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Quan điểm 

 

Hạnh phúc thay cho chúng ta từ khi mở mắt chào đời đã đƣợc nâng niu ôm ấp trong tình thƣơng của Mẹ. Tình 
thƣơng ấy bao la nhƣ biển cả, hiền hòa nhƣ dòng sông và tỏa sáng nhƣ ánh trăng rằm.  

Từ thuở bé thơ, mẹ lo lắng cho ta từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ không ngừng bảo vệ và che chở cho ta. Những 
giây phút sống bên Mẹ là những giây phút an toàn nhất. Mẹ là ánh đuốc soi đƣờng, là vị cứu tinh khi ta gặp 
khó. Mẹ là kho tàng tình thƣơng tuyệt diệu, là nguồn vui vô tận nuôi dƣỡng ta nên ngƣời.  

Nuôi con chẳng quản chi thân, 

Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. (ca dao) 

 

Là nội tƣớng trong gia đình, Mẹ quán xuyến mọi việc. Mẹ cực khổ, chịu đựng không một lời than thở. Mẹ là 

tấm gƣơng hy sinh vô bờ bến. Với Mẹ, hạnh phúc của chồng con chính là niềm vui của Mẹ. 

 

Quanh năm buôn bán ở ven sông, 

Nuôi đủ năm con với một chồng. 

Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 

Eo sèo mặt nước buổi đò đông. (Trần Tế Xƣơng) 

 

Tháng 4/1975, khi giông tố đổ lên quê hƣơng Việt Nam, Mẹ can đảm vƣơn mình đứng lên vừa nuôi con vừa 

nuôi chồng trong trại tù cải tạo. Một tay Mẹ gánh vác cả gia đình trên đôi vai gầy yếu. Làm sao không xúc động 

trƣớc hình ảnh của Mẹ ngày càng héo mòn tiều tụy. 

 

Rồi Mẹ đau cắt ruột đƣa tiễn con ra đi tìm phƣơng trời bình an. Một lần nữa Mẹ chấp nhận hy sinh vì không 

muốn con sống cuộc đời không có tự do và không tƣơng lai. 

 

Tình thƣơng của mẹ không chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình mà còn trải rộng cả quê hƣơng. Nhìn lại dòng 

sử Việt, biết bao nhiêu liệt nữ đã viết nên trang sử oai hùng lƣu danh hậu thế. Hình ảnh hai bà Trƣng cƣỡi voi 

phất cờ khởi nghĩa chống quân Nam Hán, bà Triệu tuốt gƣơm thề phá quân xâm lƣợc Ðông Ngô, rồi cô Bắc, 

cô Giang theo ngƣời anh hùng Nguyển Thái Học chống Pháp. Ôi nét đẹp hào hùng của ngƣời phụ nữ Việt 

Nam!  

 

Con ơi con ngủ cho ngon, 

Ðể Mẹ đi gánh nước non tang bồng. (ca dao) 

 

Mẹ tƣợng trƣng cho tình yêu nƣớc. Mẹ chính là biểu tƣợng của quê hƣơng, nhƣ dòng sông, nhƣ ruộng lúa. Mẹ 

giản dị, bình thƣờng nhƣ những bà Mẹ trên thế giới, nhƣng Mẹ ta, những ngƣời Mẹ Việt Nam đã ghi lại những 

trang sử oai hùng để con cháu muôn đời hãnh diện. 

 
Trong kho tàng văn chƣơng Việt Nam không thiếu những bài viết ca tụng về Mẹ bằng tấm lòng trân quí, bằng 
sự thán phục ngƣỡng mộ hay niềm thƣơng tiếc khôn nguôi. Tất cả đã tạo thành một hình ảnh huyền diệu, êm 
đềm, và đầy quyến luyến khi ta nghĩ vể Mẹ.  
 
Nói đến Mẹ là ta nghĩ đến tình thƣơng vô bờ bến, lòng vị tha, sự nhẫn nhục và hy sinh vô lƣợng cộng thêm một 
tấm lòng yêu nƣớc sâu sa. Mẹ chính là thông điệp của tình thƣơng chân chính. Chúng ta hãy tự hào đã có 
những ngƣời Mẹ nhƣ vậy.  
 
Chƣơng Ngô 
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Mây lang thang 

Vu Lan 2012 
 
 

Một ngƣời bạn hỏi tôi “có điều gì muốn nói với mẹ mà chƣa kịp nói hay 
không?”  Câu hỏi làm tôi suy nghĩ nhiều. Tôi có điều gì chƣa kịp nói trƣớc 
khi mẹ nhắm mắt lìa đời? Ðiều gì quan trọng nhất và tôi đã nói điều đó với 
mẹ chƣa? Có thật tôi đã nói hết với mẹ những điều muốn nói? 

 
Năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi nghe bài hát Bông hồng cài áo1. Tôi thích lắm và tự nhủ phải hát cho mẹ nghe. 
Hôm đó, hai mẹ con đang nằm ngủ trƣa, tôi hỏi mẹ: 
 - Mẹ có muốn nghe con hát không?  
Mẹ trả lời mà mắt lim dim: 
 - Có chứ, con hát đi. 
 Tôi hát đến nửa bài vẫn không thấy mẹ mở mắt. Tôi hỏi:  
- Mẹ ngủ hả, mẹ có nghe con hát không?  
Vẫn nhắm mắt, mẹ trả lời: 
- Có chứ, con hát nữa đi, mẹ nghe mà. 
 Tôi hát hết bài, rồi ôm mẹ vào lòng và hôn mẹ thật lâu. Mẹ vẫn nằm yên nhắm mắt nhƣng tôi thấy mắt mẹ nhè 
nhẹ chớp, miệng nỡ nụ cƣời sung sƣớng. Ðó là lần duy nhất tôi hát cho mẹ nghe. 
          Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền 
          Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên 
          Là bóng mát trên cao 
          Là mắt sáng trăng sao 
          Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối 
 
          Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào 
          Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau 
          Là tiếng dế đêm thâu 
          Là nắng ấm nương dâu 
          Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời 
 
          Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu  
          Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"  
          -Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"  
 
Ngày tôi đi lấy chồng, tôi không đƣợc ăn bửa cơm cuối cùng với mẹ, nhƣ ngƣời chị của thầy Nhất Hạnh đã 
đƣợc nghe mẹ nói: "Mười tám năm trời nó ngồi ăn cơm với mình, bây giờ nó ăn bữa cuối cùng rồi thì nó sẽ đi 
ăn ở một nhà khác" 2, rồi hai mẹ con cùng khóc. 
 
Nhƣng thay vào đó tôi đƣợc ngủ với mẹ đêm cuối cùng trƣớc khi lên đƣòng rời bỏ quê hƣơng. Suốt đêm hôm 
đó, trong giấc ngủ chập chờn, tôi cảm thấy có bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và nắn nót từng ngón tay tôi. 
Tôi biết mẹ có ngủ đƣợc đâu, mẹ khóc thầm suốt đêm. Còn tôi thì thản nhiên tận hƣởng hơi ấm thân quen và 
vòng tay an toàn của mẹ.  
 
Ngày mẹ qua đời, tôi ở xa nửa vòng trái đất. Chỉ kịp ra phi trƣờng mua vé may bay đi ngay, mong kịp về đƣa 
tiễn mẹ lần cuối cùng. Con tôi dù chỉ mới 10 tuổi mà cũng biết nói: ”Ði đi, mẹ không đi thì mẹ sẽ không tới đâu”. 
Lời nói của trẻ con hồn nhiên vô tƣ mà chứa đầy chân lý. Tôi khóc suốt cuộc hành trình. Bầu trời nhƣ sụp đổ, 
ngƣời tôi yêu thƣơng và kính phục nhất không còn trên thế gian này nữa. 
 
         Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi  
         Như đóa hoa không mặt trời  
         Như trẻ thơ không nụ cười  
         Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm  
         Như bầu trời thiếu ánh sao đêm 
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Lúc mới xa mẹ, mỗi dịp Vu Lan đƣợc nhận đóa hoa màu hồng, tôi không biết vui mà cứ tiếc phải chi đƣợc ở 
gần mẹ. Bây giờ mẹ đã vinh viễn ra đi, mỗi dịp Vu Lan về tôi đƣợc cài bông hồng trắng nhƣng tôi không tủi 
thân và tôi không buồn. Tôi chỉ nhớ mẹ và cảm thấy một niềm hạnh phúc vô biên vì tôi có một ngƣời mẹ tuyệt 
vời đã cho tôi biết thế nào là tình thƣơng vô bờ bến. 
 

 
Sau ngày 30 tháng tƣ đen tối, cuộc đời của mẹ cũng một sớm một chiều 
thay đổi nhƣ đại đa số ngƣời dân miền Nam. Ngủ một đêm sáng dậy trắng 
tay, mẹ phải lặn lội mua bán để kiếm sống hàng ngày. Mọi khổ cực mẹ 
gánh hết để bảo vệ chồng, để che chở con. Miếng ngon nhƣờng con, áo 
đẹp con mặc, mẹ không so bì ai sƣớng mình khổ, chỉ lẵng lặng làm. Tôi 
đƣợc ăn no mặc ấm, đƣợc thảnh thơi cấp sách đến trƣờng nào biết đâu 
mẹ trằn trọc hàng đêm vì không biết ngày mai phải xoay sở ra sao. Mẹ 
quên mình, chỉ nghĩ đến hạnh phúc và tƣơng lai các con. Mẹ tôi đó, ngƣời 
suốt đời tận tụy và hy sinh vô điều kiện cho chồng, cho con.  
 
Tôi có thể kể hàng giờ về công lao sinh thành dƣỡng dục của mẹ, về 

những nỗi nhọc nhằn cùng sự hy sinh to lớn của mẹ, nhƣng đó đâu phải là điều mẹ muốn nghe. Ðiều duy nhất 
mà mẹ tôi cũng nhƣ tất cả những bà mẹ trên đời đều muốn nghe con mình nói, đó là “Mẹ ơi, con thuơng mẹ 
lắm”. Mà điều đó tôi đã nói với mẹ rồi, năm tôi 18 tuổi.  
Còn bạn, bạn đã nói hết cho mẹ nghe những điều muốn nói hay chƣa?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
Bông hồng cài áo, thơ Thích Nhất Hạnh, Phạm Thế Mỹ phổ nhạc 

2
Tùy bút Bông hồng cài áo, Thích Nhất Hạnh 

 

 

 
Họ và Tên 

 

 
Thành phố cư ngụ 

 

 
Ðậu bằng 

 
Nguyễn Tạ Lan Nhi 

 

 
Hoogeveen 

 
Gymnasium 

  
 Bùi đức Hiền Chân 

 

 
Thị xã Lisse 

 
VWO 

 
 Ðỗ Minh 

 

 
Hoorn 

 
VWO 

 
Nguyễn Quỳnh Nhƣ 

 

 
Eindhoven 

 
VWO 

 
Huỳnh Nhật Ngân  

 

 
Eindhoven 

 
HAVO 

 

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

BCH/CĐVNTNCS tại Hòa Lan 

 

 

 

 

 

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

Ngọc Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mẹ già như chuối ba hương 
Như  xôi nếp mật, 
như đường mía lau.” 
(Ca dao) 

 

Tôi bắt đầu sống xa nhà năm 18 tuổi. Không phải xa 
một thành phố nhƣ nhạc sĩ Anh Bằng viết trong bài 
Nỗi Lòng Ngƣời Đi: "Tôi xa Hà Nội năm lên mƣời tám 
Khi vừa biết yêu...". 

Hồi đó năm tôi 18 tuổi, hình nhƣ tôi chƣa biết yêu, chỉ 
biết đạp xe theo con gái, hoặc đến trƣờng con gái... 
ăn bò bía đậu đỏ bánh lọt.Tôi cũng có để ý một vài cô, 
nhƣng không phải là tình yêu. Tôi sống xa nhà, nhƣng 
vẫn ở Sàigòn, tôi ở nội trú theo quy định bắt buộc của 
trƣờng, tuy nhiên cuối tuần tôi vẫn có thể đạp xe về 
nhà. 

Tôi rời SàiGòn đi vƣợt biên năm 22 tuổi. Má tôi nói, 
hồi nhỏ thầy bói bảo số tôi không sống gần gia đình, 
nghiệm lại cũng đúng. Cộng trừ thời gian má tôi ở với 
tôi, tôi đã đƣợc sống gần má khoảng 19 năm, so với 
số tuổi gần 50 hiện tại, có nghĩa là tôi sống xa má tôi 
gấp rƣỡi thời gian tôi gần gũi bà ! 

19 năm tôi sống gần má. Trong ký ức của tôi, má là 
một ngƣời phụ nữ lam lũ, quần đen, áo bà ba, tóc búi. 
Tôi chƣa bao giờ thấy má tôi bận áo đầm. Đôi ba lần 
tôi nhớ má có bận áo dài, hình nhƣ là đám cƣới bà 
chị và ông anh lớn. Quanh năm, chỉ là chiếc quần đen 
và áo bà ba, màu sậm. Má ít mặc màu sáng. Gƣơng 
mặt má khắc khổ, vì những năm nghèo đói ở miền 
trung, và sau này vào Sài Gòn, lại phải vất vả buôn 
thúng bán bƣng nuôi một bầy con nheo nhóc 7 đứa! 

Ba tôi có nghề thợ mộc, rất khéo, cả tin bạn, hùn hạp 
làm ăn thua lỗ, thất chí, buông xuôi, một gánh nặng 
gia đình oằn lên vai má. Má chạy chợ, buôn bán đủ 
thứ, bất cứ món gì có thể kiếm tiền đong vào hũ gạo 
thƣờng xuyên cạn ở nhà. Tôi nghe kể, hồi còn nhỏ, 

ba tôi bị gạt, phải cầm bán nhà, rồi sau đó phải đi thuê 
nhà, ở chợ Nancy, qua Nguyễn Cảnh Chân, Phát 
Diệm... Sau này, má dành dụm mua đƣợc căn nhà 
nhỏ trong khu xóm lao động ở Bến Vân Đồn, nhà tôn, 
vách ván, nằm ngủ trên divan có thể nhìn thấy những 
lỗ thủng trên mái nhà, còn trời mƣa thì tha những nồi 
những sô ra hứng nƣớc. 

Má không đƣợc đi học. Một cô gái ở vào thập niên 30 
lớn lên ở Quảng Ngãi, một tỉnh triền miên nghèo đói, 
làm gì có cơ hội đến trƣờng. Má chỉ biết viết, biết đọc, 
lõm bõm. Chữ má viết loằn ngoằn nhƣ con cua bò. 
Vậy mà không hiểu sao má lại thuộc rất nhiều ca dao 
tục ngữ. Má không biết truyện Kiều của ai viết, nhƣng 
biết có một cô gái bán mình chuộc cha. Má không biết 
cụ Đồ Chiểu viết Lục Vân Tiên, chỉ biết có ông gì đó, 
khóc mẹ đến mù mắt. Chắc má coi cải lƣơng, nên biết 
chút sử và văn học Việt Nam qua tuồng tích đào kép 
diễn trên sân khấu. Má thuộc nhiều ca dao tục ngữ 
truyền miệng, sau này tôi nhớ lõm bõm, muốn tìm 
nguyên gốc, tra sách vở, vào google, vô wikipedia, 
kiếm đƣợc khoảng 1/5 những gì tôi nhớ. Chẳng hạn 
nhƣ câu sau đây: 

Con rắn không chân đi năm rừng bảy rú 

Con gà không vú nuôi đặng tám chín mười con 

Phải chi nhan sắc em còn 

Lăn vô trong ấy biết đường nào ra 

 

Tôi hỏi má: lăn vô trong ấy là lăn vô đâu vậy má" Má 
bí, cƣời khỏa lấp, la: "Mày hỏi tột tới chúa, làm sao 
má biết, nghe đọc sao thì nhớ vậy!". 

Không đi học, nhƣng má tính nhẩm nhanh thần sầu, 
để còn tính tiền mua bán, chứ hổng biết tính, ngƣời ta 
gạt, tiền đâu mà nuôi con. Má nói vậy. Hồi nhỏ, tôi 
học xong toán nhân và toán chia, làm toán thi với má. 
Tôi lấy giấy viết, ê a cửu chƣơng. Má lẩm nhẩm trong 
miệng. Và bao giờ má cũng tính nhanh hơn tôi. Sau 
này, khi đã biết mánh khóe tính nhanh, tôi nhƣờng 
má. Năm lớp sáu, lớp bảy, má còn tin, sau này thấy 
tôi thua hoài, má sinh nghi, và khi biết tôi nhƣờng, má 
xỉa tay vào trán, mắng, tổ cha mày! Tôi hỏi má, không 
đi học, sao má biết tính. Thí dụ, 12x19, má nói, dễ 
òm, 19 thua 20, 1, lấy 12x20, ra 240, trừ bớt 1 lần 12, 
là còn 228! Mới đây, 87 tuổi, má vẫn còn tính đƣợc, 
tuy có chậm, nhƣng vẫn đúng, những bài toán đừng 
khó quá... 

Nhà tôi ở Bến Vân Đồn, cách Bến Chƣơng Dƣơng 
một con sông. Sau này nghe bài hát Chị Tôi của Trần 
Tiến, có cái câu, "Nhà tôi bên bến sông Có chiếc cầu 
nhỏ cong cong", tôi liên tƣởng tới cái bến sông nƣớc 
đục ngầu, và có ghe đò đƣa khách từ Bến Vân Đồn 
qua Bến Chƣơng Dƣơng. Má đi bán trong chợ Thiếc, 
đƣờng Phó Cơ Điều, phải đi từ tinh sƣơng, lúc các 
con còn ngủ. Bà ra đầu hẻm mua cho chị em tôi mỗi 
đứa gói xôi ăn sáng, rồi quảy giỏ ra chợ. Má đón xe 
lam từ quận Tƣ ra Sài Gòn, rồi từ đó đón xe lô vô chợ 
Thiếc. Không biết Sài Gòn giờ còn xe lô không, đó là 
loại xe màu đen, giống nhƣ taxi, và dĩ nhiên trong xe 
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chở chen chúc ngƣời nhƣ cá hộp. Có lần tôi ngây thơ 
hỏi, sao má không đón xích lô máy, đi thẳng từ nhà vô 
chợ, ngồi xe gió mát, khỏi chờ đợi chen chúc, má 
cƣời, "có tiền thì đi xích lô máy, nhƣng không tiền thì 
đi xe lam, xe lô". Hồi đó còn nhỏ tôi đâu biết phải có 
tiền mới giải quyết đƣợc những chuyện nhƣ vậy. 

Má đi bán buổi sáng, thƣờng thì chợ bên Việt Nam 
chỉ mở buổi sáng, tới trƣa thì dọn hàng về. Nhƣng có 
những buổi bán ế, má phải ở lại bán luôn buổi trƣa. 
Cứ hễ ăn cơm trƣa xong, chƣa thấy má về, là hai bà 
chị kế tôi rủ tôi đi bộ ra bến đò đón má  Ba chị em xốc 
xếch, đi bộ ra bến đò, ngồi trên băng ghế, ngóng từng 
chuyến đò cặp bến. Bà chủ đò ngồi thâu tiền đò quen 
mặt, khi thì dúi cho tôi tấm bánh, khi thì rầy bà chị tôi 
sao không chùi mặt mũi nó cho sạch sẽ, mũi giải chảy 
lòng thòng. 

Lúc đó tôi chƣa đi học lớp một, chắc khoảng 4, 5 tuổi 
gì đó. Má đi bán về trễ, và đoán là chị em tôi thế nào 
cũng ngồi đợi ở bến đò, nên trong cái giỏ đi chợ, 
ngoài nhúm rau con cá miếng thịt hiếm hoi, thế nào 
cũng có khi thì cái bánh bò, khi thì cái bánh tiêu, và 
món mà tôi thích nhứt là bánh bông lan, giống nhƣ 
cupcake bên này. Có những buổi bán ế quá, không có 
tiền mua bánh, làm quà cho tôi, mà tôi thì con nít đâu 
biết gì, phụng phịu cằn nhằn, "sao hôm nay không có 
bánh", má phải nói dóc, "hôm nay họ bán đắt, má tới 
mua trễ, nên bà bán bánh đã dọn hàng về". 

Bà chị lớn hơn tôi bốn tuổi phải dọa, mày còn khóc 
lóc, mai mốt tao bỏ mày ở nhà, không dắt mày ra bến 
đò đón má nữa. Tôi ngƣng khóc, vì thích ra ngồi ở 
băng ghế, ngó ngƣời ta lên xuống đò, có những cơn 
gió mát, trên một dòng sông đục ngầu. 

Quê má ở Quảng Ngãi, tôi chƣa từng ra đó lần nào. 
Má có cả thảy 6 anh em, tất cả đều mất sớm, vì bom 
đạn chiến tranh, hoặc vì bệnh tật, ở tuổi trên dƣới 40. 
Chỉ riêng một cậu em, tập kết ra bắc, sau này dọn vào 
SàiGòn sinh sống, cùng với một bà vợ Bắc Kỳ và bốn 
đứa con bắc kỳ rặt. Cậu thứ Bảy, hơi lùn, nên anh chị 
em tôi gọi vợ chồng cậu là Bạch Tuyết và Bảy Chú 
Lùn. Gọi chơi cho vui, chứ tôi thấy mợ Bảy tôi, giống 
bà Phù Thủy hơn là giống Bạch Tuyết. 

 Cậu Bảy tôi cũng mất hơn mƣời năm, và đó là điều 
má tôi ân hận vì không về dự đám tang cậu. Mợ phù 
thủy và mấy đứa em họ còn ở Sài Gòn, ăn nên làm 
ra, có qua Mỹ du lịch thăm má tôi, mà tụi nhỏ gọi là 
Cô Sáu. 

Ở Quảng Ngãi có món kẹo mạch nha rất ngon, phải 
mua từ ngoài quê đem vào, làm bằng lúa mạch, dẻo 
mà ngọt đậm đà, dùng đũa quấn giống nhƣ kẹo kéo, 
ăn dai và ngọt lịm.  

Trong Sài Gòn cũng có bán, nhƣng làm bằng đƣờng 
pha chất dẻo, ăn nhƣ ăn kẹo! Má thích ăn bánh tráng, 
nên sau này qua Mỹ, món Mỹ (Mễ) duy nhứt má thích 
là taco bell, loại bánh tráng dòn! Má thích ăn đầu cá, 

thích dẫn vô tiệm buffet ăn càng cua Alaska, mà phải 
trả nửa giá, vì má đƣợc senior discount! 

Hồi xƣa má hay về quê chơi, lá rách đùm lá nát, má 
đem về quê cho cháu những món quà ít ỏi mà má thu 
góp đƣợc. Bà chị Bảy của tôi, sanh ở ngoài đó, định 
đặt tên là Ngãi, đọc trại thành Nghĩa! Bả trách, con là 
con gái, sao má đặt tên con là Nghĩa, nghe nhƣ con 
trai. Má tôi nói, tên con là Ngãi, đọc trại ra nhƣ vậy là 
tốt rồi. 

Ở nhà tôi, hình nhƣ ba má anh chị em nói chuyện rất 
bình dân, không thƣa gửi, dạ diếc. Ngƣời ngoài nghe 
có thể nghĩ là tụi tôi hỗn, nhƣng trong nhà không thấy 
vậy. Chẳng hạn, tôi hỏi, má à, nhà nghèo, sao má đẻ 
chi đông vậy, nếu má có hai đứa con, má đâu cực dữ 
vậy! Má cƣời, mày vô duyên, hồi xƣa làm gì biết ngừa 
thai, hể ổng "đụng" tới là đẻ. Tôi làm tới, thì mà đừng 
cho ổng "đụng" nữa, tại má cũng muốn, phải không" 
Má đƣa tay ký vô đầu tôi, đồ con nít quỷ, ăn nói tầm 
bậy tầm bạ! 

Ba tôi cũng không  học hành gì nhiều, hồi nhỏ ở ngoài 
quê Thái Bình ngoài bắc, có theo học nghề mộc của 
ông thợ trong làng, có cái nghề sau này nuôi thân. Ba 
tôi cũng chỉ biết đọc và viết, nhƣng ba viết chữ có vẻ 
cứng cáp hơn những con cua của má viết! Sau này 
khi đã đi học, biết chữ, buổi tối, ba thƣờng mƣợn tờ 
báo hàng xóm, rồi bắt tôi ngồi đọc tin tức! Tôi ê a 
đánh vần, đọc nhƣ vẹt, mà nào có hiểu gì. Thỉnh 
thoảng tôi mệt quá, đọc cóc nhảy, bỏ nguyên một 
đoạn, cho xong mau, để còn tụt xuống divan, đi ra 
ngoài xóm chơi vui hơn! 

Tới bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao, cả ba và má 
tôi, đều không có học hành gì, đều bắt anh chị em tôi 
đi học những trƣờng lớn và nổi tiếng, dĩ nhiên phải là 
trƣờng công không đóng học phí! Gần nhà có trƣờng 
Nguyễn Khoái, nhƣng má tôi xách đơn nộp cho chị 
em tôi học ở trƣờng Trần Hƣng Đạo, muốn đi, phải 
qua đò, qua Bến Chƣơng Dƣơng, chợ Cầu Kho, đi 
suốt con đƣờng Phát Diệm, rồi mới ra trƣờng Trần 
Hƣng Đạo. Má dặn, đi bộ nhớ đi sát vào lề, coi chừng 
xe chạy ngoài đƣờng. Xuống đò nhờ ngƣời lớn ẳm 
mình lên. Băng qua đƣờng, nhớ ngó cả hai bên. Con 
nhà nghèo, phải biết tự lo cho mình! 

Sau khi học xong tiểu học, má bắt anh chị em tôi, con 
gái thì thi vào Gia Long, con trai thì thi Petrus Ký. Tôi 
không nghĩ má biết so sánh chọn lựa trƣờng nào giỏi, 
trƣờng nào hay, chỉ nghe ngƣời ta nói, ở Sài Gòn, 
con gái phải học Gia Long, con trai phải học Petrus 
Ký. Cũng may sao cả hai ông anh lớn của tôi và tôi 
đều đậu vào trƣờng Petrus Ký, hai bà chị thƣờng dẫn 
tôi ra bến đò đón má, cũng đậu vào Gia Long, riêng 
bà chị lớn, học ở Trƣng Vƣơng, nhƣng chỉ xong Tú 
Tài một thì xin đi làm, để phụ má lo cho mấy đứa em 
nhỏ. 

Hồi còn học tiểu học, trong cuốn thông tín bạ, có ghi 
nghề nghiệp phụ huynh. Tôi mắc cỡ, vì ba của bạn bè 
mình, đứa thì có ba là sĩ quan, đứa thì có ba làm giám 
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đốc, hay tệ lắm cũng là công chức. Tôi ghi vào ô nghề 
nghiệp cha là tƣ chức, mẹ là nội trợ . Không dám ghi 
là buôn thúng bán mẹt, xấu hổ! Sợ bạn bè khinh chê 
mình con nhà nghèo, con của một ông thợ mộc và 
một bà hàng tôm hàng cá! Bà chị kế của tôi, ngầu 
hơn, nổ ba tôi là thầu khoán. Tội nghiệp, xã hội và 
văn hóa Việt Nam coi khinh những ngƣời lao động 
chƣn tay, và nhiễm vào đầu óc thơ dại của con nít! 
Hàng tháng, tôi phải mang học bạ về nhà, và tự động 
ký vào ô chữ ký phụ huynh . Ba má tôi, chỉ lo cho con 
vào học trƣờng công, rồi phó mặc cho thầy cô dạy dỗ, 
và con mình tự lo. Vì thiệt ra có muốn lo dạy cũng đâu 
biết gì mà dạy! Cô giáo tiểu học nhìn chữ ký của tôi ký 
vào cái ô chữ ký phụ huynh với nét con nít, dịu dàng 
hỏi, em ký hả, tôi phải nói dóc, tại ba em bận, cũng 
may tôi học thƣờng đƣợc đứng vào những hạng đầu 
trong lớp, nên cô nghĩ không phải tôi dấu cha dấu me, 
mà có lẽ ba má tôi bận thiệt! 

Hồi tôi thi đậu vào Petrus Ký, má hứa sẽ mua cho 
chiếc xe đạp. Nhƣng rồi má không có tiền, tôi đành 
phải đi bộ đi học. Đƣờng xa, tôi phải đi hơn nửa tiếng! 
Lớp học bắt đầu 1 giờ, tôi ăn trƣa xong, là xách cặp 
đến lớp. Lúc đó má đi bán chƣa về. Mấy tháng đầu, 
tôi đi học mà ấm ức lắm. Vào Petrus Ký, tôi không 
còn học giỏi nhƣ dƣới tiểu học, vì chắc "đụng" toàn là 
dân thứ thiệt, tôi học dỡ Pháp văn của thầy Thẩm 
Túc, dỡ luôn môn văn của thầy Đoàn ĐÌnh Bách, 
riêng môn toán của thầy Trần An thì chỉ thuộc loại trên 
trung bình. Tôi tự đổ thừa, chắc tại mình đi bộ, vào 
lớp mệt mỏi, chứ nếu có xe đạp, tôi đã học giỏi hơn. 
Mùa hè năm lớp sáu, bà chị Sáu của tôi, bà chị duy 
nhứt trong nhà bỏ học ngay sau thi rớt lớp sáu vào 
Gia Long, theo phụ má tôi buôn bán, lớn hơn tôi sáu 
tuổi, dòm học bạ thấy những thứ hạng 30, 40, bả lôi 
tôi ra hỏi, sao mày học dỡ vậy, bộ muốn học dỡ nhƣ 
bả, sau này chỉ có nƣớc ra chợ khuân vác. Tôi nghe 
tới sợ xanh mặt, bả cho tiền tôi đi đóng học phí học 
thêm Pháp Văn và Toán ở trƣờng Hoàng Nguyên, 
bây giờ là tòa soạn báo SGGP, gần nhà thƣơng Từ 
Dũ. Bả nói, sang năm lớp bảy, nếu tôi học giỏi hơn, 
sẽ thƣởng cho chiếc xe đạp! 

Tôi ráng dùi mài nguyên mùa hè năm lớp sáu, và khi 
vào lớp bảy, khi thầy Bách hỏi một câu pháp văn, tôi 
đã giơ tay trả lời dõng dạc, trƣớc cặp mắt ngạc nhiên 
của cả lớp. Tôi học khá hơn từ đó, và bà chị Sáu giữ 
đúng lời hứa, mua cho tôi chiếc xe đạp! Khổ nỗi xe 
đạp hồi đó là cả một gia tài, nên bả không đủ tiền, hai 
chị em mới đi kiếm má, ca bài con cá nó sống nhờ 
nƣớc, con sống nhờ xe đạp! Hình nhƣ má cũng 
không có tiền, nhƣng thấy tôi ham quá, má phải bán 
cái cà rá hay nhẫn gì đó, tôi vô tƣ đâu biết, chỉ biết có 
xe đạp là vui rồi ! 

Sau này, má sang đƣợc một căn tiệm ở Hàng Xanh 
Tân Cảng, má lên đó mở một tiệm tạp hóa nhỏ, không 
còn phải đi bán ở chợ Thiếc. Bà chị lớn tôi lấy chồng, 
cũng khá giả. Ông anh kế ra trƣờng Nông Lâm Súc. 
Đời sống kinh tế cũng khá hơn. Má và bà chị Sáu 
phải ở trên Tân Cảng lo chuyện mua bán, mấy đứa 

nhỏ thì vẫn còn ở dƣới Bến Vân Đồn. Má đã có tiền 
mƣớn ngƣời làm lo cơm nƣớc, tụi tôi không còn trƣa 
trƣa ra ngoài bến đò đón má về chợ. Bà chị kế đã tập 
tành lái xe PC đi học. Tôi đi học không còn bữa đói 
bữa no, đã có tiền rủng rỉnh má cho, mua sách báo, 
thuê truyện. Má đã có tiền sắm sửa ti vi, tủ lạnh trong 
nhà, nhƣng quần áo của má bận cũng không có gì 
thay đổi, cũng cái quần đen, và cái áo bà ba sậm 
màu. Có điều, nhờ không dầm sƣơng dãi nắng, má 
đã có da có thịt hơn, không còn khắc khổ nhƣ hồi còn 
đi buôn ngoài chợ! 

Đó là khoảng thời gian tôi thấy má tƣơng đối thoải 
mái trong cuộc đời bà. Má kêu những đứa cháu ngoài 
quê vào Sài Gòn tập tành cho buôn bán, để đỡ vất vả. 
Má ra ngoài quê xây lại mộ cho ông bà ngoại và cậu 
dì, tới bây giờ tôi vẫn còn tiếc, vì đã không xin đi theo, 
để xem miền quê nghèo khổ của má. 

Ngoài đó, mỗi lần má về, bà con chòm xóm đón tiếp 
còn hơn Việt Kiều hồi hƣơng. Má hà tiện, không xài gì 
cho mình, nhƣng về quê bao giờ cũng có quà cho bà 
con chòm xóm. Chị tôi kể, ngoài quê họ nhìn mấy bà 
chị của tôi, nhƣ ở một xứ sở nào khác. Bả nói, mày 
coi, mình cũng nghèo thấy tía, chứ có phải giàu có 
danh giá gì, nhƣng so với những ngƣời chân lấm tay 
bùn ngoài quê, má tôi nhƣ một tấm gƣơng, con cái 
đứa nào cũng đi học đàng hoàng, có nhà cửa tiệm 
buôn ở SàiGòn. Tôi cƣời, cái tiệm tạp hóa nhỏ xíu 
của má, ừ, bà chị tôi nói, ừ, ngoài đó họ nghĩ phi 
thƣơng bất phú, má buôn bán, chắc giàu có nứt vách! 

