

 
 

 Đưa Mỹ Phụng đến sở làm, trời vẫn còn lờ mờ tối. 
Trên mặt kình trước tay lái của chiếc Peugoet 207,  
nhiệt kế ghi - 4 0C.  

Sơn tắt máy, trong khi Mỹ Phụng quấn lại chiếc khăn 
choàng, mỉm cười chào Sơn rồi đi thẳng vào sở làm. 

Sơn khóa cửa xe, quay lưng tiến ra ngoài cổng.  

Gió Bắc thổi mạnh  làm cho da mặt chàng lạnh như 
cắt . 

Dường như ngày nào cũng vậy, Sơn đến đây với Mỹ 
Phụng bằng xe, rồi lội bộ trở về nhà, một mình. Lạnh 
hay không lạnh, tuyết rơi hay không rơi, chẳng làm 
chàng nao núng. Chàng thích thú lội bộ về nhà trong 
cái lạnh của mùa đông. 

Hôm nay Sơn không về thẳng nhà. Đến nửa đường, 
chàng rẽ ra ngoài phố. 

Giờ này hãy còn quá sớm. Trên con đường chính dẫn 
đến phố tương đối vắng người. Ngoài trừ đám học trò 
ở xa, trùm lên đầu chiếc nón bằng len, choàng chiếc 
áo da, từng nhóm 2, 3 đứa, đạp xe đạp đến trường, 
chẳng có mấy người đi lại. 

Độ chừng gần một tiếng đồng hồ sau, Sơn đến đầu 
phố.  Một vài cửa hàng lên đèn, một số khác vẫn còn 
ngủ yên.  Cửa hàng siêu thị mở sớm, rộn ràng hơn. 
Nhân viên phục vụ nhộn nhịp đi lại lo phần việc của 
mính. Đã có vài khách đến sớm, ghé siêu thị mua 
bánh mì, thịt nguội, rồi vội vã đến sở làm. 

Sơn đi một vòng trong siêu thị để,...trốn lạnh và chờ 
sáng. Thật ra hôm nay chàng không có ý định mua 
sắm gì cả. Cuối tuần vừa rồi, Mỹ Phụng đi chợ mua 
thức ăn cho một vài ngày trong tuần, đủ rồi. Muốn 

mua thêm nữa, Sơn cũng chẳng biết để nó ở đâu. Cái 
tủ lạnh ở nhà quá nhỏ, không đủ sức chứa thức ăn 
suốt tuần. Thà rằng như vậy mà Sơn thấy tốt. Cần gì 
phải ăn thức ăn đông lạnh, để dành. Cạnh nhà chàng 
có một cái siêu thị, tuy nhỏ, nhưng cũng có bán đủ 
những gí hai người cần. Ba đứa con đã lớn, ra riêng, 
cho nên không cần phải mua thức ăn dự trữ. Bây giờ, 
ăn ngày nào, mua ngày ấy. Mỹ Phụng đi làm, chàng ở 
nhà, có đủ thì giờ để mua và làm thức ăn, chờ Mỹ 
Phụng buổi chiều. Đủ rồi. 

Hôm nay, 14 tháng 2, Sơn quyết định  ra phố tìm mua 
...một  nhánh bông hồng để chiều nay Mỹ Phụng đi 
làm về, chàng tặng cho Mỹ Phụng.  

" Ngày tình yêu" ! Ghê quá. Ở cái tuổi  thập thò 65  rồi 
mà còn " tình" nữa sao? Sao lại không?  Một chút cho 
đời...thêm vui mà… 

Sơn ra khỏi siêu thị, băng qua bên kia dãy phố nhỏ, 
đến một cửa hàng bán bông. Có một ông Hòa Lan 
tuổi sồn sồn, cầm một bông hồng vừa bước ra cửa. 
Sơn cười thầm trong bụng. Hóa ra, không phải chỉ có 
mình chàng,...làm cái chuyện...vô duyên này. 

Sơn bước vào bên trong cửa hàng bán bông. Hơi ấm 
của chiếc lò sưởi đặt ngay trên đầu của cánh cửa ra 
vào làm cho chàng dễ chịu và tin tưởng hơn. Sơn 
đưa mắt tìm một nhánh bông hồng màu đỏ. Một bà 
bán bông, theo cái nhìn của chàng, tuy có một vài " 
dấu chân chim" cạnh khóe mắt nhưng biết diện,  ăn 
mặc hợp thời trang nên trông rất mát mắt. Nếu không 
nói rằng bà ta rất dễ thương, thí không mấy thực lòng. 
Thấy chàng  đưa mắt chăm chú vào một chậu đựng 
các nhánh bông hồng, bao giấy bóng trắng có in hình 
trái tim màu đỏ, bà nở nụ cười, ớm hỏi khách?  

" Thưa, ông muốn một bông hồng phải không "? 

Sơn không chần chờ, thân thiện gật đầu. 

Bà bán bông đưa tay lướt qua các cành hồng, vừa 
tấm tắt khen, vừa vuốt ve khách hàng: 

" Thưa ông, cánh hồng này, vừa ướm nở, đẹp lắm. 
Cánh hoa tươi, cành thẳng, lá dài. Bà nhà ông chắc 
vui lắm nếu ông đem về tặng cho bà..." 

Sơn cười, nhìn bà. Bà này sành tâm lý quá. Đúng là 
cô bán ..hàng hoa. Để chia sẻ lời của bà bán hàng, 
Sơn cũng gật đầu tán thành: " Thưa ...bà, tôi cũng 
nghĩ như vậy. Tôi chọn cánh hồng này."  

 Bên ngoài mặt trời chưa lên nhưng khu phố nhỏ đã 
sáng hẳn. 

Sơn gài kìn cổ áo, tay cầm nhánh hồng, rảo bước về 
nhà. 

Nhiệt độ có lên chút ìt, nhưng vẫn nằm sấp sỉ ở tầm 
nước đông lạnh. Gió vẫn chưa chịu lặn.  

Tiếng đồng hồ sau,  Sơn về đến nhà.  
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Tháo chiếc ba lô, cởi chiếc áo choàng, Sơn tím một 
chiếc bình nhỏ, đổ nước  và đặt cành hồng vào, chờ 
Mỹ Phụng về. 

Suốt đoạn đường từ cửa hàng hoa về đến nhà, Sơn 
không lưu ý đến chiếc bông hồng. Giờ nghỉ chân, 
chàng mới nhìn rõ. Ôi, chết  rồi. 

Mấy cái lá của cành hồng,  lúc còn  ở trong tiệm, xanh 
tươi và cứng thẳng. Bây giờ mấy chúng ngả ra màu 
xanh bầm đen, héo quắt và co rúm. 

Còn,coi kìa! Cánh hoa màu hồng, lúc nãy đỏ 
thắm, chắc nịch và trông quý phái như con  gái còn ở 
cái tuổi 18, 20…thế  mà sao bây giờ bầm tím và u sầu 
vậy? 

Sơn chợt nhớ ra và tự trách mình, sao mà thờ ơ thế! 

Suốt gần cả tiếng đồng hồ trên đường về nhà, chàng 
để cho cành bông hồng nằm trần truồng trong cái lạnh 
ở nhiệt độ -3, -2  0C thì  làm sao cành hồng chịu cho 
nổi. Da mặt của chàng  còn cóng lạnh, hai vành 
tai còn cứng đơ, đỏ chét,...thì cái lá, cánh hoa 
kia...làm sao chịu được. Nước trong các tế bào ở lá 
đã bị đông thành đá, phá vỡ lớp diệp lục tố của lá làm 
mất màu xanh và đập bễ lớp hồng tố ở cánh hoa làm  
cho màu hồng của cánh hoa biến dạng. Đúng rồi. 
Thôi thí đành chịu vậy. 

 Đang làm đồ ăn trong bếp, Sơn thấy chiếc xe quen 
thuộc đậu vào trước cửa garage. Mỹ Phụng về. 

Mỹ Phụng vừa vào phòng khách,  Sơn thấy đôi mắt 
của  Mỹ Phụng sáng lên khi nhìn cánh hoa hồng màu 
đỏ cắm trong bình. Mỹ Phụng biết ngay, Sơn mua 
tặng mính… 

Sơn cố phân trần, đổ lỗi cho thời tiết. Mỹ Phụng 
không lưu tâm, chỉ thích thú mỉm cười.  

Chàng đợi một cái hôn. Mỹ Phụng không chần chờ. 

Thế là Sơn vui rồi. 

 Hòa lan, tháng hai trời đông lạnh. 

Katumtran 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiễn bạn về quê 

                  ( Nhân đọc 1 bài phú cổ) 

- “ Nơi đất ấy suối trong gió mát 

Cảnh thần tiên, bát ngát cây xanh 

Núi cao, mây trắng ôm quanh 

Hang sâu rừng thẳm, đất lành người thưa 

Chốn nương náu ngày mưa đêm lạnh 

Ra đồng không, ngắm cảnh an vui 

Sáng rau hái, tối khoai lùi 

Dưới trăng hẫy gió, ta ngồi hát vang 

Lúc hứng chí, bên đàng câu cá 

Khi mệt buồn, tảng đá nghĩ chân 

Nước ngon giải khát 1 thân 

Tắm nơi suối ngọt khi xuân tưng bừng 

Thời gian dẫu chẳng ngừng trôi chảy 

Ngày xuân thì lại mãi quẫn quanh 

Thản nhiên tấm áo 1 manh 

Chẳng e sự trước, bỏ đành việc sau 

Tài mệnh vẫn ra màu đố kỵ 

Kẻ trượng phu gẫm kỹ mà hay 

Đơn sơ thân thế hôm nay 

Mà xưa tấp nập đêm ngày ngựa xe 

Chuyện phú quí cơn mê sực tỉnh 

Mùi vinh hoa chung đỉnh rạc rời 

Bôn xu luồn lọt người đời 

Rờm tay tán tụng mấy lời ngấp nghe 

Châa muốn đi, rụt rè thế lợi 

Miệng muốn thưa, ngọng nghịu công khanh 

Khư khư ôm kéo hư danh 

Đấu thưng buột thắt mà tranh mưa trời 

Ví như những đào thơ mày liễu 

Chãi chuốt phần yểu điệu lượt là 

Son tô, phấn dậm thướt tha 

Mãnh tình giựt xẻ, sao là chữ duyên ! 

Thôi thì nhung áo liền chẳng mặc 

Thôi thì ngựa xe vất chẳng dùng 

Xin rằng vui thú theo cùng 

Xin đừng lo lắng mang lòng phiền ưu 

Đã  được tiếng khen từ năm trước 

Sau thầm mong đừng rước lời chê 

Mặc người hay dỡ,  tỉnh mê 

Mặc đời trôi nỗi e chề, cần chi ! 

Thời chẳng gặp , mệnh thì  định vậy 

Tài vốn hèn sở cậy người sao 

Hổ mình dựa chốn lầu cao 

Ẩn nương  đồng ruộng, ra vào núi hang …” 

- Nghe bạn nói muôn vàn cảm khái 

Cầm chén mừng chuốc đãi bạn hiền 

Bạn về vui thú  điền viên 

Ta về sắm sữa, hẹn miền bạn chơi . 

TyNa 
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Mong 
 Trần Việt Bắc 

Ngày đó sơn hà rạng ánh hồng 
Mái dầm đập nước hát vang sông 
Lối xưa chân bước hồn thư thái 
Rũ nhẹ tơ vương xoá hận lòng 

Bước quẩn quê xa nay đã về  
Câu hò điệu hát ngập tình quê 
Bánh xe lối cũ nguồn sông núi 
Tỉnh giấc quay về mộng tái tê 

Lá ngập đường thu lối vẫn qua 
Đông sang phủ xám kiếp không nhà 
Xuân nào chưa lại sương bầm đọt 
Giông hạ đâu về gió xé hoa 

Chiều xuống bao lần, ngày đợi ngày  
Tâm can trường hận, xốc vị cay 
Đặng Dung mài đá tâm ray dứt 
Cảm Hoài nhụt kiếm mật đắng cay 

Biệt xứ bao năm , cách thôn làng  
Lòng ai vẫn đợi, chí chưa tan ? 
Mong chờ đợi nhớ, hồn ai khảm ! 
Đất mẹ quê cha, nét ẩn tàng 

Nhẹ nhói niềm đau kiếp sẽ tàn 
Tim nhồi chờ nhịp máu không loang 
Hồn thu buông lỏng cung bi oán 
Chuồi gió đông về buốt quan san 

Vất vưởng tâm khô giọt máu đào 
Nặng hồn cuồng vọng chí lao đao 
Đêm khuya mơ ảo xuôi chiều gió 
Thức giấc canh tàn tiếc mộng nao  

Ròng rã bao năm mắt ngước nhìn 
Aỏ tưởng cơn say vẫn cố tìm 
Nước xuôi biển biếc hồn tan mộng ? 
Thiên cổ trường thu bóng hữu tình ? 

Điệu sóng cuối ngày đập vẫn nhanh  
Mộng ảo vương mắc chí mong thành 
Gió lộng chiều hoang chân cố trẩy 
Chờ ai rảo bước đợi ngày xanh 

 

Con Đò Sông Hương 

Đỗ Phong Châu 

Sông xuân hẹn chở hết lòng 
Đò xuân đem hết chờ mong tới bờ. 
Em ơi, anh lỡ chuyến đò 
Chuyến đò thứ nhất, chuyến đò đời anh. 
Hồ Dzếnh (Lỡ Đò) 

Hè chiều bên bến đò xuôi 
Dòng sông nắng trải, hàng cau ánh vàng. 
Soi lòng chỉ có đám mây 
Lửng lơ dệt mộng với sông, với đò. 
Đò lặng lẽ nép mình dưới bóng, 
Nước lăn tăn vỗ sóng mạn thuyền. 

Nhắc cô thôn nữ chuyển đò, 
Chở bao lượt khách, giọng hò gió đưa. 
Giọng lụa là ngân nga cuộn sóng, 
Điệu đong đưa mướt cánh tay chèo. 
Chừ đây bên nớ bên tê, 
Gởi lòng cho nhạn mang về phương nao ? 

Đò dạt về bến Nguyệt Biều 
Để o thổn thức nhớ người năm xưa... 
Khách vắng bên bến Văn Lâu 
Đò không nấn ná, có rầu không o ? 
Trông kià có kẻ xa xa 
Ba chân bốn cẳng chạy theo gọi đò, 
Sao o không hại thương người 
Để đâm hụt chuyến đò đưa nghẹn ngào ?  
Tôi xuống ở chợ Đông Ba, 
Mai này gặp lại, o đa có chồng ? 

Tình sông lai láng bềnh bồng, 
Răng chừ giữ được gót chân cô mình ? 
Vắng o thôn nữ trăng tròn, 
Hương giang còn chảy nhịp cầu ái ân ? 
Vắng đò, vắng bến, vắng sông 
Liệu em có khóc tuổi xuân bên chồng ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thắng Cảnh Miền Tây 
 
Một chuyến ngao du quá thảnh thơi 
Miền tây tươi mát lắm ai ơi 
Mỹ tho Châu đốc Hà tiên đến 
Rạch giá Cần thơ chợ Nổi mời 
Ruộng lúa cá tôm đầy ẩm thực 
Rẫy vườn cây trái chẳng hề vơi 
Phù sa nước đục như dòng sữa 
Chín nhánh sông sâu quả tuyệt vời 

 
Hoài Tâm Niệm 
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BIẾN CỐ VIỆT KHANG, NGƯỜI 
NHẠC SĨ YÊU NƯỚC 

Lê Duy San 

 
Nhạc Sĩ Việt Khang 

 

Tám mươi sáu năm trước, năm 1926, anh Phạm Tất 
Đắc đang học năm thứ tư bậc Thành Trung tại 
Trường Bưởi (Lycée du Protectorat) ở Hà Nội thì 
phong trào làm lễ Truy Điệu nhà cách mạng Phan 
Châu Trinh bộc phát và đã khơi dậy lòng ái quốc của 
học sinh, sinh viên khắp nơi. Anh Phạm Tất Đắc là 
một trong những người tham gia hăng hái nhất.  

Trong niềm xúc cảm cao độ, anh đã đem hết tâm 
huyết để sáng tác một bài thơ dài để nói lên nỗi thống 
khổ cuả người dân mất nước và hô hào con cháu Lạc 
Hồng đứng lên đáp lời kêu gọi của Hồn Nước, bẻ gẫy 
xiềng xích nô lệ của ngoại bang. Đó là bài thơ Chiêu 
Hồn Nước, viết theo thể song thất lục bát, lời lẽ thật ai 
oán cảm động, nhưng cũng không kém phần hào 
hùng và cương quyết của một thanh niên yêu nước 
đầy nhiệt huyết. Bài thơ dài 200 câu, được chia làm 
năm phần. Ví bài thơ qúa dài, chỉ xin trích một số câu 
như sau:  

Hăm lăm triệu trẻ già trai gái, 

Bốn nghín năm con cái Hồng Bàng 

Cũng cửa nhà cũng giang san, 

Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời! 

Nghĩ lắm lúc đương cười hóa khóc, 

Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang. 

Vạch trời thét một tiếng vang, 

Cho thân tan với giang san nước nhà. 

Đồng bào hỡi! Con nhà Hồng Việt, 

Có thân mà chẳng biết liệu đời. 

Tháng ngày lần lữa đợi thời, 

Ngẩn ngơ ỷ lại ở người, ai thương! 

Nay sóng gió bốn phương dữ dội, 

Có lẽ nào ngồi đợi mãi sao? 

Đồng bào trút giọt máu đào, 

Thương ôi! Tội nghiệp ai nào xót đây! 