Sau 75, cũng nhƣ đa số những gia đình khác, nhà tôi 
lại bƣớc vào giai đoạn khó khăn khác.Ông anh thứ 
Năm, học Y Khoa, bị động viên, chuyển qua Quân Y, 
bị bệnh mất. Bà chị lớn, chồng đi cải tạo, xách hai con 
về nƣơng nhờ má. Bả lăn ra chợ trời, làm đủ nghề, 
mua bán quần áo cũ, thuốc tây, giữ xe đạp rạp hát. 
Ông anh kế, trở thành công nhân viên, cƣới vợ, đem 
về ở chung, má kê thêm một cái giƣờng, ngăn cái tủ 
cho anh chị làm một tổ ấm nhỏ! Bà chị Sáu lấy chồng 
lính, gốc nông dân, về quê làm ruộng ở Long Xuyên, 
sau mua rẫy ở Long Khánh. Không hiểu trồng trọt thu 
hoạch ra sao, mà mỗi lần về SàiGòn, tôi thấy chị xơ 
xác, đen đủi, má lại dấm dúi cho bịch gạo, bịch khoai, 
chai nƣớc mắm. Việc buôn bán khó khăn vì nhà nƣớc 
cấm chợ, hàng họ ngày xƣa chất đầy kệ, giờ trơ vơ 
trống hốc những chai lọ, nhìn nhƣ da con chó đốm! 
Ngày xƣa má chỉ nuôi con, giờ phải nuôi thêm cháu! 
Bà chị Sáu về lại SàiGòn vì không đủ sức làm rẫy, và 
cùng má đi buôn chuyến, tức là theo xe đò lên Đà Lạt 
Lâm Đồng mua súp lơ, rau cải, cà phê... đem về 
thành phố. Đi buôn vài chuyến thì bị công an kinh tế 
bắt, mất cả vốn lẫn lãi, má về nằm bịnh mấy bữa rồi 
lồm cồm bò dậy, bán một chút tƣ trang dành dụm, đi 
buôn tiếp. Cuộc sống cứ trong vòng lẩn quẩn, không 
nhìn thấy ngày mai . 

Rồi anh chị em tôi lần lƣợt vƣợt biên, kẻ trƣớc ngƣời 
sau! Mỗi lần có đứa nào xách giỏ đi, thì má lại lên 
chùa, cầu nguyện ăn chay, cầu cho con đi bằng an. 
Hai bà chị kế và tôi đến Mỹ trƣớc, đầu thập niên 80, 
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bà chị lớn cũng đi sau. Bà chị Sáu bị bắt mấy lần, về 
sau phải xin một đứa con lai để đi theo diện con lai, 
riêng ông anh lớn, vào tù ra khám nhƣ đi chợ, cuối 
cùng cũng xách vali leo lên máy bay đi theo diên ODP 
bên nhà vợ bảo lãnh. Tôi làm hồ sơ bảo lãnh cho ba 
má, chƣa kịp phỏng vấn thì ba mất, lúc thằng cháu 
nội đích tôn chƣa chào đời, năm sau thì má đƣợc đi, 
qua Mỹ đoàn tụ với con cháu! 

Lúc mới sang, má ở với tôi đƣợc một tháng bên NC, 
sau đó tôi đƣa má về Cali, ở gần bốn bà chị. Năm đó 
má mới ngoài 70, đi đứng còn mạnh khỏe, má ở với 
đứa này vài tháng, rồi sang ở với đứa kia vài tháng. 
Nhờ lớn tuổi, má đƣợc hƣởng mọi trợ cấp y tế của 
chính phủ, con cái không phải lo gì cả, hàng tháng má 
còn đƣợc lãnh tiền già, má dùng tiền này, gửi về giúp 
bà con chòm xóm và mấy đứa cháu ở ngoài quê, kẻ 
một trăm, ngƣời năm chục. Má còn về Việt Nam hai 
lần, xách hai cái vali bự tổ bố, trong đó chất đầy 
những dầu gió xanh, kem đánh răng, dầu gội đầu, kẹo 
MM, chewing gums làm quà, má nói về bển ngƣời ta 
quý đồ Mỹ lắm. 

Mỗi năm dịp nghĩ tôi thƣờng dắt vợ con về Cali thăm 
má, má ƣa vuốt tóc thằng con trai lớn của tôi, nói, sau 
này có gì nó sẽ bƣng khung hình cho má, tôi rầy, má 
chỉ nói gở, má phải đợi chừng nào thằng Duy lấy vợ, 
rồi con trai nó sẽ làm chuyện ấy! 

Vài năm trƣớc, má bị té, vào nhà thƣơng họ bắt một 
con đinh vít vào ngay xƣơng hông, khi má khỏe, họ 
đƣa má vào trong viện dƣỡng lão, vì nghĩ má già rồi, 
đi đứng khó khăn, phải có ngƣời chăm sóc. Tụi tôi 
vào viện dƣỡng lão, nhìn thấy những ngƣời Mỹ già, 
nằm trên giƣờng, trên ngƣời đầy dây nhợ, chờ ngày 
đi qua một thế giới khác. Tụi tôi dòm thấy sợ quá, xin 
cho má về nhà, mƣớn ngƣời chăm sóc. Má đi lại còn 
đƣợc, có điều già rồi, chất nhờn giữa xƣơng sụm 
không còn, nên co giãn tay chƣn rất khó khăn. 

Má gầy tong teo vì ăn uống ít đi, những món má thích 
nhƣ bánh xèo, taco bell, má chỉ nhấp vài cái rồi đẩy 
dĩa đồ ăn qua một bên. Má sống nhờ sữa Ensure. 
Tuy yếu đi nhiều, chƣn cẳng đau nhức phải uống 
thuốc cách 6 tiếng, nhƣng đầu óc má vẫn còn minh 
mẫn. Má hỏi thăm thằng con tôi đi học xa chừng nào 
về nhà, con cháu gái con của ông anh lớn đi thực tập 
ở bệnh viện mấy năm thì ra, vợ tôi còn thích đi mua 
đồ sale không, sắp Tết rồi nhớ gửi tiền về quê cho 
mấy đứa cháu ăn Tết... 

Năm ngoái, tôi về thăm má, má nằm trên giƣờng, kể 
chuyện ngày xƣa, những ngƣời trong xóm ai còn ai 
mất, ai có con cái ở nƣớc ngoài, khu nhà cũ ở Tân 
Cảng đã bị giải tỏa, không biết rồi mấy ngƣời trong 
xóm sẽ dọn đi đâu và sinh sống ra sao. Bà chị tôi rầy, 
ôi má hơi đau mà lo, trời sinh voi sinh cỏ. Tôi ngồi 
nghe má kể, nhớ lại khoảng đời thơ ấu của mình, nhớ 
những vất vả mƣu sinh của má... 

Tuần rồi, giữa khuya, bà chị gọi sang, nói má tự dƣng 
bị strock, kêu tôi về gấp, kẻo không kịp. Tôi mua vé 

máy bay chuyến bay sớm, lòng bảo lòng, chuyện ra đi 
của má chỉ là chuyện sớm muộn, vả lại anh chị em 
trong nhà đã chuẩn bị tinh thần, những lòng vẫn cứ 
đau quặn từng cơn. 

Tôi vào bệnh viện, dòm thấy má nằm thoi thóp, thiêm 
thiếp ngủ, bác sĩ nói, má đã qua thời kỳ nguy hiểm, 
nhƣng có nhiều cơ hội sẽ bị lẫn, vì bị đau nhiều năm, 
tinh thần suy sụp. Hôm sau bác sĩ chỉ cho thuốc giảm 
đau, không cho thuốc ngủ, để má tỉnh lại trò chuyện 
với con cháu. Má nhận mặt từng đứa một, cả những 
đứa cháu, nhƣng chỉ nói những chuyện ngày xƣa, xảy 
ra 2, 30 năm về trƣớc. Bác sĩ nói, cũng là một điều 
may cho bà cụ, vì không biết gì, bà cụ sẽ không biết 
mình đau, và sẽ ra đi thanh thản hơn, không phải chờ 
đợi những cơn đau nhức. 

Ngồi nhìn má nằm mân mê tấm mền đắp ngang ngực, 
gƣơng mặt tƣơi tỉnh nhờ truyền nƣớc biển, nhƣng hai 
bàn tay bàn chƣn ốm khẳng khiu, chỉ còn da bọc 
xƣơng, tôi lại suy nghĩ lan man về cuộc đời của má. 
Sức mạnh nào đã khiến cho má, một ngƣời đàn bà 
không chữ nghĩa, một đàn con nheo nhóc, nuôi cho 
ăn học, rồi thu vén dành dụm cho con vƣợt biên, 
mong con có một đời sống khá hơn những khổ cực 
của mình. Nhớ lại những niềm vui hiếm hoi trong cuộc 
đời của má, khi anh chị em tôi thi đậu Tú Tài, vào đại 
học, khi bà chị lớn lập gia đình, sanh cháu gái đầu 
lòng, khi hay tin đứa con này tới đảo bình yên ... Nhớ 
cái nón lá xụp xụp má che những buổi trƣa tan chợ về 
nắng gắt, nhớ cái áo mƣa ni lông rách má trùm trên 
ngƣời những buổi chợ tầm tã mƣa, nhớ cái quần đen 
bạc màu, cái áo bà ba đậm màu má ƣa mặc, nhớ má 
ngồi giặt đồ ở phông tên nƣớc đầu hẻm Bến Vân 
Đồn, nhớ cái bánh bông lan má moi ra từ trong giỏ ở 
bến đò nhiều khi bị xẹp lép vì bị dằn giữa mớ rau con 
cá cho bữa cơm chiều... 

Nhạc sĩ Y Vân ví Lòng mẹ bao la nhƣ biển Thái Bình 
dạt dào, ca dao xƣng tụng Mẹ già nhƣ chuối Ba 
Hƣơng, nhƣ xôi Nếp Một, nhƣ đƣờng Mía Lau, cũng 
chỉ là một cách nói ƣớc lệ, vì không có bất kỳ một thứ 
gì trên đời này có thể so sánh với tình mẹ. 

Tôi rồi cũng phải trở lại những sinh hoạt hàng ngày, 
phải đến sở, phải đƣa rƣớc con đến trƣờng, phải ăn, 
phải ngủ. Má rồi sẽ phải nằm trong bệnh viện, sống 
những ngày cuối cùng của cuộc đời bằng những ký 
ức ngày xƣa. Má tôi đã vì đàn con thƣơng yêu hy sinh 
cả cuộc đời mình., tôi nghĩ má sẽ ra đi thanh thản. 

Chuyện sinh ly tử biệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Có 
điều, nghĩ tới má, tôi lại thấy rằng mình may mắn, 
cũng nhƣ bao nhiêu đứa con trên đời này cũng đã 
từng may mắn, vì đã đƣợc che chở đùm bọc thƣơng 
yêu bằng một thứ tình cảm không hề tính toán, không 
điều kiện. 

Nhờ có má, tôi thấy cuộc đời này, đẹp hơn, và đáng 
sống hơn. 
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Thư cám ơn 

 

Kính gởi: - Quý ca sĩ, nghệ sĩ của các Ban Nhạc Bình Minh, Trùng Dƣơng, Tình Si và MC . 

                  Trần Ðức Thành 

                - Quý anh chị đã đóng góp trong việc tổ chức ngày Ðại Hội Nhạc Trẻ Hè 2012  

 

Hoofddorp, ngày 10 tháng 7 năm 2012  

 

Kính thƣa quý anh chị, 

Ngày 30-6-2012 vừa qua, lần đầu tiên tại Hoà-Lan, các ban nhạc Bình Minh, Trùng Dƣơng, Tình Si đã cùng 
phối hợp với Ban Thƣờng Vụ Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan tổ chức ngày Ðại Hội Nhạc 
Trẻ Hè 2012 tại Mijdrecht. 

Ngày 8-7-2012 tại Lisse, đại diện Ban Thƣờng Vụ Cộng Ðồng và đại diện các Ban Văn Nghệ đã họp mặt để 
đúc kết công tác và chúng tôi đều nhận định: 

Việc tổ chức đã thành công tốt đẹp trong ý nghĩa tạo một sinh khí mới trong sinh hoạt Cộng Ðồng, tạo sự thông 
cảm và hợp tác làm việc giữa các ban nhạc và BTV/CÐ và từ đó hƣớng tới sự hợp tác làm việc trong tƣơng lai 
cho những mục tiêu chung phục vụ Cộng Ðồng chúng ta. 

Sự thành công này có đƣợc là do công sức đóng góp của mọi ngƣời trong việc tổ chức. 

Thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Ðồng, chúng tôi chân thành gởi lời cám ơn đến tất cả quý anh chị đã đóng góp 
vào việc tổ chức nhƣ trang trí, kiểm soát vé vào cửa, tổ chức bán vé số gây quỹ, y tế, an ninh, chụp hình, quay 
phim, các gian hàng phổ biến báo của Cộng Ðồng, gian hàng Phở, gian hàng bánh mì,  anh Trần Ðức Thành, 
điều khiển chƣơng trình văn nghệ và các ca sĩ, nghệ sĩ thuộc các ban nhạc Bình Minh, Trùng Dƣơng và Tình 
Si. 

  Kính mong quý anh chị đại diện các Ban Văn Nghệ và trƣởng các ban ngành chuyển lời cám ơn này đến mọi 
ngƣời đã đóng góp cho việc tổ chức ngày Ðại Hội Nhạc Trẻ Hè 2012.  

 

Thân chào quý anh chị, 

TM BCH/CĐVNTNCS tại Hoà-Lan 

Nguyễn đắc Trung 

Chủ Tịch Cộng Đồng 
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Thư Mời  

 

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

 

Hoà-Lan, ngày 1 tháng 9 năm 2012  

 

Kính gởi: 

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

Theo nhƣ thông báo của Ban Chấp Hành Cộng Ðồng vào ngày 3 tháng 6 năm 2012, một Ban Vận Ðộng Thành 
Lập Tƣợng Ðài Thuyền Nhân đã hoạt động nhằm mục đích tham khảo ý kiến đồng hƣơng và các hội đoàn để 
tiến tới chính thức thành lập “Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền Nhân”. 

Tất cả những ý kiến thu thập sẽ đƣợc Ban Vận Ðộng trình bày trong phiên họp đƣợc tổ chức tại: 

Zalencentrum ‟t Veerhuis 

Nijemonde 4 

3434 AZ Nieuwegein 

Thời gian: Từ lúc 13g30 đến 17g00 ngày chủ nhật 23 tháng 9 năm 2012 

 

Việc Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân với ý nghĩa: 

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

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

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

 

Chúng tôi trân trọng kính mời quý hội đoàn và đồng hƣơng tham dự phiên họp và tích cực hổ trợ công tác Xây 
Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân. 

 

TM BCH/CĐVNTNCS tại Hoà-Lan 

Nguyễn đắc Trung 

Chủ Tịch Cộng Đồng 
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Thư Ngỏ 

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

 

Hoà-Lan, ngày 3 tháng 6 năm 2012 

 

Kính thƣa quý đồng hƣơng, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trưởng Ban 

Lê Quang Kế 

 

mailto:ke.le@home.nl
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Hiến kế cho bộ chính trị 

Tiểu Yến Tử 

Thời gian gần đây, trong nƣớc có nhiều biến động, nào là nông dân Đoàn Văn Vƣơng ở Hải Phòng đã dùng 

chất nổ để chống lại lực lƣợng cƣỡng chế mảnh đất mà ông và gia đình đã đổ bao mồ hôi nƣớc mắt để xây 

dựng. Nay lũ quan chức tham ô lại bày trò cƣớp đất của gia đình ông giữa ban ngày ban mặt.   

 

Mới rồi hai tổng công ty hàng hải nhà nƣớc là Vinashin và Vinalines sụp đổ cùng với khoản nợ hàng tỷ đô la và 

bây giờ lại đến màn vài đại gia trong giới ngân hàng bị bắt vì „kinh doanh trái phép‟ mà thiên hạ đồn đoán đây 

là màn đấu đá nội bộ trong bộ chính trị đảng cộng sản. Thật tình thì ở Việt Nam hiện nay có mấy ai mà không 

kinh doanh trái phép, không vi phạm luật kinh doanh, không trốn thuế? Vì nếu ai cũng „sống và làm việc theo 

pháp luật‟ thì quan chức đào đâu ra tiền để ăn chơi thác loạn và xây nhà cao tầng. 

 

Nói ngắn thế thôi. Cần gì phải giải bày cho nhiều, vì các „đồng chí‟ còn biết rõ hơn Tiểu Yến Tử này, vì các 

đồng chí đã ở trong chăn nên hẳn nhiên là biết chăn đã có chí có rận hơn ai cả. Muốn đất nƣớc khá lên thì chỉ 

có con đƣờng xây dựng một nhà nƣớc dân chủ, công khai và quản lý minh bạch. Đây là bài toán khó. Vì dân 

chủ có nghĩa là không thể độc tài độc đảng đƣợc, chắn chắn là không thể cứ bám theo mãi cái chủ nghĩa 

chuyên chế Mác Lê Nin. Công khai thì lại càng khó, nhƣ bao nhiêu năm nay cứ tranh cãi mãi về việc các đảng 

viên và cán bộ gộc phải kê khai tài sản, nhƣng đâu có làm đƣợc, vì nếu kê khai ra thì chẳng khác nào lạy ông 

tôi ở bụi này à? Còn quản lý minh bạch thì lại càng khó nữa. Minh bạch thì đào đâu ra khoản “lại quả” cho lãnh 

đạo, làm sao “rút ruột” tiền nhà nƣớc. 

 

Những vụ việc này, không phải là do „lũ phản động‟ muốn chống phá nhà nƣớc ta thêu dệt ra đâu, mà là những 

câu chuyện với ngƣời thật và việc thật hẳn hòi. Bây giờ vì sự tồn vong của đất nƣớc trƣớc họa ngoại xâm và 

nội xâm, các „đồng chí‟ nên thôi đấu đá lẫn nhau, vì đằng nào thì cũng rơi vào thế bí, nên cứ giao toàn quyền 

cho „Ba Dũng‟1 để Việt Nam ta tự diễn biến theo kiểu „theo Mỹ mà cứu đảng‟. Vì tay này đã có con rể là Việt 

Kiều ở Mỹ, biết đâu lại có khả năng móc nối với Mỹ. Chàng rể quý này, là con trai một thứ trƣởng trong chính 

thể Việt Nam Cộng Hòa, đã có lần tuyên bố với phóng viên Reuter về tình hình trong nƣớc là „hầu hết mọi 

ngƣời ở Việt Nam dễ trở nên có thái độ chua cay và khó chịu đối với nhà nƣớc và trong nhiều trƣờng hợp thái 

độ đó là đúng‟. Còn đợi chờ gì nữa, Nguyễn Trãi đã nói „chở thuyền và lật thuyền cũng là dân‟, để lâu thì các 

„đồng chí‟ sẽ khổ đấy!  

 

Nếu đƣợc làm nhƣ thế thì không chừng trong cái họa này lại có cái phúc cho dân tộc Việt Nam và nhất là các 
„đồng chí‟ sẽ chẳng phải phải lo chạy ra nƣớc ngoài. Vì chạy sang Trung Quốc thì lại mang tiếng theo chân 
Hoàng văn Hoan. Sang Bắc Hàn thì e rằng các „đồng chí‟ đã quen sống trên nhung lụa, lại quen ở xứ nóng, 
nay làm sao chịu nổi kiếp cơ hàn ở xứ ấy. Và nếu chạy sang Cuba, thì lại thành thuyền nhân hay sao?    

 

(1) Tên gọi Nguyễn Tấn Dũng trên các blogs. 

  

Phiếm Luận 

http://www.google.nl/imgres?q=phi%E1%BA%BFm+lu%E1%BA%ADn&um=1&hl=nl&rlz=1W1ADFA_enNL413&biw=1152&bih=507&tbm=isch&tbnid=1zP1QPVrP4vpkM:&imgrefurl=http://lyhuong-rachgia.blogspot.com/2011/01/phiem-luan-ve-ngon-ngu-vu-inh-nam.html&docid=f1N1sIReG5GULM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_qpc_uIJ8u1k/TTRr05y6TMI/AAAAAAAAAXU/AaYB0DqzwVs/s1600/hand_holding_pen.jpg&w=375&h=375&ei=Ws67TvzRM4yWOvKzreoH&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=109949183871379165935&page=12&tbnh=130&tbnw=129&start=138&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:138&tx=86&ty=72
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Đại hội Nhạc Trẻ Hè 2012 (30 
tháng 06.2012) 

Lần đầu tiên với sự phối hợp giữa ba ban nhạc trẻ : 
Bình Minh,  Trùng Dƣơng và Tình Si đã phối hợp với 
BTV /Công đồng  cùng tổ chức một đêm văn nghệ Đại 
Hội Nhạc Trẻ quy tụ những tài năng mới và cũ ,  với 
những giọng hát đang đƣợc giới  bạn  trẻ yêu mến tại 
Hoà Lan hiện nay . Địa điểm tổ chức  tại Patycentrum 
De Meijert nằm gần Utrecht, chính địa điểm này  vài 
năm trƣớc đây cũng đã vài lần tổ chức nên  không 
mấy khó tìm . 

Thời  tiết Hoà Lan  mới  vào hè nên không khí bất 
thƣờng thay đổi nhƣ ngƣời dở quẻ lúc nắng lúc mƣa 
không biết đâu mà lần , tôi cũng lo ngại cuối tuần trời 
đổ cơn mƣa lê thê thì rõ chán . Nhƣng may sao trời 
hôm nay xanh trong , nắng không đổ lửa mang theo 
ngọn gió mát dịu nhƣ trời xuân vừa thay áo mới mặc 
dù đang thời tiết vào hè .  

Mƣời hai giờ trƣa , chúng tôi đã có mặt trƣớc  tại địa 
điểm  để lo việc trang trí và phụ xếp bàn ghế .  Tấm 
băng rôn màu xanh bề ngang cũng phải đến tám 
thƣớc đƣợc cắt may dính lại và vẽ quảng cáo bằng 
chữ cũng đƣợc cắt dán rất mỹ thuật do chính tay anh 
Phƣớc thực hiện . Nghe  Phƣớc  nói phải mất đến cả 
tuần lễ mới xong , ngƣời phụ với anh làm những công 
việc tỉ tê này không ai khác hơn là bà xã anh hiện giờ 
. Ngƣời đến sớm cùng với chúng tôi đó là anh Hoạt , 
anh giúp Phƣớc treo tấm băng rôn lên cao và bắt đèn 
cho đủ  sáng . Nói về anh Hoạt , thì không chỉ riêng 
hôm nay mà từ trƣớc đến giờ mỗi khi Cộng đồng tổ 
chức sinh hoạt nơi nào là đều thấy  sự có mặt của 
anh nơi đó . Thật khó khăn với tấm băng rôn rộng quá 
khổ, trải  ra thì vừa bằng chiều ngang của sân khấu , 
thấy hai ông thầy Hoạt và Phƣớc mỗi ngƣời mỗi tay 
vừa căng , vừa kéo  tấm bạt , rồi ủi lại cho thẳng nếp 
thật vất vả . Chẳng thế mà có những chỗ keo không 
dính lại phải cắm bàn ủi để ủi lại, cuối cùng rồi cũng 
treo xong tấm băng rôn . May là Phƣớc cũng đã 
chuẩn bị đủ đồ nghề từ cây đinh, cọng chỉ đến mọi 
thứ linh tinh trong cái koffer vừa gọn để mang theo . 

Giàn âm thanh để lấp ráp chở tới quá trễ  gần hai  giờ 
đồng hồ so với  thời gian quy định  làm mọi ngƣời đều 
sốt vó nhất là ban nhạc Bình Minh  cần phải tập dợt 
sơ để lên chơi đầu tiên vì bắt thăm trúng nên mở màn 
trƣớc . Hai ban nhạc Bình Minh và Trùng Dƣơng cũng 
đã đến sớm để  tập dợt  lại bài bản trƣớc khi ra trình 
diễn , thời gian dành cho mỗi ban là khoảng một giờ .  

Thế còn sau hội trƣờng ra sao nhỉ ? ! , chúng ta cũng 
nên rảo một vòng xem sao nhé !  

Thấy chị Ngọc hôm nay cũng vất vả với quày bánh mì 
kẹp thịt , nghe chị cũng than tối qua phải thức suốt 
đêm để thái thịt và làm món đồ chua . Chị xoè bàn tay  
với những ngón tay ê ẩm  mà thƣơng , một mình chị 
phải phấn đấu đến cả chục ký thịt nào là ƣớp trƣớc 
rồi luột , xong xuôi lại phải dùng máy cắt cho mỏng 
thịt . Chƣa hết đâu còn linh tinh bao nhiêu là thứ vị 
ngon để nhồi vào ổ bánh mì cho hấp dẫn , may quá 
buổi trƣa chị đến sớm nên cũng nhờ vã đƣợc vài bạn 
quen của chị để tiếp tục công việc làm bánh mì và bày 
ra quày bán . Các gian hàng khác nhƣ bánh tét, bánh 
ít và nhất là món chè ba màu cũng đang đƣợc bày 
biện để kịp mời khách mua dùng tối nay , duy chỉ có 
hàng phở là chƣa thấy tới . Phở là món ăn không thể 
thiếu trong các buổi văn nghệ đã đƣợc tổ chức . Buổi 
chiều  xuống thật nhanh , giàn âm thanh cũng đã chở 
đến  nơi và đƣợc điều chỉnh , ban nhạc của cả ba 
cũng may vừa kịp thì giờ cho việc thử âm thanh trống 
đàn và tiếng hát cho các nghệ sĩ sẽ trình diễn vào tối 
nay 

 Anh Thành , ngƣời MC có giọng nói thật trầm ấm 
xuất hiện thật đúng  giờ nhƣ đã thông báo trong 
chƣơng trình  Đêm Văn Nghệ Nhạc Trẻ tối nay . Lâu 
lắm rồi mới thấy anh trở lại sân khấu , anh  là ngƣời 
MC có lối phát âm rõ ràng và lôi cuốn ngƣời nghe . 
Không những thế mà anh còn có biệt tài kể chuyện  
rất hấp dẫn , những mẫu chuyện bên lề thƣờng đƣợc 
anh lấp đầy trong mỗi khoảng trống  và làm sinh động 
không khí hội trƣờng . Anh giới thiệu đến ba ban nhạc 
trẻ thƣờng có những sinh họat văn nghệ thƣờng 
xuyên tại Hoà Lan đó là nhóm nhạc trẻ Bình Minh, 
Trùng Dƣơng và ban Tình Si  sẽ cống hiến đến qúy vị 
quan khách trong  đêm nay với những bản nhạc hay 
mà thƣờng đƣợc nghe tới  .  

The Final Countdown, một tác phẩm nổi tiếng của ban 
nhạc EUROPE vào năm 1989 đƣợc mở màn với 
dòng nhạc hoà tấu của ban nhạc Bình Minh cũng là 
cách chào đón mọi ngƣời và sau đó MC Thành giới 
thiệu ông Chủ Tịch Cộng đồng ra trƣớc máy vi âm có 
đôi lời với qúy vị quan khách để khai mạc đêm văn 
nghệ đầu tiên đƣợc phối hợp làm việc chung trong 
nhiệm kỳ này . 

 

 
Chủ tịch CĐ Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hoà Lan 

Ô.Nguyễn đắc Trung 
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Mở đầu là ban nhạc Bình Minh , ban nhạc Bình Minh 
là ban nhạc gia đình vì tất cả đều là anh em , lợi điểm 
của ban nhạc là dễ dàng tập dợt  bất kỳ lúc nào mà 
nhu cầu văn nghệ cần thiết , và nhất là khi *anh nói 
em nghe * nên tránh đƣợc sự bất đồng ý kiến dễ đƣa 
đến tình trạng tan rã nhóm .  Trong số anh em có 
những em sinh đẻ bên này nhƣng lại giữ đƣợc tiếng 
Việt  nói với nhau thuần túy . Vì cách hát và phát âm 
của các em rất chuẩn , ngƣời nghe thấu hiểu đƣợc 
nội dung bài hát qua cách diễn đạt thật dễ dàng , đây 
là điểm nỗi bật  của ban nhạc Bình Minh . Không 
những thế từ anh chàng chơi trống , cho đến anh chơi 
bass , keyboard cho đến anh chơi guitar . 

 Các em vừa là đàn sĩ lại vừa là ca sĩ của ban nhạc . 
Những bài hát đƣợc Bình Minh trình diễn trong đêm 
nay đa số là nhạc trẻ ,  xen kẻ những bài hát nhƣ Một 
Chuyến Bay Đêm điệu Rumba đã đƣợc Thanh Phong 
trình bày rất tình cảm .Hay Bạn Tôi , bài hát nói lên 
cuộc sống tất bật phải chạy đua với thời gian để kiếm 
sống qua ngày của một ngƣời bạn nào đó bên Việt 
Nam đã đƣợc Đức Tuấn diễn tả thật bi thƣơng qua 
giọng hát . Và *Say* với điệu nhạc kích động đã lôi 
cuốn mọi ngƣời ra sàn nhảy quay cuồng theo điệu 
nhạc nhƣ muốn quên đi thế giới bên ngoài  . Cô ca sĩ 
thật dễ thƣơng Ngọc Bích có núm đồng tiền lúc nào 
cũng thấy cô bé  hay cƣời đã cho mọi ngƣời nghe 
đƣợc tiếng hát thật nhí nhảnh , dễ thƣơng qua bài hát 
Đã Không Yêu Thì Thôi hay Xin Dành Trọn Cho Em  . 
Ban nhạc đƣợc kết thúc với phần đầu của chƣơng 
trình bằng nhạc phẩm Thiên Thần Trong Bóng Tối với 
toàn ban hợp ca . 

 

Chỉ đủ mƣời phút để thay đổi ban nhạc kế tiếp ,   thay 
vào đó phần quảng cáo sổ số và giới thiệu báo VN 
NS do anh Thắng  và anh Kế phụ trách . Vé số đƣợc 
các em mang đến tận tay qúy đồng hƣơng đến tham 
dự để nhờ ủng hộ , một ít số báo sau khi giới thiệu 
cũng đã đƣợc biếu không đến tay khán giả đến xem 
văn nghệ đêm nay , mục đích nhờ đồng hƣơng nào 
chƣa đặt báo xin vui lòng ủng hộ.  Kết quả  sổ số sẽ 
đƣợc tuyên bố giải thƣởng vào phần cuối chƣơng 
trình nhạc của banTrùng Dƣơng .  

 Ban nhạc Trùng Dƣơng  tiếp tục phần văn nghệ sau 
ban Bình Minh và đã có mặt trên sân khấu . Vẫn lời 
giới thiệu thật sống  động của MC  Thành . Nhạc 
phẩm Hạ Trắng mở đầu thật hấp dẫn qua lối hoà tấu 

rất đặc biệt với tiếng kèn xaxo của bạn Ronald , 
ngƣời nghệ sĩ Hoà Lan đã cộng tác với ban nhạc khá 
lâu . Một lần tôi cũng đã nghe qua tiếng kèn xaxo của 
anh khi  đến tham dự Ngày Kỷ Niệm 30 năm Thuyền 
Nhân Vƣợt Biển đƣợc tổ chức tại Arnhem . 

 

 Ca sĩ của ban Trùng Dƣơng đã làm sôi động sàn 
nhảy với nhiều thể điệu  ăn khách nhƣ Rumba, 
chachacha , disco, tango , stwist... với nhiều bài hát  
quen thuộc  trữ tình và vui nhộn của một thời vắng 
bóng , bỗng dƣng đêm nay chúng ta đƣợc nghe lại 
nhƣ bài hạ trắng , phố đêm , yêu em mùa xuân , qua 
giọng hát thật trầm ấm của Quang Luật , Kim Anh , 
Ngọc Mai ,  Ngọc Tuyết v..v. Mỹ Linh cô ca sĩ thật trẻ 
trung đã làm nóng sàn nhảy với những bản nhạc 
Tswist thật quay cuồng hay với Ngọc Tuyết  đã làm 
chúng ta hồi tƣởng lại cái thƣở  hai mƣơi bốn mƣơi.  
Nam ca sĩ Quang Ánh cũng là tay trống của ban nhạc 
Trùng Dƣơng đã kết thúc tour nhạc vòng đầu với màn 
hợp ca  Sàigòn Đẹp Lắm với nhip điệu ChaChacha . 
Ca sĩ ban nhạc Trùng Dƣơng không hẵn là những ca 
sĩ chuyên nghiệp nhƣng  lại chọn đƣợc những bài 
nhạc  và điệu nhảy rất phù hợp với phần đông khán 
giả  thích khiêu vũ về đêm . 

 

Chƣơng trình nhạc tạm  ngƣng để chuyển sang phần 
sổ số , ngƣời trúng giải đêm nay với  giải thƣởng 150 
euro đã đƣợc trao về tay anh Thuần . Nhƣng anh 
Thuần dùng tất cả số tiền này tặng lại cho Hội Cƣu 
Quân Nhân Cán Chính và đã giao lại tận tay anh 
Thắng với đôi lời chia sẻ và mong rằng Hội Cƣụ QCC 
sẽ tiếp tục duy trì những sinh hoạt cho những ngày 
tháng sắp tới . Trong lúc bà con đang nôn nao chờ 
đợi tiết mục kế tiếp của chƣơng trình nhạc trẻ,  tôi rảo 
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một vòng ra phía sau hội trƣờng nơi tập trung các 
quày  ăn uống  . Khách  đêm nay cũng thƣa thớt nơi 
quày bán bánh mì , quày phở vì chỗ ăn uống và giải 
khát ở một nơi riêng biệt nên mọi ngƣời đổ dồn về 
phía hội trƣờng để nghe nhạc và khiêu vũ nhiều hơn 
vì chƣơng trình nhạc đêm nay quá tuyệt  . Theo tôi 
nếu cả hai tập trung đƣợc một nơi chắc sẽ thích hơn 
vì vừa ăn uống lại vừa đƣợc nghe nhạc lại vừa  thấy 
ca sĩ trên sân khấu thì còn gì bằng .  

 

 

Anh Thành , ngƣời MC đêm nay lại xuất hiện trở lại 
trên sân khấu  với câu chuyện vui đƣợc anh kể lại 
trong khi chờ đợi ban nhạc Tình Si  . Khỏi phải nói 
nhiều về ban nhạc này vì ai cũng dƣ biết anh Thái là 
trƣởng ban nhạc cũng là tay đàn Guitar rất điêu luyện 
, anh chơi nhạc rất có hồn . Ngƣời viết bài cũng đã 
vài lần đứng chung trên sân khấu những năm về 
trƣớc với tiếng đệm đàn của anh , bài hát hay hoặc 
dở đều tùy thuộc vào tiếng đàn solo rất nhiều và ca sĩ 
cũng nhờ đấy nƣơng theo tiếng nhạc mà cất cao 
tiếng hát .  