Cảnh như thế tính thí như thế ! 

Sống làm chi, sống để làm chi? 

Đời người đến thế còn gì, 

Bài thơ lịch sử Chiêu Hồn nước vừa được nhà in 
Thanh Niên ở Hà Nội ấn loát và phát hành được vài 
hôm thì bị chính quyền Pháp tịch thu và ra lệnh bắt 
giam luôn tác giả và quản lý nhà in. Anh Đắc bị truy tố 
về tội chống phá chính phủ Bảo Hộ và bị phạt tù 4 
năm mặc dầu lúc đó anh vẫn còn ở tuổi vị thành niên.  

Việc thực dân Pháp bắt anh và bỏ tù anh, chẳng có gì 
là lạ bởi vì chúng là bọn xâm lăng, bọn cướp nước. 
Còn anh là người yêu nước. Anh làm bài thơ Chiêu 
Hồn Nước để khơi dậy lòng yêu nước của con dân 
nước Việt hãy cam đảm đứng lên chống lại thực dân 
Pháp, đòi lại độc lập tự do cho nước nhà. 

Nay, sau tám mươi sáu năm, Việt Khang, một người 
Nhạc Sĩ yêu nước cũng đã làm một bài nhạc yêu 
nước nhan đề “Việt Nam tôi đâu” cũng chỉ để nói lên 
lòng yêu nước của mính trước tình trạnh đất nước 
đang mất dần bởi sự xâm lấn của Trung Cộng mà 
bọn ngụy quyền Việt Cộng vì qúa hèn nhát, không hề 
dám phản đối một lời. Bài “Việt Nam tôi đâu ?” như 
sau: 

Việt Nam tôi đâu ?” 

Việt Nam ơi…thời gian qúa nửa đời người 

Và ta đã tỏ tường rồi. 

Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói… 

Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhín đời 

Người lầm than đói khổ nghèo nàn 

Kẻ quyền uy giầu sang dối gian. 

Giờ đây…Việt Nam còn hay đã mất? 

Mà giặc Tầu ngang tàng trên quê hương ta? 

Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội 

Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tầu. 

Là một người con dân Việt Nam, 

Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, 

Người người cùng nhau đứng lên!  

Đáp lời song núi. 

Tưng đoàn người đi chẳng nề chi già trẻ trai gái, 

Giơ tay cao chống quân xâm lược, 

Chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. 

Việt Nam tôi đâu? 

Việt Nam tôi đâu? 

 

Và bài thứ 2 của anh là bài “Anh là ai” để nói lên 
những nỗi khắc khoải, uất ức của mình khi thấy 
những cảnh bất công của xã hội đương thời, những 
cảnh người dân nghèo bị hiếp đáp, những thanh niên 
chỉ vì muốn tỏ bầy tinh thần yêu nước của mình mà bị 
công an của ngụy quyền Việt Cộng đánh đập tàn 
nhẫn, dã man với những lời lẽ tha thiết như sau: 

Anh là ai 

Xin hỏi anh là ai?  

sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai? 

Xin hỏi anh là ai? 
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sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay 

Xin hỏi anh là ai? 

không cho tôi xuống đường để tỏ bày 

tinh yêu quê hương này 

dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. 

Xin hỏi anh ở đâu? 

ngăn bước tôi, chống giặc tàu ngoại xâm 

Xin hỏi anh ở đâu? 

sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi 

dân tộc anh ở đâu? 

sao đan tâm, làm tay sai cho tàu 

để ngàn sau ghi dấu 

bàn tay nào, nhuộm đầy máu đồng bào. 

Tôi không thể ngồi yên 

khi nước việt nam đang ngã nghiên 

dân tộc tôi, sấp phải đắm chìm 

một ngàn năm hay triền miên tăm tối 

Tôi không thể ngồi yên 

để đời sau cháu con tôi làm người 

cội nguồn ở đâu? 

khi thế giới này đã không còn 

Việt Nam. 

 

Tôi không thể ngồi yên 

khi nước việt Nam đang ngã nghiêng 

dân tộc tôi sắp phải đắm chím 
một ngàn năm hay triền miên tăm tối 

Tôi không thể ngồi yên 

để đời sau cháu con tôi làm người 

cội nguồn ở đâu? 

khi thế giới này đã không còn 

Việt Nam. 

 

Nghe những lời ca thảm thiết và ai oán trên của Việt 
Khang, là người Việt Nam, không ai là không khỏi 
ngậm ngùi và thương cảm cho số phận của người 
dân Việt trong nước, nhất là những đồng bào đang 
sinh sống ở nơi bờ biển và kiếm ăn bằng nghề đánh 
cá. Ấy vậy mà Việt Khang đã bị bắt và bị bỏ tù. 

Là người Việt Nam, ai cũng phải thắc mắc và tự hỏi: 
“Chình quyền Việt Cộng là chính quyền của ai và đã 
đại diện cho ai, Việt Nam hay cho Trung Cộng mà bắt 
Việt Khang?”  

Thật không có cái nhục nào to lớn bằng cái nhục của 
một dân tộc có một chính quyền hèn hạ và đốn mạt 
như chình quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, một 
chính quyền bán nước hại dân, chỉ biết tham nhũng 
và hiếp đáp dân lành. Chúng đã coi dân như kẻ thù. 
Chúng muốn tất cả dân tộc Việt Nam phải hèn nhát 
như bọn chúng. Phải chăng chúng muốn toàn dân 
Việt Nam phải làm nô lệ cho Trung Cộng? Nếu không 
tại sao chúng lại đánh đập dã man, bắt giam và bỏ tù 
những người yêu nước, những người đã dám nói lên 

những việc làm sai trái, phản lại quyền lợi dân tộc của 
bọn chúng?  

Một chế độ không biết chăm lo săn sóc quyền lợi của 
người dân, không biết bảo vệ quyền lợi của người 
dân mà chỉ biết tham nhũng, hiếp đáp người dân. Một 
chế độ không biết lo cho tương lai của dân tộc, tiền 
đồ của tổ quốc thì có còn xứng đáng là chình quyền 
của dân nữa hay không? Một chính quyền chỉ biết 
vâng lời ngoại bang, nhượng đất, nhượng biển cho 
ngoại bang và gây ra không biết là bao nhiêu cảnh 
tang thương, chết chóc cho dân tộc như bọn lãnh đạo 
ngụy quyền Hà Nội hiện nay đã làm thí có còn xứng 
đáng để người dân tôn trọng và phục tùng hay 
không?  

Tóm lại, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không 
những là một chế độ phản dân, hại nước mà còn là 
một chế độ bán nước, người dân có quyền và có lý 
do chình đáng lật đổ chúng để xây dựng một chế độ 
tốt đẹp hơn. Ví thế việc lật đổ chính quyền Cộng Sản 
VN hiện nay, không những là một quyền tối thượng 
của người dân mà còn là một nhiệm vụ cao cả của 
người dân. Phải chăng biến cố Việt Khang là điềm 
báo trước ngày tàn của Chế độ Cộng Sản Việt Nam 
đã tới? 

 

Nhận làm các loại bằng đá thiên 

nhiên(natuursteen)như: 

 Mặt bếp 

 Bàn ăn 

 Bàn Salon 

 Trang trí phòng tắm 

 Mộ bia v.vv… 

 

 

 

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

Mobiel : 06-41887617 (sau 18 giờ) 
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NGƯỜI NHẠC SĨ DU CA ĐÃ 
RA ĐI MÃI MÃI... 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang – cánh chim đầu đàn của 
Ban Trầm Ca và Phong trào Du Ca Việt Nam, đã vĩnh 
viễn ra đi ngày 27-03-2011. Là một người bạn, tôi 
muốn nhân dịp này phác họa lại một số nét về cuộc 
đời của người nhạc sĩ du ca này – người đã để lại 
cho đời những bài hát nói lên ước vọng, tâm tính của 
cả một thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh: 

Nguyễn Đức Quang sinh ngày 11 tháng 2 năm 1944 
tại Sơn Tây, là con trai thứ trong một gia đính có 6 
anh chị em – ba trai, ba gái. 

Tháng 4 năm 1954, cha anh – một viên chức trong 
ngành giáo dục, được điều động vào Sài Gòn. 
Nguyễn Đức Quang – lúc đó mới 10 tuổi, theo cha mẹ 
vào Nam. Sau hiệp định Genève (tháng 7 năm 1954), 
đất nước bị chia đôi, gia đính Quang cũng bị chia cắt: 
người anh cả cùng ba người chị gái ở lại miền Bắc, 
chỉ có anh và đứa em trai út sống ở miền Nam cùng 
với cha mẹ cho đến tháng 4 năm 1975. 

Năm 1959, cha anh được điều động lên công tác tại 
Ty Tiểu học Đà Lạt. Yêu mến cảnh vật và con người 
nơi đây, mẹ anh quyết định chọn nơi này làm quê 
hương và mua lại căn nhà số 33 đường Calmette 
(nay là đường Phạm Ngọc Thạch) làm nơi cư ngụ lâu 
dài của gia đính. Thành phố Đà Lạt chình là nơi 
Nguyễn Đức Quang đã sống một thời tuổi trẻ và cũng 
là nơi để lại những kỷ niệm sâu đậm nhất, in dấu ấn 
vào nhiều bản tính ca của anh sau này. 

Tại Đà Lạt, sau hai năm theo học tại Trường Bồ Đề, 
kể từ năm đệ tam Quang vào học tại trường Trung 
học Trần Hưng Đạo. Sau khi tốt nghiệp Tú tài II (năm 
1964), Quang theo học tại Viện Đại học Ðà Lạt và tốt 
nghiệp khóa 1 Chình trị Kinh doanh vào năm 1968. 

Từ tuổi thiếu niên, Quang đã ham mê các sinh hoạt 
đoàn thể, nhất là phong trào Hướng đạo. Những 
người bạn thân thiết đầu tiên của anh như các anh 
Hoàng Kim Châu, Đoàn Chim, v.v... về sau đều trở 
thành những huynh trưởng Hướng đạo nổi tiếng. Là 

một thiếu sinh, anh trở thành Đội trưởng Đội Voi, và 
sau đó là Đội trưởng Nhất thuộc Thiếu đoàn Lê Lợi. 
Năm 1964, anh đảm nhiệm chức Bầy trưởng Bầy 
Ngàn Thông của Đạo Lâm Viên. Tinh thần Hướng 
đạo ấy, Nguyễn Đức Quang đã giữ mãi trong suốt 
cuộc đời, thể hiện trong nhiều sáng tác âm nhạc cũng 
như các hoạt động nhiều mặt của anh.  

Vốn có năng khiếu về âm nhạc, Nguyễn Đức Quang 
đã ham mê sáng tác các ca khúc ngay từ thời còn trẻ. 
Nhưng khác với các nhạc sĩ khác - thường bắt đầu 
quá trính sáng tác âm nhạc của mính bằng các bản 
tính ca, ca khúc đầu tay của anh là một bài hát dành 
cho Hướng đạo có tên là “Gươm thiêng hào kiệt” 
(1961). 

Trong những năm 1963-1964, những biến cố chình trị 
dồn dập xảy ra ở miền Nam đã khiến Nguyễn Đức 
Quang bắt đầu quan tâm đến những vấn đề chung 
của đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài hát tập 
thể dành cho các sinh hoạt thanh thiếu niên, Quang 
bắt đầu chuyển hướng sang các ca khúc có chủ đề 
“Tuổi trẻ, Quê hương, Dân tộc”. Những suy tư của cả 
một thế hệ thanh niên sinh ra và lớn lên trong chiến 
tranh, những ưu tư đối với vận mệnh của dân tộc, sứ 
mệnh của những người thanh niên yêu nước được 
chất chứa trong một loạt bài hát về sau được gọi  tên 
là Trầm ca (những bài hát trầm tư)1[1]. Bài hát tiêu biểu 
cho thể loại này là bài “Nỗi buồn nhược tiểu”.  

Trong những năm 1964-1965, khi phong trào công tác 
xã hội bùng lên ở miền Nam, Quang cùng các bạn 
tham gia các hoạt động xã hội như: làm công tác xã 
hội, cứu trợ nạn nhân bão lụt, nạn nhân chiến tranh, 
... Những bài hát của anh bắt đầu được phổ biến 
trong các trại công tác xã hội, trong các đoàn thể 
thanh thiếu niên như Hướng đạo, Gia đính Phật tử, 
Thanh sinh công, v.v... đặc biệt là trong Chương trình 
Công tác hè năm 1965. 

Sau mùa hè năm 1965, cùng với một số bạn đồng 
môn là cựu học sinh trường Trần Hưng Đạo (Hoàng 
Kim Châu, Trần Trọng Thảo, Nguyễn Quốc Văn, 
Hoàng Thái Lĩnh), Nguyễn Đức Quang thành lập một 
“ban nhạc”. Đây là một “ban nhạc” cực kỳ gọn nhẹ: 
chỉ với một cây đàn ghi-ta thùng và những giọng hát 
không chuyên nghiệp của những sinh viên gốc Đà 
Lạt, ban nhạc này đã nhanh chóng chinh phục được 
nhiều người hâm mộ. Phong cách biểu diễn hoàn 
toàn mới mẻ: người đến tham dự không chỉ để nghe 
hát và vỗ tay hoan hô mà cùng hát với những người 
trên sân khấu theo tinh thần “hát hay không bằng hay 
hát”, “hát với nhau”, “cùng nhau hát”. Trong nửa cuối 
năm 1965, ban nhạc này vẫn chưa có tên chình thức 
mặc dù đã đi hát ở nhiều nơi và được hoan nghênh 
nhiệt liệt  

                                                           
Tháng 12 năm 1965, ban nhạc của Nguyễn Đức 
Quang trở về thành phố quê nhà. Đêm 19-12-1965,  
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ban nhạc đã chình thức ra mắt tại giảng đường 
Spellman – Viện Đại học Đà Lạt; cùng tham gia 
chương trính có nhạc sĩ Phạm Duy với những bài 
“tâm ca” vừa mới sáng tác. Đêm kế tiếp (20-12) ban 
nhạc lại trính diễn một buổi thứ hai tại giảng đường 
Thụ Nhân và lần này có sự tham gia của  Phương 
Oanh – ca sĩ hát dân ca tài năng nhất của miền Nam 
thời đó. Sau lần trính diễn chung đó, Phương Oanh 
gia nhập ban nhạc và trở thành giọng ca nữ duy nhất 
của ban nhạc hính thành từ ngẫu hứng này. Sau thời 
điểm lịch sử đó, ban nhạc lấy tên là Trầm Ca. Ngày 
19-12-1965 có thể được xem là ngày ra đời của Ban 
Trầm Ca và cũng là sự khởi đầu của Phong trào Du 
Ca về sau này.  

Bước qua năm 1966, Ban Trầm Ca đã cùng với nhạc 
sĩ Pham Duy đi lưu diễn ở một số tỉnh thành ở miền 
Nam. Được sự hỗ trợ của một số huynh trưởng hoạt 
động thanh niên tại Sài-gòn, Nguyễn Đức Quang và 
Ban Trầm Ca đã tổ chức 8 khóa Thanh ca Tác động 
nhằm đào tạo hạt nhân để phát triển phong trào. Cuối 
năm 1966, Phong trào Du ca Việt Nam được chình 
thức thành lập như một tổ chức thanh niên tự nguyện 
với mục đìch giáo dục thế hệ trẻ thông qua các hoạt 
động văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng. Đinh Gia Lập 
– một hướng đạo sinh, cựu học sinh Trường Trần 
Hưng Đạo, cũng là một thành viên của Ban Trầm Ca 
mặc dù không tham gia trính diễn, đã trở thành Chủ 
tịch lâm thời của Phong trào Du Ca.  

Năm 1967, Phong trào Du Ca tổ chức Đại hội lần đầu 
tiên tại Sài Gòn. Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ được bầu 
làm Chủ tịch và đã giữ chức vụ này cho đến khi được 
thay thế bởi nhà báo Đỗ Ngọc Yến (năm 1972). Tổ 
chức thanh niên mới mẻ này đã phát triển rộng khắp 
trên khắp các tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam cho 
đến tận tháng 4 năm 1975 mới ngưng hoạt động tại 
quốc nội. 

Có một chi tiết thú vị cần được nhắc đến: nhà để xe 
(garage) và nhà bếp của ngôi biệt thự số 114 đường 
Sương Nguyệt Anh2 – Sài Gòn (tư gia của anh Tuệ) 
chình là “tổ ấm” của Ban Trầm Ca ngay từ lúc ban 
nhạc chưa có tên. Nói cách khác, huynh trưởng 
Hoàng Ngọc Tuệ chình là vị “mạnh thường quân” đã 
cưu mang Ban Trầm Ca và Phong trào Du ca ngay từ 
thời còn trứng nước.Là một tổ chức thanh niên, 
Phong trào Du ca Việt Nam bao gồm nhiều bộ phận, 
trong đó phần sáng tác âm nhạc được giao “Xưởng 
Du ca do trưởng xưởng Du ca phụ trách.Nguyễn Đức 
Quang là Trưởng Xưởng Du ca đầu tiên kể từ năm 
1966,cho đến chi giao lại trách nhiệm cho nhạc sĩ Ngô 
Mạnh Thu tức Trần Tú vào năm 1972 

                                                           
Sau biến cố 30-4-1975  dù chiến tranh chấm dứt 

nhưng gia đính của Nguyễn Đức Quang vẫn không có 

cơ hội đoàn tụ do thời gian phục vu trong quân đội 

VNCH,mặc dù đã được biệt phái về ngành ngân 

hàng, Quang phải trải qua một thời gian “học tập cải 

 tạo” khoảng 3 năm. Năm 1979, sau khi từ trại học tập 

cải tạo trở về, Nguyễn Đức Quang cùng vợ con vượt 

biên đến tị nạn tại Hoa Kỳ. Như vậy là gia đính anh lại 

ly tán một lần nữa. Đó chình là lý do chúng ta thấy 

Nguyễn Đức Quang cho đến trước khi lía đời vẫn 

mang một tâm sự buồn, và vẫn hoài vọng một sự 

đoàn tụ thật sự của cả dân tộc trong tương lai. 

Kể từ khi định cư tại Little Saigon - California, Nguyễn 
Đức Quang hoạt động liên tục trong ngành truyền 
thông. Trong những năm 1984-1988, anh đã từng là 
Giám đốc trị sự, Chủ bút và Tổng giám đốc của Báo 
Người Việt - tờ nhật báo nổi tiếng nhất của người Việt 
hải ngoại phát hành tại California – Hoa Kỳ. Thời gian 
sau đó, anh sáng lập nhật báo Viễn Đông. Sau khi rời 
báo Viễn Đông, anh còn cộng tác với bạn bè lập công 
ty truyền thông và làm một số tờ báo khác. Trong thập 
niên cuối cùng của đời mính, anh tím cách nối lại 
vòng tay thân ái giữa những thanh niên Mỹ gốc Việt 
với thanh niên trong nước thông qua các trại hè do 
Project Vietnam Foundation tổ chức. 

Nhưng cho dù hoạt động trong bất cứ ngành nghề 
nào, dòng máu âm nhạc vẫn còn chảy mạnh mẽ trong 
con người Quang. Ví thế, trong khoảng một thập niên 
cuối đời, anh trở lại với sáng tác ca khúc và gắn bó 
với hoạt động của Phong trào Du ca Việt Nam - được 
hồi sinh tại hải ngoại từ hơn một thập niên trở lại đây. 
Anh đã đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, từ Bắc 
Mỹ cho đến châu Úc, châu Âu, đồng thời tiếp tục sáng 
tác ca khúc mới.  

Sau khi người vợ thân yêu của anh qua đời (tháng 3-
2009) và sau hai lần vượt qua bệnh tật, vào tháng 2 
năm 2010, Quang đã về ăn Tết tại quê nhà. Anh đã 
có dịp thăm lại gia đính các anh chị ở miền Bắc, có 
dịp thăm lại căn nhà cũ, nơi gia đính của người em 
trai là Nguyễn Đức Vinh đang cư trú. Vào đêm 19-2-
2010, trên căn gác thân thương, anh đã hát cho các 
em, các cháu và những người bạn thân thiết ngày 
xưa nghe một số bài hát mới do anh sáng tác trong 
những năm cuối đời. 

Đó cũng chình là lần cuối cùng anh trở về thăm Đà 
Lạt để rồi ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại với 
thành phố thân thương – nơi có “con phố xưa”, có 
“con dốc nhỏ” đã ghi lại dấu tìch của tính yêu và 
những cảm xúc đầu đời. 

Sau chuyến đi châu Âu (tháng 9 năm 2010), Nguyễn 
Đức Quang trở lại Hoa Kỳ để chuẩn bị cho những 
buổi trính diễn nhạc du ca. Chình trong quá trính tìch 
cực chuẩn bị cho một buổi sinh hoạt âm nhạc dự kiến 
tổ chức vào hạ tuần tháng 2 năm 2011, Quang bị đột 
quỵ ví tai biến mạch máu não. Ngày 11-2-2011, 
Quang được đưa vào bệnh viện và một tháng rưỡi 
sau đó, anh ra đi vĩnh viễn vào 4 giờ sáng ngày 27-3-
2011 (giờ California – Hoa Kỳ) nhằm ngày 23 tháng 2 
năm Tân Mão, hưởng thọ 68 tuổi (tình theo âm lịch). 
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Ngay buổi chiều hôm đó, anh được Hội đồng Trung 
ương Hướng Ðạo Việt Nam truy tặng Bắc Đẩu Huân 
Chương, huy chương cao quý nhất của phong trào 
Hướng Ðạo Việt Nam dành cho trưởng có công gín 
giữ và xây dựng một phương pháp giáo dục thanh 
thiếu niên. 

Là con chim đầu đàn của Phong trào Du ca, Nguyễn 
Đức Quang đã để lại cho chúng ta một di sản âm 
nhạc phong phú thuộc nhiều thể loại, từ tính ca cho 
đến các bài hát sinh hoạt cộng đồng, nhưng đáng chú 
ý nhất là những bài hát “nhận thức” - chất chứa tính 
tự dân tộc, lòng yêu quê hương, những suy tư của 
người dân một nước nhược tiểu muốn vươn lên để 
làm thay đổi số phận của dân tộc mính. Trong số các 
bài hát do anh sáng tác, nhiều bài hát đã được phổ 
biến rộng rãi trong nhiều thế hệ thanh niên, đến mức 
ngay cả những người yêu thìch cũng không hề biết rõ 
xuất xứ của bài hát. Cuối năm 2007, bài “Việt Nam 
quê hương ngạo nghễ” đã được các thanh niên sinh 
viên học sinh yêu nước hát lên trong dịp tổ chức biểu 
tính để phản đối việc Trung Quốc chiếm đóng quần 
đảo Hoàng Sa nhưng mãi về sau, người ta mới biết 
đó là một bài hát do Nguyễn Đức Quang sáng tác vào 
giữa thập niên 1960. 

 

Trong những ngày này, tưởng niệm Nguyễn Đức 
Quang, chúng ta – những thân quyến và bằng hữu 
của anh, và cả những người ái mộ anh thuộc nhiều 
thế hệ, trong đó có những người đã sát cánh cùng 
anh từ gần nửa thế kỷ qua, không khỏi bùi ngùi xúc 
động khi nhớ đến anh với dáng người cao nghều, với 
giọng hát dũng mãnh không cần đến micro, chỉ với 
cây đàn và tiếng hát đã đi đến khắp nơi, từ những nơi 
đầy khói lửa chiến tranh đến tận những xóm nghèo 
trong các đô thị, từ các sân khấu ngoài trời trong 
khuôn viên các trường đại học cho đến tận các vùng 
quê cằn cỗi, để dùng tiếng hát, lời ca nói lên những 
tâm tính của một thế hệ thanh niên sinh ra và lớn lên 
cùng chiến tranh nhưng trong tận đáy lòng vẫn mong 
ước đến hòa bính.  

Trong một đất nước mà dân tộc bị phân ly, trải qua 
một cuộc nội chiến kéo dài, nguyện vọng sau cùng 
của Quang vẫn là hàn gắn vết thương lòng của dân 
tộc, như lời hát của bài “Trên đồi Arlington” – một 

trong những sáng tác sau cùng của anh. Xin trìch dẫn 
một số đoạn: 

“... Làm sao tin thế được? 
Làm sao gọi là vinh quang? 
Cuộc chiến vùi sâu dân tộc,  
khơi dậy những hờn căm 
Thắng ngoáy dài mũi kiếm  
Thua xuống cuối biển đông 
Sao gọi anh hùng được 
Hồn lệ sử thấu chăng? 
  
Đã bảo vết thương không nhắc nữa 
Vì ai khoe sẹo khiến bâng khuâng 
Ừ nhỉ xưa kia thành quách đổ 
Thắng bại anh hùng có xứng chăng?” 
 
Nhưng Nguyễn Đức Quang không dừng lại với cái 
nhìn bi quan, với tâm trạng yếm thế. Bước ra khỏi 
cuộc nội chiến, anh vẫn hy vọng vào tương lai, mong 
ước đến sự hàn gắn vết thương vô cùng lớn, vô cùng 
sâu mà chiến tranh đã để lại trong lòng mỗi gia đính 
cũng trong lòng toàn dân tộc. Nhín vào những nấm 
mộ chiến sĩ vô danh trong nghĩa trang Arlington - 
tượng trưng cho những người lình Mỹ của cả hai phìa 
trong cuộc nội chiến Nam-Bắc, anh vẫn nuôi hy vọng 
đến một lúc nào đó, những người lình Việt Nam đã hy 
sinh trong chiến tranh dù là ở Nam hay ở Bắc cũng 
đều có thể nằm cạnh nhau. Đó chình là lúc khép lại 
quá khứ, khép lại một giai đoạn lịch sử để mở đường 
cho một tương lai mới, như lời kêu gọi của những tử 
sĩ muốn nhắn gửi qua lời ca của người nhạc sĩ du ca: 
  
...Này bạn, cùng chiến đấu, 
cùng gục ngã viên đạn ngược đường bay 
Về đây, cùng tới đây, chia nhau nghĩa trang này 
không lời hờn oán đắng cay 
 
...Bắc Nam cùng mạch sống! 
Thắng thua đều anh hùng ! 
Bốn mùa hoa nở rộ, dưới mộ đài hùng tráng 
chung dòng “Tổ Quốc Ghi Công” 

Mặc dù Nguyễn Đức Quang đã ra đi giữa lúc những 
vết thương do nội chiến gây ra vẫn chưa được hàn 
gắn, chúng ta có thể tin tưởng rằng nguyện vọng của 
anh – cũng là nguyện vọng chung của cả một dân tộc 
đã trải qua chiến tranh, đau thương, ly tán, nhất định 
sẽ trở thành hiện thực. Nếu thế hệ của Nguyễn Đức 
Quang không làm được điều đó thí chúng ta cũng có 
thể tin chắc một điều: các thế hệ mai sau của người 
Việt Nam sẽ làm được điều đó! 

Xin hãy cùng nhau tưởng nhớ đến một người đã cùng 
chia sẻ với chúng ta những kỷ niệm của một thời 
chiến tranh, một thời ly tán - thời của những hy vọng 
và thất vọng, thời của sự đan xen giữa lý tưởng trong 
sáng và thực tế khắc nghiệt. Nhưng đó cũng là một 
thời của những sinh hoạt thanh niên sôi nổi, thời của 
những tính cảm đầm ấm, những mối liên hệ thân 
thiện đã nảy sinh từ trong khói lửa chiến tranh và từ 



         Việt Nam Nguyệt San • 247 • 3.2012                                                                                                                              36 
 

những nỗi buồn ly biệt. Cũng chình từ trong đau 
thương và mất mát, đã nảy sinh tính thân yêu giữa 
những người hoạt động thanh niên, những người yêu 
âm nhạc và yêu sinh hoạt cộng đồng, yêu lời ca và 
tiếng hát, yêu đời và yêu người, những người tin vào 
chình mính đồng thời luôn hướng đến tha nhân, 
những người luôn nuôi dưỡng những niềm “hy vọng 
đã vươn lên”, đang vươn lên và mãi mãi sẽ vươn lên 
như những lời ca, tiếng nhạc mà Nguyễn Đức Quang 
đã để lại cho đời, cho người và cho cả dân tộc... 

HOÀNG THÁI LĨNH 
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Thắng Cảnh Hà Tiên 
 

Hân hoan rộn rã tất lòng  

Ngoạn du Sơn thủy ước mong phỉ tình  

Miền tây ruộng lúa quê mình 

Vườn cây sai trái hữu tình mộng mơ 

Thiên nhiên huyền bí nên thơ 

Chùa Hang Thạch động còn mờ phủ sương 

Hang sâu phẳng lặng đưa đường 

Lối mòn lần bước am tường biển xanh 

Sóng lơi gió nhẹ yên lành 

Thuyền ghe nổi bật bức tranh lạ thường 

Nắng trưa rợp bóng bên đường 

Chiều buông rực rỡ tà dương sắc màu 

Hà Tiên lạc bước vườn Đào  

Đào viên tên gọi thanh tao một  vần 

Mang theo cảm giác lâng lâng 

Viếng thăm lăng tẩm tiền nhân mấy đời 

Công thần sử tích truyền lời 

Như ông Mạc Cửu một thời rạng danh 

Cảnh chùaTam Bảo rất thanh 

Tham quan thắng cảnh tâm thành kính hương 

Ni cô đến tự mười phương 

Hết lòng trau chuốc dựa nương phật đài 

Chăm lo liếp sắn luống khoai 

Sứ, Lài, Huệ, Cúc, Lan, Mai, Vạn, Hồng 

Hoa Sen phản phất hương nồng 

Đáy hồ ẩn hiện cá Rồng khá sâu 

Bắc ngang bởi bật thang cầu 

Độ lài xuyên dốc tới lầu phật viên 

Hiên cao thềm rộng lộ thiên 

Thích ca mầu nhiệm đinh thiền tọa an 

Hành hương du khách cầu an 

Đến chùa hưởng lạc đèn nhan phước điền 

 

Hoài Tâm Niệm 
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Đảng CS Đưa Dân Tôi Đến 
Bờ Vực Thẳm  

Bùi Văn Đỗ 

Tháng 12 năm 2011 trên nhiều kinh truyền hình của 
Âu Châu có đưa tin chủ tịch Bắc Hàn Kim Yong II từ 
trần, một đám tang hoành tráng được tổ chức giữa 
mùa đông giá lạnh ở xứ Bắc Hàn, có hàng trăm ngàn 
người đi dự đám tang, họ mặc đồng phục chỉnh tề, 
không quấn khăn hoặc đội nón dù cho mùa đông lạnh 
giá ở độ trừ. Số đông dân chúng vật vã khóc lóc còn 
hơn cha hay mẹ mình mất. Khóc một lãnh tụ đã cai trị 
dân theo tục lệ xưa cha truyền con nối, cai trị theo lối 
độc tài đảng trị. Bị nhồi nhét, tuyên truyền đến nỗi dân 
tình bị chết đói ví không đủ lương thực, bị thế giới 
cấm vận, bị bưng bìt mọi mặt; muốn thoát thân tìm 
đường tỵ nạn ra nước ngoài cũng không được. 
Nhưng Cộng Sản Bắc Hàn lại hăm dọa thế giới là có 
hạt nhân, sẵn sàng giao chiến với bất cứ nước nào 
dám động đến Bắc Hàn. 

Sang tháng 01-2012 vào gần ngày tết Nhâm Thìn, 
người viết gọi điện thoại về Việt Nam để thăm hỏi 
người thân và chuẩn bị chúc mừng năm mới, được 
nghe người thân kể về đất nước, những viễn ảnh về 
kinh tế mà người nhà ở trong nước cảm thấy đầy vẻ 
lạc quan, làm cho người nghe liên tưởng đến những 
người sống dưới chế độ của CS Bắc Hàn và những 
người sống đước chế độ CS Việt Nam cũng không 
khác xa nhau là mấy. Hai quốc gia cùng theo chủ 
nghĩa Cộng Sản nên họ có chung đường lối, nhất là 
về giáo dục tư tưởng. Cả hai chế độ này có tuổi tác 
tương tự như nhau, khoảng 70 năm, tròn một kiếp 
người sống tương đối là thọ. 

Tác hại lớn lao của giáo dục, mà chủ nghĩa Cộng Sản 
đã làm cho người dân dưới chế độ đó, mất hẳn nhân 
tính bản thiện nằm sẵn trong lòng mỗi con người. 
Muốn đi sâu vào địa hạt này chúng ta cũng nên biết 
về ý nghĩa của từ nhân tính. 

Nhân tính: dt. Tính chất chung tốt đẹp của con người, 
tình người, 

       thí dụ: lũ sát nhân man rợ mất hết nhân tính. 

Theo tự điển tiếng Việt của viện ngôn ngữ học do nhà 
xuất bản Hà Nội Đà Nẵng năm 2006. 

Trong mỗi con người khi sinh ra đã có cái nhân tính, 
cái nhân tính này vốn thiện, không gian dối từ thủa 
mới sinh. Nhưng khi mỗi đứa trẻ lớn lên đều được 
cắp sách đến trường và tiếp xúc với môi trường 
chung quanh mính; chương trính giáo dục của quốc 
gia rất là quan trọng, ảnh hưởng đến các thế hệ về 
sau, tạo nên lớp công dân gương mẫu, chăm làm, tôn 
trọng của công, có lòng nhân ái, biết thương người 
hay tạo ra lớp công dân gian dối, đi làm thí ăn cắp, 
gian dối, không tôn trọng của công, của người khác, 
không biết thương người, chỉ gây hận thù, chia rẽ.  

Chương trính giáo dục của các nước theo chủ nghĩa 
cộng sản là làm sao cho lớp người trẻ biết hận thù 
giai cấp, biết nói láo khai gian, trọng hình thức, báo 
cáo quan trọng hơn thực tế. Cụ thể, ai đã liên hệ đến 
nghề dậy học ở miền Nam, sau 30-04-1975 mà còn 
được dậy, khi có dịp đặt chân vào những lớp mẫu 
giáo, vườn trẻ, nói chung ở cấp một bậc tiểu học ta sẽ 
được nghe các em học toán:  

Anh giải phóng quân bắn máy bay địch, ngày đầu bắn 
được 2 chiếc, ngày thứ hai anh bắn được 4 chiếc. Hỏi 
trong hai ngày anh Giải Phóng Quân bắn được mấy 
chiếc máy bay của địch ?  