 

Ban nhạc Tình Si trình diễn sau cùng , đã mở đầu với 
tiếng hát thật mạnh mẻ  cao vút của cô ca sĩ mang tên 
Thy Hà , giọng hát ngƣời ca sĩ thật quyến rũ đã cuốn 
hút ngƣời nghe  trong từng thanh âm huyền hoặc . 
Thy Hà  diễn tả thật trọn vẹn bài hát nhƣ Bài Tình Ca 
Cho Em với giọng hát nồng nàn quyến rũ đã đƣa ta 
về với thế giới nào đó xa xƣa của một thời yêu đƣơng 
nồng cháy . Tiếng hát Thu Trang cũng không kém , 
rất nhịp nhàng với nhịp điệu Rumba qua nhạc phẩm 

Cơn Mƣa Hạ . Sàn nhảy lúc này chen chúc với những 
bƣớc chân nhún nhảy, quấn qúyt nhau không rời , 
ban nhạc đã cống hiến thật nhiều nhạc phẩm hay về 
đêm qua các điệu nhảy mà đa số khán giả thật yêu 
thích . Nổi bật nhất là tiếng hát Trung Lê , anh chàng 
ca sĩ trẻ tuổi tài cao này đã từng đoạt giải Idol do Hoà 
Lan tổ chức cách đây mấy năm  . Anh đã cho chúng 
ta nghe bài hát Trái Tim Bên Lề , Tình đẹp nhƣ mơ 
hay Ngày Em đi thật xuất sắc . Và không thể không 
nói đến cô ca sĩ đã cộng tác với ban nhạc nhiều năm 
nhƣ Kiều Oanh , cô có giọng hát rất chuyên nghiệp , 
phát âm chuẩn và gƣơng mặt đã thể hiện đƣợc nét 
đam mê khi cô thả hồn theo tiếng hát . 

 

 Đêm văn nghệ kéo dài và liên tục làm cho mọi ngƣời  
say mê theo dõi , ngay chính tôi cũng quên bẵng  việc 
đi tìm món ăn thức uống ,vì ham mê xem nhạc quá 
cũng mệt đừ .  Một đêm  nghe nhạc hay , nhảy đầm 
bằng thích với không  khí  ấm cúng  . Và chƣa bao 
giờ có đƣợc một lần đến ba ban nhạc chơi liên tục mà 
sàn nhảy thì lúc nào cũng kín ngƣời .  

Bài hát cuối cùng của ba ban nhạc cùng lên hợp ca là 
bài Vị Ngọt Đôi Môi đã chấm dứt chƣơng trình văn 
nghệ đêm nay . Lần cuối buớc ra sân khấu , MC 
Thành chào mọi ngƣời và không quên chúc mọi 
ngƣời về bình an và ngủ ngon đêm nay . 
 
Lái xe về đến nhà nhìn lại đồng hồ chợt giựt mình , 
mới hay đã gần bốn giờ sáng .... 
Màn đêm buông xuống lâu rồi  
Còn nghe văng vẵng giọng ngƣời em xi (MC) 
 
Miên Thụy 
mùa hè_ tháng 06_ 2012 
 
 

 

Người điều khiển chương trình ,MC Trần đức Thành 
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LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 22 CỐ GIÁO 
SƯ NGUYỄN NGỌC HUY TẠI PARIS 

Lễ giỗ tƣởng niệm Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy năm 
nay do Ban Chấp Hành Liên Khu Bộ Châu Âu Tân Đại 
Việt tổ chức tại thành phố Ivry Sur Seine, cách Paris 
13 chừng trên 2 cây số về hƣớng Nam. Lễ tƣởng 
niệm đƣợc khai mạc đúng 11.45 giờ ngày Chúa Nhật 
29.7.2012. 

 

 Thông thƣờng, lễ giỗ hàng năm đuợc tổ chức trang 
nghiêm và thân mật trong nội bộ Gia Đình Tân Đại 
Việt. Nhƣng năm nay thì buổi lễ đƣợc tổ chức vào 
ngày Chủ Nhật, vào tháng 7 là tháng bà con đi nghỉ 
hè, và hơn nữa, buổi lễ đƣợc tổ chức tại một địa điểm 
xa trung tâm Paris…là một điều gây ngạc nhiên cho 
nhiều ngƣời khi thấy khoảng 80 khách hiện diện trong 
hội trƣờng. 

Ngoài một số đảng viên Tân Đại Việt đến từ Châu-Âu 
và các đại diện các hệ phái của Đại Gia Gia Đình Đại 
Việt tại Pháp, ngƣời ta gặp rất nhiều nhân sĩ trong 
hàng ngũ chống cộng tại Paris đã đến tham dự và 
phát biểu trong buổi lễ.  

 

 Sau nghi thức chào cờ Quốc Gia và phút Mặc Niệm 
ghi ơn những ngƣời đã nằm xuống vì Tổ Quốc, ông 
Trần Quý Phong, bí thƣ Liên Khu Bộ Tân Đại Việt 
Châu-Âu thay mặt ban tổ chức chào mừng quan 
khách và sau đó ông vào trọng tâm một cách vắn tắt : 

 „„Kính thƣa Qúy Vị. Cách đây đúng 22 năm, Gs 
Nguyễn Ngọc Huy đã từ trần tại Paris vào hồi 9.30 tối 

ngày 28.7.1990. Hôm nay đúng ngày giỗ, là một dịp 
đặc biệt để anh em các cấp Tân Đại Việt khắp Châu-
Âu về đây họp mặt làm lễ tƣởng niệm, đồng thời xác 
định trƣớc Hƣơng Linh cố Giáo sƣ một lần nữa, mục 
tiêu tranh đấu của Đảng là phải giải thể chế đô độc tài 
cƣờng bạo cộng sản việt nam đồng thời  xây dựng 
một nƣớc Việt Nam Tự Do, Độc Lập, Dân Chủ Pháp 
Trị. Tuy rằng tiềm lực của chúng tôi đã sút giảm trƣớc 
sự ra đi vĩnh viễn của một số các đồng chí cao niên 
cũng nhƣ đã gặp muôn vàn khó khăn khi vắng bóng  
Giáo Sƣ, nhƣng, chúng tôi đồng xác nhận, Tân Đại 
Việt lúc nào cũng đi đúng đƣờng lối do Giáo Sƣ vạch 
ra và vẫn cố gắng phát triển từng bƣớc. Sở dĩ đƣợc 
nhƣ vậy là nhờ nề nếp sinh hoạt tập thể, dân chủ và 
đƣợc điều khiển bởi những đồng chí lão thành có 
nhiều kinh nghiệm chính trƣờng. Do đó Tân Đại Việt 
vẫn tiến lên hành sử trách nhiệm lịch sử của mình…”. 

  Buổi lễ tiếp qua phần chính, toàn thể quan khách 
tuần tự dâng hƣơng trƣớc bàn thờ Cố Giáo Sƣ 
Nguyễn Ngọc Huy và phần phát biểu của quan khách. 
Trong chƣơng trình dành cho quan khách, chúng tôi 
ghi nhận có 6 vị lên phát biểu.  

Trƣớc hết, luật sƣ Trần Thanh Hiệp, với tƣ cách đồng 
môn với cố Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy, ông Trần 
Thanh Hiệp đã tâm tình với quan khách. Ngoài việc 
nhắc đến vài kỷ niệm cùng thời với ngƣời quá cố, ông 
còn nhấn mạnh những điểm quan trọng trong chƣơng 
trình tranh đấu cũng nhƣ xây dựng một tƣơng lai tốt 
đẹp cho Việt Nam. Luật sƣ Trần Thanh Hiệp ca tụng 
chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn và cho rằng dù đã trên 
40  năm nhƣng nội dung Giáo sƣ viết ra trong Dân 
Tộc Sinh Tồn thật thích ứng và cần thiết, nhất là cho 
thời điểm nầy.  

Tiếp lời Luật sự Trần Thanh Hiệp, Bác sĩ Trần Ngọc 
Quang, là một y sĩ đã theo dõi bệnh tình cũng nhƣ đã 
có những giây phút cuối với Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc 
Huy. Ông dành gần 30 phút để diễn tả lại cảm tình và 
những kỷ niệm cũng nhƣ ghi nhận những ƣớc nguyện 
trăn trối cuối cùng của Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy. 
Ông lấy làm tiếc Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy không có 
dịp khai mạc Đại Hội Liên Minh Dân Chủ Thế Giới tổ 
chức lần đầu tại Paris sau đó một ngày !  

Sau đó là phần phát biểu của các ông Nguyễn Văn 
Trần và ông  Phan Văn Song. Ông Phan Văn Song kể 
lại những hoạt động mà ông đã sinh ho ạt với Giáo 
Sƣ Nguyễn Ngọc Huy từ hải ngoại cho đến nội địa 
trƣớc cũng nhƣ sau ngày mất nƣớc 30.4.1975. Ông 
không quên nhắc lại vài ba hoạt động của ông và 
Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy mà đa số ngƣời lớn tuổi 
vẫn còn nhớ. 

 Đặc biệt nhà thơ Miên Thụy đƣợc xem nhƣ thành 
phần thế hệ trẻ so với những vị vừa phát biểu xong. 
Tuy dƣới 10 phút nhƣng nhà thơ Miên Thụy đã tế nhị 
trình bày lòng ái mộ của một ngƣời trẻ đối với cố Giáo 
sƣ Nguyễn Ngọc Huy, đồng thời cô cũng tâm tình với 
quý vị quan khách về tình thần dấn thân của các thế 
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hệ sau bằng những lời thật chân tình của một ngƣời 
đến từ Hoà Lan.  

 

 
Cô Miên Thuỵ 

 Và ngƣời lên phát biểu ý kiến cuối cùng, ông Nguyễn 

Phan Đăng, mở lời trƣớc tiên, ông cám ơn Ban Tổ 

Chức và tiếp đến bày tỏ cảm tƣởng của một cựu 

quân nhân từ Vƣơng Quốc Bỉ qua. Ông cho biết lễ giỗ 

hôm nay tổ đạt đƣợc kết quả tốt về phƣơng diện tổ 

chức cũng nhƣ nội dung đƣợc chứng minh bằng số 

ngƣời tham dự đông đảo trong hội trƣờng cũng nhƣ 

giúp cho nhiều ngƣời học hỏi đƣợc nhiều điều qua 

những lời phát biểu của những vị vừa rồi. Một điều 

nên quan tâm là ông Ngyễn Phan Đăng đề cập đến 

nội dung quá lớn trong Chủ Thuyết Dân Tộc Sinh 

Tồn, một tài liệu vƣợt qua 800 trang giấy, là một trong 

những khó khăn đầu tiên cho tất cả những ai muốn 

tìm hiểu về chủ thuyết nầy. Ông đề nghị tổ chức Đảng  

 

TĐV cho cô đọng lại trong vài ba trang giấy để đại 

chúng có thể tham khảo và học hỏi môt cách dễ dàng. 

 Tóm lại buổi lễ giỗ của cố Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy 
ngày hôm nay theo ý ngƣời viết, đã đem lại một thành 
quả tinh thần rất đáng khích lệ. Số quan khách tham 
dự đông, điều nầy chứng tỏ rằng ngƣời Việt Tỵ Nạn 
đã nghĩ đến vai trò của các chính đảng trong đời sống 
chính trị cũng nhƣ đối với công cuộc tranh đấu chống 
chế độ cộng sản. Ngoài ra sự hiện diện ngƣời Việt 
Quốc Gia trong buổi lễ ngày hôm nay cũng chứng 
minh rằng họ bắt đầu tìm hiểu về sách lƣợc Dân Tộc 
Sinh Tồn của Đại Gia Đình Đại Việt và họ đã cho rằng 
đây chính là một ngọn đuốc, một la bàn để làm chuẩn 
mở đƣờng cho cuộc cách mạng cũng nhƣ xây dựng 
một nƣớc Việt Nam Tự Do, Nhân Bản và Phú Cƣờng 
trong tƣơng lai. 

 Sau cùng là một bữa cơm thân mật ngày giỗ do Gia 
Đình Tân Đại Việt khoản đãi ngay tại phòng họp của 
hội trƣờng. 

 Paris, 30.7.2012 

Đinh Lâm Thanh 

 

 

 

 

Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa Qua 

Cuộc chạy đua vào Dinh Thủ Tướng 

Sau hơn hai tháng hè yên tỉnh, chính trƣờng Hòa Lan 
vào cuối tháng Tám đã sinh hoạt trở lại với các đảng 
phái bắt đầu cuộc vận động cho kỳ bầu cử Hạ Viện 
đƣợc tổ chức vào ngày 12 tháng Chín tới đây. Nhƣ 
đã phân tích trong một bài viết trƣớc, cuộc vận động 
bầu cử năm nay hứa hẹn sẽ là một cuộc chạy đua 
song mã giữa đảng VVD do đƣơng kim Thủ Tƣớng 
Mark Rutte cầm đầu và đảng đối lập SP dƣới sự lãnh 
đạo của Dân Biểu Emile Roemer. Hai đảng này đang 
cố tranh đoạt số ghế cao nhất trong Hạ Viện để giúp 
vị thủ lãnh của mình chiếm hay giữ chức Thủ Tƣớng. 
Tuy hiện giờ, cả VVD lẫn SP đều có thể trở thành 
đảng lớn nhất, các cuộc thăm dò dân ý cho biết rằng 
đa số dân Hòa Lan thích Rutte trong vai trò Thủ 
Tƣớng hơn là Roemer...  

 

Muốn giành đƣợc chiếc chìa khóa mỡ cánh cửa vào 
Dinh vị “Quan đầu Triều” này ở Den Haag, điều kiện 
quan trọng nhất là phải thiết lập cho đƣợc một liên 
minh thân chính với số ghế quá bán trong Hạ Viện. 
Liên minh này phải có ít nhất là 76 trên 150 ghế. 
Trong quá khứ, đây không phải là việc khó làm. 
Trƣớc năm 1994, chính quyền Hòa Lan thƣờng nằm 
trong tay ba đảng CDA, PvdA và VVD. 

 Có lúc CDA cầm quyền với VVD. Đôi khi nó lại lập 
một liên minh thân chính với PvdA. Từ 1994 đến 
2002, đảng CDA bị đánh bật ra khỏi trung tâm quyền 
lực. Trong giai đoạn này, ba đảng PvdA, VVD và D66 
cùng nhau lèo lái con thuyền quốc gia Hòa Lan. Đây 
có lẽ là những năm cuối cùng mà ngành Hành Pháp 
Hòa Lan còn có thể dựa vào sự hậu thuẩn ổn định 
của đa số quá bán trong ngành Lập Pháp tại Hạ Viện 
cũng nhƣ Thƣợng Viện. 
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Kể từ cuộc cách mạng do Pim Fortuyn phát động năm 
2002, chính trƣờng Hòa Lan đã rơi vào một giai đoạn 
phân hóa nghiêm trọng. Các đảng lớn theo đuổi 
những chính sách ôn hòa, từng làm nồng cốt cho 
chính phủ ngày càng mất nhiều cử tri vào tay các 
đảng cực đoan nhƣ SP và PVV. Thay vì có một số ít 
đảng lớn, chính trƣờng Hòa Lan bây giờ có một số 
lớn đảng ở hạng trung khiến cho việc thành lập liên 
minh thân chính trở nên rất phức tạp. Căn cứ trên kết 
quả của các cuộc thăm dò dân ý, giới phân tích chính 
trị đã dự đoán rằng sau ngày 12 tháng Chín tới đây, 
một liên minh thân chính sẽ phải cần có ít nhất là bốn 
đảng mới có thể chiếm đƣợc đa số quá bán trong Hạ 
Viện. Những chính kiến đôi khi trái ngƣợc của các 
đảng này sẽ khiến cho việc thƣơng lƣợng để thành 
lập liên minh tốn rất nhiều thời gian và kết quả đạt 
đƣợc có thể sẽ không bền vững. Chỉ trong trƣờng 
hợp đảng VVD và SP đồng ý hợp tác với nhau thì mới 
có thể đi đến một liên minh bao gồm ba đảng nhƣ đã 
từng có trong thời trƣớc. Nhƣng đây là một việc mà ít 
ngƣời nghĩ rằng có thể xảy ra, vì mối mâu thuẩn 
chính trị giữa hai đảng đó hiện nay còn quá sâu đậm. 
Do những khó khăn đƣợc tiên liệu nói trên, nên sau 
ngày bầu cử Hạ Viện chúng ta có lẽ sẽ phải chờ đợi 
một thời gian khá dài trƣớc khi biết Mark Rutte có 
phải rời khỏi Dinh Thủ Tƣớng hay không… 

Geert Wilders đào nhiệm nên mất uy tín 

Trong các cuộc vận động bầu cử trƣớc năm 2012, 
Geert Wilders lúc nào cũng là trung tâm điểm của 
công luận. Dù bạn hay là thù, không ai có thể bỏ qua, 
không nói đến vị lãnh tụ của đảng PVV này. Chúng ta 
sẽ không nói quá lời khi khẳng định rằng trong giai 
đoạn từ năm 2006 cho đến năm 2012 Wilders là nhân 
vật chi phối sinh hoạt chính trị tại Hòa Lan. Thế nhƣng 
từ khi ông ta quyết định “đào nhiệm” thay vì hậu thuẩn 
kế hoạch cắt giảm chi phí chính phủ do liên minh thân 
chính dƣới sự cầm đầu của Thủ Tƣớng Rutte đề ra, 
Wilders đã mất gần hết uy tín cũng nhƣ thế lực. 
Không ai còn bận tâm nhắc đến ông và không ai 
muốn hợp tác với đảng PVV, trong khi ở Hòa Lan một 
đảng chính trị chỉ có thể tác động vào việc điều hành 
chính sách quốc gia khi nó tham gia một cách chính 
thức hay bán chính thức một liên minh thân chính.  

Đảng CDA, một đảng đã hợp tác một cách bán chính 
thức với đảng PVV trong liên minh vừa sụp đỗ vào 
mùa xuân năm nay, tuyên bố sẽ không hợp tác với 
đảng PVV trong bất cứ trƣờng hợp nào. Đảng SP 
cũng đƣa ra một tuyên bố tƣơng tự. Ngoài lý do 
Wilders không phải là một kẽ đáng tin, một ngƣời bỏ 
chạy khi phải gánh trách nhiệm cho những quyết định 
khó khăn không đƣợc nhiều ngƣời ƣa chuộng, hai 
đảng nói trên còn có một lý do khác để cự tuyệt với 
đảng PVV. Hai đảng này và đảng của Wilders vốn 
cùng có chung một hậu cứ quan trọng là hai tỉnh 
Công giáo miền Nam Hòa Lan: Noord-Brabant và 
Limburg. Bằng cách cự tuyệt với đảng PVV ngay 
trƣớc ngày bầu cử, cả CDA lẫn SP muốn khối cử tri ở 
hai tỉnh nói trên hiểu rằng một lá phiếu cho Wilders là 

một lá phiếu vô giá trị, vì không ai muốn đứng chung 
trong một liên minh với ông ta. Để cho lá phiếu của 
mình có đƣợc tác dụng chính trị tối đa, những ngƣời 
còn do dự tốt nhất nên bỏ phiếu cho đảng có nhiều 
triển vọng tham chính hơn đảng PVV… Có thể thông 
điệp này đã đƣợc nhiều ngƣời dân ở miền Nam Hòa 
Lan chấp nhận, vì theo các cuộc thăm dò dân ý thì 
đảng PVV đang mất nhiều cử tri. Trong kỳ bầu cử Hạ 
Viện năm 2010, đảng này thắng 24 ghế. Nếu cuộc 
bầu cử đƣợc tổ chức ngay bây giờ thì nó chỉ còn giữ 
lại đƣợc từ 14 đến 18 ghế mà thôi. Một phần quan 
trọng trong tổng số cử tri bỏ đảng PVV có thể đã chạy 
sang đảng SP. Theo dự đoán thì đảng của Dân Biểu 
Roemer sẽ chiếm đƣợc khoảng 30 ghế, trong khi hiện 
giờ nó chỉ có 15 ghế trong Hạ Viện. Chúng ta hảy chờ 
xem những dự đoán của giới chuyên gia sẽ chính xác 
đến mức độ nào… 

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

 

 

 Tin Thế Giới 
Israel: „Iran mới là mối đe dọa vũ khí 
nguyên tử lớn nhất‟ 

VIENNA, Áo (AP) - Israel sẽ phải đƣơng đầu với các 
nƣớc Á Rập tại hội nghị vào tháng tới của 154 quốc 
gia thành viên Ủy Ban Nguyên Tử Năng Quốc Tế 
(IAEA) về vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân. 

 
Trụ sở trung ương của IAEA tại Vienna, Áo. (Hình: AP) 

Ðây là một đề xuất từ các nƣớc Á Rập muốn cơ quan 
Liên Hiệp Quốc đi đến quyết định khiển trách Israel, 
trong khi theo lập luận của Israel thì đây là sự đánh 
lạc hƣớng chú ý của thế giới vào Iran, quốc gia gây 
đe dọa lớn nhất về vũ khí nguyên tử. 

http://dc308.4shared.com/img/dkWPiYyA/s7/D3600_WORLD_OF_EARTH__-DIA_CAU.jpg
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Theo Jordan, Israel “đã ngăn trở mọi sáng kiến đƣa 
Trung Ðông tới chỗ trở thành một vùng không có các 
loại vũ khí giết ngƣời hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt 
nhân.” 

Ðến nay ngƣời ta vẫn cho rằng Israel là nƣớc Trung 
Ðông duy nhất có vũ khí nguyên tử. Israel không bao 
giờ thừa nhận điều này, cƣơng quyết theo một chính 
sách mập mờ và cùng với bế tắc tạo ra trƣớc các đòi 
hỏi của ngƣời Palestine, đã gây tình trạng căng thẳng 
kéo dài ở Trung Ðông. 

Các quốc gia Á Rập đã nhiều lần yêu cầu Israel tự 
tuyên bố gia nhập hiệp định cấm phát triển vũ khí 
nguyên tử và để cho IAEA giám sát các hoạt động về 
nguyên tử của họ. Nhƣng Israel nói là chỉ xét đến điều 
kiện này khi có hòa bình ở Trung Ðông. Ngƣợc lại các 
nƣớc Á Rập nhấn mạnh rằng để tiến đến hòa bình, 
Israel phải từng bƣớc thỏa mãn những đòi hỏi ấy. Và 
tình hình đối đầu căng thẳng giữa hai bên đã kéo dài 
nhiều thập kỷ. 

Trong khi đó trong ít năm gần đây, căng thẳng gia 
tăng với Iran khi nƣớc này có những hoạt động trong 
lãnh vực nguyên tử mà theo Israel là nhằm chế tạo vũ 
khí hạt nhân. Hoa Kỳ và các nƣớc Tây phƣơng chia 
sẻ mối hoài nghi này của Israel còn Iran thì một mực 
phủ nhận cáo buộc đó nhƣng từ chối hợp tác với 
IAEA trong việc thanh tra. 

Nghị quyết khiển trách Israel sẽ có phiếu ủng hộ của 
17 nƣớc Á Rập thành viên IAEA và Iran cũng nhƣ hầu 
hết các quốc gia Hồi giáo khác, do đó có nhiều triển 
vọng đƣợc thông qua. Các hồ sơ lý đoán đã đƣợc 
Israel và các nƣớc Á Rập đệ nạp cho IAEA.  

Năm ngoái các nƣớc Á Rập đã đƣa ra yêu cầu này 
nhƣng không thúc đẩy có một nghị quyết nêu dích 
danh quốc gia Do Thái mà chỉ thông qua nghị quyết 
kêu gọi tất cả các nƣớc Trung Ðông chấp nhận hiệp 
định cấm phát triển vũ khí nguyên tử. Trong tình hình 
hiện nay, một số quan sát viên nhận định rằng sự 
khiển trách Israel có thể là một bƣớc tiến cụ thể trong 
sự ép buộc Iran cuối cùng cũng phải chấp thuận đòi 
hỏi của IAEA. (HC) 

NATO: Chuyển giao trách nhiệm ở 
Afghanistan là điều „không thể đảo 
ngược‟ 

BRUNSSUM (AFP) - Việc chuyển giao trách nhiệm an 
ninh từ quân đội quốc tế do Mỹ chỉ huy sang quân đội 
chính phủ Afghanistan đã đi đến giai đoạn không thể 
thay đổi, theo một giới chức chỉ huy cao cấp NATO 
khi đƣa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn việc binh sĩ 
NATO bị thành phần lính chính phủ Afghanistan phản 
bội nổ súng tấn công. 

 

 

 
 

 

 “Chúng ta nay đến giai đoạn mà việc chuyển giao 
không thể đảo ngƣợc,” theo lời Tƣớng Wolf Langheld 
của Ðức, ngƣời hiện là tƣ lệnh Bộ Chỉ Huy Liên Quân 
Ðồng Minh (JFC) của NATO, với tổng hành dinh đặt 
tại Brunssum ở về phía Ðông Nam Hòa Lan. 
 
“Cảnh sát và quân đội chính phủ Afghanistan nay 
đang lãnh vai trò chính yếu trong việc bảo vệ an ninh 
cho khoảng 75% lãnh thổ,” ông cho báo chí hay. 
 
Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai hồi Tháng 
Năm loan báo một giai đoạn mới trong tiến trình 
chuyển giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh từ phía NATO 
để lực lƣợng địa phƣơng giữ trách nhiệm ở khoảng 
3/4 các vùng dân cƣ sinh sống. 
 
Ðây là giai đoạn ba của việc chuyển giao việc kiểm 
soát quân sự ở nơi này và là một bƣớc nữa để dẫn 
đến việc rút toàn bộ 130,000 lính NATO khỏi 
 Afghanistan vào năm 2014. (V.Giang) 

Trung Quốc lại mời thầu khai thác dầu 
khí trên Biển Ðông 

BẮC KINH (NV) - Tổng Công Ty Dầu Khí Hải Dƣơng 
(CNOOC) của Trung Quốc lại vừa loan báo sẽ mời 
thầu 26 lô dầu khí trên Biển Ðông và biển Nhật Bản, 
trong lúc đang có căng thẳng giữa Trung Quốc với 
Việt Nam và cả Nhật Bản về chủ quyền biển đảo. 

Báo tài chính Bloomberg hôm 28 tháng 8 cho hay, 
trong số 26 lô mà phía Trung Quốc mời thầu, có 22 lô 
nằm trên Biển Ðông, vùng biển mà Việt Nam tuyên bố 
có chủ quyền 

Theo Bloomberg, có một địa điểm trong số các lô trên 
gọi là 65/12 rất gần lô 65/24 của Việt Nam. Lô này chỉ 
cách quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt 
Nam khoảng 1 hải lý. Cách đây hơn 3 tháng, ngày 23 
tháng 6, 2012, CNOOC loan báo mở thầu quốc tế tại 
9 lô thuộc các khu vực Trung Kiến Nam (Zhongjianan) 
(tức khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn của Việt Nam), 

Giữa lúc tiến trình chuyển giao trách nhiệm tại 
Afghanistan không thể dừng được, tình hình ở quốc gia 
này thêm bất ổn. Một xe vận tải bị bom thả trúng tại 
Kandahar, thành phố lớn nhất về phía Nam Kabul, 
Afghanistan. (Hình: Ahmad Khalid/AP) 
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Vạn An (Wan'an) và (Nam Vi Tây (Namweixi) thuộc 
khu vực bồn trũng Tƣ Chính Vũng Mây của Việt 
Nam). 

Hành động của Trung Quốc đƣợc xem nhƣ thách đố 
Việt Nam sau khi Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật 
Biển. 

 

 

 

 

 

 

 

Dƣờng nhƣ ngay lập tức, hành động của Trung Quốc 
làm dấy lên làn sóng phản đối từ phía Việt Nam, trong 
đó có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bá 
quyền ở Hà Nội. 

Việt Nam đang khai thác một số mỏ dầu và mỏ khí đốt 
ở khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn suốt từ nhiều năm 
qua, nay Bắc Kinh ngang ngƣợc loan báo chen tới 
khai thác. 

Hồi tháng 3 năm 2012, Việt Nam đã phản đối Trung 
Quốc loan báo chuẩn bị dò tìm dầu khí ở khu vực 
quần đảo Hoàng Sa. 

Dù có đóng đƣợc một dàn khoan tìm kiếm ở độ sâu 
tới 3,000 m, Trung Quốc hiện vẫn còn phải tùy thuộc 
phần lớn vào các công ty chuyên về khoan tìm dƣới 
lòng biển của các đối tác ngoại quốc nhƣ Husky 
Energy Inc. (Canada), Chevron Corp. (Mỹ), BG (Anh 
quốc).Năm ngoái, Eni SpA, một công ty của Ý thỏa 
thuận với CNOOC khoan dò dầu khí ở phía Nam 
Hồng Kông khoảng 400km. 

Theo ƣớc lƣợng, tiềm năng dầu khí dƣới lòng biển ở 
khu vực Biển Ðông (Trung Quốc gọi là Nam Hải) rất 
lớn, khoảng 213 tỉ thùng dầu và 266 ngàn tỉ m3 khí 
đốt. Ðây là lý do chính giải thích tại sao Bắc Kinh vô 
cùng hung hăng đòi chiếm phần lớn diện tích Biển 
Ðông trong khi đất nƣớc của họ nằm hoàn toàn ở 
phía Bắc. (KN) 

Ngoại Trưởng Clinton sẽ bàn về căng 
thẳng ở Biển Ðông 

WASHINGTON (AP) - Ngoại Trƣởng Hillary Rodham 
Clinton sẽ bàn về căng thẳng ở Biển Ðông, trong 
chuyến viếng thăm vùng Châu Á Thái Bình Dƣơng, 

gồm cả các chặng dừng chân tại Trung Quốc và Nga, 
theo loan báo của Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Ba 28 
tháng 8 vừa qua. Chuyến công du của bà gồm việc 
ghé lại sáu nƣớc, cho thấy chính phủ Obama đặt 
trọng tâm nhiều hơn đến Châu Á, một khu vực đang 
trỗi dậy về kinh tế, đồng thời lại muốn mở rộng quan 
hệ với Hoa Kỳ. 

Bà Clinton bắt đầu ở đảo Cook, nơi bà sẽ hội đàm với 
các lãnh tụ của các đảo trên Thái Bình Dƣơng . Sau 
đó bà sẽ bay qua Indonesia, Trung Quốc, Brunei, và 
trở thành ngoại trƣởng đầu tiên của Mỹ ghé đến Ðông 
Timor. 

Nữ phát ngôn viên Victoria Nuland nói rằng, bà mong 
rằng vấn đề Biển Ðông, nơi sáu nƣớc ở Ðông Nam Á 
có nhận chủ quyền biển đảo, sẽ đƣợc đề cập đến 
trong nhiều chặng dừng chân. Mặc dù không có tranh 
chấp, Indonesia đi tiên phong trong các nƣớc Ðông 
Nam Á với nỗ lực cùng Trung Quốc thực hiện qui tắc 
ứng xử để dàn xếp các tranh chấp. 

Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Nuland tuyên bố: 
“Chúng tôi không muốn nhìn thấy những tranh cãi ở 
Biển Ðông hay ở nơi nào khác đƣợc giải quyết bằng 
hình thức đe dọa hay bằng võ lực. Chúng tôi muốn 
vấn đề đƣợc giải quyết trên bàn thƣơng thuyết.” 

Hoa Kỳ tuy không nhận chủ quyền nào ở đây nhƣng 
nói rằng Mỹ có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì 
hòa bình và ổn định.  

Hoa Kỳ ủng hộ ý định của các nƣớc Ðông Nam Á 
muốn thảo luận đa phƣơng với Trung Quốc, đồng 
thời chỉ trích Trung Quốc gần đây vừa thiết lập các cơ 
sở hành chánh và quân sự trên một đảo ở Biển Ðông. 
(TP) 

Lãnh đạo đối lập Syria chỉ trích Mỹ 

BEIRUT (AP) - Nhân vật đứng đầu tổ chức đối lập 
chính ở Syria đang tranh đấu để lật đổ chế độ Tổng 
Thống Bashar Assad vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ hôm 
Thứ Ba 28/08/2012, vì có một số giới chức ở 
Washington cho rằng hiện còn quá sớm để nói đến 
việc có chính phủ chuyển tiếp ở Syria. 

 

 

Một giàn khoan dầu khí của Việt Nam trên Biển Ðông. 
(Hình: VNN) 

 

Một người dân Syria đứng gần một chiếc xe bốc cháy vì bị 
pháo kích ở Kfarnebel, Idlib thuộc miền Bắc Syria hôm Thứ 
Ba. (Hình: AP Photo) 
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Lời phát biểu này đƣợc đƣa ra cùng ngày có vụ nổ xe 
bom ở khu ngoại ô thủ đô Damascus, làm thiệt mạng 
12 ngƣời, theo tin cơ quan truyền thông nhà nƣớc 
Syria. 

Phía đối lập cũng nói rằng một cuộc không tập của 
chế độ Assa tại thị trấn Kfar Nabl ở Idlib làm thiệt 
mạng ít nhất 13 ngƣời trong khi các cuộc giao tranh 
diễn ra trên toàn quốc. 

 Các nỗ lực ngoại giao quốc tế cho đến nay không 
thành công trong việc chấm dứt tình trạng đổ máu. 
Nhân vật lãnh đạo tổ chức mang tên Hội Ðồng Quốc 
Gia Syria (Syrian National Council SNC) kêu gọi Mỹ 
và các quốc gia khác hãy có hành động quyết liệt thay 
vì chỉ chê trách phía đối lập là chia rẽ. 

Ông Abdellbaset Sieda có phản ứng về thái độ của 
Mỹ trƣớc nhận định của Tổng Thống Pháp Francois 
Hollande rằng phía đối lập Syria nên thành lập chính 
phủ lâm thời và hứa rằng Pháp sẽ công nhận chính 
phủ này. 