Bước vào lớp học, dù là lớp học cấp nhỏ ta đã thấy 
đấy sắt máu, càng lớp lớn thí trính độ đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh giầu nghèo càng cao và quyết liệt, từ 
đấy để suy ra sau 70 năm giáo dục lớp trẻ ở miền 
Bắc, và 35 năm giáo dục lớp trẻ ở miền Nam, đã 
không tạo ra lớp công dân Việt Nam tốt. Ở trong nước 
gian dối thế nào thí khi ra đến nước ngoài cũng gian 
dối như vậy. Ăn cắp bất cứ thứ gì có thể ăn cắp 
được. Lương tâm của họ phông còn phân biệt được 
giữa hai ranh giới trong con người họ, đâu là thiện, 
đâu là ác. Đây là chủ trương dã man tàn ác nhất của 
người Cộng Sản, người Cộng Sản Trung Cộng, Việt 
Nam hay Bắc Hàn thí cũng đều giống nhau cả, cho 
nên chúng ta không lấy làm lạ chỉ có người dân ở 
trong các nước Cộng Sản mới tẩy trứng bằng ác xít, 
trộn melamin vào sữa, bơm hóa chất vào rau quả, 
quết mật ong giả vào chân gà thối, để đầu độc chính 
đồng bào của họ. Trộn những hợp chất vào xăng, dầu 
để bán cho người tiêu dùng tạo nên cảnh xe đang 
chạy bị phát nổ, giết người lái xe, giết hành khách 
trên xe là những đồng bào của mình.  

“Khôn ngoan tới cửa quan mới biết ”. 

Tổ tiên ta từ ngàn đời trước đã dậy “khôn ngoan tới 
cửa quan mới biết”, chứ không phải như thủy tổ Cộng 
Sản (Marx và Friedrich Engel của thế kỷ 18) mới có 
sau này. Mà Cộng Sản Việt Nam học mót của họ, 
đem về áp đặt lên dân tộc Việt, nghĩ rằng mình sẽ 
khôn hơn Tổ Tiên, cải cái nhân tính vốn bản thiện 
của lớp người trẻ, mặc cho nó cái lớp gian dối, đảo 
điên để đi lừa thiên hạ. Ai đã thường coi chương trính 
tivi ở các đài thuộc các nước Âu Châu vào các ngày 
Chúa Nhật từ 19-20 giờ trên TV 8 (Veronica) chiếu 
cảnh quan thuế của phi trường Úc kiểm soát hành lý 
của người các nước đi phi cơ xuống phi trường, ta sẽ 
chứng kiến những công dân Việt Nam tuổi rất còn trẻ, 
được giáo dục trong môi trường Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam, khai gian nói dối khi vận trong mình, giấu 
trong hành lý, trong đế giầy bạch phiến, đem vào Úc 
để đầu độc và giết người trẻ của xã hội tự do của Úc. 
Thật xấu hổ và hổ thẹn vô cùng. Kỹ thuật khám xét 
này, người viết đã được học tập từ trên 40 năm 
trước, mà đến giờ này dân Việt trong môi trường 
XHCN chứ biết gì cả, thì thử hỏi chương trính giáo 
dục của các nước XHCH ấu trĩ đến mức nào. xxxn   
Còn dân chúng ở các nước tư bản như Âu Châu, 
Nhật Bản, Mỹ, Úc họ không làm như vậy, vì họ đã 
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được giáo dục và phát triển cái phần nhân tính tốt 
ngay từ lúc còn bập bẹ dưới ghế nhà trường, cái 
phần thiện được phát triển nhiều hơn, cái phần không 
thiện không được phát triển, bị chế ngự. Cụ thể như 
trong một trường, một lớp mà có một em hay gian lận, 
lấy trộm vật dụng của bạn thí nhà trường coi là một 
hành vi xấu, bạn bè cùng lớp biết cũng tránh mặt 
không chơi chung; một  công nhân đi làm mà ăn cắp 
của hãng, bị bắt quả tang sẽ bị đuổi việc, có đi xin nơi 
khác để làm cũng gặp khó khăn, ví hồ sơ lý lịch đã có 
ghi có tính gian lận, ăn cắp của công. Đây là hành vi 
xấu xa trong chế độ tư bản. Do đó trong chế độ tư 
bản trọng lợi nhuận, nhưng không chà đạp lên lợi ích 
chung, gần như không có nạn ăn cắp, tôn trọng mẫu 
mã bản quyền, và tuyệt đối không trộn các độc chất 
vào thức ăn để đầu độc người tiêu dùng. Hàng giả, 
hàng nhái, thực phẩm có trộn độc chất chỉ tìm thấy ở 
các thị trường Trung Quốc và Việt Nam Xã Hội Chủ 
Nghĩa. 

Từ cái nền giáo dục giả dối tạo ra một xã hội giả dối 
như Trung Quốc, Việt Nam, miệng thì nói, khẩu hiệu 
thì kẻ treo ở các nơi dễ thấy: “Vì lợi ích tập thể xã hội 
chủ nghĩa” mà hành động thí chà đạp giầy xéo lên 
người khác. Có chứng kiến một tai nạn lưu thông xẩy 
ra, hay một vụ kẹt xe buổi sáng ở Âu Châu và ở 
Trung Quốc hay Việt Nam ta mới phân biệt được ở 
đâu mới xứng đáng là xã hội văn minh theo chủ nghĩa 
tư bản, và ở đau là chủ nghĩa Cộng Sản.  

Các nước tư bản chủ nghĩa, khi có một tai nạn xẩy ra 
lập tức có người báo có xe cứu cấp đến ngay để đưa 
nạn nhân vào bệnh viện, có khi họ phải dùng trực 
thăng cho nhanh chóng việc cứu cấp. Chứ không có 
nạn một tai nạn xẩy ra giữa chốn đông người, ai nấy 
đều vô tư bỏ đi, đến người thứ 18 là một người đàn 
bà lượm rác mới ra tay cứu giúp nạn nhân như ở 
nước CS Trung Cộng, mà chúng ta đã được nhìn 
thấy trên màn ảnh truyền hính trong các gia đính ở 
các nước Âu Châu; hay như ở nước Cộng Sản Việt 
Nam ta lỡ gây tai nạn mà nạn nhân bị thương thí cán 
chết họ luôn, để bảo hiểm bồi thường về trường hợp 
ngộ sát sẽ ít tiền hơn khi bảo hiểm phải bồi thường 
cho một nạn nhân bị tàn tật suốt đời. Còn kẹt xe thì 
không có cảnh mọi xe đều muốn vượt lên trên, mà 
thứ tự xếp hàng dài dọc trên xa lộ, khi thông đường 
thí xe trước đi trước, xe sau đi sau, không chen lấn 
như Sài Gòn hay Hà Nội xã hội chủ nghĩa. 

Cái nạn người Việt Nam ở nước ngoài trồng cần xa, 
làm xấu hổ cho người Việt sinh sống ở nước ngoài, 
cũng do hậu quả của nền giáo dục Cộng Sản, không 
chăm bón phần nhân tính tốt trong con người Việt từ 
lúc còn trẻ, mà nghiêng về chăm bón phần ác, phát 
triển phần không thiện trong con người từ tấm bé, cho 
nên khi trưởng thành họ không phân biệt được đâu là 
làm phải, làm điều thiện, đâu là ác, là làm điều ác. Họ 
không nhận ra trồng bạch phiến, buôn bán bạch phiến 
là điều ác, gây tai hại giết người trẻ không khác gì 
trộn melamin vào sữa cho trẻ em uống rồi sinh bệnh 
mà chết dần chết mòn, hay xịt hóa chất độc hại vào 
các loại trái cây cho mau chìn có màu đẹp đẽ hấp dẫn 

rồi bán ra thị trường, đồng bào mính ai ăn vào bị 
nhiễm độc mặc thây họ. Chế độ CS tàn ác dã man đã 
tạo ra những con người như thế, tạo ra những con 
người lý luận là: “nếu tôi không làm việc thất nhân 
thất đức ấy, ắt có người khác sẽ làm”. Chế độ CS đã 
tạo ra những con người, những cán bộ tham nhũng, 
hối lộ nên mới có những bữa nhậu, bữa tiệc chi vài 
ngàn đô la, trong lúc người công nhân làm cả tháng 
mới được khoảng 100 đô la. Không còn cái nhân tình 
bản thiện nên mới ăn được, uống được, bằng đồng 
tiền không lao động, không tốn mồ hôi và nước mắt. 
Đồng tiền tham nhũng. Trong chế độ tư bản chủ 
nghĩa tím đỏ con mắt cũng không thấy cảnh bất công 
của xã hội như trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của 
nước ta. 

Có một chế độ nào trên thế giới, đã có lực lượng 
cảnh sát để bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự cho dân rồi, 
còn lập thêm đội dân phòng, lực lượng an ninh xã hội 
đen, mặc thường phục trà trộn vào đám đông dân 
chúng, để theo dõi, bắt bớ, đánh đập, có khi lại gây 
rối người dân oan, không có một phương tiện nào để 
tự vệ. Chỉ có trong chế độ Cộng Sản mới có thêm lực 
lượng dân phòng bên lực lượng công an cảnh sát, vì 
họ đã đào tạo ra lớp người trẻ không còn nhân tính, 
nên mới có người tham gia vào đội Dân Phòng này. 

Việt Nam ta nếu không sớm thay đổi não trạng, từ bỏ 
chế độ Cộng Sản, vô gia đính, vô tổ quốc và vô tôn 
giao, để trở về với dân tộc, xem trọng Nhân, Lễ, 
Nghĩa, Trì,Tìn. Tạo ra lớp người trẻ, lớp công dân mới 
trọng lòng nhân, biết phân biệt rạch ròi đâu là thiện 
đâu là ác thí chúng ta sẽ mất nước. Vì chính chúng ta 
đã đồng tình với ngoại bang, nhất là ngoại bang cộng 
sản để xô đẩy dân tộc và đất nước đến vực thẳm của 
diệt vong.-/ 
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NNggààyy  CCủủaa  LLíínnhh  

  
  

 

 

 

Trước Tết, nhận được thư của anh Nguyễn Khắc Sơn 
– Tổng Thư Ký Hội Cựu Quân Nhân Vương Quốc Bỉ, 
mời tham dự  “ Ngày Của Lình “ tại thủ Đô Bruxelle 
của Bỉ,  tôi liên lạc với một số anh em ở Hòa Lan để 
cùng đi chung. 

Như đã hẹn trước, tôi đến đón anh Tấn tại nhà. 

 Bộ Lư Hương , 3 Lá Quốc Kỳ và một số vật liệu cần 
thiết cho bàn thờ Tổ Quốc,…được sắp xếp ngăn nắp 
nằm một góc, trước cửa nhà, chờ đem đi. Đó là phần 
công việc mà  Ban Tổ Chức “ Ngày Của Lình  “  đã 
nhờ anh Tấn lo. Đó là tài sản do sự đóng góp tìch cực 
của một số đồng hương tỵ nạn cộng sản ở Hòa Lan. 
Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng có trách nhiệm cất giữ để  
một khi có tổ chức nào cần, Nhóm sẽ cung cấp, yễm 
trợ. 

Nhìn anh Tấn lăng xăng cho chuyến đi, tôi liên tưởng 
lại những ngày còn ở đơn vị. Cứ mỗi lần có lịnh hành 
quân, tập họp anh em lại , tôi kiểm soát súng đạn, 
lương thực, vật dụng cá nhân cho đủ trước khi xuất 
quân. 

Giữa trưa ngày thứ bảy, chúng tôi lên đường. Trời  
Hòa Lan đang đi vào giữa Đông. Có chút nắng khô và 
gió lạnh. 

Thường khi anh Tấn lấy xe chở đi anh em đi. Gần 
đây, chiếc xe già của anh, chiếc xe đã từng chở anh 
em và mang dụng cụ đi đến khắp các quốc gia ở Âu 
Châu, nay không còn lăn bánh nữa..…Thuở ấy, nơi 
nào có tổ chức biểu tình chống Việt cộng, bất luận ở 
đâu… Berlin, Paris, Geneve, Munchen,…Frankfort  
hay Bruxelle,….anh cũng lái xe chở anh em đến tham 
dự. 

Giờ này, tuy máu đấu tranh của anh vẫn còn hừng 
hực và bạn bè đồng đội của anh chưa hề mỏi 
gối,….nhưng chiếc xe già của anh đã rã mục. Con 
ngựa sắt co rúm, chui vào nghĩa trang của sắt vụn. 
Người kỵ mã đành bó chân, thở ra bất lực khi nghĩ 
đến  các chiến trường chống cộng  ở phương xa. Anh 
đành phải đi theo xe của bạn bè! 

Khởi hành từ giữa trưa, đến xế chiều chúng tôi có mặt 
tại địa điểm tổ chức “ Ngày Của Lình”  

Nếu không biết trước về thành phố đang tổ chức hoặc 
chỉ giới hạn tầm mắt vào khoảng không gian trước  

 

 

 

 

 

 

 

nhà hàng và trong khuông viên của nhà hàng, tôi sẽ 
nghĩ rằng, tôi đang đi đến một câu lạc bộ quân đội 
của một đơn vị nào đó ở Sài Gòn để mừng ngày khao 
quân. 

Coi kìa, anh Nguyễn Khắc Sơn – Khóa 26/TĐ  - trong 
quân phục và huy hiệu BĐQ mà anh đã từng phục vụ;  
Anh Thông, lính Dù biệt danh Thông Đại Liên 60;   
Anh Lâm Văn Rớt  - xuất thân khóa 19 trường 
VBQG/ĐL-  với màu áo hoa dù oai phong của một 
thời mang trọng trách của một trong những vị chỉ huy 
của Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù;  

Anh Sen – 81 BKD -  một thời “ An Lộc Địa Sử Ghi  
Chiến Tích, Biệt Kích Dù Vị Quốc Vong Thân”… Nhín 
các bộ quân phục, quân hiệu,…tôi thấy mính dường 
như còn thiếu một cái gí đó không đồng điệu với anh 
em. Thì ra bộ quân phục màu xanh tác chiến cùng với 
hiểu tượng con số 5 trên vai. Tôi không còn bộ chiến 
y  Sư Đoàn 5 BB hồi nào và những Anh Dũng Bội 
Tinh cùng các chiến thương gởi lại vùng đất mẹ. 

Ngày xưa trên chiến trường Bính Dương, Bính 
Long,…lực lượng Sư Đoàn 5 BB của chúng tôi 
thường được các đơn vị Tổng Trừ Bị tăng phái  phối 
hợp mở các  cuộc hành quân quy mô đánh vào sào 
huyệt, mật khu , cục R của VC. Chúng tôi cùng với 
các chiến sĩ mũ đỏ Tiểu Đoàn 11 Dù lùng giặc ở Lái 
Thiêu, An Sơn, An Mỹ vào những tuần lễ sau tết Mậu 
Thân. Cùng với Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên Thủy Quân 
Lục Chiến tiến quân tái chiếm Ấp Nhà Việt, Phú Hòa 
Đông, Củ Chi, Hố Bò… Cùng nằm chận địch với các 
thiên thần Biệt Kích 81, từ Bến Cát qua Đồng Xoài, 
Bù Đăng , Bù Đốp. Áo quần đủ màu sắc, huy hiệu 
nhiều mô hình biểu tương, đó đây khắp chiến 
trường,…  

Rồi anh Thuận, cũng là một chiến sĩ thuộc lưc lượng 
Biệt kìch 81, anh đã để lại chiến trường 2 ngón tay và 
hai ngón chân. Tuy đã mất hai ngón tay, nhưng anh 
vẫn còn các ngón tay khác để chỉ mặt từng thằng Việt 
cộng bán nước, từng thằng trở cờ, từng thằng phản 
bội đồng đội, từng thằng vì ham danh lợi đi bợ đìt, 
hòa hợp hòa giải với Việt công. Anh Hiệp với bộ quân 
phục trắng như bọt nước biển, đã từng chống cự lại 
giặc tàu bảo vệ hải đảo Hoàng Sa. 

Một vài anh , trước đây tôi chưa có dịp làm quen, 
khoát  trên mình chiếc áo với phù hiệu binh chủng 
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Không Quân. Các anh là những con chim sắt, không 
những chỉ tung bay trên bầu trời Miền Nam bảo vệ 
vùng không gian yêu dấu của quê hương mà còn lao 
đầu vào những vùng lửa đạn để dập tắt những ổ súng 
, những căn cứ, những chiến xa của địch,…và đồng 
thời cũng vô cùng gan dạ đáp sát lưng địch, trong 
lòng địch để bốc các chiến sĩ bị thương hay tử 
thương, đưa họ an toàn trở về hậu cứ. 

Càng đi sâu vào trong hội trường, tôi càng bắt gặp và 
làm quen thêm  nhiều khuôn mặt mới . Anh Phước, 
trong bộ y phục Cảnh Sát Quốc Gia và các anh em 
khác thuộc thế hệ thứ hai. 

Rừng Cờ Vàng uy nghi bên khán đài bao quanh biểu 
tương nghiêm trang :  

TỔ QUỐC- DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM. 

 Đây là biểu tượng, là kim chỉ nam là thước đo chuẩn  
mà mỗi một công dân khi khoát áo chiến binh đều 
phải ghi  sâu vào con tim của mình. 

Có Tổ Quốc mà không lấy Danh Dự để bảo vệ Tổ 
Quốc, không có Trách Nhiệm bảo vệ Tổ Quốc, thì 
không xứng  đáng là một quân nhân và cũng không 
phải là người con yêu của Tổ Quốc. 

 

Chiến hữu Nguyễn Minh Trí  Hội Trưởng Hội Cựu Quân Nhân 
Vương Quốc Bỉ 

Địa điểm sinh hoạt thật thích hợp cho một ngày họp 
mắt như “ Ngày Của Lình “ hôm nay. 

Địa điểm dễ tím, tương đối là trung tâm điểm của anh 
em cư ngụ trong các quốc gia ở Âu Châu. Từ Pháp 
lên, từ Đức qua, từ Hòa Lan….xuống …thật là thuận 
tiện. 

Phòng rộng rãi và thoáng. Có sức chứa từ 150 đến 
200 người.  

 Lúc còn ở đơn vị, thí “ Là quân nhân, tôi bạn với sông 
hồ “, nhưng nay “ bạn đời “ là phu nhân là chiến hữu. 
Thế nên chen lẫn với màu sắc quân phục khác nhau, 
người ta cũng không thể nào bỏ qua các chiếc áo 
dài,…trông rất thời trang và lộng lẫy. Vàng, tím, xanh 
lơ,…ôi muôn màu muôn sắc. 

Có người nói rằng, chiếc áo không làm nên nhà tu, 
nhưng ở đây nhín Người Lình, người ta có thể  nhận 
ra ai, chiến sĩ nào đã từng khoát chiếc chiến bào gì. 

Và cũng cùng cung cách đó,…chiếc áo của các phu 
nhân đã thoát ra hương vị một Việt Nam thương yêu 
của tôi ở bên kia bờ đại dương. 

Lễ khai mạc “ Ngày Của Lình “ với bài Quốc Ca hùng 
hồn vang trong hội trường, với nghi lễ nghiêm trang,  
đồng hương đứng lên hướng về Lá Quốc Kỳ thân yêu 
Màu Vàng 3 Sọc Đỏ. 

Trong tư thế của Trung Tâm Trưởng của Tập Thể 
Chiến Sĩ tại Âu Châu, Niên Trưởng Trung Tá Nguyễn 
Nhựt Châu  với ánh mắt triều mến nhìn về phía các 
chiến hữu, là những người đã cùng với niên trưởng 
giữ vững Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong suốt 36 năm 
qua kể từ ngày trốn chạy khỏi bàn tay độc tài cộng 
sản để đi tím cuộc sống tự do ở xứ người, tha thiết 
kêu gọi anh em hãy sống với nhau  trong tình huynh 
đệ chi binh và luôn quyết tâm nuôi dưỡng ý chí giải 
thể chế độ cộng sản độc tài Hà Nội. 

Lần lượt đứng trước máy ghi âm bày tỏ lập trường 
Quốc Gia, các chiến sĩ đại diện của một số đoàn thể 
từ các quốc gia Âu Châu có mặt hôm nay, đã dứt 
khoát chống lại mọi hình thức liên hệ, kết nối, hòa 
hợp, làm ăn với độc tài cộng sản Việt Nam. 

Trong những lần trò chuyện với một số chiến hữu của 
các binh quân chủng thuộc quân lực Việt Nam Cộng 
Hòa, mặc dù mỗi chiến hữu có cuộc sống riêng tư, 
nhưng mọi người đều có cùng cái nhìn thân thiện về 
cái tình của Người Lính. 

Không  sống trong những giờ phút nguy nan, chết 
sống trong đường tơ kẽ tóc trên chiến trường, chưa 
chia nhau từng ngụm nước trong những ngày hành 
quân nắng cháy, thí chưa có thể cảm nhận  sâu xa 
được cái tình của Người Lính. 

Trước mặt tôi, chung quanh tôi, các chiến hữu của tôi 
, cho dù không cùng thời, không cùng binh chủng, 
không cùng đơn vị và cũng không cùng cấp bực,…tất 
cả là những chiến sĩ đã từng trải qua các giờ phút đối 
đầu với giặc thù, đã từng đứng trước tử thần và cũng 
đã từng chia ngọt sẻ bùi với đồng đội,…cho nên  cái 
tình của Người Lính vẫn còn thể hiện trên từng 
gương mặt, trong từng trái tim của họ. 

Văn nghệ , nhất là văn nghệ chiến đấu, vẫn luôn luôn 
là những tiếng kèn thúc quân, tạo sinh khí, làm gia 
tăng tinh thần chiến đấu của anh em đồng đội. Người 
ta thường nói thời gian là liều thuốc vô cùng quý giá 
để thoa dịu vết thương lòng;  nhưng  với người chiến 
sĩ trước tình thế của đất nước, thời gian là nỗi lo bất 
hạnh. Bởi lẽ, lâu dần theo thời gian, vì không nắm giữ 
vững lập trường quốc gia , vì yếu lòng trước những 
lợi ích cá nhân do Việt đưa ra nhữ mồi,…đã có một 
số người tỵ nạn lung lay thay lập trường,  đã đổi lòng 
thay dạ. Trong tình huống đó, những lời hát chiến đấu 
lại càng phải được thường xuyên vang lên để nung 
đúc để giữ vững lập trường. Tiếng hát của anh Lưu 
Phát Tấn trong Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng  ở Hòa Lan 
đã lập lại “ thông điệp “ yêu nước nồng nàn của  một  
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tâm hồn ví quê hương tổ quốc vì muốn bảo vệ sự 
toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của chàng thanh niên hiên 
ngang đi vào lịch sử. Đó là nhạc sĩ VIỆT KHANG… 

Tiếng hát tưởng như đã làm cho con tim của đồng 
hương trong hội trường hội trường  ngưng tiếng đập. 
Vì chỉ cần một tiếng động nhỏ cho dù là nhịp đập của 
trái tim cũng sẽ làm cho mất đi một lời vàng ngọc, một 
câu nói tha thiết, chân tính, đáng yêu, đáng quý của 
Việt Khang. 

Anh là ai? Anh là ai? Và anh là ai? mà không cho tôi 
chống lại bọn Tàu đang cướp đất tôi, đang giết hại 
dân tôi? 

Vâng, anh là ai? mà anh bịt miệng đồng bào tôi khi họ 
lên tiếng phản đối bọn bá quyền trịch thượng Tàu 
cộng?  

Chỉ có những người không còn biết mính là người 
Việt, không còn biết mình là một phần tử của dân tộc 
Việt, không còn yêu nước Việt, không còn tính nghĩa “ 
ĐỒNG BÀO “,  mới nhẫn tâm làm ngơ trước hành 
động tham lam bạo ngược của giặc Tàu. Chỉ có 
người cộng sản, chỉ có đảng cộng sản,  vì quyền lợi 
riêng tư, đã bị Tàu cộng mua chuộc cho nên mới 
nghe theo lời chúng ra tay đàn áp, bắt bớ giam cầm 
những người yêu nước, những người đã can đảm  

đứng lên, đã hiên ngang  phản đối hành động xâm 
lăng của Tàu cộng. 

Bên cạnh những chành lình phong sương theo năm 
tháng, tôi còn bắt gặp một vài gương mặt non trẻ của 
thế hệ con em. Các em sinh ra và trưởng thành sau 
chiến tranh, thế mà các em vẫn còn biết phân biệt đâu 
là tà và  đâu là chình. Này là Bìch Xuân vui với chiếc 
máy chụp hình, cái máy quay phim. Hỏi Bích Xuân 
làm gì ở đâu và nghĩ sao?  Sinh viên ở Pháp, thích 
sinh hoạt với cộng đồng, thích màu áo Lính. Việt cộng 
hã,  đó là các tên sát hại nhân dân Việt Nam,  bán 
nước cho Tàu cộng, em thù muôn thuở . 

Được biết Bích Xuân yêu nghệ thuật phim ảnh và 
thường ghi lại các sinh hoạt của các anh chiến sĩ và 
trình làng trên Youtube cho mọi người thưởng thức. 
Vậy thì có chịu ghi lại hình ảnh các Ngọn Cờ Vàng 
tung bay trên nền trời Hòa Lan trong những ngày đi 
bộ Quốc tế không? Dạ, em  sẽ đi Hòa Lan. 

Có đến với nhau, có cùng hàn huyên tâm sự với nhau 
mới có thể chia sẻ và thấu hiểu nhau. Từ đó, những 
lời thị phi, ganh tỵ, chia rẻ, đố kỵ,… sẽ không còn tồn 
tại giữa cái tình của Người Lính. 

Biết nhau, không chấp trách lẫn nhau, cảm thông với 
nhau …sẽ là ngọn đuốc kỳ diệu soi sáng con đường 
của chúng ta đi. Chúng ta đến với nhau, giúp đở 
nhau,  cùng nhau hợp lực, chung  sức, và cùng đánh  
một kẻ thù duy nhất là cộng sản Việt Nam; cùng đạt 
đến một mục tiêu duy nhất là giải tán chế độ độc tài 
cộng sản, đem lại tự do cho dân tộc Việt. 

 

Đó là những tâm tình của niên trưởng Châu,  của niên 
trưởng Rớt, của chiến sĩ Lộc , của chiến hữu Sơn, 
chiến hữu Sen….và của nhiều chiến hữu khác nữa 
trong những giờ phút chia tay . 

Chia tay rồi lại hẹn gặp nhau vào những ngày sắp tới, 
vào năm sau… 

Thôi thì, chúng ta  hiện nay dù sống ở nơi nào, hiện 
đang làm việc gí,… cũng vẫn luôn luôn là Người Lính 
Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy cùng giữ vững lấy 
Ngọn Cờ Vàng để rồi, một ngày nào đó không xa, 
chúng ta sẽ trở về, cùng với toàn dân, tung Lá Cờ 
Vàng trên bầu trời của nước một Việt Nam Tự Do.  

Hòa Lan, một ngày tháng giêng năm Nhâm Thìn. 

Phạm Đình Cần. 

Garage  Trung Tran 

Karel Doormanstraat 36 - 6651 ZM  Druten 
(Industrieterrein Kerkeland) 
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Du lịch Lissabon  

Mây Lang Thang 

Có bao giờ bạn ao ước … mỗi năm vào một ngày đặc biệt nào đó, sinh nhật của bạn hay kỷ niệm ngày thành 
hôn của bạn chẳng hạn, bạn sẽ ở một nơi khác nhau trên thế giới? Nơi đó có thể là bất cứ một chỗ nào bạn 
chưa từng đặt chân đến mặc dù ở gần địa phương bạn sinh sống, mà cũng có thể là một thành phố nào đó ở 
một nước gần hay thật xa. Cách đây mấy năm, bổng nhiên tôi có điều ước ao đó và từ đó tới nay, hàng năm tôi 
cố gắng thực hiện điều ao ước của mình một lần. Thật ra điều này cũng không khó thực hiện lắm, cái khó là 
chọn nơi nào để đi? 

Năm 2010, tôi chọn thành phố Lissabon của nước Bồ Ðào Nha. Tại sao chọn Lissabon? Là vì Lissabon là một 
trong số 25 thành phố sinh động nhất thế giới và riêng ở Âu châu, Lissabon là thành phố đứng hạng thứ 7 
được du khách viếng thăm nhiều nhất. Ngoài ra một điều thú vị nữa khi biết Lissabon được đặt theo tên của 
Ulysses, vị vua anh hùng đã nghĩ ra diệu kế con ngựa thành Troy giúp ngài thắng trận, nổi danh muôn thuở. 
Ngày xưa tên của thành phố này được viết là Ulyssippo trong tiếng Latin, sau đó trở thành Olissipo hay 
Olissipona trong tiếng Hy Lạp. Trên đường trở về quê sau khi thắng trận, Ulysses đã dừng lại một thời gian và 
đóng đô tại Lissabon, cho nên có thuyết cho rằng Lissabon là do Ulysses dựng lên vậy. Chắc hẳn bạn đã xem 
phim Troy (2004) do hai tài tử trứ danh Brad Pitt và Orlando Blom thủ vai chính?  

Lissabon thuộc vào hàng thành phố cổ nhất thế giới, lâu đời hơn cả Londen, Parijs hay Rome. Cũng giống như 
Rome, San Francisco và Amman (thủ đô Jordanië), Lissabon tọa lạc trên bảy ngọn đồi, do đó Lissabon còn 
được gọi là thành phố bảy đồi. Ðã có thời gian dưới sự cai trị của dân tộc Mooren (gốc Phi Châu và Ả Rập theo 
đạo Hồi) trước khi trở về Thiên chúa giáo, cho nên Lissabon và vùng phụ cận có rất nhiều di tích và kiến trúc 
theo kiểu Mooren. Ngày nay Lissabon là thủ phủ của Bồ Ðào Nha về mặt chính trị, kinh tế cũng như văn hóa. 

Khí hậu. Lissabon chịu ảnh hưởng vùng biển Ðịa trung hải nên khá ôn hòa và dễ chịu; mùa đông không quá 
lạnh (ngày trung bình 150C, đêm 80C) và mùa hè rất ấm và dài 6 tháng. So với những thành phố khác ở Âu 
châu thí Lissabon có mùa đông ấm nhất. 

Di chuyển. Phi trường quốc tế của Lissabon là Portela Airport nằm cách trung tâm thành phố bảy cây số về 
phía Ðông Bắc. Không có metro hay xe lửa nối liên phi trường với trung tâm cho nên bạn chỉ có thể đi bằng xe 
taxi hay xe buýt. Ði taxi mất chừng 15 phút và khoảng €10 một chuyến; đi xe buýt (AeroBus hay shuttlebus 
Carris 91) chỉ tốn hơn €3 từ phi trường về đến ga Cais do Sodré ở ngay trung tâm.  

Có 3 phương tiện di chuyển công cộng trong Lissabon, đó là xe buýt, xe tram cổ (còn gọi là eléctrico) và metro. 
Cả ba đều dễ xử dụng, rất tiện lợi và rẻ. Xe buýt và tram giá mắc hơn metro một chút. Metro thì giá rẻ hơn và 
đi nhanh nhất, nhưng bạn không nhín được quang cảnh thành phố hai bên đường như khi đi buýt hay tram. 

Eléctrico là những chiếc xe tram cổ màu vàng hay màu đỏ mang số 28, dài độ mươi thước, trông bề ngoài rất 
cổ xưa. Bên trong cũng xưa như bên ngoài ví vách, trần và khung cửa đóng bằng gỗ lâu ngày lên nước bóng 
ngời. Xe chạy không nhanh nhưng được du khách ưa thìch ví vẻ cổ xưa và ngoạn mục. Không có gì thú vị cho 
bằng ngồi xe eléctrico chạy chầm chậm lòng vòng trong khu phố cổ, qua những con đường chật hẹp ngoằn 
ngoèo, lên đồi xuống dốc liên hồi vì thành phố Lissabon nằm trên bảy ngọn đồi kia mà. Cứ mỗi lần xe cua hay 
lên dốc xuống dốc là tài xế liền tay quay cái chuông tròn hình bánh xe kêu leng keng nghe rất vui tai và đặc 
biệt. Có hôm tôi bỏ cả nữa ngày trời chỉ để đi xe eléctrico cổ này, từ trạm đầu đến trạm cuối rồi sang qua xe 
khác để làm lại cuộc hành trính, như thế không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chán. 

Nếu bạn phải tự túc di chuyển bằng phương tiện công cộng thì bạn nên mua một trong hai loại vé sau đây: 
Lisboa Card hay 7 collinas card (còn gọi là Viva viagem). Chỉ nên mua Lisboa Card nều bạn dự định sẽ đi 
thăm nhiều di tích lịch sử và bảo tàng viện. Vé có bán ngay tại phi trường Lissabon (Tourist Information), giá 1 
ngày €17, 2 ngày €28,50 hay 3 ngày €35 (2012). Với vé này bạn có quyền xử dụng tất cả các phương tiện xe 
công cộng trong Lissabon, bao gồm buýt, metro, tram và elevadores (là 4 thang máy công cộng đưa người dân 
từ khu phố dưới lên khu phố trên), và cả xe lửa từ Lissabon đến các thành phố lân cận như Cascais và Sintra. 
Ngoài ra với Lisboa Card bạn sẽ vô cửa miễn phí tại 27 địa điểm tham quan và viện bảo tàng (thí dụ tháp 
Belém và tu viện Mosteiro dos Jerónimus) và ở nhiều nơi khác kể cả tiêm buôn hay nhà hàng, bạn sẽ được 
giám giá có khi đến 50%. Bạn có quyền dẫn theo hai trẻ em dưới năm tuổi; từ 5 đến 11 tuổi có vé Lisboa card 
giá rẻ gần phân nửa. 

Nếu chỉ cần vé xe để đi lại trong Lissabon mà thôi, thì bạn nên mua vé 7 collinas card €3,75 một ngày, có thể 
mua luôn một lúc cho nhiều ngày. Ngoài tiền xe (ví dụ €3,75) phải cộng thêm tiền cái vé (€0,50); cái vé này xài 
được trong vòng một năm, lúc nào cần bạn có thể xạc (gọi là zapping) thêm tiền xe vô đó. Với vé 7 collinas 
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card bạn có quyền xử dụng phương tiện metro, tram (electrico) và phần lớn các xe buýt trong phạm vi 
Lissabon. Khi rời Lissabon, bạn có thể trả lại cái vé (nhớ xài hết tiền xe trên đó) để được hoàn trả €0,50. 

Linh hồn thành phố. Nếu bạn là người thích những gì cổ xưa thí ngay tại trung tâm thành phố, bạn sẽ tha hồ 
lang thang trong khu Alfama là khu phố cổ nhất còn sót lại sau trận động đất lớn năm 1755. Chình phố cổ này, 
với những con đường nhỏ hẹp, dài ngoằn, cong queo và lên xuống bất chợt, đã tạo nên không khì đặc biệt 
cũng như sự duyên dáng của Lissabon. Một khu phố xưa nữa là Bairro Alto, tọa lạc trên một đồi cao, đứng đó 
bạn sẽ phóng tằm nhìn ngoạn mục xuống khắp thành phố và cả con sông Taag phiá dưới. Gần đó còn có lâu 
đài Castelo de São Jorge mà du khách không thể nào bỏ qua. 

  

Quang cảnh Lissabon dưới chân lâu đài Castelo São Jorge    xe tram cổ (eléctrico) 

Một khu phố khác mà bạn nhất định phải đến thăm , đó là khu Belém. Nơi đây có hai di tìch được UNESCO 
công nhận di sản thế giới, đó là tháp Belém Tower và tu viện Jerónimos Monastery (đóng cửa ngày thứ Hai, 
vào cửa miễn phí nều có Lisboa card). 