Lời tuyên bố của ông Hollande bị các giới chức Mỹ 
nhanh chóng bác bỏ, cho rằng quá sớm để nói đến 
chính phủ lâm thời khi mà các nhóm đối lập Syria vẫn 
còn chia rẽ với nhau và không đồng ý đƣợc ngay cả 
một kế hoạch chuyển tiếp. (V.Giang) 

Tin Việt Nam 

Thân nhân 17 thanh niên Công Giáo 
biểu tình đòi thả người 

(NV) - Hôm 27 tháng 8, hơn 30 ngƣời là thân nhân 
của 17 thanh niên Công Giáo Giáo Phận Vinh đã kéo 
lên Hà Nội biểu tình tuần hành kêu gọi nhà cầm 
quyền Việt Nam thả con em của họ. 
Các thanh niên Công Giáo này bị bắt vào khoảng 
tháng 8 năm 2011. Cho đến nay, 4 trong số 17 ngƣời 
đã bị đƣa ra tòa xét xử với những bản án nặng nề. 
Còn lại 13 ngƣời vẫn đang tiếp tục bị giam giữ không 
đƣa ra xét xử. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Theo trang mạng 'VRNs' đoàn ngƣời mặc những 
chiếc áo in hình của những anh em bị bắt trong năm 
2011 vừa qua và lời kêu gọi trả tự do cho con em họ 
với những khẩu hiệu “Anh tôi vô tội”, “Cháu tôi vô tội” 
và “Con tôi vô tội”... 
“Họ đi tuần hành và tập họp trƣớc văn phòng chính 
phủ, đối diện với công viên Mai Văn Thƣởng vào lúc 8 
giờ 30 sáng.” 
 
Tin cho hay, sau hơn 2 tiếng tuần hành, cuộc biểu 
tình đã bị đàn áp thô bạo bởi lực lƣợng công an Hà 
Nội thông qua đám tay sai mặc thƣờng phục. 
Có tin nói rằng trong quá trình xô xát bắt ngƣời, mẹ 
của anh Nguyễn Văn Duyệt đã bị công an đánh bất 
tỉnh, sau đó tiếp tục bị áp giải lên xe chở đi. 
“Công an đàn áp và „khiêng‟ lên xe chở đến Văn 
phòng Quốc Hội. Tại đây những ngƣời dân quê mùa 
lại gặp những nhiêu khê khác. Công an bảo vệ cơ 
quan đại biểu nhân dân chận trƣớc cổng và đòi dân 
phải có giấy giới thiệu.” 
 
Vẫn theo trang mạng 'VRNs', “Sau khi họ bị đƣa về số 
1 Ngô Thì Nhậm đã đƣợc bà con giáo dân Thái Hà 
đem đồ ăn trƣa đến cho họ. Sau nhiều giờ chờ đợi tại 
Văn phòng Thanh tra Chính phủ, họ cử ngƣời ra báo 
với bà con rằng không tiếp nhận đơn kiến nghị của 17 
gia đình.” 
 
“Cả một buổi chiều chờ đợi kết quả là những lá đơn, 
những lời tâm huyết của những ngƣời giáo dân yêu 
chuộng công lý-hòa bình bị từ chối thẳng thừng.” 
Một trong số những ngƣời tham gia tuần hành là ông 
Chu Văn Nghiêm, thân phụ của sinh viên Chu Mạnh 
Sơn, nói với RFI, rằng “Ðến 5 giờ chiều ngày 27 
tháng 8 năm 2012, mọi ngƣời phải ra về. Văn phòng 
Quốc Hội từ chối nhận đơn kiện với lý do „khó có thể 
giải quyết đơn kiện tập thể.‟” 
 
Hiện nay, tất cả mọi ngƣời đã bị áp giải vào Văn 
phòng Thanh tra Chính phủ tại Hà Ðông. Tuy nhiên, 
tất cả đã bỏ ra ngoài không làm việc để phản đối hành 
vi bắt ngƣời thô bạo. 
 
Tin cho hay, trƣớc đó, vào tối 26 tháng 8, tại hai nhà 
thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội và Sài Gòn đã tổ 
chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình. Ðại 
diện gia đình của 17 thanh niên Công Giáo cũng có 
mặt để cầu nguyện cho ngƣời thân đang bị bắt giam 
phi pháp. (K.N.) 
 

Ðại sứ Mỹ đến thăm Đức Tăng thống 
Thích Quảng Độ  
 
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear, ngày 
17/8 đã đến Thanh Minh Thiền Viện thăm ngƣời đứng 
đầu một giáo hội Phật giáo không đƣợc chính quyền 
Hà Nội công nhận. 
 
Trọng tâm của cuộc trao đổi giữa Đức Tăng Thống 
Thích Quảng Độ, ngƣời từng đƣợc đề cử Giải Nobel Thân nhân các thanh niên Công Giáo Giáo Phận Vinh  

biểu tình tuần hành trên đường phố Hà Nội. (Hình: VRNs) 
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Hòa Bình, với Ðại sứ David Shear nhân dịp này bao 
gồm vấn đề tranh chấp Biển Đông và thực trạng các 
sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống Nhất liên tục bị chính quyền Việt Nam đàn áp, 
sách nhiễu. 
 
Ông Võ Văn Ái, ngƣời phát ngôn của Cơ quan thông 
tin và phát ngôn của Viện Hóa Đạo thuộc Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cho VOA Việt ngữ 
biết thêm chi tiết: 
 
“Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trình bày về hiện 
trạng bi đát của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
Nhất suốt 37 năm qua dưới sự đàn áp của nhà cầm 
quyền cộng sản. Đức Tăng Thống nói với ông Đại sứ 
rằng Giáo hội vẫn tiếp tục vận động cho sự phục hồi 
quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội và nhân quyền-
dân chủ Việt Nam vì bao lâu nhân quyền chưa được 
tôn trọng và chưa có một chế độ dân chủ đa nguyên 
thì đất nước không thể phát triển được đặc biệt trong 
tình trạng hiện nay trước sức xâm lăng của Trung 
Quốc. Chính vì vậy, Đức Tăng thống có đề cập với 
ông đại sứ Shear về tình hình Biển Đông. 
 
 Ngài tin rằng Hoa Kỳ là siêu cường độc nhất có thể 
giúp Việt Nam thoát được nạn xâm lăng này và yêu 
cầu Hoa Kỳ hãy lên tiếng và có hành động cụ thể giúp 
cho nhân dân Việt Nam.” 
 
Ngƣời phát ngôn này cho biết trong cuộc gặp, Đức 
Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng đã trao cho đại sứ 
Mỹ tại Việt Nam một bản giác thƣ nêu rõ lịch sử và 
tình hình bị đàn áp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống Nhất. 
 
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị đại sứ Mỹ tới 
Thanh Minh Thiền Viện kể từ năm 2007 tới nay sau 
các cuộc thăm gặp giữa cựu đại sứ Raymond 
Burghardt với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. 
Cùng ngày 17/8, đại sứ David Shear cũng thăm gặp 
một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng khác của 
Việt Nam là bác sỹ Nguyễn Đan Quế, ngƣời sáng lập 
và là chủ tịch của Phong trào Nhân quyền phi bạo lực 
ở Việt Nam, ứng viên giải Nobel Hòa bình năm 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Từ trái: Nick Snyder, Viên chức Chính trị của Lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại Sài gòn, Kathleen Peoples, Viên chức Chính trị của Lãnh 
sự quán Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và 
Thượng tọa Thích Quảng Độ, Lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất  (Ảnh: vietnam.usembassy.gov) 

 

Các cuộc gặp này diễn ra sau khi một số dân biểu Mỹ 
đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos 
thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf, kêu gọi 
chính quyền của Tổng thống Barack Obama cách 
chức đại sứ David Shear với tố cáo rằng ông Shear 
đã thất bại trong sứ mạng cổ võ nhân quyền cho Việt 
Nam. 
 

Tranh đoạt quyền lực trên con  
thuyền kinh tế chơi vơi 
 
“Chƣa bao giờ xã hội Việt Nam đối diện với nhiều 
chuyển biến đến thế, những chuyển biến làm yếu đi 
nền lãnh đạo của đảng Cộng sản và đe doạ toàn bộ 
chế độ chính trị”. Một cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam 
nói với AFP.  
Công chúng mất niềm tin 
“Một số người lãnh đạo Đảng mất kiên nhẫn. Họ cảm 
thấy nay là lúc phải hành động để loại trừ những mối 
đe doạ đó, hầu chiếm lại lòng tin của quần chúng” Vị 
đại biểu nói tiếp. 
Việc bắt giam những “tỷ phú ngân hàng” hàng đầu tại 
Việt Nam phản ảnh cuộc tranh chấp quyền lực giữa 
những ngƣời Cộng Sản cai trị, mà đề tài là câu hỏi 
“làm cách nào giải quyết những vấn đề kinh tế ngày 
càng sâu nặng. Giới chuyên môn nêu nhận định 
trên.    
Nhà tỷ phú thích khoa trƣơng Nguyễn Đức Kiên có cổ 
phần trong nhiều cơ sở tài chính lớn nhất của Việt 
Nam và là ngƣời sáng lập Asia Commercial Bank hay 
ACB, Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần châu Á.  Ông 
bị bắt giữ hôm thứ hai. Sau đó ba ngày nguyên tổng 
giám đốc ACB cũng theo chân ông Kiên vào chốn 
giam cầm. 
Việc bắt giữ về những tội kinh tế không đƣợc nói rõ 
đã gây hoảng loạn cho thị trƣờng, quét đi 5 tỉ đô la trị 
giá của thị trƣờng chứng khoán, châm ngòi một trân 
“tháo chạy” khi các trƣơng chủ ký thác ùn ùn kéo 
nhau vội vã rút hằng trăm triệu đô la ra khỏi ACB.( 
Việt Long- lƣợc dịch bài của AFP)  
 

Hạ thủy tàu ngầm đầu tiên của VN  
 

 
 
Nhà máy đóng tàu Admiralteisky thực hiện hợp đồng 
cho Việt Nam 
Nhà sản xuất của Nga chính thức hạ thủy chiếc tàu 
ngầm lớp Kilo đầu tiên trong loạt sáu chiếc Việt Nam 
đặt mua. 

http://www.voatiengviet.com/content/my-tai-khang-dinh-lap-truong-ve-nhan-quyen-va-dan-chu-hoa-viet-nam/1490733.html
http://www.voatiengviet.com/content/them-3-dan-bieu-ung-ho-keu-goi-cach-chuc-dai-su-my-tai-vietnam/1446747.html
http://www.voatiengviet.com/content/them-3-dan-bieu-ung-ho-keu-goi-cach-chuc-dai-su-my-tai-vietnam/1446747.html
http://www.voatiengviet.com/content/dan-bieu-frank-wolf-yeu-cau-cach-chuc-dai-su-my-tai-vietnam/1381865.html
http://www.voatiengviet.com/content/dan-bieu-frank-wolf-yeu-cau-cach-chuc-dai-su-my-tai-vietnam/1381865.html
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Bộ phận báo chí của Công ty Cổ phần Nhà máy đóng 
tàu Admiralteisky loan báo hôm thứ Ba 28/8 rằng nhà 
máy này sẽ hạ thủy tàu ngầm Project 636 trong ngày. 
Sau khi hạ thủy, chiếc tàu ngầm này sẽ đƣợc thử 
nghiệm để chuyển cho Việt Nam "vào mùa xuân năm 
2013". 
Cuối năm 2009, Nga và Việt Nam đã ký một hợp đồng 
cung cấp sáu tàu ngầm Project 636 "Kilo" dùng cả 
dầu diesel và điện năng, trị giá khoảng 2 tỷ đôla, cho 
Việt Nam. 
Cũng theo bộ phận báo chí của nhà máy này, trong 
tháng Tám vừa qua, Nhà máy đóng tàu Admiralteisky 
đã ký kết với tập đoàn bảo hiểm SOGAZ một hợp 
đồng bảo hiểm cho loạt sáu tàu ngầm Project 636 của 
Việt Nam với giá trị bảo hiểm là 2 tỷ đôla. 
Hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực cho đến tháng 
9/2016 và bao gồm "các lần hạ thủy tàu ngầm, thực 
hiện neo đậu, thử nghiệm tại nhà máy sản xuất và 
kiểm tra cấp nhà nƣớc, đồng thời bao gồm cả việc 
thực hành các thao tác trên tàu và vận chuyển cho tới 
khi chuyển giao cho khách hàng". 
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Đầy tớ nhân dân  
 CHÂN DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN' 
 
Ngạo mạn, dâm ô chính là Lê Duẩn  
Già mà lắm con là lão Đỗ Mười 
Mưu mô quỷ quyệt là Lê Đức Anh  
Nhẫn nhục sống lâu là Võ Nguyên Giáp 
Chưa nói đã cười là Nguyễn Minh Triết 
* 
Giả danh Mác xít là Lê Khả Phiêu 
Tham nhũng đớn hèn là cậu y tá (NguyễnTấn 
Dũng) 
Ác thú lộng hành là Nguyễn Văn Hưởng 
Gian manh, trí trá là Nguyễn Sinh Hùng 
Cái gì cũng nhặt là Tô Huy Rứa 
* 
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân 
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh 
Thức thời, né tránh là Nguyễn Hải Chuyền 
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ 
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng 
* 
Định hướng tối tăm là Nguyễn Phú Trọng 
Ghét trung yêu nịnh là Lê Hồng Anh 
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận 
Quen đánh giặc miệng là Trương Tấn Sang 
Hán tặc chính danh là Hoàng Trung Hải 
* 
Thầy gét bạn khinh là Hồ Đức Việt 
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh  
Đổi trắng thay đen là Trương Vĩnh Trọng  
Triệt suy phù thịnh là Trần Đình Hoan  
Đã dốt lại tham là Lê Thanh Hải 
*  
Ăn vụng nói dại là Đinh Thế Huynh 
Cạn nghĩa cạn tình chính là Tô Lâm 
Juda phản chúa là Nguyễn Đức Tri 
Tình duyên lận đận là chị Kim Ngân  
Vừa béo vừa dâm là Tòng Thị Phóng 
*  
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh  
Lên chức nhờ cha là Nguyễn Thanh Nghị  
Mặt người dạ thú là Phạm Quý Ngọ 
Tính tình ba phải là Phạm Gia Khiêm  
Chưa từng thanh liêm là Nguyễn Thế Thảo 
*  
Ăn tiền tàn bạo là Nguyễn Đức Nhanh  
Chạy trốn an toàn là Dương Chí Dũng  
Nghìn tỉ tham nhũng là Vinashin 
„Bà con‟ Thủ Tướng là Phạm Thanh Bình  
Ngậm thị ăn tiền là Vũ Huy Hoàng 
* 
Xôi thịt mê gái là Trịnh Đình Dũng 
Lừa thầy phản bạn là Trương Hòa Bình 
Cướp, Giết la làng là Thống đốc Bình 
Ăn no kín tiếng là Cao Đức Phát 
Móc ngoặc đi đêm là Ngô Xuân Dụ 
 

Trích http://quanlambao.blogspot.nl 
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THẦM LẶNG 
Doãn Kim Khánh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một đời thầm lặng mẹ theo bố. 
 
Tháng 9 năm 1954 mẹ theo bố vào Nam. Trƣớc đó bố 
hoạt động ngang dọc, sáng ngời lý tƣởng rồi ê chề 
thất vọng. Quyết định vào Nam là của bố, mẹ chỉ bế 
hai con và dắt cô em chồng 17 tuổi theo. Trong Nam, 
bố tƣng bừng thi thố tài năng, tay phấn tay bút. Mẹ 
thầm lặng ở nhà nuôi dạy con và chăm chút em. Dân 
số con từ hai tăng thành tám. Tám con tám tính, có 
lúc hƣ lúc ngoan; mẹ theo từng bƣớc, khen chê mắng 
mỏ. Cô em chồng tốt nghiệp đại học, chuẩn bị lên xe 
hoa, mẹ lo toan chuyện cƣới hỏi. Bố vất vả bên ngoài, 
về nhà chỉ cần đảo mắt nhìn là thấy mọi sự tƣơm tất. 
 Ra đƣờng, các con đƣợc gọi là “con bố”, em là “em 
anh”, không ai biết có một nhân vật thầm lặng đã làm 
nên những con ngƣời ấy. 
 
Vào những năm thăng tiến trong cả hai nghề dạy và 
viết, bố hay mời khách về nhà đãi đằng. Mẹ tiếp 
khách lịch thiệp, rồi rút về hậu trƣờng trổ tài nấu 

nƣớng. Trƣớc khi ra về các bác bao giờ cũng chào 
“bà chủ” trong tiếng cƣời hỉ hả “Cám ơn chị cho một 
bữa ngon quá.” Thỉnh thoảng có những vị khách nữ, 
khen thức ăn và khen cả ông chủ. Tôi còn nhớ có 
ngƣời còn nói rất chân tình với mẹ: “Chồng em mà 
đƣợc một phần của anh thì em chết cũng hả.” Hình 
nhƣ mẹ đón nhận lời nói ấy nhƣ một sự khen tặng 
cho chính mình. 
 
Rồi chính sự miền Nam nóng bỏng; ngòi bút bố cũng 
nóng theo. Các bạn bố đến chơi chỉ bàn chuyện cộng 
sản và quốc gia. Mẹ không mấy quan  tâm đến 
“chuyện các ông”, nhƣng khi bố đi Mỹ du học, mẹ ở 
nhà điều hành việc bán sách thật tháo vát. Khoảng 
hai tuần một lần, mẹ đi xích lô đến trung tâm Saigon, 
rảo một vòng các tiệm sách để xem họ cần thêm sách 
nào. Sau đó mẹ cột sách thành từng chồng và “đáp” 
một chuyến xích lô khác để giao sách. Tôi hay mân 
mê những sợi giây đƣợc cột chắc nịch, suýt xoa: “Sao 
mẹ cột chặt hay thế?”  
Thế rồi chính sự miền Nam đến hồi kết thúc. Con 
ngƣời không chính trị của bố lại một lần nữa ê chề. 
Ngày công an đến bắt bố đi, mẹ con bàng hoàng nhìn 
nhau. Các con chƣa đứa nào đến tuổi kiếm tiền. Mẹ 
xƣa nay thầm lặng trong vai “nội tƣớng”, giờ miễn 
cƣỡng ra quân. Tiền dành dụm của gia đình không 
đáng kể. Có tám miệng để nuôi, có bố nhục nhằn 

trong lao tù đợi tiếp tế. Mẹ vụng về tìm kế sinh nhai. 
Thoạt tiên mẹ nấu khoai mì trộn với dừa và vừng, rồi 
để vào rổ cùng với một ít lá gói. Tôi băn khoăn hỏi: 

“ Mẹ nghĩ có bán đƣợc không?” 
“Mẹ không biết, cứ mang ra chỗ trƣờng học xem sao.” 
Nhìn dáng mẹ lom khom ôm rổ, đầu đội xụp cái nón 
lá, tôi thƣơng mẹ khôn tả. Chỉ nửa tiếng sau tôi đã 
thấy mẹ trở về. Rổ khoai mì vẫn còn nguyên, mẹ 
ngƣợng ngập giải thích: 

“Hình nhƣ hôm nay lễ gì đó, học trò nghỉ con ạ.” 

Rồi mẹ lại xoay sang nghề bán thuốc lá. Mẹ mua lại 
của ai đó một thùng đựng thuốc lá để bầy bán. Mẹ 
nghe ai mách bảo, chọn một địa điểm khá xa nhà rồi 
lụi hụi dọn hàng vô, dọn hàng ra mỗi ngày. Nghề này 
kéo dài đƣợc vài tháng. Mẹ kể cũng có một số khách 
quen, nhƣng toàn mua thuốc lá lẻ. Hôm nào có khách 
“xộp” mua nguyên bao thì mẹ về khoe ngay. Cũng 
may thuốc lá không thiu nên khi “giải nghệ” mẹ chỉ lỗ 
cái thùng bầy hàng. 

Mẹ rút về “bản dinh” là căn nhà ở cuối hẻm, tiếp tục 
nhìn quanh, tìm một lối thoát. Hàng xóm chung quanh 
phần lớn là những ngƣời lao động. Họ nhƣ những 
đàn kiến chăm chỉ cần cù, 4 giờ sáng đã lục đục, 
ngƣời chuẩn bị hàng họ ra chợ, kẻ kéo xe ba bánh 
hoặc xích lô ra tìm khách. Suốt mƣời mấy năm qua 
họ nhìn gia đình chúng tôi, gia đình “ông giáo”, nhƣ từ 
một thế giới khác, kính trọng nhƣng xa cách. Nay 
“ông giáo” đi tù, “bà giáo” hay xuất hiện ngoài ngõ, có 
lẽ họ cảm thấy gần gủi hơn. Một hôm, chị bán sƣơng 
xâm ở đối diện nhà qua hỏi thăm “ông giáo”. Thấy cái 
máy giặt vẫn còn chạy đƣợc, chị trầm trồ: “Giặt máy 
tiện quá bác há!”, rồi nảy ý “Tụi con ngày nào cũng có 
cả núi quần áo dơ. Bác bỏ máy giặt dùm, tụi con trả 
tiền. Bác chịu không?”  Lời đề nghị thẳng thừng, 
không rào đón. Mẹ xăng xái nhận lời. Kể từ đó, mổi 
tuần khoảng hai lần, mẹ nhận một thau quần áo cáu 
bẩn, bốc đủ loại mùi khai, tanh, nồng. Mẹ đích thân xả 
qua một nƣớc, rồi múc nƣớc từ hồ chứa vào máy 
giặt, bỏ xà bông và bắt đầu cho chạy máy. Cái máy cổ 
lỗ sĩ, chạy ì ạch nhƣng nhờ nó mà mẹ kí cóp đƣợc 
chút tiền chợ. 

Ít lâu sau, cũng chị hàng xóm đó lại sáng thêm một ý 
nữa: 

“Con bé nhà con nay biết bò rồi, con không dám thả 
nữa. Bác nhận không, con gửi nó mỗi ngày từ sáng 
tới chiều. Con trả tiền bác.” 

Thế là sự nghiệp nhà trẻ của mẹ bắt đầu. Mẹ dọn căn 
gác gỗ cho quang, có chỗ treo võng, có cửa ngăn ở 
đầu cầu thang. Cả ngày mẹ loay hoay bận bịu pha 
sữa, đút ăn, lau chùi những bãi nƣớc đái. Đƣợc ít lâu, 
chị bán trái cây ở cuối hẻm chạy qua nhà tôi, nói: 

“Bác coi thêm con Đào nhà con nha. Con mang cái 
võng qua mắc cạnh cái võng của con Thủy.” 

Hai võng đong đƣa một lúc, cháo sữa đút liền tay 
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hơn, căn gác bừa bộn hơn. Sau đó lại thêm một 
thằng cu nữa. Mẹ tay năm tay mƣời, làm việc thoăn 
thoắt. Cũng công việc quen thuộc ấy, ngày xƣa làm 
cho con, nay làm kế sinh nhai, nuôi đủ tám con với 
một chồng. Mẹ không còn thầm lặng nữa. Mẹ lớn 
tiếng điều khiển tám quân sĩ, cần roi có roi, cần lời 
ngọt có lời ngọt. Riêng chúng tôi vẫn nhớ ơn những 
ngƣời lao động đã giúp chúng tôi sinh sống những 
ngày khốn khó đó.  

Nhƣng sau những giờ ban ngày ồn ào náo động là 
những đêm tối trầm ngâm lo lắng. Nỗi bận tâm không 
rời của mẹ là chuyện thăm nuôi bố. Mỗi ngày mẹ nghĩ 
ra một món, làm dần vào buổi tối, nay muối vừng, mai 
mắm ruốc, mốt bánh mì khô. Mẹ để sẵn một giỏ lớn 
trong góc bếp và chất dần đồ thăm nuôi trong đó. Khi 
giỏ đầy là ngày thăm nuôi sắp tới. Thuở ấy bố bị giam 
ở núi đồi Pleiku, muốn lên đến đó phải mất hai ngày 
đƣờng và nhiều giờ chầu chực xe đò. Mỗi lần thăm 
nuôi, hoặc mẹ, hoặc một đứa con đƣợc chỉ định đi. 
Con trƣởng nữ hay đƣợc đi nhất vì nó tháo vát và 
nhanh trí, thằng thứ nam cũng đƣơc nhiều lần “tín 
nhiệm”; mẹ nói nó nhỏ tuổi nhƣng đạo mạo, đỡ đần 
mẹ đƣợc. Con thằng trƣởng nam đúng tuổi đi “bộ 
đội”, mẹ ra lệnh ở nhà. Có lần mẹ đi về, mặt thất thần. 
Các con hỏi chuyện thì mẹ chỉ buông hai chữ “biệt 
giam”. Biệt giam thì bị trừng phạt không đƣợc thăm 
nuôi. Tôi thảng thốt hỏi: 

“Đồ thăm nuôi đâu hết rồi mẹ?” 
“Mẹ phải năn nỉ. Cuối cùng họ hứa chuyển đồ ăn cho 
bố.” 
“Mẹ nghĩ họ sẽ chuyển không?” 
“Họ hẳn sẽ ăn bớt, nhƣng nếu mẹ mang về thì phần 
bố đói còn chắc chắn hơn nữa.” 
Mẹ ngày nào thầm lặng, nay thực tế và quyết đoán 
nhƣ thế. 
 
Ngày bố đƣợc thả đợt 1, nhà trẻ của “bà giáo” vẫn 
còn hoạt động. Mẹ hƣớng dẫn bố đu võng khi các bé 
ngủ. Mẹ cũng dặn bố thƣờng xuyên lau chùi gác và 
bỏ giặt tã dơ. Bố một mực nghe lời. Tƣởng nhƣ cờ đã 
chuyền sang mẹ một cách êm thắm… 

Tuy nhiên, mẹ không thể ngăn đƣợc bố lân la cầm lại 
cây bút. Thời gian này là lúc họ hàng ngoài Bắc vào 
chơi nhiều. Bên ngoại có cậu tôi làm đến chức thứ 
trƣởng; cậu kể rằng lúc còn sống, ông ngoại (một nhà 
thơ cách mạng) phiền lòng vì sự nghiệp văn chƣơng 
của thằng con rể. Bên nội có chú tôi - một nhạc sĩ 
cách mạng- chú biết ngòi bút đang thôi thúc bố và đã 
từng rít lên giữa hai hàm răng: 

“Trời ạ! Đã chửi vào mặt ngƣời ta, không xin lỗi thì 
chớ lại cón nhổ thêm một bãi nƣớc bọt! Lần này mà 
vào tù nữa thì mọt gông.”  . 

Mấy mẹ con chết lặng trƣớc viễn tƣợng “mọt gông”. 
Bố không màng đến điều này, vẫn miệt mài gõ máy 
đánh chữ. Đêm khuya thanh vắng tiếng gõ càng vang 
mồn một. Vài lần mẹ can ngăn, có lần mẹ giận dữ 
buộc tội: 

“Ông chỉ biết lý tƣởng của mình, không biết thƣơng 
vợ con.” 

Vài tuần sau, chị hàng xóm đối diện nhà chạy sang xì 
xào với mẹ: 
“Công an đặt ngƣời ở bên nhà con đó bác, họ theo 
dõi bác trai.” 
 
Mẹ lại thử can thiệp, nhƣng đã quá trễ. Bố bị bắt lần 
thứ hai năm 1984. Lần thứ hai bị bắt, bố bình tĩnh đợi 
công an lục lọi tung nhà. Trƣớc khi bắt đi, họ chụp 
hình bố với nhiều tang chứng chung quanh. Trong 
hình  bố ngẩng cao đầu trông rất ngạo nghễ. Nhiều 
năm sau, bố vẫn còn đƣợc nhắc tới với hình ảnh này. 
Không ai biết đến ngƣời đàn bà thầm lặng bị bỏ lại 
đằng sau. Sau biến cố thứ hai này, mẹ phải đối phó 
thêm với nhiều khó khăn loại khác, điển hình là những 
giấy gọi gia đình ra dự phiền tòa xử bố. Gọi rồi hoãn, 
rồi lại gọi lại hoãn. Mỗi lần nhƣ vậy cả nhà lại bấn loại 
tâm trí, lo cho mạng sống của bố. Riêng mẹ thì vừa lo 
vừa soạn thêm một số thức ăn thăm nuôi. Mẹ thực tế 
là thế đó. 

Sau khi bố bị gọi án 10 năm tù, cuộc sống của mẹ 
không còn những bất ngờ khủng khiếp, chỉ còn những 
đen tối và tù túng đều đặn. Tƣởng là dễ chịu hơn, 
nhƣng thực ra nó gậm nhấm tâm thức, tích lũy buồn 
bực chỉ đợi cơ hội bùng nổ. Hết ngày này qua tháng 
nọ mẹ lầm lũi chuẩn bị đồ thăm nuôi, từng món ăn 
thức uống, từng vật dụng hằng ngày. Các con lần 
lƣợt trƣởng thành, đứa nào cũng có bạn bè và những 
sinh hoạt riêng. Chuyện thăm nuôi bố và lòng thƣơng 
bố quan trọng lắm, những cũng chỉ là một phần trong 
những cái quan trọng khác trong đời. Chỉ đối với mẹ, 
những thứ ấy mới là tất cả, độc tôn choán ngập tâm 
hồn mẹ. Mẹ hẳn có những lúc thấy tức tƣởi và cô đơn 
mà các con nào hay biết. Có vài lần chúng tôi lỡ một 
lời nói hoặc cử chỉ không vừa ý mẹ, me òa khóc tu tu, 
lớn tiếng kể lể, tuôn trào nhƣ một giòng lũ không ngăn 
đƣợc. Lúc ấy chúng tôi mới choàng tỉnh. 

Ngày mãn hạn tù về, bố bình an nhƣ một thiền sƣ, để 
lại sau lƣng hết cả những thăng trầm của quá khứ. 
Rồi bố mẹ sang Mỹ ở Houston sống cùng cậu trƣởng 
nam. Mẹ bận bịu với cháu nội, nhƣng không quên 
nhắc ông nội đi tắm và bao giờ cũng nặn kem đánh 
răng vào bàn chải cho ông mỗi tối. Thỉnh thoảng giao 
tiếp với họ hàng và bạn bè, mẹ lại phải đỡ lời cho bố, 
khi bố cứ mỉm cƣời mà không nói năng chi. Thƣ viết 
về cho con cháu ở VIệt Nam, ai cũng nói mẹ viết hay 
hơn ông nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Lúc đó chắc mẹ 
nghĩ thầm rằng: “bởi vì mẹ là con của ông Tú Mỡ mà!” 

Nhƣ thế đƣợc mƣời năm thì mẹ ngã bệnh. Hôm nay, 
ở giai đoạn cuối của căn bệnh Alzheimer, mẹ nằm bất 
động một chỗ và không nói đƣợc nữa. Nhƣng mẹ vẫn 
đƣa mắt nhìn bố mỗi lần bố ra vào trong phòng. Hôm 
nào bố vắng nhà vài ngày thì mẹ nhìn con trai, mắt dò 
hỏi lo lắng. Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên 
tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dƣới mắt bố 
con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa 
sáng. 



         Việt Nam Nguyệt San • 251 • 9.2012                                                                                                                              27 
 

Chuyện Một Người Vợ Hiền 

Doãn Quốc Sỹ                    

 

 
 Cô Trang còn độc thân có một cô bạn đã có chồng 

đƣợc hai năm nhƣng vẫn chƣa có con, Trang vẫn gọi 
là “cô bạn hiền” là thấy tính tình hiền, giọng nói hiền, 
nụ cƣời hiền… thì gọi là bạn hiền! Hồn nhiên vậy thôi, 
chƣa bao giờ Trang tự vấn vì sao, vì những đức tính 
vƣợt trội nào mà mình lại mệnh danh bạn là “cô bạn 
hiền”. 
 
Một ngày kia nhân dịp công việc xong xuôi, trên 
đƣờng về chợt nhớ tới bạn, Trang bèn rẽ ngay theo 
con đƣờng đƣa đến nhà bạn. 
Tới nơi, Trang vừa gõ cửa tiếng bạn bên trong đã 
vang ra: 
- Cứ vào! 
Trang mở cửa thấy bạn đang ngồi trên chiếc ghế kê 
ngay bên chậu hoa tím, tay cầm bức thƣ, vẻ mặt tƣng 
bừng. 
Trang hỏi ngay: 
- Mới nhận đƣợc thƣ của cô bạn thân nào vậy? 
Cô bạn đƣa ngay bức thƣ cho Trang, giọng say mê: 
- Hay quá bạn ơi, bạn đọc nè! 
Trang cầm bức thƣ cúi xuống, lộ vẻ ngạc nhiên ngay 
khi vừa đọc dòng đầu, kế đó càng đọc càng say sƣa, 
đọc nhanh nữa: 
"Kính Thƣa Chàng, 
Lẽ ra phải đề trên lá thƣ này bằng một từ thƣơng yêu 
hơn, nhƣng em xin đƣợc bắt đầu bằng “Kính Thƣa”, 
bởi vì câu chuyện thật đáng để bắt đầu trân trọng 
nhƣờng ấy. 
 
Chàng sẽ tự hỏi: em là ai? Em viết thƣ này làm gì? 
– Xin thƣa: 
Lá thƣ này để tỏ tình em với chàng – một mối tình 
nồng nàn sâu đậm, bất chấp những năm tháng muộn 
màng trôi qua ngả sƣơng trên mái tóc. 
Em xin gửi đến chàng tình yêu – há đó chẳng phải là 
điều cao quý, là món quà đẹp nhất trên cõi đời này 
hay sao?! 
Em gặp chàng khi đôi ta chung ngõ, chàng còn là cậu 
bé tắm sông, chui rào ăn trộm ổi. 
Thời ấu thơ tƣơi sáng reo vui, bƣớm rập rờn bãi 
sông, gió sớm phất phơ trên dậu cúc tần. 
Vâng, em yêu chàng khi ấy, khi mƣời bốn tuổi, dòng 
sông vắng ngậm vầng trăng cổ tích, trăng non rồi già 

chứng kiến đôi ta lớn lên rời xa đi học. Chàng nức nở 
tiếng đàn xé nát lòng em: 
 
Đóa hồng chớm nở 
Chùm nho mê say 
Trao nhau ngay ấy 
Hương còn đến nay 
 
Từ đó em gối đầu sƣơng xuống hát cho những vì sao 
lẻ loi rơi rụng. Em xõa tóc Giáng Tiên đi dƣới ánh 
trăng rằm. Em ngày đêm vỗ sóng than van cho nhánh 
sông phân ly. Em quẩy gánh hàng rong trên vỉa hè 
mờ cát bụi. Em hái chè dƣới chân đồi chập chùng. Từ 
sƣờn non góc biển, em dõi theo chàng, khóc cƣời 
theo những buồn vui của chàng. 
 