Hai di tích này quả rất đẹp và ăn ảnh, đứng ở gốc độ nào bạn cũng sẽ có những tấm hình thật đẹp. Trong tu 
viện Jerónimos bạn sẽ được một bất ngờ thích thú khi nhìn thấy ngôi mộ của Vasco da Gama, nhà hàng hải 
Bồ đào nha thế kỷ 15.  Ông chình là người đã tím ra và thiết lập hải trình nối liền hai nước Bồ đào nha và Ấn 
độ, nhờ đó đã khiến vua Manuel I trở thành vị vua giàu nhất Âu châu thời đó, đồng thời đưa đất nước của ông 
lên hàng bá chủ thương mãi trên vùng biển Ấn độ dưong trong suốt thời gian dài hơn một thế kỷ. 
Tháp Belém được xem là biểu tượng của xứ Bồ đào nha và của Thời đại Khám phá và chinh phạt, là nơi xuất 
phát của biết bao đội thuyền đi tím đất mới. 

                      

Tháp Belém, biểu tượng của Bồ đào nha   Tu viện Jerónimos, công trình kiến trúc độc đáo (1502)  

Nếu thích viện bảo tàng thì bạn hãy đi thăm bảo tàng viện Calouste Gulbenkian nổi danh nhất của Lissabon, 
hay bảo tàng viện về Gạch men (Tile Museum), về Xe ngựa (Coach Museum) hay về Nghệ thuật cổ (Ancient 
Art museum) hoặc Nghệ thuật đương thời (Chiado Museum). Lissabon cũng có rất nhiều nhà thờ đẹp, chạm 
trổ bằng vàng từ xứ Brasil.  

Hôm nào thìch đi mua sắm thì bạn hãy đến khu Rossio cũng ở tại trung tâm. Khu này tương đối mới ví được 
xây dựng sau trận hỏa hoạn 1755 theo mô hính đô thị tân tiến, với hai công trường lớn Praça do Rossio nơi 
tập trung các tiệm cà phê, nhà hàng và hí viện, và Praça do Comércio ngay bên bờ sông Taag.  Sang hơn 
nữa thì bạn đến khu mua sắm Chiado. 

Len lõi qua những ngõ hẻm tuy chật hẹp nhưng sạch sẽ và đầy bóng mát, thế nào bạn cũng có lúc đi qua một 
vài cửa tiệm bán những miếng gạch mỏng tráng men (azulejos) đủ các đề tài và màu sắc. Ðó có thể là những 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_Tower
http://en.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimos_Monastery
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chữ cái trong mẫu tự la tinh, những con số hay những hình thù chim cá, chạm trỗ công phu với màu men rất 
đẹp. Du khách thường mua những miến gạch dẹp và mỏng này về làm số nhà treo trước cửa. Ðây chính là sản 
phẩm tiêu biểu của xứ Bồ. Bạn đừng quên mua nhé. 

Muốn thưởng thức trọn vẹn truyền thống và văn hóa bản xứ, bạn vào một quán rượu hay quán cà phê hoặc 
nhà hàng nào đó để nghe nhạc sĩ và ca sĩ trính diễn nhạc fado là điệu nhạc cổ truyền của dân tộc Bồ đào nha. 
Giá cả ở nơi đây dĩ nhiên mắc hơn những nơi khác. 

Hương vị. Nằm ở vùng biển Ðịa trung hải nên dân bản xứ nói chung và dân Lissabon nói riêng ăn nhiều cá. 
Món cá mòi (sardines) nướng và mực tươi nướng cũng như các loại hải sản rất phổ biến trên tất cả thực đơn 
và đều được du khách ưa chuộng. Bạn vốn là người ìt ăn cá ví sợ xương và sợ tanh chăng? ở Lissabon tôi 
bảo đảm bạn có thể ăn cá mỗi ngày trong suốt một tuần lễ mà vẫn thấy ngon và không chán. Khu vực nào 
cũng có những tiệm bánh lớn bán rất nhiều loại bánh khá ngon; dân địa phương vào mua tấp nập. Về rượu thì 
xứ Bồ có đặc sản là rượu porto, nổi tiếng thế giới. Rượu này xuất xứ từ thành phố Porto (còn gọi là Oporto) 
cách Lissabon chỉ vài giờ xe. Hôm nào bạn muốn đi thăm dân tính địa phương, xem họ sinh sống ra sao thì có 
thể đến thăm chợ Mercado da Ribeira (địa chỉ: Avenida 24 de Julho, Lissabon) bán đủ loại trái cây, rau tưoi 
và thịt cá, mở cửa 5-14 giờ. Ðặc biệt chợ này ngày thứ hai không bán thịt và cá. 

Kiến trúc. Môt đặc điểm khác của Lissabon là những cây cầu rất cao và rất đẹp, như cầu 25 tháng 4 (Ponte 25 

de Abril) do cùng một kiến trúc sư của cầu San Francisco bên Mỹ thiết kế.  Cầu mang tên này để kỷ niệm cuộc 

Cách mạng Cẩm chướng (Carnation revolution) thành công ngày 25-4-1974 chấm dứt chế độ độc tài Salazar. 

Ngoài ra còn có cầu Ponte Vasco da Gama dài nhất Ấu châu (17,2 km). 

 

Thắng cảnh vùng phụ cận. Ðã đến Lissabon thì bạn nên bỏ ra một hai hôm để đi thăm viếng một vài thắng 
cảnh gần đó, như Cascais hay Sintra chẳng hạn.  

Cascais cách Lissabon 25 cây số, ngày xưa là một làng đánh cá khiêm nhường nhưng nay đã trở thành một 
bãi biển thanh lịch thu hút nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ðặc biệt ở đây là những vĩa hè và quãng 
trường lót gạch đen trắng theo kiểu mosaic dợn sóng trông rất lạ mắt hay những căn nhà có mặt tiền phủ gạch 
men ngộ nghĩnh. Những bản tên đường đều mang nét vẽ công phu và bằng gạch men màu sắc tuyệt đẹp. 
Thảo mộc sum xuê lá xanh chen lẫn bông hoa đủ màu đủ loại, nhà nào cũng trồng cây xanh và hoa nên dù 
giữa buổi trưa hè nắng gắt bạn vẫn có cảm giác mát diụ. Những ngôi nhà xinh xắn và xưa nhiều thế kỷ nhưng 
vẫn được giữ gín hoàn hảo đã tạo nên nét đẹp và sự quyến rũ của Cascais. Bạn có thể vào thăm bảo tàng viện 
Castro Guimarães Museum vốn là tư dinh của bá tước Castro Guimarães, để hiểu thêm về cuộc sống của 
giới quý tộc ngày xưa. 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
          Bãi biển Cascais        Phố thị Cascais 

Từ Lissabon đến Cascais nhanh nhất là đi bằng xe lửa từ ga trung tâm Cais do Sodré, vé một lượt là €1,40 
(2011). Cận thận chọn đúng chuyến xe ví có chuyến dừng lại ở mọi ga nhưng chỉ chạy đến Oeiras rồi quay đầu 
trở lại Cais do Sodré; còn có chuyến tuy không dừng mọi nơi nhưng sẽ chạy đến tận Cascais. Trên xe bạn nhớ 
chọn ngồi bên trái, lượt về thí ngồi bên phải sẽ chiêm ngưỡng được cảnh đẹp bên ngoài ví xe lửa chạy dọc bờ 
sông và bờ biển. Khi qua ga Estoril, sẽ nghe cả tiếng sóng vỗ ghềnh đá, ví ga này nằm ngay trên vách đá phiá 
dưới là biển. 
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Nếu bạn không muốn tắm biển mà thìch lên núi thí có thể đi thăm Sintra, cũng chỉ cách Lissabon độ 20 cây 
số.Có xe lửa trực tiếp từ ga Rossio đến Sintra trong vòng 40 phút, gìa €1,40 một lượt và 20 phút có một 
chuyến. Sintra là một làng nhỏ đẹp như cổ tìch với những lâu đài thời Trung cổ, được UNESCO thừa nhận là di 
sản thế giới. Nổi tiếng nhất ở đây là cung điện Pena (Pena National Palace) một thời là nơi nghỉ mát của 
hoàng triều, nằm cheo leo trên một đỉnh đồi cao nhín xuống toàn vùng Sintra, và lâu đài của người Mooren 
(castle of the Moors) có bức trường thành thật hùng vĩ bao quanh. Leo lên chót vót của thành trí này, bạn sẽ 
cảm nhận được sức mạnh và sự dũng cảm của người xưa cũng như tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm 
để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của họ. 

  

Lâu đài Pena ở Sintra                                       Bức trường thành của người Mooren                                                                                              

Tại làng Sintra, có một tiệm ăn rất ngon mà laị rẻ, nằm ngay bên cạnh tòa thị chình Sintra, cách ga xe lửa 
không xa, tên là Restaurante Regional de Sintra, điạ chỉ Travessa do Municipio 2. Người dân địa phưong đến 
ăn rất đông, du khách có người trở lại mỗi ngày sau khi đã ăn qua một lần. 

Lissabon là một thành phố biết dung hoà cổ và kim, biết giữ gìn vẻ đẹp cổ truyền song song với mọi phát triển 
hiện đại, nên để lại ấn tượng đẹp trong lòng khách ghé thăm dù chỉ vài ngày ngắn ngủi. Có thể nói Lissabon 
như một người đàn bà đẹp, tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn phảng phất nét đẹp ngày xưa và nhất là vẫn giữ 
được sự duyên dáng của mình. Cộng thêm với yếu tố người dân hiền hoà, hiếu khách, không vồ vập du khách 
một cách quá lố, khí hậu ôn hoà, thực phẩm dồi dào tươi ngon, phương tiện di chuyển dễ dàng và tiện lợi, giá 
cả phải chăng, khiến Lissabon muôn đời đáng yêu và quyến rũ du khách. 

 

    Tháng Ba 
    Còn Đó Nỗi Buồn  
 
Em bên này hiu hắt 
Treo nỗi nhớ mông mênh 
Tháng ba trời còn lạnh 
Mưa vẫn đổ một miền 
Tháng ba gom nỗi nhớ 
Nặng vai em trĩu buồn 
Bên anh là sóng vỗ 
Nên tình hoài lênh đênh 
Em nhặt viên đá trời 
Ném xuống đời nỗi trôi 
Trên thân em rã rời 
Tay trần nào buông lơi 
Mai về vùng đất lạnh 
Xin làm dấu chim di 
Anh có nghe trong gió 
Lời một người tình si 
 
                     Miên Thụy 
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 Bệnh loãng xương (LX)được vì như những tên ăn 
cắp vặt, mỗi ngày một chút, chúng lấy dần các 
khoáng chất quý báu trong ngân hàng xương của mỗi 
chúng ta. Lúc đầu, thường không có biểu hiện gí, 
nhưng khi có các dấu hiệu rõ ràng, khối lượng xương 
thường đã mất tới trên 1/3 (35%). Hậu quả gãy 
xương do loãng xương thường khá nặng nề với sức 
khỏe người có tuổi ví xương đã bị loãng rất lâu liền, 
người bệnh phải nằm lâu ngày nên rất dễ bị bội nhiễm 
(viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét mục...). Điều trị 
loãng xương thường khá tốn kém, đặc biệt khi đã có 
các biến chứng nặng nề như gãy xương, gãy lún cột 
sống... Hiệu quả nhất, kinh tế nhất là phòng bệnh, 
phòng bệnh từ khi còn nhỏ, từ khi còn trẻ, từ các thế 
hệ trước... để khối lượng khoáng chất đỉnh của bộ 
xương đạt con số cao nhất lúc tuổi trưởng thành, 
đồng thời duy trí một nếp sống và sinh hoạt lành 
mạnh, giảm tối đa các yếu tố nguy cơ của bệnh. 

 1- Phân loại 

1.1 Tất cả chúng ta, đến lúc có tuổi (trên 65 tuổi) ai 
cũng bị loãng xương. Đây là hiện tượng loãng xương 
tiên phát còn gọi loãng xương người già hay loãng 
xương loại II, một tất yếu của quá trính phát triển.Lúc 
này các tế bào sinh xương (osteoblast) bị lão hóa, sự 
hấp thu calci và vitamin D ở ruột bị hạn chế và có sự 
suy giảm tất yếu các hormon sinh dục (nữ và 
nam).Loãng xương tiên phát tăng quá trính hủy 
xương, giảm quá trính tạo xương Bệnh thường xuất 
hiện trễ, diễn biến chậm, tăng từ từ và ìt có những 
biến chứng nặng nề như gãy xương hay lún xẹp các 
đốt sống. 

1.2 Quá trình loãng xương xảy ra sớm hơn, tiến triển 
nhanh hơn, gây nhiều hậu quả nặng nề như gãy, xẹp 
đốt sống, gãy cổ xương đùi, gãy đầu dưới xương 
quay (xương cổ tay)... được gọi là loãng xương thứ 
phát hay loãng xương loại I khi có thêm các nguyên 
nhân:  

- Kém phát triển thể chất từ khi còn nhỏ, đặc biệt là 
còi xương, suy dinh dưỡng, chế độ ăn thiếu protein 
thiếu Calci hoặc tỷ lệ Calci /Phospho trong chế độ ăn 
không hợp lý, thiếu vitamin D hoặc cơ thể không hấp 
thu được vitamin D. 

- Phụ nữ sau khi mãn kinh, hoạt động của buồng 
trứng ngưng lại, ví không có oestrogen nên các tế bào 
hủy xương tăng hoạt tình (oestrogen có tác dụng ức 
chế hoạt động của các tế bào hủy xương). Khối lượng 
xương sẽ mất đi từ 2 - 4% mỗi năm trong suốt 10 đến 
15 năm đầu sau mãn kinh. Khối lượng xương của đa 
số phụ nữ (65 tuổi giảm từ 30 đến 50%, có người chỉ 
còn không tới 30% khối lượng xương. Chình ví vậy, ở  

 

 

 

phụ nữ tuổi (65 thường gặp các biến chứng nặng của 
loãng xương như gãy lún đốt sống, gãy cổ xương đùi, 
gãy đầu dưới xương cẳng tay... hơn hẳn nam giới 
cùng tuổi. Sinh đẻ nhiều lần, nuôi con bằng sữa mẹ 
mà không ăn uống đủ chất đặc biệt là protien và 
calciui để bù đắp lại. 

- Bất động quá lâu ngày do bệnh tật (chấn thương cột 
sống, phải bất động), do nghề nghiệp (những người 
du hành vũ trụ khi ở trong tàu vũ trụ đi ra ngoài không 
gian)... ví khi bất động lâu ngày các tế bào hủy xương 
tăng hoạt tình.Ít hoạt động thể lực (hoạt động thể lực 
thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể đạt được khối lượng 
xương cao nhất lúc trưởng thành), ìt hoạt động ngoài 
trời (các tiền vitamin D nên ảnh hưởng tới việc hấp 
thu calci.-Bị các bệnh mãn tình đường tiêu hoá 
(dạdầy,ruột…)làm hạn chế hấp thu calci, vitamin 
D,protein…Bị các bệnh nội tiết: cường tuyến giáp, 
cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, 
tiểu đường... và đặc biệt là suy giảm chức năng của 
các tuyến sinh dục (buồng trứng với nữ và tinh hoàn 
đối với nam).  

- Bị bệnh suy thận mãn hoặc phải chạy thận nhân tạo 
lâu ngày gây mất nhiều calci qua đường tiết niệu. 

Mắc các bệnh xương khớp mãn tình khác đặc biệt là 
viêm khớp dạng thấp và thoái hóa khớp 

- Do sử dụng một số thuốc: chống động kinh 
(dihydan), thuốc chữa bệnh tiểu đường (insulin), 
thuốc chống đông (heparin) và đặc biệt là các thuốc 
kháng viêm nhóm corticosteroid (corticosteroid một 
mặt ức chế trực tiếp quá trính tạo xương, mặt khác 
làm giảm hấp thu calci ở ruột, tăng bài xuất calci ở 
thận và làm tăng quá trính hủy xương). Có thói quen 
sử dụng nhiều rượu, bia, cà phê, thuốc lá… làm tăng 
thải calci qua đường thận và giảm hấp thu calci ở 
đường tiêu hóa.  

2. Hậu quả của bệnh loãng xương ra sao ? 

Gãy xương khi bị những chấn thương nhẹ là hậu quả 
cuối cùng của bệnh loãng xương. Gãy xương do 
loãng xương thường gặp ở các vị trì chịu lực của cơ 
thể như cột sống, thắt lưng và cổ xương đùi. Với 
người có tuổi, thường có nhiều bệnh lý của tuổi tác đi 
kèm như tim mạch, huyết áp, tiểu đường... và đặc biệt 
với tính trạng loãng xương nặng (thiếu chất khoáng 
và protein của xương) thí việc liền xương thường rất 
khó khăn, đa số người bệnh phải nằm tại chỗ nhiều 
ngày, thậm chì phải nằm điều trị dài ngày trong bệnh 
viện. Việc nằm tại chỗ dài ngày khi gãy xương không 
những làm tính trạng loãng xương càng nặng lên mà 
còn kéo theo nhiều nguy cơ rất bất lợi cho sức khỏe 
người có tuổi như bội nhiễm đường hô hấp, đường 
tiết niệu, loét mục ở các điểm tỳ đè... Đây cũng là một 

Bệnh loãng xương 
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nguyên nhân chình gây tàn phế và giảm tuổi thọ cho 
người có tuổi (theo thống kê ở các nước phát triển có 
đến 20% người có tuổi bị gãy cổ xương đùi sẽ tử 
vong trong vòng 6 tháng đầu ví các biến chứng do 
nằm lâu nêu trên). 