Giờ hẳn chàng đã nhận ra em! Rồi em đi theo chàng 
lên rừng xuống phố, qua gian nan họan nạn, qua 
sung sƣớng ngọt bùi, lúc nào cũng có nhau. 
Em ăn với chàng miếng cơm nắm dọc đƣờng thiên lý, 
uống với chàng ly rƣợu nồng sóng sánh. Em ngỡ 
cùng chàng mãi mãi sánh đôi. Ai hay chàng đi xa: 
Cách nhau ngàn vạn dặm 
Nhớ chi tới trăng thề 
 
Chàng đi xa rồi về, chàng lại đi xa rồi về, giờ chàng đi 
sao chƣa thấy về? 
Em mong ngóng đợi chờ. Em làm thiếu phụ Nam 
Xƣơng đêm đêm đối vách. Em là Tô Thị hóa đá đầu 
non. 
Đợi chàng từ mấy lần oanh líu lo đến ý nhi chợt gáy, 
từ mấy độ mai phong nhụy đến phù dung bơ thờ. 
Chàng nỡ đi thật sao?! Chàng bảo rằng sông đã ra tới 
biển còn có khúc quành nào đâu?  
Nhƣng em không đành đoạn cam chịu nhƣ vậy. 
Nƣớc tuôn ra biển lại mƣa về nguồn! Em dâng tặng 
chàng mối tình trắng trong chung thủy này và không 
chịu mất chàng! 
 
Từ nay chàng sẽ luôn luôn nghĩ về em nhƣ em luôn 
nghĩ về chàng! Chàng sẽ nhìn thấy em khắp nơi! 
Một tà áo thóang qua. Em đó! Tiếng guốc vang trên 
vỉa hè: em đó! Em hóa thân thành con sáo sậu hót tự 
tình trong bụi tre! 
Em náu mình trong gió mùa xuân, giục cành mai sớm 
nở! Em núp trong giọt mƣa từ tàng me rơi xuống tóc 
chàng! Em núp trong sợi cỏ may quấn quít chân 
chàng! 
 
Thƣơng nhớ chàng khôn nguôi! 
Em chèo bè tìm chàng ngòai biển Đông mênh mông, 
ngỏanh nhìn bốn phƣơng mờ mịt, gió bấc thổi buốt 
ruột cây sầu đông, mƣa Tây Sơn chứa chan từng 
trận, hồn em bão tố tơi bời. 
Chàng hãy hứa nắm tay em đi trong khu rừng lau xạc 
xào. Chàng hãy hứa cùng em tung tăn đi dạo, có trái 
dầu xoay trong gió rơi cài lên tóc em. 
Niềm mơ ƣớc trải dài thao thức giữa hai ngụm nƣớc 
trong tiếng nói cƣời. Lẽ nào những chuyện đó chẳng 
trở thành sự thực! 
Lẽ nào chàng quên khu rừng mơ ƣớc ấy!  
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Quên lời thệ ƣớc ba sinh! 
Chàng phụ tình em ƣ? Hay là chàng đã quên chàng 
và chàng đã quên em? 
Nhớ thuở chàng là hoàng tử nhặt đƣợc chiếc hài em 
qua cầu đánh rơi, thuở chàng dẫn em lên núi Tản 
Viên xây nhà bên suối, vớt tơ trời dệt lụa may xiêm. 
 
Còn em? Thơm đêm liêu trai huyền hoặc! 
Nhƣng em là thì điều ấy có gì là quan trọng?! 
Em vừa là ân sủng vừa là oan khiên!  
Bởi vì em chính là chàng và chàng chính là em! 
Chàng ơi xin hãy về với em! 
 
Nơi ta ở có nắng hè nhuộm đỏ hàng dâm bụt, có trời 
thu xanh biếc ngõ hồng cốm tốt đôi! Nơi ta ở có nhọc 
nhằn cay đắng nhƣng cũng có hạnh ngộ thênh thang; 
có hệ lụy đời thƣờng nhƣng cũng có tình yêu thánh 
hóa. 
Đó là cội nguồn chàng dấn thân vào hành trình kiếp 
ngƣời và cũng là trốn đến vào phút cuối cùng chàng 
rời trần thế. Không mệt mỏi âu sầu, chàng sẽ an 
nhiên mỉm cƣời ngả vào vòng tay em! 
Xin hãy đến cùng em! 
Em ngồi hong tóc đợi chàng đầu thềm vắng. Em đi 
hát hội trăng rằm ở thôn Đông. Em se chỉ luồn kim nơi 
tinh cầu tím ngát. 
Em đƣa võng hát ru: 
À ơi...à ơi... lên cao trông thức mây hồng 
Cố hƣơng nơi đó bềnh bồng hƣ không 
Em đó, thƣa chàng, luân hồi trong cõi vô thƣờng này! 
Em là của chàng và chàng là của em kiếp trƣớc, kiếp 
này và mãi mãi về sau. 
Em đợi chàng có nhật nguyệt trên cao chứng soi cho 
mối tình đôi ta." 
 
Đọc vừa xong Trang trao lại ngay bức thƣ cho bạn và 
hỏi liền: 
- Bức thƣ bạn thấy ở đâu vậy? 
- Gài ngay trong tập sổ tay của anh ấy! 
Trang ngạc nhiên gần nhƣ hốt hoảng: 
- Ủa, vậy là bức thƣ của ngƣời đẹp nào đó?! 
- Đúng! 
Vẻ mặt Trang hầu nhƣ chuyển thành ngẩn ngơ khi 
thấy vẻ mặt bạn vẫn vui hồn nhiên: 
- Ủa, bạn không giận sao? 
- Giận sao! Ngƣời ta đã viết hộ những lời âu yếm mà 
mình không có tài viết nổi, không cám ơn còn giận 
ngƣời ta nữa sao?! 
 
Sau đó câu chuyện của hai ngƣời chuyển sang 
những đề tài quen thuộc – nói nói cƣời cƣời vui vẻ! 
Rồi cũng đến lúc đôi bạn tạm biệt! Trang rời khỏi nhà 
bạn, trên đƣờng về, trong tiềm thức vẫn nghĩ về câu 
chuyện của bạn với bức thƣ “Kính Thƣa Chàng”! 
Cho tới khi trở về đến nhà, rồi vào phòng mình, hầu 
nhƣ Trang vẫn không ngừng thỉnh thoảng lại tự nhủ 
thầm: 
- Đúng là cô bạn hiền của mình! Và cũng đúng là 
chuyện một ngƣời vợ hiền! 
 
------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiễn Mẹ 
Doãn Quốc Vinh 

 

Mẹ mong manh giọt nắng… 

Mẹ thầm lặng giọt sương… 

ừ thôi ! Mẹ nhé cuối đường 

xuôi tay vô ngã, vô thường Mẹ đi 

… 

Sinh thời ký… 

tử thời qui… 

duỗi chân vô lượng thọ trì thảnh thơi 

nhấp nhánh… 

Mẹ nhấp nhánh ơi ! 

Mẹ ta nhấp nhánh cho trời đầy sao 

Vô ngần nhật nguyệt trên cao 

Vô ưu đón Mẹ ra vào hư không 

trôi đi… 

Mẹ nhé bềnh bồng 

Vô ngôn con trổ nụ hồng tự tâm 

… 

Mẹ thơm ngát hương trần 

Mẹ trong ngần ngọc lan 

Mẹ thinh thoảng cúc vàng 

Mẹ nồng nàn quỳnh hương 

ừ thôi ! Mẹ nhé cuối đường 

yêu thương đã trải, đoạn trường đã qua  

 

 
Thơ 
Nguyên Anh 
 

Đàn chờ 
Còn chi nữa để đàn chờ 
Thông reo biển vắng phai mờ bóng xưa 
Nhìn người xa dưới cơn mưa 
Lòng dần vỡ vụn nghe mùa đông sang 
 

Quán xưa 
1. 
"Buồn tàn thu" vọng tiếng xưa 
Ưu phiền ngày cũ cũng vừa về đây 
Nhớ ai tóc xõa vai gầy 
Nghe chừng buốt giá đã đầy trong ta 
2. 
"Buồn tàn thu", nhớ bạn hiền 
Chúng mình ngày đó ưu phiền tương lai 
Nhìn café giọt ngắn dài 
Tâm theo khói thuốc miệt mài trong mê 
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BÀ MẸ TRẺ 
Gã Khổng Lồ 

 

Trƣớc khi có MẸ TRẺ, tui đã từng có MẸ GIÀ; MẸ 
GIÀ có công sinh thành và dƣỡng dục, rồi chứng kiến 
bao mặn ngọt chua cay trong đời thằng con từ thuở 
lính tráng đến thuở cải tạo. Tƣởng thế là xong, dè đâu 
trong những ngày còn lại, khi tóc đã hai màu, đời tôi 
lại xuất hiện một MẸ TRẺ. Và đây là điều tui muốn kể 
lại cho bà con nghe chơi. 

MẸ TRẺ tui đặc biệt nhất là tài chỉ huy tui, từ chuyện 
ăn uống đến chuyện ăn nói …  

Phải bị chỉ huy chuyện ăn uống vì tui có thân mình hơi 
bề bộn một chút, lại có tật mỗi khi ăn mà thức ăn hơi 
bị ngon là tui cảm thấy không dừng đƣợc. Thứ hai là 
sau khi đi học tập về thì thề sẽ không còn ăn cực khổ 
nữa; bữa ăn phải có thịt có cá. Và sau đó thì hơi phát 
tƣớng một chút. Cứ tƣởng không sao cả, vì mấy năm 
trƣớc cứ diet tốt thì sau một vài ngày đã thấy xẹp 
bụng lại liền … ai mà dè … cái bụng cứ dần dần tiến 
lên theo tuổi. Một vài ngƣời thân, bạn bè lâu lâu gặp 
lại. liếc sơ qua một cái, đã có lời khen liền: “Bác N. coi 
bộ hơi nặng cân ra hả?”! Chết chƣa. Thế là ngó lại cái 
bộ vó của tui liền. Ý cha cha, coi bộ không sai mấy. 
Diet mà không triệt để. thì không xong với Bà Mẹ Trẻ 
của tui. Mấy món tui thích nhƣ giò heo, nhƣ che và cả 
đậu phụ chiên cũng bị kiểm soát tối đa. Trong bữa ăn 
ở nhà hay ở tiệm, hễ có mấy món ăn tôi thích khẩu thì 
y nhƣ rằng Mẹ Trẻ sẽ xen vào: “Để … ăn dùm cho … 
“ và sau đó thì lại còn càm ràm suốt: “Ăn thế thì bảo 
sao càng ngày không càng phình ra?” 

Tội nghiệp cái thằng “tốt bụng” hay ăn này, bị vây bủa 
bởi vô số những “phải” và “không đƣợc” 
 
“Mổi ngày phải đứng trên cân một lần để kiểm soát 
sức nặng …” 
“Nếu không đi bơi mỗi ngày phải đi bộ hay đạp xe 30 
phút …” 
“ … sau 8 giờ tối thì tuyệt đối không đƣợc ăn gì thêm 
…” „‟… khi chiên cái gì thì cũng xài bớt dầu lại” (dạn 
tay đổ dầu khi xào nấu là chuyện nhỏ đối với tui.) 
 
Đại khái là đủ mọi thứ càm ràm mỗi khi có dịp. 
MẸ TRẺ cứ nói và tui thì cứ lì lì rồi len lén làm, để gọi 
là chống đối. Nhƣng nhìn lại thái độ và bộ mặt tiu 
nghỉu của MẸ thì cũng đành nhƣờng chút chút cho … 
vui đời. Ngu sao làm mẹ giận? 

Phải bị chỉ huy chuyện ăn nói vì tui là con ngƣời nóng 
tính, có nhiều thành kiến với những thói hƣ tật xấu 
của thiên hạ. Theo ý tôi là nhƣ vậy, nhƣng MẸ TRẺ 
cho rằng phản ứng nhanh sẽ có hậu quả bi đát. MẸ 
TRẺ cứ rỉ rả, thì thầm bên tai: “Cái gì cũng phải từ từ 
rồi mới nói, cũng phải chờ cho sự việc rõ ràng mới có 
thái độ.” 

Quả thực, tui nhìn sự việc theo khía cạnh xấu nên đôi 
khi có nhiều ý kiến rất ƣ là lệch lạc. Rồi không giữ 
đƣợc bình tĩnh, phát biểu ý đó ra một cách “ồn ào” là, 
ui cha, lãnh hậu quả liền: bị MẸ TRẺ rỉ rả “dũa” cho 
bể mình bể mẩy luôn. Nhất là khi sự việc cuối cùng 
không diễn ra nhƣ tôi suy xét.  

Có một sự việc xảy ra mà sau tui phải thay đổi cả 
cách ứng xử theo thói quen. Số là một lần tui trả lời 
một điều gì đó của MẸ TRẺ, tui cứ tƣởng mình đang 
nói giọng bình thƣờng, ai dè MẸ len lén chùi nƣớc 
mắt. Chèng đét ui, sao vậy cà? Tui cứ ngẩn ngƣời ra, 
không biết tại sao thì chỉ thấy MẸ trả lời bằng cách lắc 
đầu và càng nhiều nƣớc mắt hơn. Sao vậy ta? 

Cuối cùng thì MẸ TRẺ cũng ráng cho ra mấy tiếng gọi 
là thông tin: - Sao anh quát em? 

Chết mẹ rồi. Thói quen trả lời lớn tiếng và bộp chộp 
đã làm MẸ TRẺ hiểu lầm. Cho nên từ đó tôi phải 
luyện thái độ và cung cách ăn nói với ngƣời chung 
quanh  êm ái hơn. Không quá rổn rảng, cũng không 
quá “hẩm hừ”! Tui tự khen mình là đã có thay đổi chút 
chút. 

Đến đây thì tui tìm cách giải thích tại sao tui khó 
không nghe lời MẸ TRẺ. Đó là vì cách đối xử với tha 
nhân của MẸ TRẺ. MẸ có cái TÂM BỒ TÁT. Đối với 
tui thì đó là một điều rất khó thực hiện và rất không 
phù hợp với cuộc sống hỗn loạn nhƣ bây giờ. Vậy  
mà MẸ TRẺ đã sống nhƣ vậy từ hồi còn ở Việt Nam 
thời cơ cực và vẫn giữ mãi cho đến bây giờ. MẸ TRẺ 
có quan niệm nhƣ thế này nè:: “Thiên lƣơng là ở 
trong lòng mọi ngƣời vì “nhân chi sơ tính bản thiện”  Ý 
là ngƣời ác cũng có cái thiện của họ, chứ không phải 
lúc nào cũng ác. Ui chao, quan niệm này cực kỳ khó 
thực hiện đối với tui! Tui sống ở cái xứ Mỹ này sao 
thấy nhiều chuyện hết chỗ bình luận, chỉ còn chỗ chê 
thôi (vẫn theo ý tui). Tui có nhận xét nhƣ vậy là lập 
tức đƣợc MẸ TRẺ “răn dạy” : “Dù một ngƣời có một 
hành động xấu, họ vẫn có một cái tốt nào để góp mặt 
với đời. Hãy cho họ cơ hội.” Tui miển cƣỡng ậm ừ. 
Cũng đƣợc đi, miễn MẸ TRẺ vui là đƣợc rồi. Dần dà  

tui tập tành để có cái nhìn thoáng hơn một chút về 
những con ngƣời mà mình cứ nghĩ là xấu …MẸ TRẺ 
vốn dĩ đã có sự tinh khiết trong tâm hồn – đúng nhƣ 
cái tên mà tôi đặt lúc đầu mới quen: MÂY TRẮNG.  

Giờ đây đƣợc MẸ TRẺ giáo dục, huấn luyện, răn dạy 
dài dài, tui cảm thấy mình có phƣớc. Phƣớc đầu tiên 
là mấy thằng cha bên VN không có con mắt (tui hay 
nói là đui), nên không nhìn ra con ngƣời đầy đức tính 
và hiền thục này. May mà môi trƣờng Sƣ Phạm đã 
tạo ra một vẻ nghiêm nghị, đẩy xa những kẻ ngấp 
nghé trong đám gần xa. Chỉ có thằng liều này mới 
dám nhào vô cái tƣờng “bê tông cốt sắt” này thôi! 

Ui cha cha, mèng đét ui … cám ơn trời. cám ơn Ơn 
Trên đã cho tui bà MẸ TRẺ cận kề để an hƣởng 
những ngày còn lại của cuộc đời. 
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Tưởng Niệm Mẹ Hiền 
Lê Ngọc Trùng Dương 

Cho con xương máu hình hài  
Cho con dòng sữa bào thai tượng hình 
Mẹ nào e ngại tử sinh 
Sinh con đau đớn riêng mình mẹ mang 

Khi con đau ốm thuốc thang 
Trái tim từ mẫu vô vàn âu lo 
Mẹ đau vì tiếng con ho 
Mẹ mang tiếng hát câu hò ru con 

Dạy con lời nói khôn ngoan 
Cách ăn, nết ở cho người ngợi khen 
Một đời chân cứng đá mềm 
Nắng mưa dầu giãi ngày đêm quản gì ? 

Bao năm mẹ đã ra đi 
Dưới mồ hoang lạnh còn gì mẹ ơi 
Con quì lạy chúa trên trời 
Cho hồn mẹ được vào nơi thiên đàng 
 

Nhớ mẹ !! 
Ngọc Trân 

Tháng bảy mùa Vu Lan báo hiếu . 
Riêng lòng con vẫn nhớ ơn người . 
Bao năm con vẫn ngậm ngùi . 
Thương về mẹ vẫn đơn côi quê nhà. 

Con vẫn nhớ lúc xưa còn bé . 
Lớn lên trong sữa mẹ hiền hòa, 
Thương con lòng mẹ ..bao la . 
Ru con giọng hát đậm đà tình quê . 

Rồi đất Bắc sa vào tay giặc. 
Tìm tự do đành phải tha hương . 
Lìa xa đất tổ thân thương . 
Mẹ cha dắt díu tìm đường vào Nam . 

Tuy xa lạ vẫn là đất nước. 
Mẹ cùng cha xây dựng từ đầu , 
Để rồi chiến cuộc lan mau !! 
Giữ quê con phải đi vào gió sương . 

Nhớ thương con xông pha chiến đấu . 
Tuổi chưa cao tóc mẹ bạc mầu. 
Từng đêm mẹ vẫn nguyện cầu . 
Bình yên hết giặc con mau trở về . 

Ngày đất nước tàn cơn binh lửa . 
Bao đau thương bởi lũ hung tàn . 
Bao gia đình phải ly tan !!  
Tiễn con đi mẹ hai hàng lệ rơi . 

Thương những con xa xôi xứ lạ . 
Mẹ đêm ngày chờ đợi ngóng trông . 
Con giờ xa cách ngàn trùng . 
Ngóng về quê mẹ trong lòng nhớ thương .!! 

"Mẹ già một nắng hai sương " 
Câu ru của mẹ vấn vương suốt đời !! 

 

 

 

 

 

 
 

MUỘN MÀNG 

Hoàng Mai Phi 

 
Khi anh đến em về xa lắm 
Đường em về trong nắng ấm thênh thang 
Để lại đây từng thu vỏ vàng 
Bỏ thương nhớ từng trang thơ cũ 
 
Cành hoa mai vàng hương ủ rũ 
Đứng lặng nhìn sương phủ đầu non 
Thư xưa nhung nhớ vẫn còn 
Để hương lạc mất vết son nhạt nhòa 
 
Khi anh đến nghe tình đã mất 
Từ hôm đầu chung bước mắt trao nhau 
Một lần thôi cũng dạt dào 
Cũng quá đủ gọi vào nhung nhớ 
 
Ừ thôi cho rằng không nợ 
Cho đôi chúng mình cung lỡ nhịp sai 
Mắt ai hoen lệ u hoài 
Từng cơn mưa lũ phương đoài ai hay 
 
Gọi trong mưa gió đêm ngày 
Lòng ai ủ rũ đọa đày tâm tư 
Một sương hai nắng canh trường 
Lòng ai chợt úa bóng người phương xa 
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  NHỚ THUỞ BAN ĐẦU 
Tóc Tím 

 

Nhớ lần mình mới hẹn nhau 
Hàng cây xanh mướt hoa sao rơi đầy, 
Ngượng ngùng em giấu bàn tay 
Thẹn thùng ngắt nhánh cỏ may nát nhầu 
 
Trái tim bối rối tình đầu 
Mặt không trang điểm vẫn mầu đỏ tươi 
Nhìn nhau quên hết chuyện đời 
Nói gì đây nhỉ , chuyện trời nắng mưa 
 
Bao nhiêu lời cũng bằng thừa 
Hỏi lòng có phải người xưa kiếp nào  
Ngón tay mời gọi xôn xao  
Tìm nhau nửa mảnh hôm nao lạc loài 

 

Biển vọng 
Trần Hoan Trinh 

 

Em về tóc đẫm tơ trăng 
Ngõ hoa hạnh khép buồn giăng cổng người 
Con tàu đã biệt trùng khơi 
Áo rêu xanh trả một đời chiến chinh 
 
Nhớ thương những chuyến hải hành 
Nhớ thương mấy buổi đăng trình tiễn đưa 
Nhớ khi tàu cặp bến khuya 
Hai bờ lau lách gió khua xạc xào 
 
Buồn chia con nước lao xao 
Bến Tầm Dương đó ai nào Giang Châu ? 
Tàn rồi một cuộc biển dâu 
Anh hùng thất thế về đâu bây giờ 
 
Ô đề nguyệt lạc sao mờ 
Chinh nhân ngẩng mặt nhìn trời bão giông 
Lỡ rồi một cuộc phong vân 
Tài như Hạng Vũ cũng đành Ô Giang 
 
Bóng tàu sóng cuộn mơ màng 
Tiếng còi tàu vẫn rộn ràng trong tim 
Rượu đêm nay cháy môi mềm 
Uống đi em ! Uống đi em! Mặc đời 
 
Hơn thua chỉ một cuộc cười 
Ai vua ai giặc chỉ lời thế gian 
Lòng em vẫn ngát trường giang 
Lòng em vẫn cứ trăng vàng biển xanh 
 
Tàu em vẫn cứ hải hành ….. 

NHỚ ĐÀ LẠT   
Ngọc Trân 

 

 

 

 

 

 

Nhớ Đà Lạt ...phố mù sương ! 
Những cơ mưa bụi vấn vương chân người . 
Đường lên dốc nhỏ chơi vơi . 
Nhớ đêm thủy tạ ta ngồi bên nhau , 
 
Xa xa vọng tiếng kinh cầu , 
Mắt em chợt sáng như sao trên trời , 
Ngập ngừng hôn nhẹ bờ môi , 
Nụ hôn đầu thấy chơi vơi trong lòng, 
 
Đà Lạt ơi ! Nhớ má hồng . 
Nhớ ngày em bước theo chồng sang ngang , 
Cho tim ta bổng vỡ tan , 
Như trăm thác đổ ..theo hàng lệ rơi . 
 
Để rồi từ dạo xa người , 
Vẫy tay từ biệt núi đồi sau lưng , 
Hàng thông đưa tiễn rưng rưng ! 
Xa Đà Lạt với muôn vàn xót xa , 
 
Thời gian tưởng đã nguôi ngoa .... 
Nhưng sao vẫn mãi trong ta ....nỗi buồn ! 
 

Đoản Khúc Buồn 
Nguyễn Vĩnh Châu 

 

Xa Nhà 
Quán trưa phố nhỏ một mình 
Trăm tia nắng rọi trăm hình ảnh xưa 
Hồn như nửa tỉnh nửa mơ 
Ai đem thương nhớ giăng tơ trong lòng 
 
Mộng Du 
Thả hồn trôi lạc vào mơ 
Trong cơn mộng ảo nhớ bờ môi me 
Tình nào sóng đôi vào tim 
Nửa khơi thương nhớ nửa tìm lãng quên 
 

 

http://www.google.nl/imgres?q=da+lat+ngay+xua&start=285&hl=nl&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ptjsBnXEXslg0M:&imgrefurl=http://www.dalathotel.vn/tabid/66/idnews/408/language/vi-VN/Default.aspx&imgurl=http://www.dalathotel.vn/Portals/0/images/NewsImages/20111207-thac-datanla-3.jpg&w=600&h=462&ei=U1JDUPTqDMam0QW0j4FA&zoom=1&iact=hc&vpx=1067&vpy=2&dur=8593&hovh=197&hovw=256&tx=119&ty=95&sig=105112484040230784095&page=13&tbnh=141&tbnw=191&ndsp=24&ved=1t:429,r:23,s:285,i:78
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Hè 2012 

Bùi Văn Đỗ 

 

 

Mùa hè ở trời Âu vạn vật nhƣ chỗi dậy, cây cối đâm 
chồi nảy lộc, khắp hang cùng ngõ hẻm nơi đâu cũng 
thấy hoa, chim muông ca hát líu lo trên cành từ sáng 
sớm tinh sƣơng chờ mặt trời mọc. Hè cũng là dịp cho 
con ngƣời du hành thăm viếng nhau, cho các cha mẹ, 
ông bà thăm con, thăm cháu nếu không có may mắn 
ở gần. Hè cũng là mùa kết thúc một năm học, mùa thi 
ra trƣờng sau những năm dài miệt mài với sách vở. 
Mùa hè năm nay tôi cũng du hành từ xứ hoa tulpen 
đất thấp sang một quốc gia kỹ nghệ đứng hàng đầu 
thế giới về sắt thép, xe hơi, kỹ thuật điện tử. Đó là 
Cộng Hòa Liên Bang Đức để dự lễ tốt nghiệp của một 
đứa cháu thuộc thế hệ thứ 3 gốc tỵ nạn ở đây ra 
trƣờng phổ thông cấp II hệ 13 năm (Abitur ) để vào 
đại học. 

Vào ngày: 16-06-2012 

Tại: Trường St. Josef-Gymnasium Bocholt 

        Hemdener weg 19, 46399 Bocholt Germany 

Bochlt là một thị xã lớn và kỳ cựu nên trung học cấp II 
có đủ các trƣờng cho học sinh học. Điểm đặc biệt của 
quốc gia này là có nhiều trƣờng đạo lớn và nổi tiếng 
nên lễ mãn khóa và phát bằng cũng bắt đầu bằng một 
thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ. 

Lúc 9 giờ 30 ngày 16-06-2012 các em thi đậu trung 
học hệ 13 năm để vào đại học, cùng với thân nhân 
gồm cha mẹ, ông bà nội ngoại và bạn hữu tập trung 
đến nhà thờ để dự lễ tạ ơn, Thánh lễ đƣợc cử hành 
rất long trọng, phần cuối, 98 em đậu bằng lên tập 
trung đứng vòng chung quang bàn Thánh, sau đó mỗi 
em nhận đƣợc một món quà biểu trƣng nhƣ một cây 
bút, hay chiếc đũa thần để bƣớc vào đời (dựa vào 
chuyện phim Harrbotter). Đƣợc dặn dò và chúc mừng 
của ông Hiệu Trƣởng, của Lm. Chủ tế. Sau Thánh lễ 
mới di chuyển về hội trƣờng của trƣờng và ghi thức 
phát bằng diễn ra ở đây. 

Tại Hội trƣờng của trƣờng cũng có chƣơng trình về 
buổi lễ phát bằng. Mở đầu là phần phát biểu của thầy 
Hiệu Trƣởng, lời phát biểu của qúy thầy cô giáo, có 
văn nghệ phụ diễn xen kẽ do chính các học sinh đảm 
trách, và cuối cùng lần lƣợt từng lớp một đƣợc mời 
lên sân khấu, và từng em đƣợc gọi tên đến trƣớc mặt 

ông Hiểu trƣởng để nhận lãnh văn bằng, khi cả lớp đã 
lãnh văn bằng thì sẽ lần lƣợt xuống khỏi sân khấu và 
nhận mỗi em một nhánh bông hồng do ban tổ chức 
tặng, xong đi đến bên hông của hội trƣởng để chụp 
hình chung cả lớp. Sau khi chụp hình thì lần lƣợt đến 
lớp kế tiếp lại lên sân khấu để nhận bằng. Những học 
sinh xuất sắc của từng lớp còn đƣợc nhận quà khích 
lệ của thầy cô phụ trách. Buổi lễ kết thúc vào lúc 13 
giờ 30. Sau đó là buổi tiếp tân nhẹ ngay tại hành lang 
của hội trƣờng với đồ ăn nhẹ và nƣớc uống. 

Buổi chiều vào lúc 17 giờ, các em thị đậu và thân 
nhân lại tập trung đến một hội trƣờng để dự  buổi tiếp 
tân mãn khóa. Cũng có một chƣơng trình dài, các 
thầy cô từng lớp có thời gian để chia sẻ những tình 
cảm của mình với  các cô cậu ấm vừa tốt nghiệp và 
phụ huynh, xen kẽ cũng có văn nghệ, những trò vui, 
chuyện kể về thời gian dài 9 năm vui buồn ở bậc 
trung học dƣới mái trƣờng này, trong khi mọi ngƣời 
dự tiệc mừng, trò truyện và chúc mừng nhau cho đến 
khoảng 24 giờ đêm mới chấm dứt. 

Cũng nên biết vì nguyên nhân nào có sự hiện diện 
của ngƣời trẻ Việt Nam ở nhiều nƣớc trên thế giới, ở 
các trƣờng tiểu học, trung học và đại học mà không 
thuộc diện du sinh từ trong nƣớc gởi ra.  

Nhƣ mọi ngƣời đã biết, chủ thuyết Cộng Sản xuất 
hiện trên địa cầu trên một thế kỷ, đã giết hại khoảng 
100 triệu ngƣời. Không may mắn cho dân tộc Việt 
cũng nằm trong quỹ đạo của chủ thuyến ấy, nên đất 
nƣớc mới bị chia cắt làm hai vào tháng 7-1954, và 
mới có biến cố 30-04-1975, Cộng sản chủ nghĩa 
thống trị cả miền Nam Việt Nam. Nạn di cƣ tỵ nạn ra 
nƣớc ngoài có từ ngày đó. Khoảng hai triệu ngƣời 
vƣợt biên, vƣợt biển tìm tự do ở khắp các nƣớc tiên 
tiến trên thế giới, nhiều nhất là ở Mỹ và các nƣớc Âu 
Châu, Úc Châu. Nơi đâu có ngƣời Việt Nam đến định 
cƣ là nơi đó giới trẻ Việt Nam thế hệ thứ hai, thứ ba 
có cơ hội học tập để vƣơn lên.  

Chương trình giáo dục ở Đức  
Mỗi nƣớc có một chƣơng trình giáo dục khác nhau, 
tùy theo nhu cầu của từng quốc gia, cũng nhƣ tùy 
theo ngân khoản hàng năm ngân sách quốc gia dành 
cho giáo dục. Mục đích chung các quốc gia trên thế 
giới về giáo dục giới trẻ thì giống nhau, nhƣng cách 
làm, cách dậy thì mỗi nƣớc lại có những điểm khác 
nhau. Cách dậy và chọn học sinh vào đại học ở Đức 
khác với cách dậy và chọn học sinh vào đại học ở các 
nƣớc trong vùng nhƣ Hòa Lan, Bỉ, Pháp. . . 

Trƣờng mẫu giáo (kindergarten): thông thƣờng các 
em ở độ tuổi từ 4, 5 tuổi thì đƣợc gởi ở những trƣờng 
này, không bắt buộc, phụ huynh có thể giữ con ở nhà. 

Bậc tiểu học. 

Nhƣng trẻ em vào 6 tuổi thì phải ghi danh vào lớp 1 
bậc tiểu học (Grundschule): bậc tiểu học ở Đức chỉ 
kéo dài có 4 năm (từ 6 đến 9, 10 tuổi), sau lớp bốn 
các em đã bƣớc vào trƣờng trung học. Trong khi ở 
nƣớc khác nhƣ Hòa Lan, bậc tiểu học kéo dài đến 
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năm 12 tuổi, học sinh tiểu học đƣợc chia thành groep 
1,2,3 . . cho tới groep 8, sau groep 8 mới bƣớc vào 
trung học. 

Bậc trung học có những loại trường như sau: 

a- Haupschule: trƣờng này có từ lớp 5 đến lớp 10, 
đây là loại trƣờng dành cho các em sau khi học 
xong lớp 9 hay lớp 10 thì sẽ chuyển sang học 
nghề, các ngành nghề thấp từ 3-4 năm. 

b- Realschule: tƣơng tự nhƣ trƣờng Haupschule, 
cũng có từ lớp 5 đến lớp 10, nhƣng muốn vào 
trƣờng này học sinh bậc tiểu học phải có điểm cao 
hơn học sinh vào trƣờng Hauschule. Cuối năm 
lớp 10 học sinh nào có khả năng có thể đổi qua 
một trƣờng trung học khác  là trƣờng 
Gesamtschule hay Gymnasium để học tiếp lớp 11, 
12 và 13 rồi thi tú tài. Học sinh nào không đủ điểm 
thì sẽ ra học nghề (nghề cao hơn ở Haulschule 
cao đẳng). 

c- Gesamtschule: đây là loại trƣờng tổng hợp, chỉ có 
một vài tiểu bang có loại trƣờng này mà thôi, 
trƣờng có từ lớp 5 đến lớp 13. Học sinh có thể 
học hết lớp 9 hoặc lớp 10 thi lấy bằng rồi ra học 
nghề. Số còn lại nếu đạt điểm cao có thể ở học 
tiếp lên lớp 11, 12, 13 và thi tú tài để vào đại học . 

d- Gymnasium: các học sinh tiểu học nào có điểm 
cao nhất sẽ đƣợc chọn vào trƣờng Gymnasium, 
sau khi học từ lớp 5 đến lớp 13 (hay lớp 12 tùy 
tiểu bang), sẽ thi tú tài (Abitur) để vào đại học.. 

e- Sekundarschule đƣợc nhiều thành phố mở ra để 
thay thế cho trƣờng Hauptschule, trƣờng 
Hautschule có nguy cơ tƣơng lai sẽ bỏ vì số trẻ 
em ghi danh ít, một phần do giới phụ huynh có 
khuynh hƣớng muốn chọn cho con em mình 
trƣờng cao hơn, trƣờng Sekundar cũng tƣơng tự 
nhƣ trƣờng Realschule, học từ lớp 5 đến lớp 10. 
Nhƣng trƣờng này sẽ làm việc chung (verbindlich) 
với một trƣờng Gasamtschule hay Gymnasium 
gần đó để sau lớp 10, học sinh trƣờng Sekundar 
có thể đổi quan đó học lớp 11, 12, 13. Ngay từ lớp 
5 trình độ học đã đƣợc nâng cao để sau này có 
khả năng học theo kịp các lớp tú tài. 

Trên đây là vài nét về hệ thống giáo dục của Cộng 
Hòa Liên Bang Đức  từ tiểu học đến trung học. 

Nói chung là con ngƣời, đã có hiểu biết và không bị 
lƣờng gạt thì ai nấy đều sợ chủ nghĩa cộng sản nhƣ 
sợ cọp, cho nên con ngƣời tìm cách trốn chạy vào 
vùng quốc gia không theo cộng sản. Khi miền Bắc 
Việt Nam bị nhuộm đỏ từ Hiệp Định Paris năm 1954 
chia đội đất nƣớc từ vĩ tuyến 17, đã có một triệu 
ngƣời lìa bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình ở miền 
Bắc, di cƣ vào miền Nam lánh nạn cộng sản. Đến 
ngày 30-04-1975 cộng sản tràn vào cƣớp miền Nam 
thì dân lại tìm đƣờng bỏ nƣớc trốn đi. Cuộc trốn thoát 
nào cũng đầy đau thƣơng và nƣớc mắt, theo phỏng 
đoán của Liên Hiệp Quốc ƣớc lƣợng có đến khoảng 
500.000 ngàn ngƣời Viện Nam đã bị chết chìm trong 
biển cả, hoặc nơi rừng sâu núi thẳm ở Campuchia 
trên đƣờng vƣợt biên vƣợt biển tìm tự do. 

Vƣợt biên đã khó khăn, đến đƣợc vùng trời tự do việc 
hội nhập lúc đầu cũng không phải dễ dàng. Ngôn ngữ 
là một trở ngại lớn nhất đối với lớp ngƣời đã lớn tuổi, 
thời tiết, phong tục tập quán mỗi nơi mỗi nƣớc một 
khác nhau, nghề nghiệp và việc làm cũng là một trở 
ngại cho ngƣời mới tới định cƣ. Thế hệ trẻ hơn là con 
hội nhập nhanh hơn về ngôn ngữ, học chữ, học nghề 
để đi làm. Đến thế hệ thứ ba thì hàng rào ngôn ngữ 
không còn, vì phần lớn đã đƣợc sinh trƣởng tại đây. 
Thể lực tăng, cao, to vì đƣợc sống trong môi trƣờng 
có đủ dinh dƣỡng, ít gặp các thức ăn độc hại nhƣ ở 
Việt Nam hay Trung Quốc, nhân viên nhà nƣớc đƣợc 
học hành và có lƣơng tâm vì lƣơng bổng đủ cung cấp 
cho nhu cầu đới sống của họ, nên không bị mua 
chuộc hối lộ và tham nhũng nhƣ ở các nƣớc chậm 
tiến khác, nhất là các nƣớc Cộng Sản. 

Các em đƣợc cắp sách đến trƣờng ở các nƣớc có 
nền kinh tế cao, đủ trƣờng lớp, đủ học cụ, lớp không 
quá đông, khoảng 30 em một lớp. Các thầy cô có khả 
năng, có mức lƣơng bổng đầy đủ, có lƣơng tâm nghề 
nghiệp, không bị chi phối vì thiếu ăn nên không bị 
mua chuộc hối lộ, mua điểm, mua bằng nhƣ ở các 
nƣớc độc tài cộng sản. Nền giáo dục ở các nƣớc tƣ 
bản tiên tiến không kỳ thị, không coi hồng hơn chuyên 
nhƣ trong các nƣớc độc tài cộng sản. Rất nhân bản 
và tôn trọng nhân quyền, nhờ vậy, em nào chuyên 
cần học tập tốt thì sẽ đạt kết quả cao từ tiểu học, 
trung học và đại học. 

Thấy ngƣời lại nghĩ đến ta, 37 năm sau Việt Nam 
thống nhất nhƣng vẫn chƣa có tự do, dân số từ 50 
triệu đã tiến tới gần 90 triệu ngƣời, dân số tăng gần 
gấp đôi mà trƣờng học không tăng theo tỷ lệ, học sinh 
có nơi phải học theo ca, lớp học quá đông, tiện nghi 
thì thiếu, nạn tham nhũng nơi học đƣờng gia tăng 
thiếu thuốc chữa, mua điểm mua bằng thì làm sao 
đào tạo ra đƣợc nhân tài cho đất nƣớc. 

Cái thảm thƣơng và tệ hại nhất cho các nƣớc còn 
theo cộng sản nhƣ Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, 
Cu Ba chƣa nhận ra đƣợc, hay đã nhận ra mà cố 
bám vào vì ích kỷ, vì quyền lợi cá nhân để hành và 
hại 80% dân nghèo ở trong nƣớc. Vì chính cái nôi đẻ 
ra chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô, họ đã nhận ra, đi 
theo chủ thuyến cộng sản thì ngƣời dân chỉ có đói 
khổ và xã hội tụt hậu, không thể tiến lên theo kịp các 
nƣớc tự do dân chủ, cho nên họ đã can đảm từ bỏ 
chủ nghĩa này từ năm 1989. Nhƣng Việt Nam ta và 
Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu ba thì vẫn cứ ôm chặt chủ 
nghĩa này để cho dân đói khổ, trẻ em thiếu trƣờng, 
bệnh nhân thiếu gƣờng nằm ở trong bệnh viện, phải 
nằm chen chúc nhau, 2,3 bệnh nhân nằm chung một 
gƣờng, còn cán bộ nhà nƣớc thì cứ giầu lên.  

Các thành phố lớn thi nhau phát triển thiếu quy hoạch 
vì không do nhà nƣớc bỏ tiền ra, phần này dành cho 
tƣ nhân vì không liên quan đến chính trị và cần nhiều 
vốn. Nhƣng, đô thị thì có nhiều nhà cao tầng, đồ sộ 
nhƣng lại thiếu cơ sở hạ tầng bền vững nhƣ hệ thống 
thoát nƣớc, mỗi lần mƣa lớn là mỗi lần ngập lụt, đô 
thị lại biến thành hồ ao ngập úng. Nếu có dịp đến các 
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thành phố lớn ở các nƣớc Xã Hội Chủ Nghĩa ta thấy 
tận mắt sự tƣơng phản, bên dƣới những tòa nhà chọc 
trời đầy tiện nghi ở trong, thì những phu quét rác vẫn 
dùng những chiếc chổi chà quét đƣờng mỗi buổi sáng 
sớm để làm sạch thành phố, nó rất tƣơng phản với 
những thành phố ở các nƣớc tƣ bản tiên tiến với 
những xe quét dọn rác. Xã hội Cộng Sản không thể 
tiến vì thiếu cái đầu, thiếu cái học tử tế để đào tạo ra 
những nhân tài cho đất nƣớc. 

Ngƣời viết ở thế hệ đầu tiên, những viên gạch lọt 
đƣờng cho các thế hệ sau tiến tới ở nƣớc ngƣời. Thật 
cảm động khi đƣợc đến dự lễ phát bằng của thế hệ 
thứ ba gốc là ngƣời tỵ nạn Việt Nam ở Cộng Hòa Liên 
Bang Đức. Nhớ về 37 năm trƣớc miền Nam Việt Nam 
mất. Nhớ đến cuộc vƣợt thoái hãi hùng trên biển cả 
ngày 12-09-1983 khi ba cha con lênh đênh trên biên 
bốn ngày đêm, mà nghiệm ra những lời trong Thánh 
Vịnh 125 đã đƣợc viết bao ngàn năm trƣớc vẫn đúng 
với ngày hôm nay: 

“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, 

Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam tại Pháp 

Nguyen  - Truong 
Administratiekantoor 

 Khai thuế ( Inkomsten belasting)tƣ nhân 

 Quản lý về kế toán,tài chính và thuế vụ 

cho doanh thƣơng và tƣ nhân. 

 Địa chỉ tin cậy,kinh nhgiệm 

 Giải thích rõ ràng dễ hiểu 

 Giá đặc biệt cho đồng hƣơng 

 Particulier:belastingaangifte IB 

 Ondernemers: overstapkorting 30% 

 

Xin liên lạc:Trang Trương 

Simon van Ooststroomhof 41 

2341 KG Oegstgeest 

Tel:071-5760175 

E-mail adres:   truong1961@yahoo.com 

 

BỐN MÙA 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân 

Mùa Thu anh đến thăm em 
Lá thu rụng đỏ bên thềm như hoa 
Anh dừng lại bước bôn ba 
Em dang đôi cánh thiên nga đón mừng 

Mùa Đông non nước lạnh lùng 
Tuyết rơi trắng. Tuyết trùng trùng. Tuyết rơi 
Anh mang quà tặng: Mặt trời 
Hồn em nở đóa tuyệt vời hướng dương 

Mùa Xuân vừa dậy mùi hương 
Anh gieo hoa hạnh trên đường đến thăm 
Đầu năm, chúc tuổi đầu năm 
Lòng em xanh khói hương trầm chiêm bao 

Mùa Hè thơm trắng hoa cau 
Áo em hoa lý, qua cầu gió bay 
Dặm nghìn cách trở trời mây 
Con ve hát khúc vơi đầy nhớ thương ! 

 

 

Tel:071-5760175
mailto:truong1961@yahoo.com
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KÍNH HIẾU CHA MẸ 

Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ 

 

 
Nhƣ đã biết, nếu không có cha mẹ sanh thành dƣỡng 
dục, thì không có chúng ta ở trên quả đất nầy. Quả 
thật vậy :  
Công Cha như núi Thái Sơn,  
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn  chảy ra, 
Một lòng thờ Mẹ kính Cha, 
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con... 
 
Ngoài ra, trong kinh Tâm Địa Quán, đức Phật cũng đã 
dạy về công ơn cha mẹ nhƣ sau:  
Ân cha lành cao như núi Thái, 
Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi, 
Dù cho dâng trọn một đời, 
Cũng không trả hết ân người sanh ta. 
 
Xuyên qua những lời dạy ở trên, tuy đơn sơ ngắn 
gọn, nhƣng nó vô cùng trân quý, bởi bổn phận làm 
con phải biết hiếu kính với cha mẹ đã đƣợc thấm 
nhuần từ xa xƣa của tổ tiên ông bà để lại cho ngày 
hôm nay. Hơn nữa, nếu xét về Dƣơng Âm tức Trời 
Đất, thì ngƣời Cha tức Dƣơng và ngƣời Mẹ tức Âm, 
chẳng khác nào ban ngày và ban đêm hay nói khác 
đi, nếu không có Thiên Địa tức Trời Đất, thì không thể 
tạo nên chúng sanh tức con ngƣời đƣợc, cho nên nếu 
không có "Cha sanh, Mẹ dƣỡng" thì không thể có 
chúng ta. Bởi vì :  
Có Cha, có Mẹ thì hơn, 
Không Cha, không Mẹ như đờn đứt dây.  
 
Ở đây ngụ ý nói là khi chúng ta sanh ra rồi, mà mất 
cha lẫn mẹ thì khốn khổ vô cùng. Ngƣời cha tuy 
không mang nặng đẻ đau nhƣ ngƣời mẹ, kể từ cấn 
thai cho đến nở nhụy khai hoa (sanh nở), mẹ phải 
mang nặng cái bào thai suốt trên chín tháng nặng 
nhọc, rồi bị hành thai, ăn uống vô cùng khó khăn, làm 
cho sức khoẻ của mẹ càng ngày tiều tụy, để rồi đúng 
ngày sanh nở phải đẻ đau. Nếu việc sanh đẻ suông 
sẻ, bình thƣờng là tốt đẹp, thì xem nhƣ "Mẹ tròn Con 
vuông" (thành ngữ). Nếu nhƣ sanh đẻ khó khăn, đôi 
khi cũng nguy hiểm đến tánh mạng của mẹ, thì không 
khác gì ngƣời mẹ đi biển một mình, bởi đúng với câu:  
Đàn ông đi biển có đôi 
Đàn bà đi biển mồ côi một mình (tục ngữ). 
 
Sau khi sanh nở xong, mẹ cũng phải cận kề để lo cho 
con liên tục trong ba năm nhũ bộ, rồi cùng cha lo từ 
tấm tả, từ manh quần tấm áo, từ giấc ngủ cho đến khi 

đau ốm. Trái lại, nếu không có cha tạo thành cũng 
nhƣ lao tâm, lao lực, nhọc trí lo lắng cho con từ tinh 
thần đến vật chất để có sự sống và còn tiếp tay với 
mẹ dạy dỗ con từ tấm bé cho đến khi khôn lớn, thì 
không có con ngày hôm nay. Công ơn của cha mẹ đối 
với các con thật to lớn nhƣ trời cao, biển rộng, nào là 
mớm cơm cho ăn từng bửa, nào là săn sóc cho con 
từng giấc ngủ canh khuya, nhất là sự lo lắng lúc mọc 
răng, ấm đầu phải chạy lo từng liều thuốc hay giọt 
sữa...Để rồi, khi con khôn lớn, việc lo toan đó lại càng 
chồng chất nhiều hơn nữa và mong sao con sau này 
sẽ nên danh nên phận, hữu dụng với họ hàng, làng 
nƣớc. Ngoài ra, trong thời kỳ mẹ mang thai dạ chửa, 
cha lúc nào cũng cận kề mẹ, để săn sóc, giúp đỡ mẹ 
từ miếng ăn, bởi vì mẹ hết thèm món này đến món 
nọ, nhất là những trái cây có vị chua hoặc vị ngọt hay 
một nồi chè thật ngon ngọt cũng nên, thay vì ăn cơm 
bình thƣờng nhƣ mọi ngày. Khi con lọt lòng mẹ, cha 
cũng phải đỡ đần mẹ để pha từng bình sữa, giặt giũ 
khi mẹ còn non yếu sau khi sanh nở. Khi con đƣợc 
đầy tháng, cha cũng đứng ra lo liệu lễ vật nhang đèn 
để cúng đầy tháng cho con, cha khấn vái cầu xin mụ 
bà và các vị thần linh phù hộ cho con mau ăn chóng 
lớn, có lẽ đó là lần đầu tiên trọng đại trong đời khi cha 
mẹ có đứa con đầu lòng. Khi con đƣợc hai ba tháng, 
nằm ngữa hƣơ tay hƣơ chân, mở mắt nhìn ngơ ngác, 
xoay đầu sang phải, sang trái, rồi nở nụ cƣời  vô tƣ 
hồn nhiên, nhƣng làm cho cả nhà vui mừng, quả thật 
nụ cƣời của con làm cho những nụ cƣời rạng rỡ của 
các khuôn mặt ngƣời thân thƣơng trong gia đình và 
xóa mờ những nếp nhăn trên trán của ông bà, bởi vì 
con đã biết nở nụ cƣời đầu đời, để rồi thời gian cứ trôi 
qua, con lần lƣợt biết lật, biết bò, biết ngồi, biết vịn tay 
cha mẹ đứng lên đƣợc, rồi bƣớc những bƣớc rụt rè. 
Tiếng reo vui, tiếng khuyến khích ngƣời thân trong gia 
đình vang lên rộn ràng đầm ấm, trong đó có lẫn tiếng 
của cha mẹ. Hơn nữa, cha cũng thƣờng đƣợc phân 
công đút cho con những miếng ăn đầu tiên... Ôi! làm 
sao kể cho hết những công lao của cha dành cho con. 
Mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng trẻ mới vừa đƣợc làm 
cha mẹ, sanh đƣợc đứa con đầu lòng, thì lúc nào cha 
mẹ cũng dành hết tình thƣơng cho con, nhứt là cha 
sẵn sàng làm trò hề để cho con vui hoặc làm thân trâu 
ngựa để cho con cỡi, miễn sao con vui là đƣợc... Đó 
chính là tình thƣơng của cha dành cho con thật vô bờ 
bến vậy. Khi con đến tuổi đi học vỡ lòng, cha mẹ lo 
lắng đƣa đón cho con đến trƣờng, thật đúng với câu: 
"Cha đƣa, Mẹ đón" (thành ngữ) và hằng đêm cha lại 
dạy dỗ từng chữ để con học để nên ngƣời sau này. 
Do vậy, công cha đối với con cũng vô cùng to lớn nhƣ 
mẹ vậy, nào là lo ăn mặc, cho con ăn học, dạy dỗ cho 
con... bởi vì, chỉ có cha con mới sợ đòn, mà chịu nghe 
lời dạy bảo hơn mẹ, bởi tục ngữ:   
Mẹ đánh một trăm   
Không bằng cha hăm một tiếng 
( một trăm là để chỉ 100 roi) 
 
Công Cha nhƣ thế đó, còn công Mẹ nhƣ thế nào? 
Nhƣ chúng ta đều biết, sau khi con đã chào đời, mẹ 
lúc nào cũng ở cận kề con hơn cha, để cho con bú 
với bầu sữa mẹ mỗi khi con khát sữa, (Con không 
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khóc, mẹ không cho con bú), trong suốt ba năm nhũ 
bộ, mỗi lần con mọc răng, ngứa nƣớu con thƣờng 
cắn vú mẹ, nhƣng ngƣời mẹ vẫn cam chịu đau và lại 
mừng thầm nữa, bởi vì, biết con đã mọc răng sữa, 
cho nên ngƣời mẹ mới mắng yêu rằng : "Con đã mọc 
răng, nói năng gì nữa" (tục ngữ). Khi con đƣợc vài 
tháng, mẹ bắt đầu nấu cháo hay nhai cơm cho 
nhuyễn với cá hay thịt, với nƣớc miếng của mẹ làm 
cho dễ tiêu, rồi mớm cơm vào miệng cho con ăn. Đó 
là phƣơng pháp ngày xƣa, phƣơng pháp này rất tiện 
và có cả tình thƣơng của mẹ dành cho đứa con nữa, 
mặc dù thấy không hạp vệ sanh nhƣ ngày nay... Do 
những công lao của mẹ nhƣ trên, đã đƣợc trong dân 
gian truyền khẩu qua ca dao, tục ngữ nhƣ sau :   
Con mẹ có thương mẹ thay, 
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. 
Cha mẹ sanh thành tạo hóa, 
Nhai cơm, lựa cá, nhai cá lựa xương. 
Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển  (ca dao) 
 
Hay là :  
Đố ai đếm được lá rừng, 
Đố ai đếm được mấy từng trời cao, 
Đố ai đếm được những vì sao, 
Đố ai đếm được, công lao mẫu từ. 
 
hoặc là : 
Nhớ ơn chín chữ cù lao, 
Ba năm nhủ bộ biết bao nhiêu tình. 
 
Trong Kinh Thi của Khổng Tử đã nói đến 9 điểm, gọi 
là 9 chữ cù lao dành cho ngƣời mẹ. Đó lả : Sinh (sinh 
nở), Cúc (nâng đỡ), Phủ (vỗ về), Dục (dạy dỗ), Súc 
(cho bú), Trưởng (nuôi lớn), Cố (trong nôm), Phục 
(nuông chiều), Phúc (che chở). 
Tình ở đây là tình mẹ dành cho con thật bao la, bát 
ngát vô tận, mỗi lần mẹ cất tiếng ru con ngủ, thì mẹ 
cũng nói lên nỗi niềm ấy nhƣ sau:  
Ví dầu cầu ván đóng đinh,  
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, 
Khó đi mẹ dắt con đi,  
Con đi trường học, mẹ đi trường đời. 
hay  là : 
Cha mẹ ngoảnh đi, thì con dại, 
Cha mẹ ngoảnh lại, thì con khôn. (tục ngữ) 
 
Và mẹ cũng hy sanh, dành nơi khô ráo cho con nằm 
ngủ, mỗi khi con đái dầm hoặc những đêm vào mùa 
thu con không ngủ đƣợc, vì trái nắng trở trời, mẹ phải 
thức thâu đêm để đƣa võng ru cho con ngủ, bởi có 
câu:  
Gió mùa thu mẹ mẹ ru con ngủ, 
Năm canh chày thức đủ năm canh. 
 
cho đến khi con lên ba tuổi, thì cha mẹ mới đỡ khổ. 
Quả đúng vậy, bởi vì :  
Ai rằng công mẹ như non, 
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn. 
 
Khi con khôn lớn, cha mẹ còn lo dựng vợ gả chồng, 
nhiều khi còn phải cực khổ với đàn cháu nhỏ cho đến 

ngày theo ông bà, cho nên bổn phận làm con phải 
biết kính hiếu cha mẹ, đúng nhƣ câu ca dao dƣới đây 
:   
Công cha ba năm tình thâm lai láng, 
Nghĩa mẹ đậm đà chín tháng cưu mang, 
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, 
Biết lấy chi đền đáp khó khăn, 
Hai đứa mình lên non lấy đá xây lăng phụng thờ. 
 
Công ơn cha mẹ sâu dày như thế đó, nói làm sao hết 
được, chỉ khi nào:  
Lên non mới biết non cao, 
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ (ca dao). 
 
Nhƣng xét cho kỹ, công lao của cha mẹ đều ngang 
nhau, cho nên nhân mùa Vu Lan, thiết nghĩ bổn phận 
làm con, không những kính hiếu dành cho ngƣời mẹ 
bằng hoa hồng hay hoa trắng, mà phải lẫn ngƣời cha 
nữa.  

 

(Trích quyển Tìm Hiểu Đời Sống An Lạc  
của Nguyễn  Phú Thứ) 
 
 

 

 

 

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) 

 

 
Danh ngôn 

 

 Khiêm tốn với kẻ trí sẽ được người 
tôn,Khiêm tốn với kẻ ngu sẽ bị người 
khinh.  
 

  Nhân-Nghĩa là đạo duy nhất của 
Thánh hiền từ ngàn xưa 
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Bông chùm bao 
Tuỳ bút  của Lý Lan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bây giờ dân thành phố có phong trào ăn rau sạch. 
Nếu hiểu „sạch” theo nghĩa không sử dụng phân bón 
hóa học và thuốc trừ sâu, thì những thứ rau dại, rau 
tập tàng tôi đƣợc ăn hồi nhỏ ở nhà quê là sạch nhất. 
Chúng mọc hoang trong sân trong vƣờn, trên gò trên 
rẫy, có thứ có tên nhƣ rau dền dại, rau sam đỏ, rau 
đắng đất, rau càng cua, cải trời, cỏ bồng bông, và 
nhiều thứ khác không tên, gộp chung thành rau cỏ 
dại. Loài thực vật âm thầm mọc lan trên mặt đất này 
tôi quen thuộc lắm, tôi học tên chúng trƣớc khi biết 
đến môn Sinh Vật. Ngƣời dạy tôi là bà ngoại. 
 
Bà ngoại tôi không biết chữ, không có tiền mua cải 
bắp cải bông chở từ Đà Lạt xuống, nên tới bữa ăn thì 
cắp cái rổ tre ra vƣờn hái rau cỏ tập tàng ăn “bậy bạ” 
qua bữa. Tôi chạy lon  xon theo bà ngoại, líu lo hỏi 
cây này là cây gì, lá kia là lá gì? Bà ngoại tôi nói: “Cây 
này là bồ ngót, ăn đƣợc”, hoặc “lá kia  là lá môn 
ngứa, đói quá ăn cũng đƣợc”, hay “dây thuốc cá đó, 
độc lắm, đừng ăn”. Những thứ vô danh bà ngoại tôi 
cũng nói: “Cỏ này không tên, ăn đƣợc”, “Cỏ kia không 
tên, không ăn đƣợc”. Khi tôi thắc mắc tại sao cũng là 
cỏ không tên mà có thứ ăn đƣợc, có thứ không, bà tôi 
im lặng cắt cỏ. Lát sau bà trả lời tiếp những câu hỏi 
giống nhau của tôi bằng những cái tên khác nhau: 
“Cỏ này là cỏ tía gai, không ăn đƣợc”, “Cỏ kia là cỏ 
bồng bông, ăn đƣợc”. Nhiều tên rau cỏ hóa ra không 
hề có trong sách vở, chắc là bà ngoại tôi không biết 
nên đặt đại tên gì đó. Khi đi học, tôi rất yêu môn Sinh , 
háo hức muốn biết tên khoa học của các loài rau cỏ 
để về quê nói cho bà ngoại biết. Nhƣng khoa học 
phân loại thực vật thành loài, loại, giống, chủng, 
thứ….chứ không chia thế giới cây cỏ thành hai loại 
rạch ròi là “ăn đƣợc” và “không ăn đƣợc” nhƣ bà 
ngoại tôi. Nên khi phân ban học, tôi ôm hết kiến thức 
về rau cỏ sang ban văn chƣơng. 
 
Thỉnh thoảng ngoài rìa chợ nhỏ có ngƣời bƣng rổ bán 
rau dại. Một rổ rau càng cua đầy vun, xanh mƣớt màu 
ngọc, giá hai ba ngàn đồng, mua về bóp muối trộn 
dấm rắc đậu  phọng rang giã nhuyễn, là đƣợc một đĩa 
gỏi ngon lắm. Đậu  phọng là nguồn đạm chính nuôi tôi 
hồi nhỏ. Bà ngoại có một miếng đất gò bên kia lộ 13, 
mỗi mùa mƣa trỉa đƣợc một mùa đậu. Chữ nghĩa chỗ 
này tôi không rành lắm: Sách vở dùng chữ “trồng 
tỉa”,bà ngoại tôi thì “trỉa đậu”, một tay bà bới đất thành 
lỗ, tay kia giữ một nắm đậu, trỉa (qua kẽ ngón tay) hai 
ba hột đậu xuống lỗ, rôì lấp đất lại. Đậu ngoại tôi trồng 
trên  gò cầm nhƣ đậu mọc hoang. Phía lộ 13 thƣờng 

có giao tranh, ngoại tôi canh chiến sự êm êm thì lên 
gò nhổ đậu, đƣợc hột nào hay hột nấy. Những  hột 
đậu phộng ấy nhỏ nhƣ hột đậu đen, chỉ để trong nhà 
ăn.Ngày này qua tháng kia, bà ngoại nuôi tôi bằng 
muối đậu với rau cỏ đại trong vƣờn. 
 
Tính lại, những năm ấy bà ngoại tôi chƣa tới sáu 
mƣơi tuổi. Con gái đã gả chồng xa, con trai đều bị lôi 
vào cuộc chiến, tre đã hai lần khóc măng. Từ hồi mẹ 
mất, tôi về ở với bà ngoại, theo bà lên gò trỉa đậu, ra 
vƣờn hái rau. Vƣờn không rộng, trồng cau dọc bờ 
mƣơng, dây trầu ôm thân cau lá mọc sum sê. Ngày 
ngày bà tƣới trầu bằng gàu có tay gàu là chiếc sào 
dài, để bà đứng bên này bờ tát nƣớc dƣới mƣơng lên 
bờ bên kia. Hai bờ mƣơng mọc đầy rau má. Có chiếc 
cầu ván bắc qua mƣơng thƣờng ẩm ƣớt, nên mặt 
dƣới cầu hay có nấm mọc, có khi là nấm mèo, có khi 
là nấm không tên. Bà cũng dạy tôi là nấm này “ăn 
đƣợc”, nấm kia “không ăn đƣợc”. Làm sao bà tôi biết 
đƣợc kiến thức tối  cần thiết ấy, khi mà điều đó không 
đƣợc ghi trong sách vở, và bà cũng không hề tới 
trƣờng? Tôi đoán rằng đó là  kinh nghiệm tích lũy của 
ông bà cố tôi, những ngƣời đi khai hoang rừng miền 
đông, và đƣợc bổ sung bằng kinh nghiệm của ông bà 
ngoại tôi, những ngƣời đầu tiên lập vƣờn ở xứ đó. 
Nói nhƣ nhà văn Sơn Nam, những ngƣời tiên phong 
nơi đất mới, thấy cây cỏ gì cũng ăn thử cho biết, ăn 
không chết là ăn đƣợc. Biết để phòng khi đói quá ăn 
đỡ lòng. 
Có vài thứ cây cỏ không phải là thức ăn, nhƣng thỉnh 
thoảng bà tôi hái về khi lên gò trỉa đậu. Nhƣ dây chùm 
bao chẳng hạn. Bông chùm bao trắng, trắng tinh trắng 
muốt, nở vào buổi ban mai, nắng lên thì tàn. Trái 
chùm bao đƣợc bọc trong một cái lồng gai, không ăn 
đƣợc. Vì vậy tôi không bận tâm lắm đến dây chùm 
bao, mà chỉ chạy loanh quanh trong phạm vi an toàn 
mà bà ngoại cho phép, để kiếm cây thù đù. Trái thù 
đù cũng nằm trong một cái bao, nhƣng là bao lá mềm 
mại, trái ngọt ngọt chua chua rất ngon. Không phải  
lúc nào gặp dây chùm bao bà ngoại đều hái. Hình 
nhƣ những khi  có đánh lớn phía lộ 13 thì buổi sáng 
bà ngoại đi hái dây chùm bao. Buổi tối, bà ngoại tƣớc 
tàu cau để bó làm chổi. Có khi bà bửa trái cau, sấy 
hột cau trên lò than lúc ngoài trời mƣa rỉ rả. Bà hay 
ngồi ở hiên nhà, đôi lúc dừng tay nhìn đăm đắm một 
góc vƣờn, hay dỏng tai nghe tiếng súng vọng lại từ 
con lộ đang có giao tranh. Bà thƣờng ngồi vậy, đến 
khuya lắm. 

Hôm qua đi chợ, tôi thấy ở quầy bán lá xông có bán 
dây chùm bao quấn thành vòng, mấy cái bông trắng 
bị giập hoặc đã tàn, nhƣng tôi vẫn nhận ra. Tôi hỏi  
dây chùm bao này để làm gì, nó không ăn đƣợc mà. 
Ngƣời bán hàng ân cần giới thiệu: Dây chùm bao này 
trị mất ngủ tốt lắm. 

Ngoại ơi, sao lúc sinh tiền, ngoại chỉ nói với con là 
bông chùm bao trắng không ăn đƣợc? Đợi khi con 
đƣợc dỗ ngủ say rồi  bằng những câu chuyện cổ tích 
có Phật có Tiên, ngoại mới cố ru mình bằng chất an 
thần trong dây chùm bao bông trắng. 
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Chế độ ĐỘC ĐẢNG như đời người 
chỉ có ĐỘC MỘT CHIẾC ÁO 

HOÀNG - HOÀNG – MAI 

Sẽ có ngƣời cho rằng tôi là một học sinh Miền Nam 

tập kết ra Bắc từ lúc 10 tuổi, tôi đƣợc ĐẢNG,BÁC 
nuôi dạy cho ăn học để lấy đƣợc cái bằng đại học mà 
sao nay tôi cứ viết bài bôi nhọ Đảng Bác? tôi phản bội 
Đảng Bác ƣ?  Không, tôi là con ngƣời rất ghét những 
cái gì mang tính chất phản bội, nhƣng cũng là con 
ngƣời rất ƣa chuộng cái nhìn trong sáng của mọi vấn 
đề trong suốt chiều dài lịch sử để mà ''Thức tỉnh''.  

Một đại văn hào thế giới có tên LEFTONSTOI đã viết 
một câu bất hũ về con ngƣời nhƣ sau: "Ngƣời ta chỉ 
sống có một lần thôi, cho nên đời sống quý giá vô 
ngần; phải sống sao cho ra sống để chết đi không còn 
áy náy gì ''. Vậy tôi đâu cần áy náy với ''cái chết'' khi 
tôi đã sống bằng tâm hồn sạch sẽ của tôi. 

Bạn đọc cũng có thể hiểu rằng: một đứa trẻ 10 tuổi 
nhƣ tôi  sao lại có thể chọn cái bằng đại học mà 
không chọn mẹ? Mẹ là "dòng sữa ngọt, là đọt rau 
thơm, là quý giá nhất đời con ...không gì bằng mẹ''. 
Vậy thì cuộc ra đi đó chẳng qua là một sự đày ải của 
''con ma'' nào đó mà tôi phải gánh chịu, chứ tôi đâu có 
chọn nó. Giả sử ngày đó tôi ở lại Miền Nam cùng mẹ 
thì cơ hội học xong đại học lại càng dễ dàng hơn vì 
đã có mẹ hiền của tôi bên cạnh bao bọc, che chở, yêu 
thƣơng.....tôi sẽ không bệnh tật, ốm đau với mọi cực 
hình áp đặt trên thân thể và tinh thần một đứa trẻ, một 
thân cô thế cô.... 

Vâng, nghĩa là tôi phải viết cho tôi, cho tình ngƣời, 
tình nghĩa đồng bào, tình nghĩa gia đình, tổ 
quốc...v...v.. để khi tôi chết đi không còn áy náy gì. 
Với tựa đề chế độ ĐỘC ĐẢNG nhƣ đời ngƣời chỉ có 
ĐỘC MỘT CHIẾC ÁO  thì ai cũng có thể hiểu đƣợc, 
dù sao tôi cũng xin chứng minh rõ hơn 

1.  CHẾ ĐỘ ĐỘC ĐẢNG MỚI DẪN ĐẾN: ĐẢNG 
PHẢN BỘI DÂN chứ DÂN KHÔNG PHẢN BỘI 
ĐẢNG. 

a .Đảng phản bội dân mỗi khi nước nhà chiến 
thắng giặc.  