3-Làm sao phát hiện sớm bệnh loãng xương  

 Bệnh loãng xượng (LX) diễn biến từ từ và thầm lặng. 
Người bị LX thường không biết mính bị bệnh, cho đến 
khi bị biến chứng gãy xương. Bệnh LX: dễ chẩn đoán, 
khi đã bị LX, điều trị có thể làm giảm 50% nguy cơ 
gãy xương. Nhưng, điều quan trọng là phải chẩn 
đoán sớm và điều trị sớm để ngăn ngừa không cho 
gãy xương do LX xảy ra. Biểu hiện lâm sàng của 
bệnh loãng xương:  

-Đau mỏi mơ hồ cột sống, đau dọc các xương dài 
(đặc biệt xương cẳng chân), đau mỏi cơ bắp, ớn lạnh, 
hay bị chuột rút (vọp bẻ) các cơ… 

-Đau thực sự cột sống, đau lan theo khoanh liên 
sườn, đau khi ngồi lâu, khi thay đổi tư thế. Có thể đau 
mãn tình hoặc cấp tình sau chấn thương (gãy xương 
cổ tay, gãy lún đốt sống, gãy cổ xương đùi… 

-Đầy bụng chậm tiêu, nặng ngực khó thở 

-Gù lưng, giảm chiều cao  Bệnh LX là bệnh diễn biến 
âm thầm, người ta thường vì bệnh giống như một tên 
ăn cắp thầm lặng, hằng ngày cứ lấy dần calci trong 
ngân hàng dự trữ xương của cơ thể con người. Khi 
có dấu hiệu lâm sàng, thường là lúc đã có biến 
chứng, cơ thể đã bị mất tới 30% khối lượng xương. 
Do đó người bệnh cần phát hiện các yếu tố nguy cơ 
gây LX thứ phát (đã nêu trên), đi khám bệnh sớm 
ngay khi có các dấu hiệu đau mỏi mơ hồ ở cột sống, 
ở hệ thống xương khớp, dọc các xương dài (đặc biệt 
xương cẳng chân), đau mỏi cơ bắp, vọp bẻ…khám 
bệnh và theo dõi định kỳ (tuỳ mức độ bệnh). 

4. Bệnh loãng xương có chữa được không ? 

Bệnh loãng xương có thể được cải thiện nhờ một chế 
độ ăn uống sinh hoạt và thuốc men hợp lý. Các 
nghiên cứu theo dõi dài hạn cho thấy việc điều trị đã 
làm tăng được khối lượng khoáng chất của xương, 
giảm đau đớn, phòng ngừa được gãy xương, giảm 
các nguy cơ gãy xương... cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho người có tuổi. 

Chế độ ăn uống, sinh hoạt:  

Cần duy trí một chế độ ăn uống đầy đủ, đa dạng, hợp 
lý phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong từng giai 
đoạn, từng lứa tuổi, từng thói quen sinh hoạt. Theo 
các nghiên cứu gần đây nói chung chế độ ăn  thiếu 
calci. Sữa và các sản phẩm từ sữa (bơ, phomat..) 
giàu calci chỉ chiếm một vị trì rất khiêm nhường trong 
khẩu phần ăn của đa số dân Việt Nam ta. Ở người có 
tuổi cần đặc biệt quan tâm đến các thành phần 
khoáng chất (đặc biệt là calci) và protein trong khẩu 
phần ăn ví ở người có tuổi khả năng ăn uống và hấp 

thu các chất dinh dưỡng và khoáng chất đều bị hạn 
chế. Chình ví vậy sữa là một loại thức ăn lý tưởng để 
cung cấp cả calci và protein cho người có tuổi. Lượng 
sữa cần thiết mỗi ngày từ 500 đến 1.000 ml (có thể là 
sữa tươi, sữa chua hoặc sữa pha từ sữa bột). Cần 
duy trí một chế độ sinh hoạt đa dạng, năng động: vận 
động thể lực đều đặn, vừa sức, tăng cường các hoạt 
động thể lực ở ngoài trời.  

Việc vận động thường xuyên vừa có ìch cho toàn cơ 
thể (hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ thống tiêu hóa...) vừa 
tác dụng tốt trực tiếp cho hệ thống xương cơ khớp, 
chống thoái hóa và chống loãng xương (do tăng 
cường hoạt động của tế bào sinh xương, tăng cường 
hấp thu calci và protein). Đối với người lớn tuổi cần 
hết sức tránh bị té ngã ví khi xương đã bị loãng, gãy 
xương sẽ rất dễ xảy ra, khi gãy lại rất khó liền. Việc 
bất động để điều trị gãy xương không những làm cho 
loãng xương nặng thêm mà còn là nguy cơ của nhiều 
bệnh lý do nằm lâu. 

Chế độ thuốc men: 

Thuốc giảm đau chỉ dùng khi cần thiết, tùy mức độ có 
thể dùng các thuốc giảm đau đơn thuần(Paracetamol, 
Idarac...) hay dùng Calcitonine thuốc vừa có tác dụng 
ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương vừa có 
tác dụng giảm đau do hiện tượng loãng xương. Tránh 
dùng các thuốc kháng viêm giảm đau đặc biệt nhóm 
thuốc kháng viêm chứa Corticosteroides. Cung cấp 
calci theo nhu cầu của cơ thể ở từng lứa tuổi, từng 
trạng thái cơ thể... để bổ sung cho những thiếu hụt 
mà khẩu phần ăn hàng ngày chưa đáp ứng đủ (Ở 
người có tuổi, nhu cầu về calci tăng mà khả năng hấp 
thu calci ở ruột lại bị giảm sút, ở phụ nữ có thai, cho 
con bú, sau mãn kinh... nhu cầu calci đều 
tăng...).Cung cấp vitamin D hoặc chất chuyển hóa của 
vitamin D (Calcitriol - Rocaltrol) để tăng cường khả 
năng hấp thu và sử dụng calci của cơ thể. Dùng các 
thuốc để ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương: 
Liệu pháp hormon thay thế (hormon sinh dục nữ cho 
phụ nữ sau mãn kinh), Calcitonine... theo chỉ định và 
theo dõi của thầy thuốc. Dùng các thuốc để kìch thìch 
hoạt động của các tế bào sinh xương: Các chất làm 
tăng đồng hóa (Durabolin, Deca-Durabolin), hormon 
sinh dục nam (cho nam giới nếu có thiếu hụt cần bổ 
sung), muối Fluoride... theo chỉ định và theo dõi của 
thầy thuốc.  Để có kết quả, việc điều trị loãng xương 
cần toàn diện, liên tục và lâu dài. Thời gian điều trị 
bệnh loãng xương phải được tình bằng năm chứ 
không tình được bằng tháng (để đánh giá kết quả 
điều trị, thường phải sau 2 năm) nên chi phì thường 
quá cao. Chình ví vậy việc phòng ngừa bệnh có ý 
nghĩa rất lớn, cả về hai mặt hiệu quả và kinh tế.   
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Vlaktaks tiếng Anh gọi là flat tax là một loại thuế thu nhập với chỉ một thuế suất cho mọi thu nhập, khác với thuế 
thu nhập lũy tiến (progressieve inkomstenbelasting) với những thuế suất mỗi lúc càng cao tùy thuộc vào mức 
độ thu nhập.  

Loại thuế thu nhập lũy tiến hiện đang được sử dụng ở Hòa Lan và rất nhiều quốc gia trên thế giới đáp ứng 
được khuynh hướng chình trị xã hội: những người có thu nhập cao phải đóng thuế cao (với thuế xuất cao) hơn 
những người có thu nhập thấp. Mục đìch là làm giảm bớt sự cách biệt về thu nhập của những người có thu 
nhập cao và những người có thu nhập thấp (inkomensnivellering/inkomstenherverdeling). Dưới đây là thì dụ về 
thuế biểu năm 2011 ở Hòa Lan: 

 

 

 

 

 

* Thuế suất cao nhất ở Hòa Lan là 72% năm 1980!                                              

Thời gian gần đây vlaktaks được đề cập đến nhiều ở Hòa Lan nhất là từ khi nội các của hai đảng CDA và VVD 
với sự ủng hộ của PVV được thành lập. Những chình trị gia và những kinh tế gia ủng hộ loại thuế này thường 
là những người có khuynh hướng tự do. Họ cho rằng để công bằng, mọi người điều phải đóng thuế với một 
thuế suất giống nhau. Và thực ra nếu đề cập về khuynh hướng xã hội thí người có thu nhập cao, nếu đóng 
thuế với một thuế suất, cũng đã phải đóng nhiều hơn người có thu nhập thấp như thì dụ dưới đây với thuế suất 
là 30%: 

 

 

 

 

 

Như vậy để thật sự công bằng (theo khuynh hướng tự do) đúng ra người ta phải áp dụng loại thuế poll tax 
(thuế thân, thuế đinh) mà mọi người đều phải trả một khoản thuế mỗi năm giống nhau, không phân biệt thu 
nhập. Lý do là mọi người dù giàu nghèo đều hưởng những dịch vụ, phúc lợi của quốc gia giống nhau. Thuế 
này trong thực tế đã được áp dụng dưới chế độ phong kiến, thực dân ở nhiều quốc gia và đã đem lại  phẫn nộ 
trong dân chúng đưa đến những cuộc nổi loạn chống đối. 

Áp dụng vlaktaks đồng thời với việc bãi bỏ những khoản trừ thuế (aftrekposten) sẽ đơn giản hóa hệ thống thuế 
má và do đó có thể giảm bớt nhân viên thuế vụ làm giảm nhẹ ngân sách. Việc hợp đồng lương soạn giữa chủ 
và thợ cũng dễ dàng hơn khi họ chỉ với một con tình nhỏ đã có thể biết tiền lương sau khi trừ thuế (nettoloon) 
là bao nhiêu. Thuế suất thấp còn kìch thìch người ta làm việc tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết vấn đề tranh 
luận ở Hòa Lan về khoản trừ thuế cho tiền lời khoản nợ mua nhà (aftrek hypotheekrente) của những người có 
thu nhập cao. Ngoài ra nếu nhín vào thuế biểu hiện nay ở Hòa Lan thí sự khác biệt về thuế suất cho thu nhập 
từ € 18.628 đến € 55.694 chỉ là 0,05% và khắp Hòa Lan chỉ có khoảng 5% gia đính phải đóng thuế suất cao 
nhất 52%.  

Vlaktaks hiện nay được áp dụng thành công ở nhiều nước Đông Âu chẳng hạn Estland (26%), Letland (25%), 
Litouwen (33), Rusland (13%), Oekraine (13), Servië (14) en Slowakije (19) .... Tại những nước này kinh tế 
những năm gần đây phát triển và dân chúng hài lòng với một hệ thống thuế đơn giản.  

Vlaktaks 

 

Thu nhập                                  Thuế suất                                                 Thuế thu nhập 

€ 20.000                                         30%                                                        €   6.000 

€ 50.000                                         30%                                                        € 15.000 

 

 

 

Thu nhập từ                            Thu nhập không cao hơn                        Thuế suất 

€           0                                       € 18.628                                              33,00% 

€ 18.628                                        € 33.436                                              41,95% 

€ 33.436                                        € 55.694                                              42,00% 

€ 55.694                                                    -                                               52,00% * 
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Trong chế độ dân chủ, một chình sách đưa ra phải đáp ứng hoặc dung hòa được quyền lợi của nhiều tầng lớp 
dân chúng và dĩ nhiên phải được đa số dân chúng (đại diện qua quốc hội) chấp thuận. Hòa Lan và phấn lớn 
các nước Tây Âu có khuynh hướng xã hội do đó khó có thể áp dụng vlaktaks một cách đơn thuần. Hai biện 
pháp có thể sử dụng để vlaktaks trở thành một vlaktaks mang tình chất xã hội (sociale vlaktaks) là: 
 
Belastingvrije voet (một khoản thu nhập không chịu thuế) 
Thì dụ mỗi người được hưởng một khoản thu nhập không phải đóng thuế là € 10.000. Bản tình thuế theo thì dụ 
nêu trên sẽ là: 
 
 
 
 
 
 
 
Topinkomenheffing (thuế suất cho thu nhập rất cao) 

Đối với những thu nhập rất cao có thể áp dụng một khoản suất thuế chẳng hạn 50% cho những thu nhập trên € 
100.000. 

Ngoài sự đơn giản hóa hệ thống thuế để có một hệ thống hiệu quả hơn, việc chọn lựa một chình sách thuế rất 
quan trọng cho một quốc gia. Thuế suất thấp có thể hấp dẫn đầu tư nước ngoài, giữ chân những nhân tài, 
giảm phì tổn lao động và do đó giá thành sản phẩm làm tăng sức cạnh tranh của quốc gia trên thị trường quốc 
tế.  Dù vlaktaks có nhiều ưu điểm và với sự áp dụng của belastingvrije voet và topinkomenheffing có thể chấp 
nhận được với những đảng phái có khuynh hướng xã hội, nhưng do Hòa Lan có quá nhiều đảng phái chình trị 
và vấn đề chọn lựa một thuế suất thìch hợp không gây ảnh hưởng đến ngân sách (budgetneutraal) quốc gia 
cũng rất phức tạp, nên việc đưa hệ thống thuế mới với vlaktaks vào sử dụng hiện nay vẫn chỉ là một đề tài 
đang được bàn cãi.    

V.T. Hoang 

Planmasters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo của ban quản trị Việt Nam Nguyệt San (VNNS) 

Kình thưa quý độc giả, 

Ban quản trị Việt Nam Nguyệt San (VNNS) luôn cố gắng cải tiến về nội dung lẫn hình thức, nhằm đạt tối đa 
sự hài lòng của quý độc giả xa gần. Để có thể thực hiện điều này một cách tốt đẹp, chúng tôi kêu gọi sự 
đóng góp tài chánh đều đặn của quý vị.  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, mỗi khi báo phát hành chúng tôi sẽ gởi kèm theo mẫu chuyển tiền 
(acceptgirokaart) đến độc giả nào đã hoặc sắp hết hạn báo. Quý vị dùng phương tiện này để chuyển tiền 
về trương mục của cộng đồng.  

Trong trường hợp quý độc giả dùng phương tiện khác để chuyển tiền, ví dụ như internet bankier, xin 
chuyển tiền về trương mục của cộng đồng số: 815519745 t.n.v. AVVN với ghi chú rõ địa chỉ và số độc giả 
để ban quản trị dễ dàng hơn trong việc cập nhật danh sách. 

Trân trọng kính chào thân ái, 

Ban quản trị VNNS 
 

 

 

Thu nhập            Thuế suất            Thuế thu nhập                                         Thuế suất thực tế 

€ 20.000                  30%                  €   3.000 (30% x (20.000-10.000))                  15% 

€ 50.000                  30%                  € 12.000 (30% x (50.000-10.000))                  24% 
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 Đây là một giải pháp vừa tự nhiên, vừa có giá 
thành rẻ để thay thế việc sử dụng các loại kem trị 
mụn theo toa hoặc uống thuốc thường xuyên.  
Bạn có biết nước chanh rất tốt để điều trị cho làn da 
mụn không? Thực tế nước chanh đã chứng minh hiệu 
quả trị mụn trứng cá cho hàng triệu người thử 
nghiệm. Những người này đã ghi nhận những lợi ìch 
của nước chanh trong việc giảm thiểu các nốt mụn, 
mụn nhọt, mụn đầu đen và đầu trắng. Ngoài ra, nó 
cũng khiến da bạn trắng sáng hơn và mịn màng hơn. 

 Quy trình dùng nước ép chanh điều trị mụn trứng cá 
 
 - Nước chanh được xem là một biện pháp điều trị tự 
nhiên tốt nhất cho làn da mụn trứng cá ví nó chứa đầy 
đủ vitamin C có tác dụng như một chất làm se da giúp 
khô mụn. 

 Được biết, các biện pháp khắc phục mụn bằng nước 
chanh có khả năng mang lại kết quả tương tự như khi 
bạn sử dụng các loại thuốc đắt tiền khác để điều trị 
mụn trứng cá. 

 Để có kết quả tốt nhất từ phương pháp điều trị mụn 
trứng cá bằng nước cốt chanh, bạn sẽ phải thực hiện 
biện pháp này liên tiếp trong một vài ngày. 

 

 - Bạn có thể tự chế một biện pháp điều trị mụn bằng 
cách  sử dụng một hỗn hợp lòng trắng trứng gà, nước 
cốt chanh. Sau đó, bạn thoa hỗn hợp này lên khuôn 
mặt mụn và để15 phút và sau đó rửa sạch với nước 
ấm. Lòng trắng trứng và nước chanh sẽ làm sạch da, 
giảm tính trạng mụn, se khìt lỗ chân lông. 

- Bạn cũng có thể chà mặt tự nhiên bằng cách sử 
dụng nước ép chanh, sữa tươi lạnh, bột vỏ cam hoặc 
bột yến mạch.  

 

 

 

 

 

Trộn các thành phần trên với nhau để tạo thành một 
hỗn hợp và sau đó chà chúng trên mặt của bạn, cẩn 
thận tránh xa vùng mắt. 

- Rửa sạch mặt với nước ấm và vỗ nhẹ cho da khô. 
Chà mặt nạ tự nhiên này sẽ giúp thông thoáng lỗ 
chân lông, cho làn da cảm giác mịn màng và tươi trẻ. 
 