Trong đáy sâu tâm hồn mỗi ngƣời dân Việt -Nam -  
hầu hết ai cũng ƣớc mong có một  nền chính trị tốt 
đẹp đa đảng để sánh vai với tất cả những nƣớc có 
nền dân chủ  ở khắp năm châu, bốn biển. Nhƣng tiếc 
thay, cái ƣớc mơ đó đã bị cơn điên của một con ác 
quỷ chặn lại.  Dù rằng ngƣời Việt chúng ta có chiều 
dài lịch sử chói chang niềm tự hào dân tộc: ngƣời Việt 
có dòng máu Lạc hồng, có nghìn năm Thăng Long, có 
4000 nghìn năm văn hiến mà chính đảng cộng sản 
(ÐCS) vẫn biết và ca tụng,  nhƣng đất nƣớc vẫn phải 
hứng chịu một cái thuyết hoang tƣởng chủ nghiã Mác 
Lê Nin (CNML) từ Nga nhập vào trong khoảng thời 
gian khá dài. Hậu quả của việc du nhập CNML để lại 

những thiệt hại khôn lƣờng cả tinh thần và thể xác 
của mọi ngƣời dân: chiến tranh, chia cắt, thù hận, 
chia rẽ, phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp, ngoài đảng, 
trong đảng ...v...v.. khó mà kể hết . Chỉ có tầng lớp 
lãnh đạo của đảng cộng sản và những ngƣời đƣợc 
gắn ''nhãn hiệu đảng viên (ĐV) với trái tim gỗ'' thì mới 
nhận đƣợc bao nhiêu là lợi lộc sau những chiến thắng 
đó. 

Giai đoạn từ 1975 trở về trƣớc khi còn chiến tranh 
chống  thực dân Pháp và Nhật rồi đến cuộc chiến 
tƣơng tàn giữa hai miền Nam Bắc thì  ĐCS vẫn còn 
cái tên đẹp là '' Đảng Lao Ðộng VN'' , và tên nƣớc dễ 
nghe “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” 

Giai đoạn từ sau 1975 trở về sau - sau khi thống trị 
đƣợc toàn nƣớc, năm 1976  Đảng Lao Động VN lập 
tức đổi tên thành Đảng cộng sản Việt Nam và đổi tên 
nƣớc là Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam.                           

Những sự kiện đổi tên đảng, tên nƣớc một cách chớp 
nhoáng sau khi chiến tranh của ĐCSVN - đã phơi bày 
rõ bộ mặt phản bội với dân, với nƣớc của ĐCS.  

Vì sao tôi dám kết luận nhƣ vậy? vì trong cuộc chiến 
đẫm máu đầy cam go chống Pháp, các tổ chức đảng 
phái đã lập nên một ''CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP KHÁNG 
CHIẾN" trong đó có nhiều đảng phái yêu nƣớc thật sự 
nhƣ Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội, Việt Nam 
Quốc Dân Ðảng; trong đó có cũng có mặt "ĐẢNG 
LAO ĐỘNG VN" đã tạo nên sức mạnh ĐA ĐẢNG để 
chống giặc. Nhƣng  mới chỉ khi CM THÁNG 8 thành 
công, ĐẢNG LAO ĐỘNG VN (ÐLÐ) đã từng bƣớc 
mƣu mô xóa sạch các đảng liên kết để dễ bề cƣớp 
công sức về tay ĐCS. Họ đã gọi những đảng trên là 
ĐẢNG PHẢN ĐỘNG, nên việc đổi tên ĐLĐ thành tên 
ĐCS một cách chớp nhoảng là điều tát yếu ! Vậy thì 
ĐCS là ĐẢNG PHẢN BỘI hay các ĐẢNG PHÁI KHÁC 
LÀ PHẢN BỘI ? 

 Ngoài vấn đề mƣu mô hất cẳng ĐẢNG PHÁI, còn 
những vấn đề phản bội nhƣ cuộc cải cách ruộng đất, 
những vụ thanh trừng trí thức yêu nƣớc, những thành 
phần lý lịch ..v...v....thì ĐCS chƣa dám trân tráo lấy 
một cái tên đảng thuộc'' thuyết Vĩnh- hằng'' của chủ 
nghĩa Mác-Lê là: Đảng Cộng Sản VN, mà họ phải giả 
tạo lấy cái tên dễ nghe  Đảng Lao Động VN - cùng với 
nhãn hiệu đất nƣớc dễ nghe: Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa.  

Thực chất trong thâm cung ý tƣởng (dấu kín)  của 
đảng CS đã hoàn toàn ngã theo CNML khi còn 
"CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP KHÁNG CHIẾN'' . Từ những 
năm ông Hồ bất mãn với triều đình Huế, ông chạy 
sang Pháp xin học trƣờng thuộc địa, trƣờng này cũng 
không cho ông học, nên ông lại bất mãn với thực dân 
Pháp. Cuối cùng ông đã theo một ngƣời Pháp thấm 
nhuần CNML thời đó chỉ đƣờng cho ông để chạy 
sang NGA học hỏi CNML. Khi trở về nƣớc mình, ông 
áp dụng CN hoang tƣởng MACXISTLENINIST có 
nhuốm lẫn mùi tanh hôi man rợ của chủ nghĩa 
MAOIST nên tất cả mọi tầng lớp già, trẻ, trai, gái đều 
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phải học lý thuyết: MAC-LENIN. Môn CNML là môn 
quan trọng nhất trong các trƣờng phổ thông mọi cấp. 

Ông HỒ đã ứng dụng học thuyết CNML vào thực tiễn 
là làm cuộc c ách mạng cải cách ruộng đất làm đổ 
máu hàng ngàn dân oan. Những dân oan đó bị ông 
gọi là thành phần địa chủ cƣờng hào ác bá, nhƣng 
chính họ đã từng giúp đỡ, ủng hộ, che chở, thật tâm, 
thật lòng cho cán bộ cách mạng CS của ông, họ thật 
sự yêu nƣớc, thƣơng nòi.  Một trƣờng hợp điển hình 
đau thƣơng nhất  trong Cải Cách Ruộng Ðất (CCRD) 
là chuyện bà NGUYỄN THỊ NĂM - địa chủ nhƣng hết 
lòng nuôi dƣỡng, cống hiến cho các cựu CS hoạt 
động vì cùng ''máu đỏ đầu đen''. Vậy mà sau khi CM 
thành công bà đã bị CS đem ra đấu tố với hình phạt 
chôn sống trƣớc mặt hàng chục  ngƣời chứng kiến; 
thật là một chuyện tầy trời ! một sự phản ơn, phản 
nghĩa cùng tận! Đó chẳng phải là bản chất máu thịt: 
PHẢN BỘI DÂN của  đảng hay sao? Trong các bài 
viết trƣớc tôi đã gọi chủ nghĩa Mác Lê Nin là một chủ 
nghĩa cƣớp giật, chứ không phải chủ nghĩa chia xẻ. 
Ngay cái từ CS đã nói lên ý nghĩa "Cộng" mà không 
có "Chia''. Đúng nhƣ vậy vì họ nói cuộc CMCCRĐ của 
đảng là thâu tóm (cộng sản phẩm của cải của ngƣời 
làm ruộng giàu có, bóc lột sức lao động của dân) để 
chia cho dân nghèo bị bóc lột, nhƣng bằng chứng là 
họ chỉ giết ngƣời, cƣớp của ...nhƣ câu chuyên  điển 
hình; NGUYỄN THỊ NĂM trên. Chẳng những đơn giản 
giết ngƣời cƣớp của mà họ còn trắng trợn PHẢN BỘI 
lại những ai từng cƣu mang họ.  

Ngày nay --ngƣời dân đa số đã biết nhiều chuyện mà 
ĐCS tự khoe mình có quá nhiều thành tích chống 
giặc, cứu nƣớc -- nhƣng chính Đảng chỉ là  "NGƢỜI 
CHỈ TAY NĂM NGÓN '' cho những ngƣời dân yêu 
nƣớc quá thật thà tin mánh khóe của đảng để ra 
chiến trƣờng ''LÀM BIA ĐỠ ĐẠN'' cho đảng. 

Trên các trang mạng trong nƣớc ngày nay nhƣ :'' Hãy 
lên tiếng'' , "nhƣ chƣa hề có cuộc chia ly'', '' trở về từ 
ký ức''   ...v...v.. vô cùng nhiều những câu chuyện liệt 
sỹ mất biến vong linh, những trẻ, già thất lạc gia đình, 
ngƣời thân của họ trong suốt 30-40 chục năm nay 
không tìm thấy họ. Những ngƣời mẹ, cùng cả gia đình 
có con em hy sinh,  biệt tích đã bị nhà nƣớc của ĐCS 
bỏ rơi, họ phải tự tìm kiếm tới những kẻ hành nghề 
giả: thầy bói, thầy quẻ , ngƣời có tâm linh, cô đồng 
gọi hồn, nhà ngoại cảm ... với một giá vô cùng đắt 
đỏ...để tuyệt vọng trong nổi đau không tìm thấy... . 
Ngay cả ngƣời ngƣời dẫn chƣơng trình tìm kiếm 
ngƣời mất tích, vong linh cũng phải thoát ra một câu 
chua xót ''Phải nói, từ ngày dẫn các chƣơng trình này 
tôi nhƣ bị những cú xóc vào tim, tôi thật không ngờ 
con số linh hồn thất lạc quá lớn, không thể tƣởng 
tƣợng nổi, cho tới nay vẫn chƣa tìm đƣợc một linh 
hồn nào chính thức''. Đúng là một chƣơng trình mà 
bất cứ ngƣời xem nào cũng có thể òa lên khóc.  

Dù đã quá nhiều tìm kiếm vong linh, nhƣng cho tới 
nay số liệu thống kê còn hàng CHỤC VẠN vong linh 
liệt sĩ chƣa tìm thấy. Những hy sinh, mất mác quá lớn 
của dân thƣờng cho chiến tranh nhƣ vậy mà  ĐCS 

vẫn luôn huyênh hoang nói rằng "Không có bác, đảng 
thì không có chiến thắng, không có độc lập dân tộc''. 
Thỉnh thoảng có những đảng viên trong nƣớc sang 
đây chơi, họ đã nói những câu vỗ ngực tự hào với tôi 
nhƣ sau: '' Đảng mình giỏi nhất, có nƣớc nào đƣợc 
độc lập, không còn thù trong giặc ngoài nhƣ nƣớc 
mình không? '' hay về chuyên ông Hồ họ vẫn còn ra 
tay ca ngợi: '' Nhờ Bác mới có CNXH  ..''...v..v. ! Họ- 
tính nào vẫn tật nấy, nó giống nhƣ mỗi ngƣời dân Việt 
đều đƣợc đúc ra từ một khuông khổ có kỳ thuật cao, 
rất điêu luyện trong cách tuyên truyền, ăn nói do đảng 
dạy dỗ !.nghe thật trối tai.  

Nếu chỉ chia xẻ bằng cái mồm đôi chút mà laị cầm roi 
quất sau đit họ, thì còn giã man hơn ! Vậy thì họ chính 
là một tập đoàn lừa lọc, phản bội. Thời tôi còn ở bên 
cạnh họ tôi đã tin họ vì chỉ nghe một tai, họ nói: " tất 
cả đảng phái khác đều phản động, chỉ có ĐCS là yêu 
nƣớc'' ... Về ông HỒ thì họ đã bốc ông lên tận mây 
xanh '' huyền thoại Bác Hồ''..nhƣng giờ thì qua sách 
vở & internet mới biết họ nói điêu. Còn vô cùng nhiều 
những sự điêu toa khác mà họ tuyên truyền, để nâng 
cao uy tín họ, hạ thấp uy tín ngƣời dân thƣờng, đảng 
khác, ngƣời khác chính kiến ...v...v.. mà chỉ khi ra 
ngoài nƣớc tôi mới vỡ lẽ bao nhiêu vấn đề trong 
chính sách mỵ dân, mỵ nƣớc của đảng. Có thể có 
ngƣời nào đó cho rằng tôi ngu nên dễ tin cái bọn 
phản động đã nói xấu đ ảng? Không đâu, chính tôi đã 
từng sống trong ''hông'' trong ''nách'' của CS  nên tôi 
chứng kiến quá lớn sự ''hôi hám'' của cái hông, cái 
nách có bệnh thối, bẩn. Nhờ đó tôi không lạ gì những 
tuyên truyền lừa đảo dân của đảng rất chuyên nghiệp, 
ngƣời dân nhƣ bị đảng bỏ bùa. Dù sao tôi cũng đã bị 
CS hành hạ từ khi còn thơ ấu nên tôi càng có kinh 
ngiệm trong cách đánh giá họ hơn những ngƣời khác, 
và đó là thực tế dễ hiểu. 

Ngƣời đảng viên mạnh mồm, mạnh tay chƣởi bới, 
đàn áp dân, nhƣng hễ ngƣời dân mà dám động tới 
chân lông kẻ tóc của đảng thì bị coi là phản bội Đảng, 
cái từ PHẢN BỘI ĐẢNG này khi còn trong nƣớc nó 
cứ nhƣ đâm nhƣ thọc vào tai tôi ở mọi nơi, mọi lúc 
nhƣ chảy cả máu tai. Những  tƣởng ra nƣớc ngoài rồi 
sẽ không bị đau tai vì cái từ ấy, nhƣng nó vẫn chƣa 
hoàn toàn im, nhất là trƣớc và sau khi tôi viết cái bài 
"THỨC TĨNH''. Thế mới biết '' bùa ngải'' của đảng 
cộng sản khó rửa sạch trong tâm óc ngƣời Việt dù họ 
đã chạy ra tới Mảnh Đất Thiên Ðƣờng này .  

Trong vấn đề chống xâm lƣợc Trung Quốc gần đây 
tôi có đọc một nguồn tin kinh khủng ở trên mạng rằng 
": Ngày 13 / 6 /2011, chính phủ VN đã ban hành một 
nghị định - quy định những trƣờng hợp đƣợc miễn gọi 
nhập ngũ khi có chiến tranh  TRUNG-VIỆT. Nghị định 
có hiệu lực  1/8/2011 đã loan truyền "Những ngƣời 
cầm súng ra trận sẽ là những ngƣời dân thƣờng, chứ 
không phải ngƣời có vị trí chủ chốt trong cơ quan 
đảng, nhà nƣớc, hay ngƣời có bằng cấp và tay ngề 
cao'' ( trích bài VN lo chiến tranh TRUNG -VIỆT), Bạn 
đọc thấy gì trong chiêu bài đánh giặc này.   
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Nói chung là ''dân đen” sẽ còn làm ''BIA ĐỠ ĐAN'' cho 
CS   nhƣ tôi nói phần trên là không sai; Rồi nếu đƣợc 
chiến thắng Trung-Cộng, chắc chắn đảng lại dùng 
điệp khúc '' nhờ ơn bác, đảng mới thắng đƣợc giặc 
Tàu''. Những mƣu toan, tính toán quá xa của đảng, 
ngƣời dân phải có cách chọn lựa ĐA hay ĐỘC đảng  
cho mình lúc này. Một cái đảng đã lâu thống trị nhất 
định đã cũ kỹ, rách nát, dơ bẩn nhƣ ngƣời ta mặc cả 
đời một chiếc áo....hôi hám quá ...phải thay; nếu thay 
xong giặt sạch sẽ, ủi là - có thể lại mặc lại có sao đâu. 
Trong mỗi chu kỳ bầu cử, đảng nào hay thì thắng, 
nhƣ vậy ngƣời dân mới có quyền DÂN CHỦ bầu cử -- 
nhất định sẽ có thể chế chính trị tốt, không còn đảng 
nào dám  cƣớp công lao chống giặc của dân - tức 
PHẢN BỘI DÂN   

b. Đảng phản bội dân trong mọi vấn đế của xã hội. 

Trong cái sóng giặc tàu ùn ùn có một ngƣời yêu viết 
đã viết " Việt Nam chắc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế 
giới ''. Đọc đến câu này ai mà là dân VN chắng nghẹn 
ngào lo âu, tức giận. Nhƣng cũng trong cái sóng giặc 
Tàu này ngƣời ta nhìn thấy đảng nhƣ bị câm bị điếc, 
còn ngƣời dân đang quằn mình trong muôn vàn khổ 
đau, lo sợ, thù trong giặc ngoài. Trong khuông khổ bài 
viết cho phép ngắn gọn nên tôi chỉ đƣa ra những 
đoạn ví dụ của những nhà yêu nƣớc đã viết : 

-  Về vấn đề ĐCS đàn áp dân để thu hồi đất đai -có 
thể nói là vấn đề hàng đầu, dẫn chứng lời của bà LÊ -
HIỀN- ĐỨC-ngƣời làm công dân chống thu hồi đất 
đai, bảo vệ dân oan nhƣ sau: '' Tôi đã sống qua thời 
Việt Nam còn chịu ảnh hƣởng cai trị phong kiến, ách 
đô hộ thực dân, phát xít, đã hoạt động hậu địch trong 
kháng chiến, đã xem phim ảnh, nghe kể lại hoặc trực 
tiếp chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn vụ chính quyền 
''của dân, do dân, vì dân'', cƣỡng chế thu hồi đất đai, 
nhà cửa, tài sản đối với ngƣời dân dƣới chế độ 
XHCN, song tôi chƣa bao giờ thấy ngƣời dân bị đàn 
áp một cách man rợ đến nhƣ thế, với quy mô lớn nhƣ 
thế.......'' .  Bà Đức cũng đƣa ra một kịch bản nhƣ sau: 
'' Một hay nhiều sƣ đoàn thiện chiến với xe tăng và 
thiết giáp bao vây các cơ quan đầu não của tập đoàn 
lãnh đạo CSVN tại HÀ-NỘI, buộc họ đầu hàng và trao 
lại quyền lực cho nhân dân. Một hội đồng quân sự 
cứu nƣớc đƣợc thành lập qua đài truyền hình và phát 
thanh sẽ ra thông báo trấn an dân chúng, cam kết từ 
bỏ hoàn toàn ý thúc hệ MACXIT CS ngoại lai, vong 
bản đƣa đất nƣớc vào lộ trình dân chủ ......." 

Thiết nghĩ nên để những ngƣời từng gắn bó với chế 
độ, từng đấn thân quên mình vì tổ quốc hiện còn sống 
trong nƣớc nhận định vấn đề sẽ thuyết phục hơn '' 
câu nói này của một cựu đảng viên đã viết và đã đƣa 
ra những nhân vật điển hình sau : 

- Ông HUỲNH NHẬT HẢI cựu phó chủ tịch ủy ban ND 
TP ĐÀ-LẠT kiêm thành ủy viên nói '' nếu không có 
cuộc chiến tranh tƣơng tàn giữa hai miền trƣớc 1975 
thì dân tộc này không có cái bất hạnh ngày hôm nay. 
Bây giờ nhìn lại con đƣờng chúng tôi đi trƣớc 1975 là 
con đƣờng sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng 

tôi đem lại cái bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân 
tộc'' 

 - Ông HUỲNH NHẬT TẤN  cựu phó giám đốc trƣờng 
Đảng tỉnh LÂM ĐỒNG viết '' Tôi còn nhớ trong lá đơn 
xin ra khỏi Đảng lúc đó tôi có viết một câu '' Tôi không 
tin ĐCS có thể lãnh đạo đƣa đất nƣớc đạt đƣợc 
những điều tốt đẹp nhƣ đảng thƣờng nói. Tôi có lỗi 
với dân tộc. Chính cái hăng hái nhiệt huyết của tôi đã 
góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay............'' 

 -  Một đảng viên khác cũng thoát lên một câu rất 
chân thành trong suy tƣ của ông " Con thuyền VN 
đang chệch hƣớng '' 

Hiện tình đất nƣớc đang đầy rẫy khó khăn mà không 
cách nào giải quyết: tham nhũng đã đến mức báo 
động, doanh nghiệp đầu tƣ thua lỗ bạc tỉ, nghành giáo 
dục xuống cấp trầm trọng, trong nội bộ Đảng cũng 
đang lủng cũng và chia thành 4 phe phái, đàn áp tiếng 
nói dân chủ của các nhà đấu tranh dân chủ rất dã 
man, môi trƣờng sống ô nhiễm, lạm phát hoành hành, 
phân biệt giàu nghèo quá rõ, nạn bán dâm, nghiện 
ngập, buôn bán ngƣời vô lƣơng tâm nhƣ buôn bán 
thú vật .V....V....Không thể nào kể hết ở xã hội VN 
hiện nay - đa số dân nghèo nay nhƣ khóc dở mếu dở 
mà ĐCS cứ bình chân nhƣ vại !. 

Cái lý thuyết sáng tạo mới dựa vào CNML: làm kinh tế 
thị trƣờng, định hƣớng XHCN của ông tổng bí thƣ 
ĐCS  NGUYỄN PHÚ TRỌNG đang đè trên vai ngƣời 
dân những gánh nặng khôn cùng hiện nay, điều đó có 
nghĩa những lời hứa về một XH tốt đẹp chỉ là ảo 
tƣởng. ĐCS biết thừa học thuyết ML nhƣ học thuyết 
rởm nhƣng cố sức vụ lợi giữ lấy nó bằng đƣơc, có 
nghĩa là ĐCS PHẢN BỘI DÂN, đúng nhƣ vậy ! chỉ có 
những phần tử ĐV tốt nhƣ tôi ví dụ trên ( bà Đức & 
các ông HẢI ,TẤN  ...v...v..) là những tấm gƣơng 
trung thành yêu nƣớc, yêu dân thật đáng kính nể, 
đáng phục ! 

 2  Kết luận: 

Theo chủ thuyết MAC-LENIN thì XHCN mới chỉ là 
GIAI ĐOẠN ĐẦU của con đƣờng CÁCH MẠNG VÔ 
SẢN TOÀN THẾ GIỚI; Còn GIAI ĐOẠN THỨ HAI có 
tên XHCS thì mới gọi là giai đoạn cuối cùng của con 
đƣờng CM VS đó --- chừng đó toàn thể nhân loại 
bƣớc vào thế giới ĐẠI ĐỒNG, nó HOÀN TOÀN 
GIỐNG THIÊN ĐÀNG THẬT CỦA CHÚA Ở TRÊN 
TRỜI hay nhƣ CÕI CỰC LẠC, thế mới có câu " LÀM 
TÙY SỨC ĂN TIÊU TÙY CẦN "và biết bao nhiêu viễn 
cảnh vô cùng tƣơi đẹp khác..mà tôi không sao kể hết 
khi còn ngồi nhồi nhét trong đầu XHCN mới chỉ là giai 
đoạn đầu mà đã xa vời vợi trong thực tế cuộc sống, 
thử nghĩ phấn đấu tới giai đoạn hai, chắc loài ngƣời 
sẽ hoàn toàn diệt vong ! 

Lịch sử chứng minh chủ nghĩa Mác Lê Nin không thể 
nào thành công tốt đẹp: nhƣ ta đã biết toàn Đông ÂU 
đã sụp đố XHCN để biến thành XH dân chủ, đa đảng 
nhƣ TÂY ÂU. Một nhà triết học BALAN tên  
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L.KOLAKOWSKI đã viết '' nhiều ngƣời đã chết với cái 
tên của STALIN trên môi trong chiến tranh chống 
ĐỨC, nhƣng sự trung thành với STALIN đã chết ''. 

Nhân dân VN ta nhƣ là cha mẹ khổ đau của đôi tình si 
ĐCS và CHỦ THUYẾT MAC-LÊ --  chúng ta phải 
đứng lên rứt bỏ mối tình bệnh hoạn đó không có cách 
nào khác. Tin rằng một lúc nào đó ĐCS phải dứt bỏ 
chủ nghĩa Mác Lê Nin, chừng đó cái chàng trai quyến 
rủ buổi ban đầu sẽ chết, cô gái còn lại sẽ sống(ĐCS). 
Cha mẹ cô ta (dân tộc VN) sẽ ôm con gái vào lòng và 
nói '' từ nay con là của mẹ, con không phản bội mẹ 
nữa, con sẽ không kéo cha mẹ con bơi lội trong cái 
HỒ nƣớc mênh mông không bờ bến, không biết ngày 
nào đến. 

Tôi rất tin XHCN tại VN sẽ sụp mất đi một ngày không 
xa. Ta thấy đấy Ngày 26-1-2006 Hội đồng châu Âu đã 
ra nghị quyết 1481 coi các chế độ CS là tội ác đối với 
nhân loại. Bằng chứng là những phần đất có dân chủ 
đã tốt gấp 10 lần so với phần còn lại. Nƣớc CUBA đã 
bỏ canh gác hòa bình ra về, chỉ còn VN thôi. Nƣớc 
Bắc Tiều Tiên cũng mới cộng hòa ND TRIÊU TIÊN 
nên không đến nổi mất lòng dân. Còn Trung Quốc 
mới mang nhãn hiệu CộngHòa ND TRUNG HOA , tuy 
là ĐỘC ĐẢNG nhƣng TQ gần đây,vì có chút cải tổ 
nên đời sống NDTQ hiện nay khá hơn nhiều, vì vậy 
dân TRUNG QUỐC đòi đánh VN, đảng nghe dân 
cùng một lòng. Còn ta thì duy nhất trên mặt đất một 
chủ nghĩa không tƣởng. Bạn bè DÂN CHỦ của ta 
hoàn toàn số không. Nếu TQ đánh ta, ai bảo vệ. VN 
nhanh tay làm cách mạng DÂN CHỦ, nhƣ vậy ĐCS 
sẽ chuộc tội với dân, trả lại quyền tự do, dân chủ cho 
dân. Sẽ có một ngày bầu cử ĐA ĐẢNG - ngày ấy nhƣ 
cởi chiếc áo cũ thay cái mới, không còn tiếng "PHẢN 
BỘI DÂN ''nữa. Lịch sử sẽ ghi chép ngày ving quang 
của dân tộc ta -đã có ĐA ĐẢNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài kệ phát nguyện của Đức 
Phổ Hiền Bồ Tát 
 
 Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời  
Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại  
Diện kiến bi Phật A Di Đà  
Tức đắc vãng sanh An Lạc quốc 
   
Phổ Hiền Bồ Tát  
   
  Nguyện sao con lúc sắp lâm chung  
Chướng ngại tận trừ, tâm sáng trong  
Gặp Phật Di Đà cùng Thánh chúng  
Liền sanh Cực Lạc, nở sen hồng   
   
TyNa  
(Phỏng dịch  nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát )  

       
Nghe Bài Nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát  
   
( Theo nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát  
nhân nghe bài giảng Thầy Nhất Chân )  
   
 Nguyện xin chắc chắn lúc lâm chung  
Hoan hỉ, an lành, tâm sáng trong  
Thấy Phật Di Đà cùng Thánh chúng  
Đón về Cực Lạc giữa sen hồng  
   
Nguyện xin chắc chắn lúc lâm chung  
Hỉ lạc, an nhiên, tâm sáng trong  
Thấy Quán thế Âm cùng Thánh chúng  
Rƣớc về Tịnh Độ, nở sen hồng  
   
Nguyện xin chắc chắn lúc lâm chung  
Hỉ, Xả, an lành, tâm sáng trong  
Thấy Phật, Quán Âm cùng Thánh chúng  
Liền sanh Cực Lạc, ngộ tánh Không  
   
 AnNaDa  
 
  ** Nhân mùa Vu lan, xin hồi hƣớng đến 
Cha Mẹ 
 & tất cả chúng sanh đƣợc vĩnh hằng an lạc .  
Nam mô A Di Đà Phật.  
 
"Ngƣời trí thì lấy trí mà niệm Phật vãng 
sanh.  
Ngƣời ngu thì dùng ngu mà niệm Phật vãng 
sanh.  
Có đạo tâm cũng niệm Phật vãng sanh.  
Không đạo tâm cũng niệm Phật vãng sanh. 
Ngƣời có tà kiến cũng niệm Phật vãng sanh.  
Do bổn nguyện không thể nghĩ bàn của Phật 
A Di Đà, hễ niệm Phật thì đều đƣợc vãng 
sanh ". 
 
( Pháp Nhiên ngữ đăng lục) 

 

Garage  Trung Tran 

Karel Doormanstraat 36 - 6651 ZM  Druten 
(Industrieterrein Kerkeland) 

 

Reparatie & onderhoud van alle 
automerken en wij zorgen ook voor 

APK, verkoop van occasions 

Tel. 0487-519467. 

Gsm. 06-55775918 
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Thư mời tham dự bữa cơn tình thương của gia đình 
QCCVNCH/HL 

Hòa Lan, tháng 8 năm 2012 

Kính gữi quý đồng hƣơng, 

Chúng ta đang bƣớc vào những ngày cuối của mùa hè, gần nhƣ là thông lệ cứ sau những ngày nghỉ ngơi thoải 
mái, mọi ngƣời trở về với công việc thƣờng nhật thì anh em BCH cùng thân hữu họp với nhau bàn bạc tìm 
phƣơng cách tiếp tục giúp đỡ anh em TPBVNCH đang mòn mõi trong kiếp sống lầm than. 

Nhƣ quý vị biết 37 năm trong cuộc sống của anh em TPB là một chuỗi dài đau khổ, hẩm hiu… Lê lết, dò dẫm 
từng bƣớc để kiếm sống qua những tờ vé số, bó nhang… Nhƣng thời gian sau nầy những những phƣơng tiện 
đó cũng đi vào ngõ tối, lắm lúc các anh phải cắn răng quên đi tự ái và cả sĩ diện làm ngƣời hành khất để có 
đƣợc miếng ăn, viên thuốc ... 

Trƣớc cảnh đau lòng nầy mấy ai trong chúng ta ngăn đƣợc dòng lệ xót xa! Chúng ta những ngƣời may mắn, 
hƣởng nhiều phƣớc báu trời ban sao không chia xẽ niềm hạnh phúc nầy cho những mãnh đời bất hạnh mà 
một thời họ là chiến hữu, là ân nhân của chúng ta. Nhờ có các anh gan lì, trƣớc hiểm nguy vẫn hiên ngang ghì 
tay súng ngăn bƣớc giặc thù để chúng ta có đƣợc những phút an bình và trong một thoáng không may các anh 
trở thành tàn phế!  

Tấm thân tàn phế bị lãng quên bên lề xã hội, miếng ăn thì bữa đói bữa lƣng, đau bệnh thì không sao lo nỗi một 
viên thuốc, còn nỗi khổ nào hơn? 

“Nắng chiều cuốn xác lá rơi  

Bóng đôi nạng gỗ đơn côi ngƣợc dòng“  (Trần văn Lƣơng) 

 Vì nguyên nhân vừa nêu, nên thiết tha kêu gọi quý vị hãy cùng chúng tôi kẻ ít ngƣời nhiều gom góp lại để làm 
phƣơng tiện chia xẻ, xoa dịu phần nào nổi đau, bất hạnh mà các anh đã và đang oằn thân gánh chịu! 

Cơ hội để chúng ta thực hiện câu “Lá lành đùm lá rách “nầy sẽ tổ chức qua bữa cơm tình thƣơng 2012 vào 
ngày: 

         Thứ bảy 15 tháng 09 năm 2012  -  Lúc 19.00 giờ 

         Tại Nico Schuurmanshuis  - Ketsheuvel  50  - 5231  PT – „s Hertogenbosch 

Kêu gọi sự đóng góp căn bản 15 euro/ ngƣời  cho bữa ăn và 2 phiếu nƣớc, trẻ em dƣới 10 tuổi miễn phí, mọi 
ủng hộ đều hoan hỷ. 

Chƣơng trình karaoke quý vị yêu thích văn nghệ có thể mang DVD theo để giúp vui cho không khí thêm phần 
ấm cúng . 

Rất mong sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị trong đêm tình thƣơng 2012 nầy. 

Thân kính, 

TM.BCH 

Trƣơng Hải      
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 Phi thuyền Voyager 2 của NASA tròn 35 tuổi 

WASHINGTON (Space.com) - Voyager 2 đƣợc phóng lên không 
gian ngày 20 tháng Tám năm 1977 đến nay vẫn còn liên lạc 
đƣợc về Trái Ðất mặc dầu phi thuyền đã đi xa ra ngoài Thái 
Dƣơng Hệ. 

Sứ mạng ban đầu của Voyager 2 chỉ là nghiên cứu Thổ tinh 

(Saturn), Mộc tinh (Jupiter) và những hộ tinh của hai hành tinh 

này. Ngày 13 tháng 8, Voyager 2 đã phá kỷ lục 12,758 ngày của 

phi thuyền Pioneer 6 phóng đi ngày 16 tháng 12 năm 1965 và 

truyền tin về Trái Ðất lần cuối cùng ngày 8 tháng 12 năm 2000. 

Hiện nay Voyager ở cách xa trái đất khoảng 9 tỷ dặm (15 tỷ km) 

nghĩa là gấp 10 lần khoảng cách từ Trái Ðất đến Mặt Trời. 

 

 

Trong 5 năm qua, Voyager đã chuyển về những dữ kiện thông tin thu thập đƣợc về Mặt Trời. Không ai biết 

chắc Voyager sẽ còn liên lạc đƣợc bao lâu nhƣng theo ƣớc tính của NASA phi thuyền có thể tiếp tục hoạt động 

đến năm 2020 hay 2025. 

Phi thuyền Voyager 1 phóng lên 16 ngày sau Voyager 2 hiện nay ở cách Mặt Trời 11 tỷ dặm và hai phi thuyền 
đi ngƣợc hƣớng nhau, cũng còn tiếp tục liên lạc về Trái Ðất gần nhƣ mỗi ngày. 

Mỗi phi thuyền mang theo 117 hình ảnh, âm thanh sinh hoạt, và lời chào mừng bằng 54 ngôn ngữ trên Trái 
Ðất. Các khoa học gia mƣờng tƣợng là nếu gặp một đời sống nào ngoài Thái Dƣơng Hệ, hai phi thuyền có thể 
phát ra những tín hiệu tự giới thiệu ấy. (HC) 

NASA dùng máy bay không người lái nghiên cứu bão tố 

WASHINGTON (NASA) - Từ cuối Mùa Hạ này, NASA sẽ bắt 
đầu sử dụng máy bay không ngƣời lái (UAV), có tầm bay cao 
trên 60,000 feet và bay lâu đƣợc 28 giờ liền, mang theo những 
dụng cụ đặc biệt để nghiên cứu bão tố.Hai máy bay Global 
Hawk, một đặt căn cứ ở Wallop Islands, Virginia và một từ căn 
cứ không quân Edwards, California, sẽ nghiên cứu sự hình 
thành bão tố cùng biến chuyển của thời tiết khắc nghiệt tại hai 
vùng duyên hải Ðông Tây Hoa Kỳ. Những dữ kiện thời tiết mà 
máy bay có thể thu thập trên bình diện rộng và trong thời gian 
dài bao gồm gió, nhiệt độ, ẩm độ, mƣa và những phân tử 
không khí từ mặt đất cho đến tầng khí quyển tĩnh. 