 - Nếu bạn có làn da nhạy cảm và bạn thấy rằng axit 
trong nước chanh có thể bị kìch ứng bị hãy trộn nước 
chanh với một chút mật ong, sữa chua hoặc lòng 
trắng trứng. 

 - Thoa hỗn hợp này trên mặt tiền bị mụn. Biện pháp 
này vẫn sẽ giúp điều trị hiệu quả cho mụn trứng cá và 
bảo vệ làn da nhạy cảm của bạn. 

- Để áp dụng nước chanh điều trị cho các nốt mụn và 
mụn sẹo, bạn chỉ cần đơn giản sử dụng ngón tay 
nhúng vào nước cốt chanh đã được pha loãng và 
thoa chúng lên các nốt mụn. Tuy nhiên nó sẽ tốt hơn 
khi bạn sử dụng một tăm bông để thoa nước chanh 
đến các nốt mụn. 

- Nếu bạn muốn sử dụng nước chanh như một biện 
pháp điều trị mụn trứng cá tự nhiên, bạn hãy thoa 
nước ép chanh lên các nốt mụn và để chúng qua 
đêm. Nếu không, bạn có thể thức dậy vào buổi sáng 
và áp dụng thoa nước ép chanh cho da mụn.Lưu ý: 

- Khi sử dụng nước chanh trị mụn, bạn không nên cố 
gắng áp dụng thêm bất kỳ loại kem trị mụn hoặc thuốc 
trị mụn nào ví các thuộc tình có tình axit của nước ép 
chanh có thể phản ứng với các hóa chất trong kem trị 
mụn và gây phát ban da hoặc kích thích da. 

- Để có kết quả tốt nhất từ phương pháp điều trị mụn 
trứng cá bằng nước cốt chanh, bạn sẽ phải thực hiện 
biện pháp này liên tiếp trong một vài ngày. 

- Hầu hết mọi người áp dụng thường cho rằng thoa 
một mặt nạ mỏng nước ép chanh với các hỗn hợp 
khác lên da bị mụn là một ý tưởng tốt hơn. 
- Đây là một phương pháp tự nhiên và bạn có thể áp 
dụng cho tất cả các vùng của làn da mặt tiền chứ 
không chỉ là khu vực mụn trứng cá. 

 

Trị mụn nhanh bằng nước ép chanh  
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Bánh Cuốn Thịt Nướng 

 

Nguyên liệu : ( chuẩn bị cho 4 người ăn ) 
- Bánh cuốn tráng sẵn  
- 400 g thịt bò  
- 400g thịt ba chỉ  
- hành khô  
- 50g mè  
- Gia vị  
- 2 cây sả, rau sống,  
- Nước chấm chua ngọt  
- Chanh, ớt 
- Xà lách, giá, rau thơm, húng quế, ngò rì 
- Than để nướng 

Cách thực hiện 

1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xăt miếng vừa ăn. 
Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước 
mắm,gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chìn để 
2 giờ cho thấm gia vị. 

2. Nhặt sạch các loại rau sống gồm: xà lách, giá sống 
(hoặc chụng sơ), rau thơm, húng quế, ngò rì, vẩy ráo 
nước. 
3. Nước chấm có thể làm từ nước sôi để nguội pha 
với nước mắm ngon, thêm vào chút đường, chanh, 
ớt, tỏi. Khuấy cho đều nếm thấy có vị chua ngọt là 
được. 
4. Quạt than cho đỏ hồng, xếp thịt bò và thịt lợn ra vỉ, 
nướng vàng đều hai mặt rồi trút ra đĩa. 

 5. Gỡ từng miếng bánh cuốn ra khỏi ổ, xếp ìt rau 
sống lên mặt cùng với thịt nướng và cuộn lại, xếp ra 
dĩa. 
 

 

Mẹo hay giúp bạn phi hành 
giòn ngon 

Hành phi tự chiên ở nhà ăn béo béo, giòn tan vì 
không dùng đến chất bảo quản, tươi ngon hơn ngoài 
tiệm.  

Lựa chọn và sơ chế hành 

Hành khô bạn nên chọn loại hành tím củ lớn để khi 
bào hay xắt lát hành không bị vụn. Trước khi làm bạn 
để hành vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 giờ 
đồng hồ, khi xắt lát hành sẽ không bị cay mắt. Sau khi 
bóc vỏ, rửa sạch và cắt rễ bạn lau hành thật khô rồi 
mới xắt lát. 

Xắt lát xong bạn trải đều hành ra mâm hay khay, để 
qua đêm cho hành hơi héo. 

Chiên hành 

Dùng nồi nhỏ để chiên hành sẽ tiết kiệm dầu ăn hơn 
là dùng chảo, bạn chú ý chờ cho nồi thật nóng mới đổ 
dầu ăn vào. Khi dầu nóng, đổ hành vào chiên, thỉnh 
thoảng dùng đũa đảo nhẹ tay cho hành vàng đều. 
Lửa ở bếp bạn nên dùng lửa nhỏ, không bật lửa lớn 
làm hành mau cháy. Khi hành chuyển màu vàng nhạt, 
bạn nhấc ngay nồi ngay ra khỏi bếp tắt bếp, dùng đũa 
quậy đều trong nồi hành sẽ vàng thêm chút nữa.Nếu 
bạn để đến lúc hành thật vàng mới tắt bếp thì hành sẽ 
vàng đậm và khi ăn sẽ bị đắng. Khâu này là quan 
trọng nhất quyết định độ ngon của hành phi. 

Cuối cùng bạn thêm vào nồi hành chiên đang nóng ½ 
thía cà phê đường, dùng đũa đảo đều rồi vớt hành ra 
để trên rổ nhôm để giữ hành giòn lâu, và để dầu ăn 
chảy xuống bát. Bạn có thể giữ lại dầu đã chiên hành, 
ví hành đó khi nấu xôi xéo hay xôi bắp rưới vào 1 thìa 
cà phê dầu ăn sẽ có món xôi vừa thơm vừa béo. Khi 
khô và nguội hành sẽ giòn tan, bạn cất vào hũ kìn và 
giữ trong tủ lạnh ăn dần. 

 

                                           (Photo)   Đĩa hành phi 

            Mến chúc quí vị và gia đình có được  món ăn ngon do chính bàn tay mình nấu 

http://community.vietfun.com/showthread.php?t=102609
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Phân biệt 

 Biết gì không ?Tôi mới giết năm con ruồi, ba con 

đực, hai con cái. 

- Làm sao anh biết chúng là đực hay cái ? 

- Dễ thôi ! Ba con đực thí đậu trên két bia, còn hai con 

cái đang đậu trên điện thoại.  

  

Kỷ niệm 

Một phụ nữ vào hiệu sách, bà nói: 

-Tôi muốn mua một quyển sách thật ý nghĩa cho 

chồng để kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chúng tôi.  

- Người bán sách quay lưng lại lấy ngay một quyển 

trên giá đưa cho bà.  

Tên sách là " Lịch sử phấn đấu gian khổ trong nửa 

thế kỷ ". 

 

Tại em giấu kỹ 

Cô vợ nũng nịu bảo chồng:  

-Giả sử bây giờ em bị bọn khủng bố bắt cóc tống tiền, 

anh tính sao ? 

- Anh....đau lòng lắm nhưng đành bó tay thôi ! 

- Sao anh đối xử với em như vậy ? 

- Tại em thôi. 

- Em làm sao cơ ? 

-Tiền bạc ở nhà em giữ hết rồi giấu tận đâu ấy, anh 

biết tím đâu để đi chuộc em cơ chứ ! 

 

 Thầy đồ làm biếng 

Có một thầy đồ rất lười biếng, thường kiếm cớ để 

không phải dạy dỗ gì cả. Một hôm ông vào  

lớp hỏi học trò:  

Tụi bây biết hôm nay học cái gì không ?  

Cả lớp trả lời: Thưa thầy không ! 

Thầy đồ tỏ vẻ giận dữ: Không biết ? Vậy tụi mày tới  

trường để làm cái gì ? Cút về hết đi !  

Đám học trò khúm núm kéo về hết và bàn với nhau là 

lần sau thầy có hỏi thì sẽ có cách trả lời  

xem thầy tính sao.  

Hôm sau, thầy giáo lại hỏi: 

Hôm nay tụi bây biết sẽ học cái gì không ? Cả lớp 

đồng thanh trả lời: Dạ biết ! 

Đã biết hết rồi thì tụi bây còn ở đây làm cái gì vậy ? 

Về hết đi !  

Tụi học trò tức lắm, cho nên bàn rằng kỳ sau thầy có 

hỏi thì nửa lớp sẽ trả lời  “có ” và nửa lớp  

sẽ trả lời “ không ” coi thầy tính sao. Ngày kế tiếp thầy 

hỏi:  

 Bây biết hôm nay học cái gì không ?  

Nửa lớp trả lời: Thưa biết ! 

Nửa lớp trả lời: Thưa không ! 

Vậy thí đứa nào biết ở lại dạy mấy đứa không biết, 

 còn tao về !  

  

Cô con gái ngoan 

Bà mẹ cẩn thận căn dặn con gái mới lớn: 

 Nếu bạn trai có hành vi sàm sỡ, con hãy cự tuyệt, 

nếu nó chạm vào phần trên thì nói: 

 DON'T ! Còn chạm vào dưới thì quyết liệt la lên: 

 STOP ! 

Hôm sau cô con gái khoe là đã đọc câu " thần chú " 

mẹ dạy, rồi e thẹn nhận xét: 

 Cứ như đổ thêm dầu vào lửa ấy mẹ ạ ! 

 Thế là sao ? Con có làm theo lời mẹ dặn không ? 

Có ạ ! Anh ấy " sàm sỡ " cả trên lẫn dưới, nên con 

nói: " DON'T, STOP. DON'T STOP "  

 

Không bao giờ phụ em  

Đêm tân hôn, chàng thỏ thẻ với nàng: 

Em yêu dấu, anh xin hứa với em một điều là, anh sẽ 

không bao giờ phụ em. 

Nàng sung sướng mĩm cười mãn nguyện . Sáng hôm 

sau thức dậy, nàng lo cơm nước cho hai  

người và chuẩn bị đi làm, nàng nói: 

 Anh ơi vô đây phụ em một tay, gần đến giờ đi làm rồi.  

Anh chàng nhăn nhó: 

 Em sao mà mau quên quá ! đêm hôm qua anh đã nói 

gí ? 

 

 Thiên Đường 

Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ 

con. Một ông rầu rĩ nói: 

 Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết 

trên thiên đường có đàn bà không nhỉ ? 

Ông kia trợn mắt: 

Vớ vẩn ! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được ! 

 

Sự Kiện Lớn 

Giáo sư hỏi cả lớp: 

Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà 

thơ Anh Milton ? 

Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu: 

Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm " Thiên đường 

đã mất ".  

Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm " Thiên đường 

trở lại". 

 

Cười chút chơi 

http://www.de-mooiste-animaties.nl/files/animaties/lachen/lachen-16593.gif
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 19-01-2012 đến 04-03-2012 

stt 
ngày trả 
tiền Tên vùng 

số 
độc 
giả  số tiền  ghi chú 

       1 22-1-2012 Nguyễn Phú Thứ (Lyon) Pháp 811  €      40,00  Anh Trì tặng 

2 22-1-2012 Đặng Quốc Minh (Monchengladbach)  818  €      40,00  Anh Trì tặng 

3 22-1-2012 QCC/VNCH/ Bỉ (Brussel) Bỉ 815  €      50,00  Ủng hộ 

4 27-1-2012 Nguyen Thanh Linh Nieuwegein 675  €      60,00  
 5 28-1-2012 Tran Thi Lien Hoorn 54  €      30,00  
 6 28-1-2012 Lê Văn đáp Brussel 819  €      40,00    

7 29-1-2012 Nguyen Quyet Thang Hoorn 67  €      30,00  
 8 30-1-2012 Nguyen T.A. Leeuwarden 449  €      30,00  
 9 30-1-2012 Dinh Q.D. Leiden 453  €      30,00  
 10 30-1-2012 Tran Thy Ngat Bussem 592  €      30,00  
 11 31-1-2012 Mac Thanh Van Uden 291  €      30,00  
 12 31-1-2012 H.M. Mertodimedjo Rotterdam 317  €      30,00  
 13 31-1-2012 QA Tran s-Gravenhage 692  €      30,00  
 14 31-1-2012 TDL Vo Nijmegen 807  €      60,00  
 15 31-1-2012 Nguyen Thi Nhu Tuyet Arnhem 794  €      30,00  
 16 1-2-2012 Nguyen Thi V. Denhoorn 145  €      30,00  
 17 2-2-2012 Le Quang Ke Den Bosch 280  €      30,00  
 18 2-2-2012 Ta Duc Nhat Etten-Leur 256  €      30,00  
 19 2-2-2012 Tran Van Tien Benthuizen 805  €      30,00  
 20 2-2-2012 Pham Quoc Vinh Nieuwegein 631  €      30,00  
 21 3-2-2012 Ngo T.H. Nijmegen 820  €      30,00  
 22 5-2-2012 Truong Hai Nijmegen 368  €      30,00  
 23 6-2-2012 Nguyen C.J. Leischendam 112  €    100,00  2012+2013+40 ủng hộ 

24 6-2-2012 Nguyen Van Ba Amsterdam 3  €    100,00  3 năm báo + 10 ủng hộ 

25 6-2-2012 Tran Khac Viet Ridderkerk 161  €    100,00  3 năm báo 

26 6-2-2012 Tran NT Apeldoorn 421  €    100,00  3 năm báo + 10 ủng hộ 

27 6-2-2012 Vu T.C. Delft 140  €      60,00  báo 2011 + 2012 

28 6-2-2012 Tran Quoc Tuan Heerhugowaard 596  €      30,00  
 29 7-2-2012 Nguyen Dang An s-Gravenhage 711  €    100,00  
 30 7-2-2012 Ta Trung Hieu Spijkenisse 184  €    100,00  2 năm báo + 40 ủng hộ 

31 11-2-2012 Dinh Thi Mien Ede 401  €      30,00  
 

32 13-2-2012 
Nguyen-Truong 
Administratiekantoor Oegstgeest 

 
 €    200,00  quảng cáo 2012 

33 16-2-2012 Ms. Huynh Van Cong Hoensbroek 598  €      50,00  
 34 16-2-2012 Nguyen Kim Linh Drunen 266  €      30,00  
 35 16-2-2012 Nguyen Duc Quan Ede 402  €      60,00  
 36 17-2-2012 Nguyen T. Hai Nijmegen 371  €      30,00  
 37 17-2-2012 Tran Van Nam Leusden 774  €      30,00  
 38 20-2-2012 Cao Dinh Khanh Nieuwegein 8  €      30,00  
 39 20-2-2012 Pham Truong Tho Ede 649  €      90,00  
 40 22-2-2012 QL Hong Bergen Op Zoom 239  €      50,00  
 41 22-2-2012 Vu Dinh Tin Eindhoven 305  €      30,00  
 42 24-2-2012 Nguyen V.T. Baarn 221  €      40,00  
 43 27-2-2012 Luong Huu Thien Utrecht 215  €      30,00  
 44 28-2-2012 Nguyen T.T.T. Alphen a/d Rijn 125  €      60,00  2 năm báo 

45 28-2-2012 Wincie Natuursteen Utrecht 
 

 €    100,00  quảng cáo VNNS247 

46 2-3-2012 Do Thi Bach Nuenen 309  €      30,00  
 

     
  

 

     
€   2350.00 100 
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Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2012 
Trang Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm (8 số báo) 

Trang ngoài bìa sau 
Hình màu €150 €800 

Trang trong bìa sau 
Trắng đen 100 600 

1/2 trang trong 
Trắng đen 50 300 

1/4 trang trong 
Trắng đen 25 200 

1/8 trang trong 
Trắng đen 15 150 

 

Lá thư toà soạn 

Những cơn bão tuyết đã qua đi, đêm đông dài đang dần dần được thay thế bởi ánh sáng tươi mát của mùa 
xuân. Những nụ hoa đã bắt đầu đâm chồi báo hiệu những ngày nắng ấm sắp tới. 

Thời gian vừa qua hiện tượng Việt Khang đã là một đề tài sôi nổi trong cộng đồng người Việt hải ngoại, như 
một luồng gió mới làm hâm nóng tinh thần đấu tranh chống Cộng của người Việt khắp nơi. Trong số báo này 
quý vị có thể tìm thấy bài viết, bài thơ liên quan đến người nhạc sĩ trẻ Việt Khang này. Chúng ta hy vọng tinh 
thần đấu tranh đó sẽ tạo nên những nhân tố mới nhằm bủa vây và đánh mạnh vào thành lũy của người cộng 
sản Việt Nam cũng như nói cho toàn thế giới biết sự thiếu nhân quyền đang diễn ra trầm trọng ở Việt Nam. 

Trong thời gian qua, chúng tôi rất vui mừng đón nhận nhiều bài vở đóng góp của qúy thân hữu và cộng tác 
viên. Tuy nhiên có thân hữu gửi bài với số trang dài trên 15 trang, chúng tôi rất tiếc không thể đăng bài này 
được. Nhân đây chúng tôi cũng xin được tâm tình cùng qúy vị, vì tờ VNNS của chúng ta mỗi số có giới hạn là 
56 trang nên những bài dài trên 7 trang chúng tôi mạn phép không đăng , xin qúy vị thứ lỗi và thông cảm. 

Số báo 248 tới đây có chủ đề Tháng Tư Quật Khởi sẽ được phát hành cuối tháng 4 năm 2012, VNNS mong 
mỏi đón nhận các đóng góp của quý vị. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trước ngày 07-04-2012 theo địa chỉ email sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

Trân trọng, 

Ban biên tập Việt Nam Nguyệt San 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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