 

 

Các máy bay thi hành phi vụ theo dõi bão tố và thời tiết khắc nghiệt, HS3 (Hurricane and Severe Storm 
Sentinel), đƣợc điều khiển từ mặt đất trong suốt phi vụ cũng nhƣ tiến hành sứ mạng quan trắc với những thiết 
bị đặc biệt mang theo. Ðồng thời một số cuộc thử nghiệm sẽ đƣợc thực hiện tùy theo nhu cầu hay sự biến 
chuyển đột ngột trong thời tiết. Lợi điểm của sự sử dụng máy bay không ngƣời lái là có thể bay vào những khu 
vực nhiễu loạn trong khí quyển không thích hợp với phi hành đoàn bình thƣờng. NASA tin rằng sẽ tìm ra 
những hiểu biết mới giúp cho công tác dự báo thời tiết đƣợc sớm và chính xác hơn. (H.C.) 

Tin Khoa Học 

Voager_2 (Hình: NASA) 

Máy bay Global Hawk No. 871 bay trên trung tâm Dryden của NASA ở căn cứ 
không quân Edwards, California. (Hình: NASA/Lori Losey) 

http://www.ugdsb.on.ca/ccvisci/atom.jpg
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Các công ty chạy đua đưa người và hàng hóa lên không gian 

WASHINGTON (USA Today) - Kể từ khi NASA không giữ độc quyền trong chƣơng trình đƣa hàng hóa hay 
ngƣời lên không gian và sau thành công của phi thuyền tƣ nhân SpaceX Dragon cuối mùa Xuân vừa qua, ít 
nhất có trên 10 công ty đang chạy đua trong việc phát triển những tàu không gian thay thế các phi thuyền con 
thoi. 

Philip McAlister, giám đốc các chƣơng trình du hành không gian tƣ nhân của NASA giải thích: “Nếu tiếp tục giữ 
độc quyền các phi vụ thì ƣớc vọng không gian của chúng ta sẽ bị giới hạn bởi ngân sách mà NASA có đƣợc. 
Bây giờ chuyển sang lãnh vực tƣ nhân sẽ không còn giới hạn nhƣ thế nữa.” Tuy vậy trong chiến lƣợc mới vẫn 
cần tới một số những sự hỗ trợ của chính quyền. 

Trong 6 năm vừa qua, NASA đã cấp cho các hãng tƣ khoảng $2 tỷ để phát triển các phi thuyền đi lên Trạm 
Không Gian Quốc Tế và trở về. Ðầu tháng này, NASA hứa hẹn cấp thêm $1.1 tỷ cho 3 công ty Boeing, SpaceX 
và Sierra Nevada để hoàn thành dự án đó. Hiện tại, muốn đƣa một phi hành gia lên Trạm, NASA phải trả cho 
Nga $60 triệu và khi các công ty Mỹ làm đƣợc việc này, phí tổn sẽ giảm đi. 

NASA cũng hy vọng các công ty sẽ tìm ra khách hàng và phƣơng cách kinh doanh mới mà không cần tới tài 
trợ của NASA nữa. Ngành vận chuyển không gian đang phát triển và chƣa ai có thể dự đoán sẽ ra sao nhƣng 
chắc chắn một số công ty sẽ thành công trong khi một số khác thất bại và dẹp tiệm. 

Ngay bây giờ liên doanh Virgin Galactic của tỷ phú ngƣời Anh Richard Bronson đã không trông đợi vào tài trợ 
của NASA nữa. Virgin Galactic đang chế tạo ở sa mạc Mojave, California, một phi thuyền chƣa vào quỹ đạo 
nhƣng có thể chở 2 ngƣời lên tới ngoại tầng khí quyển và trở về vào năm tới, với giá vé du hành $200,000 một 
ngƣời. Công ty này cho biết đã có 535 ngƣời đặt tiền cọc để đƣợc ghi tên vào danh sách lên không gian. 

Theo một nghiên cứu, dự án đƣợc thực hiện sẽ thu nhập từ $600 triệu đến $1.6 tỷ trong thập niên đầu tiên. 
Khoảng 8,000 ngƣời trên thế giới có tài sản trên $5 triệu muốn đƣợc du hành không gian và 3,600 ngƣời sẽ đi 
trong thập kỷ đầu tiên với những chuyến bay dƣới quỹ đạo. Sáu công ty đang phát triển các phi thuyền bay 
dƣới quỹ đạo nhƣ vậy. 

Sau đó các công ty bao gồm SpaceX và Virgin Galactic cùng nhiều công ty khác tiếp tục chế tạo các phi thuyền 
đƣa hàng hóa và ngƣời bay lên tới quỹ đạo. Thị trƣờng có tiềm năng rộng lớn này sẽ tự phát triển và tồn tại 

không cần trông nhờ đến NASA nữa. (HC) 

Khám phá nhóm thiên hà ‘lớn chưa từng thấy’ 

WASHINGTON (CSM) - Viễn kính không gian Chandra X-ray 
Obsrvatory vừa khám phá ra nhóm thiên hà lớn và sáng chƣa 
từng thấy từ trƣớc đến nay. 

Nhóm thiên hà SPT-CLJ2344-4243, đƣợc gọi tên là Phoenix, 
có 3,000 tỷ ngôi sao so với 200 tỷ trong Ngân Hà tức là thiên 
hà của chúng ta. 

Trọng khối của lỗ đen ở trung tâm Phoenix bằng 10 tỷ Mặt 
Trời. Ðể so sánh, lỗ đen ở trung tâm Ngân Hà chỉ bằng 4 triệu 
Mặt Trời tính về trọng khối. 

 
 
 
 
Thiên hà khổng lồ này đƣợc nhìn thấy về hƣớng chùm sao Phoenix nên đƣợc gọi tên nhƣ vậy. Khoảng cách 
tới Trái Ðất vào khoảng 5.7 tỷ năm ánh sáng. 
Nhóm thiên hà Phoenix đƣợc các nhà thiên văn khám phá năm 2010 bằng một viễn vọng kính ở Nam Cực 
nhƣng đến nay mới đƣợc biết thêm nhiều chi tiết. 
 
Một điểm đặc biệt ở nhóm thiên hà này là mỗi năm trung bình có khoảng 740 ngôi sao mới đƣợc tạo thành ở 
trung tâm Phoenix, mức hình thành nhanh nhất so với tất cả các thiên hà đã biết. (HC) 

Hình trái: chùm thiên hà Phoenix. Hình phải: Khí nóng 
của Phoenix phát ra một lượng lớn quang tuyến X, 
nguội dần và đi ngược trở lại tạo nên nhiều ngôi sao 
mới. (Hình: NASA/CXC/M.Weiss 
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Có rất ít ngƣời quan tâm đến những yếu tố hạn chế 
về sức khỏe có trong bơ. 
 
Ngày nay, khi vấn đề dinh dƣỡng đặt lên hàng đầu 
trong chế độ ăn uống của con ngƣời, thực phẩm 
đƣợc lựa chọn, cân nhắc kĩ càng hơn và mọi ngƣời 
dành nhiều sự ƣu ái cho sản phẩm bơ ít cholesterol 
và chất béo hòa tan. 
 
Cholesterol là gì? 
Nghiên cứu của trƣờng đại học Y tế cộng đồng 
Harvard, cholesterol là một hợp chất tự nhiên đƣợc 
hình thành trong cơ thể ngƣời và động vật, đồng thời 
là chất kích thích cần thiết cho việc sản xuất các 
hormone nhƣ estrogen và tesstosteron. 
 
Ngày nay, trong tất cả các sản phẩm nguồn gốc từ 
động vật nhƣ thịt và bơ sữa đều có chứa cholesterol, 
tuy nhiên, một lƣợng nhỏ cholesterol trong thực đơn 
ăn uống mỗi ngày không gây ảnh hƣởng xấu đến sức 
khỏe. “Mỗi người không nên nạp vào cơ thể vượt quá 
200mg cholesterol mỗi ngày” – lời khuyên trong báo 
cáo của viện Cleveland. 
 
Hàm lượng cholesterol trong bơ 
Nhƣ nhiều thực phẩm khác, bơ đƣợc làm từ sữa và 
bao gồm nhiều cholesterol. Một muỗng bơ thông 
thƣờng có khoảng 33mg cholesterol. 
Bơ đƣợc sử dụng giúp các món ăn thêm ngon miệng, 
tuy nhiên việc lạm dụng quá nhiều bơ trong thực đơn 
hàng ngày sẽ làm tăng hàm lƣợng cholesterol trong 
cơ thể. Mức độ hàm lƣợng cholesterol càng tăng cao 
và nguy hiểm khi bơ kết hợp với thịt, sữa và trứng. 
 
Bơ chứa chất béo bão hòa 
Bên cạnh lƣợng cholesterol cao, bơ còn chứa nhiều 
chất béo hòa tan. Đây là nguyên nhân thứ hai bạn 
nên cân nhắc số lƣợng bơ trong bữa ăn hàng ngày 
của mình. Một muỗng bơ chứa 7g chất béo hòa tan, 
kèm theo các hợp chất góp phần là tăng lƣợng LDL – 
cholesterol xấu trong cơ thể. Lời khuyên của cá  
chuyên gia là bạn không nên nạp vào cơ thể quá 10 -
15g chất béo mỗi ngày. 
 

 

Mối nguy hiểm thường trực 

Quá nhiều cholesterol hấp thụ sẽ làm tắc nghẽn động 
mạch, gây trở ngại quá trình tuần hoàn máu của cơ 
thể. Các bệnh tim mạch, loãng xƣơng và vô sinh có 
liên quan trực tiếp đến lƣợng cholesterol cao và chất 
béo bão hòa trong cơ thể. Bên cạnh đó, béo phì là 
một biểu hiện của việc tiếp thu quá nhiều thức ăn 
chứa lƣợng cholesterol cao. 
 
Giải pháp an toàn tìm thấy trong bơ thực vật 
Bơ thực vật là giải pháp thay thế an toàn nhằm hạn 
chế lƣợng cholesterol và chất béo bão hòa. Trong bơ 
thực vật chứa nhiều chất béo không bão hòa thân 
thiện với cơ thể.  
Tuy nhiên, bạn cũng nên lƣu ý, bơ thực vật dạng thỏi/ 
khuôn thƣờng chứa nhiều trans- fat, loại chất béo gây 
hại với tim mạch. Các loại bơ thực vật dạng mềm, với 
hàm lƣợng cholesterol thấp và không chứa trans-fat 
luôn đƣợc khuyến khích sử dụng trong thực đơn hàng 
ngày. 
 
(Trích Philadelphia Asian News) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Thơ Nguyên Anh 

Mây 

một mai đi hết kiếp con ngƣời 
biến thành mây trắng phủ hoa tƣơi 
quyện trên đỉnh núi cùng thông đứng 
gió cợt hàng cây lá rộn cƣời 

 trăng 

trăng ngoài phản chiếu mảnh trăng trong 
tĩnh mịch ngoài trong lặng yên lòng 
nhìn trăng có thấy tâm trong đó ? 
có thấy thƣờng hằng, hay thấy "Không" ? 

 

 Hiểu đúng về cholesterol trong bơ  
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Cơ quan xếp hạng tín dụng 

Từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chánh trên thế giới và nhất là cuộc khủng 
hoảng tài chánh của một số quốc gia Âu Châu bao gồm Bồ Đào Nha, Ý, Aí 
Nhĩ Lan, Hy Lạp và Tây Ban Nha (đƣợc gọi tắt bằng tiếng Anh là PIIGS 
countries: Poturgal, Italy, Ierland, Greece, Spain), ngƣời ta đƣợc biết nhiều 
hơn về những cơ quan xếp hạng tín dụng mỗi khi một quốc gia bị đánh giá 

xuống hạng,   gây ra vấn đề là quốc gia này phải trả tiền lời cao hơn khi vay mƣợn trên thị trƣờng tài chánh thế 
giới. Trả tiền lời cao cho những món nợ khổng lồ gây khó khăn thêm cho khả năng thanh toán nợ và do đó làm 
trầm trọng thêm vần đề khủng hoảng tài chánh. 

Cơ quan xếp hạng tín dụng tiếng Anh gọi là credit rating agency, tiếng Hòa Lan gọi là kredietbeoordelaar, đóng 
một vai trò quan trọng trong hệ thống tài chánh thế giới. Ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn (big three) và uy tín 
trên thế giới là Standard & Poors (40% thị phần), Moody‟s (40% thị phần) và Fitch (15%). Dagon là một cơ 
quan xếp hạng tín dụng Trung Quốc gần đây cũng đã gây đƣợc ảnh hƣởng phần nào trên thị trƣờng tài chánh, 
nhƣng đánh giá của công ty này không đƣợc một số cơ quan Hoa Kỳ chấp nhận vì họ không thể kiểm soát 
công ty này ở Trung Quốc .  

Những cơ quan xếp hạng tín dụng  thực ra là những công ty tƣ không trực thuộc chính phủ. Khi một ngân hàng 
hoặc một công ty muốn mƣợn tiền, phát hành trái phiếu hoặc đƣa những sản phẩm (tài chánh) ra thị trƣờng, 
họ phải quan hệ với cơ quan xếp hạng tín dụng để đánh giá trị về khả năng thanh toán nợ và chất lƣợng sản 
phẩm đƣa ra. Không có sự đánh giá của cơ quan tín dụng, những ngân hàng hoặc công ty (lớn) hầu nhƣ 
không thể mƣợn tiền hoặc bán sản phẩm trên thị trƣờng tài chánh vì không đƣợc các nhà đầu tƣ tin tƣởng. 
Ngoài ra họ phải trả tiền cho dịch vụ của cơ quan xếp hạng tín dụng. 

Khác với trƣờng hợp ngân hàng hoặc công ty vừa đề cập ở trên, nhiều quốc gia trên thế giới không yêu cầu 
(và dĩ  nhiên là không trả tiền) nhƣng lại đƣợc (bị) các cơ quan xếp hạng tín dụng đánh giá về khả năng tài 
chánh. Việc này cũng gây ra nhiều tranh luận vì thị trƣờng tài chánh phản ứng thƣờng rất mạnh khi một quốc 
gia bị xếp xuống hạng tín dụng. Bảng xếp hạng của các cơ quan xếp hạng tín dụng không hoàn toàn giống 
nhau, nhƣng đại khái hạng A là hạng tín dụng đáng tin cậy, tiêu chuẩn càng xuống thấp cho hạng B, C, D… 
Dƣới đây là bảng xếp hạng của Standard & Poors: 

Cho thị trường ngắn hạn   
 
A1: rất đáng tin cậy 
A2: đáng tin cậy 
A3: mức độ tin cậy tín dụng có thể bị nguy hiểm khi kinh tế thay đổi 
B:   không chắc chắn trong thời gian gần 
C:  có nguy hiểm không thanh toán hay chỉ thanh toán một phần nợ 
D:  nợ sẽ không đƣợc trả đúng hạn, có khả năng phá sản 
 
Cho thị trường dài hạn 
AAA: độ tin tƣởng của tín dụng cao 
AA:    không cao nhƣng vẫn đáng tin cậy 
A:      tín dụng có thể nguy hiểm theo thay đổi kinh tế 
BBB: nợ rất có khả năng sẽ đƣợc trả lại hoàn toàn 
BB:   bắt đầu từ BB đƣợc gọi là junk bond (rommelobligatie),  
         trái phiếu có độ nguy hiểm cao không nên đầu tƣ vào 
B 
CCC: nguy hiểm, độ tin cậy chịu ảnh hƣởng theo tình trạng kinh tế  
CC:    rất nguy hiểm, cho mƣợn (mua trái phiếu) đồng nghĩa với đầu cơ (speculeren) 
C:       có nguy hiểm phá sản 
CI:     thanh toán nợ trễ 
R:     rơi trong tình trạng bị kiểm soát (staat onder curatele) 
SD:  một phần nợ không đƣợc hoàn trả 
D:    không còn tồn tại 
NR: không đƣợc xếp hạng (not rated) 

Bạn có biết 

http://www.bing.com/images/search?q=belasting&view=detail&id=1845A1A98FEE8C5893EAC695590F60155C7F9A97&first=31&FORM=IDFRIR
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Về vấn đề tin cậy của việc xếp hạng tín dụng có nhiều ý kiến khác nhau. Chẳng hạn những cơ quan xếp hạng 
tín dụng đã đánh giá cao những sản phẩm liên quan đến nợ thế chấp bất động sản xấu (subprime 
mortgages/rommelhypotheek) của nhiều ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chánh toàn 
cầu năm 2008 mà hậu quả vẫn còn kéo dài đến nay. Ngoài ra trong nhiều trƣờng hợp, việc đánh giá tín dụng 
của các cơ quan xếp hạng tín dụng cũng không đồng nhất. Hơn nữa “The big tree” xuất phát từ Hòa Kỳ nên 
nhiều ngƣời nghi ngờ về tính cách khách quan trong việc xếp hạng tín dụng của một vài quốc gia Âu Châu nhƣ 
Tây Ban Nha, Ý do các cơ quan này.  Theo danh sách về tỉ lệ tổng số nợ của quốc gia trên tổng sản lƣợng 
quốc gia (staatschuld/BNP) của Qũy tiền tệ thế giới IMF năm 2010 thì chỉ số của Nhật là 225,80%, của Hoa Kỳ 
là 92,70%, trong khi của Tây Ban Nha là 64,50%! Những chuyên gia về thị trƣờng tài chánh cũng lo ngại là các 
cơ quan xếp hạng tín dụng dễ bị lầm lỗi khi họ muốn phải ứng cấp thời khi thị trƣờng thay đổi. 

Cũng vì những lý do trên, nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu mong muốn có thể kiểm soát các cơ quan xếp hạng tín 
dụng và đòi hỏi các cơ quan này minh bạch nhiều hơn trong lề lối làm việc. Họ cũng đã dự định lập một cơ 
quan xếp hạng tín dụng của Âu Châu nhƣng chƣa thể thực hiện vì bất đồng ý kiến. Hơn nữa nếu Hoa Kỳ, Âu 
Châu và Trung Quốc đều có những cơ quan xếp hạng tín dụng thì đâu còn tính cách trung lập, khách quan của 
những cơ quan này khi đánh giá tín dụng? Cuối cùng thì nhóm tài phiệt Hoa Kỳ vẫn còn khả năng để lũng đoạn 
thị trƣờng tài chánh thế giới? 

V.T. Hoang                                                                                                                                
 (Tổng hợp những tin tức trên mạng) 

 

  

 
Chia buồn 

 
 
Nhận tin buồn nhạc mẫu của chiến hữu Nguyễn văn Tiếng 
 
 
Cụ bà Ðoàn thị Nô sinh năm 1928 vừa tạ thế ở Vĩnh Long - Việt Nam 
 
 
ngày 01-08-2012 nhằm ngày 14.06 năm Nhâm Thìn 
 
 
Thƣợng thọ 85 tuổi. 
 
Ban chấp hành GÐQCCVNCH/HL và toàn thể hội viên chân thành chia buồn cùng gia đình chiến 
hữu Nguyễn văn Tiếng, nguyện cầu chƣ Phật tiếp dẫn hƣơng linh cụ bà Ðoàn thị Nô sớm về miền 
cực lạc. 
 
 
GÐQCCVNCH/HL 
 
 
 

 

 

 

Nhắn tin 
 
 Tôi tên là Mai Ngọc Thái, hiện đang sống ở Ðức, muốn tìm lại ngƣời than ở Hòa Lan, tên là Nguyễn 
Thanh Sơn và Ðào Thị Liên khoảng 40 tuỗi, họ đã tới Hòa Lan vào năm 1983, đã ở địa chỉ: 
De Gasperriflat 1 
1422 XB Uithoorn 
 
 Xin chân thành cám ơn, nếu có tin tức gì xin liên lạc qua địa chỉ e- mail: maingocthai@yahoo.fr 
 

 

mailto:maingocthai@yahoo.fr
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Du Lich Warsaw, Ba Lan 

Trần Nguyên Thắng 

Trong các đất nƣớc miền Ðông Âu Châu, có lẽ Ba Lan (Poland) là một đất nƣớc có nhiều nỗi bất hạnh xảy đến 
với xứ sở này, nhƣng cũng từ đó dân tộc Ba Lan đã có những trang sử hào hùng kèm theo nỗi bi tráng của một 
đất nƣớc nhƣợc tiểu.  

Warsaw, thủ đô Ba Lan, đã vƣơn lên từ những đổ vỡ của 
chiến tranh thời thế chiến và cách mạng. Ngày nay Warsaw có 
gì lạ? 

Mùa Hạ, Tháng Bảy và Tháng Tám, thƣờng là những mùa của 
những cơn nắng nóng thổi qua vùng đất Âu Châu, thông 
thƣờng cơn nóng kéo dài từ hai đến ba tuần trƣớc khi dịu 
xuống để chuẩn bị sang thu. Nhƣng năm nay tiết trời hình nhƣ 
thay đổi, những cơn nóng đã đến Warsaw từ cuối Tháng Sáu 
và dịu xuống hẳn khi bƣớc qua Tháng Bảy. Tiết trời tƣơng đối 
dễ chịu hơn đôi chút vào cuối Tháng Bảy, một vài cơn mƣa 
ban tối làm dịu hẳn cơn nóng buổi trƣa, du khách du ngoạn 
Warsaw cảm thấy không quá khó chịu với Mùa Hè Tháng Bảy. 

Sau Thế Chiến II, Warsaw bị tàn phá gần nhƣ thành bình địa. Những ghetto và những trại tập trung tàn sát 
ngƣời Do Thái do quân Ðức Quốc Xã dựng lên đã đƣa Ba Lan làm chứng nhân lịch sử về cuộc chiến tranh diệt 
chủng trong thế kỷ 20. Chứng tích các cuộc nổi dậy của những ngƣời Do Thái tuyệt vọng (vì trƣớc sau cũng 
chết) đƣợc thành phố Warsaw ghi lại bằng những tấm bia kỷ niệm. 

 Những địa ngục trần gian xƣa kia đã trở thành những nơi chốn du lịch, nhằm gợi nhớ những gì lịch sử đã đi 
qua. Nếu bạn là ngƣời thích về văn hóa lịch sử thì thành phố Warsaw có nhiều hấp dẫn lôi cuốn bạn về những 
câu chuyện của thế kỷ xƣa. Kiến trúc của thành phố Warsaw bây giờ đã đƣợc phục chế lại những di tích ngày 
xƣa từ thế kỷ 19. Con đƣờng Royal Route (con đƣờng hoàng gia) ngày xƣa bây giờ là phố Nowy Swiat, khởi 
đầu từ bùng binh Rondo de Gaulle, nơi có tƣợng Tƣớng De Gaulle đƣợc thành phố dựng nơi đây nhằm nói lên 
lời cám ơn của Warsaw với sự giúp đỡ của ông với Ba Lan. 

 “Con đƣờng hoàng gia” thật đẹp và thơ mộng với các hàng quán cà 
phê, nhà hàng và trung tâm mua sắm. Con đƣờng này chỉ dài hơn 1.5 
km nhƣng ít nhất cũng có năm điểm du lịch mà du khách có thể 
thƣởng ngoạn. Ðiểm đầu tiên là nhà thờ Holy Cross Church, nơi cất 
giữ trái tim của Chopin, ngƣời nhạc sĩ thiên tài Ba Lan, mất cách đây 
hơn 160 năm. Thân xác ông nằm lại Paris, nhƣng trái tim ông vẫn 
hƣớng về Warsaw vùng đất ông đã sinh ra và lớn lên ở đó. 

Ði xuống thêm một đoạn, nơi đây ngƣời ta có dịp thƣởng ngoạn bức 
tƣợng khá lớn miêu tả về nhà bác học về thiên văn Nicalaus 
Copernicus của Ba Lan. Sau đó là Dinh Tổng Thống, một dinh thự quả 
thực rất khiêm nhƣờng dành cho một vị nguyên thủ quốc gia. Có nhiều 
đất nƣớc rất nên học hỏi và bắt chƣớc sự đơn giản “không phí phạm 
của công” này ở thủ đô Warsaw. 

Cuối đƣờng là khu phố cổ với tƣợng Vua Sigismund III đứng trên 
mộtthạch trụ cao, một tay nhà vua cầm gƣơm, tƣợng trƣng cho sự can 
đảm, và một tay cầm thánh giá, tƣợng trƣng cho sự chiến thắng quỉ 
dữ. Ông là ngƣời đã chọn Warsaw làm kinh đô mới thay thế cố đô                  
Krakow ở miền Nam. 

Gần cạnh đó là Lâu Ðài Hoàng Gia (Royal Castle), nơi nhà vua và quần thần làm việc. Lâu đài với tƣờng và 
mái màu cam đỏ làm nổi bật trƣớc khu phố cổ, lâu đài đã đƣợc trùng tu lại hoàn toàn vì bị đổ nát san bằng 
trong Thế Chiến II. Ðến Warsaw ngƣời ta không nhìn thấy đƣợc những cung điện vĩ đại to lớn hay những lâu 
đài vàng bạc xa hoa, nhƣng hình nhƣ du khách cũng không ai nghĩ đến điều đó. Viếng thăm Warsaw có lẽ du 

Tượng Chopin cùng cành liễu đang lả lướt 

theo tiếng đàn 
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khách có nhiều ý nghĩ tò mò hơn về những thay đổi sau ngày chế độ Cộng Sản Ba Lan sụp đổ. Ðiều đó hình 
nhƣ cũng đúng luôn cho hai đất nƣớc láng giềng Hungary và Tiệp. 

Du khách đi vƣợt qua phía sau của tƣợng Vua Sigismund III là 

bƣớc vào quảng trƣờng chợ của phố cổ. Chính giữa quảng 

trƣờng là một tƣợng mỹ nhân ngƣ, tay cầm kiếm tay cầm 

khiên, có nhiều câu chuyện thêu dệt quanh nàng tiên cá này, 

nhƣng ngƣời dân Warsaw thì tin rằng đó chính là vị thần bảo 

vệ thành phố Warsaw muôn đời. 

Nhƣng Warsaw không phải chỉ có con đƣờng hoàng gia mà 
còn có công viên Lasienki Park, một công viên bao gồm cả 
cung điện Mùa Hè “Palace On the Water”. Cung điện tuy không 
lớn lắm, nhƣng nổi tiếng về sự thơ mộng, tình tứ và có rất 
nhiều điểm văn hóa vây quanh. Ngoài ra, trong công viên phải 
nói đến bức tƣợng nhạc sĩ Chopin đang lả lƣớt tấu khúc đàn 
dƣơng cầm và cây liễu bên ông cũng uốn mình theo nốt nhạc.  

 

Ðây là một bức tƣợng sống động nhất làm ngƣời xem ngẩn ngơ với nhạc và liễu. Nếu bạn có dịp đến thăm 
công viên vào Chủ Nhật thì bạn có dịp xem trình diễn nhạc Chopin ngay ở đây. Mỗi Chủ Nhật đều có hai xuất 
trình diễn nhƣ thế ở Lasienki Park. 

Nói đến khu phố cổ và công viên Lasienki Park mà không nói đến 
tòa nhà văn hóa và khoa học và khu mua sắm mới ngay giữa trung 
tâm thủ đô Warsaw thì quả là một điều thiếu sót. Tòa nhà này do 
Stalin ra lệnh xây “tặng” cho Warsaw. Ðây là tòa nhà có hình dánh 
giống nhƣ bảy tòa nhà mà Stalin đã cho xây ở Moscow. Mới nhìn 
phớt qua, ta cứ ngỡ vẫn đang ở Moscow chứ không phải đang 
đứng ở trung tâm Warsaw.  

Thế mới biết thâm ý của ông trùm cộng sản Stalin muốn thôn tính 
đất nƣớc khác bằng kiến trúc. (Cũng cần nói thêm ở Thƣợng Hải 
cũng có một tòa nhà nhƣ thế do Liên Xô xây tặng để nối chặt tình 
hữu nghị Xô-Trung, nhƣng vừa xây xong thì hai đồng chí anh em 
chiến tranh lạnh ngay! Tòa nhà này nhỏ hơn bên Warsaw nhiều). 
Tòa nhà văn hóa này khá cao (231m) vào ngày xƣa, còn bây giờ 
thì các tòa nhà sau thời cộng sản nhƣ đã vƣơn cao hơn nhiều. 
Cung văn hóa và khoa học bây giờ vừa cũ kỹ, vừa lỗi thời, vừa nhỏ 
bé bên cạnh các tòa nhà của thời kinh tế thị trƣờng. Tòa nhà đã trở 
thành tiệm ăn, quán cà phê và có cả Trung Tâm Thông Tin Du 
Lịch. 

Ba Lan, đất nƣớc của một thời cộng sản đã qua, vẫn còn phải 
đƣơng đầu với nhiều khó khăn của chính họ. Nhƣng có lẽ niềm vui 
hạnh phúc nhất của họ là họ đã có nhiều khả năng tự chủ và quyết 
định mọi điều cho chính dân tộc họ. 

Tòa nhà văn hóa và khoa học nhỏ hẳn lại giữa các tòa nhà cao tầng 

 

 

 

 

 

“Cung điện trên nước” trong Lasienki Park. 

 

Châm ngôn 

 Người hay lợi dụng và sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, đó là hạng người tàn nhẫn 
thì không thể nào hưởng thụ dài lâu được. 
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Một trong những ao ƣớc của phụ nữ là có một vóc 
dáng mảnh mai. Trên thực tế để thực hiện đƣợc điều 
này thật không phải là một việc dễ dàng. Nhiều ngƣời 
tự khuyến khích mình khi bƣớc chân lên máy chạy bộ 
“ráng tập đi rồi tự thƣởng cho mình một miếng bánh 
ngọt, một thỏi sô cô la hay một ly cà rem!” Ngƣời lại 
tự hãm mình “chú ý đến những gì mình ăn. Chọn lựa 
và ăn ít thôi!” 

Thế thì cách nào dễ giảm cân hơn? 

Một nhóm nghiên cứu về đề tài này căn cứ vào một 
bộ tộc săn bắn Hazda ở Tanzania, Phi Châu, ghi 
nhận kết quả trên tạp chí PloS One. Theo đó, hầu hết 
ngƣời Mỹ bỏ qua những thử thách về bệnh mập phì. 
Ngƣời Hazda thƣờng đi bộ mỗi ngày một dặm để tìm 
kiếm thức ăn.  

Lối sống của họ so với ngƣời Mỹ thì họ hoạt động 
nhiều hơn. Nhóm nghiên cứu còn theo dõi bằng cách 
gắn máy đo trên ngƣời Hazda, để xem mức độ tiêu 
thụ năng lƣợng khi ngƣời Hazda hoạt động ra sao. 

Kết quả ngạc nhiên cho thấy mức tiêu thụ năng lƣợng 
của ngƣời Hazda và ngƣời Mỹ tƣơng đƣơng nhƣ 
nhau. Nhóm nghiên cứu kết luận “không phải lối sống 
ít hoạt động của ngƣời phƣơng Tây gây ra bệnh mập 
phì, mà là vấn đề tập thể dục thiếu sự cải tổ về chế độ 
ăn uống nhiều sẽ không giải quyết đƣợc vấn đề.” 

Một nghiên cứu thứ hai, cũng xuất bản gần đây, đi xa 
hơn về chi tiết mối quan hệ giữa tập thể dục, chế độ 
ăn uống kiêng cữ, và mức tiêu thụ năng lƣợng của cơ 
thể. 

“Kỳ vọng nếu tập thể dục trong khi ăn kiêng thì mức 
tiêu thụ năng lƣợng cơ thể của bạn sẽ ít đi, nhƣng 
thật sự, mức tiêu thụ ấy không giảm, thậm chí có khi 
nó lại còn tăng thêm,” Diana Thomas, một giáo sƣ 
toán học tại Montclair State University ở New Jersey, 
nói với tờ New York Times. 

Cơ thể con ngƣời tiết kiệm năng lƣợng vô cùng hiệu 
quả. Về cơ bản, ngƣời Hazda không ăn nhiều. Do 
đó,quá trình tiêu thụ năng lƣợng của họ sẽ chậm khi 
cần cân bằng tiêu thụ năng lƣợng cao hơn. 

 

 

  

 

Giáo Sƣ Thomas nói rằng công thức tính giảm cân 
hiện tại không kèm chính xác yếu tố làm chậm sự 
chuyển hóa và một số, thậm chí còn tiên đoán là 
nhiều hơn dựa vào tập thể dục. Tiến Sĩ Timothy 
Church của Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Pennington 
ở Louisiana, ngƣời giám sát các nghiên cứu cho biết 
thêm, “Yếu tố này đã đƣợc biết trong một khoảng thời 
gian rằng nếu so sánh năng lƣợng theo đơn vị, sự 
giảm cân bằng cách ăn kiêng nhanh hơn bằng cách 
tập thể dục.” 

Ðể kết luận, tập thể dục có nhiều lợi ích sức khỏe 
quan trọng nhƣng thống kê cho thấy, không có nghĩa 
là hoạt động sẽ giúp bạn giảm cân, trừ khi bạn cắt 
giảm năng lƣợng do chế độ ăn uống. 

Việt Linh/Người Việt 

 

 

 

 

 

 

 

Ăn ít hay vận động: Cách nào 
giảm cân tốt hơn? 
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Khử cay 

- Khử cay ở tay khi làm món với ớt, lấy đƣờng xát vào 
tay, hoặc xoa chút dấm hay rƣợu rồi rửa sạch, sẽ bớt 
nóng. 

- Ăn phải ớt hay món gì cay quá, bạn hãy uống chút 
sữa lạnh sẽ làm bớt cay trong miệng. 

- Tránh cay mắt khi thái hành tây, hãy bóc vỏ củ hành, 
để trong tủ lạnh phía ngăn đá độ 5 đến 10 phút tùy củ 
bé hay lớn rồi mới lấy ra thái, hành sẽ bớt hăng và đở 
cay mắt. 

Rau trái 

- Các loại rau lá xanh nhƣ rau cải, rau muống, rau 
mùng tơi..... muốn giữ tƣơi lâu, nên bọc vào giấy báo, 
phủ ngoài bằng bao nylon trƣớc khi cho vào tủ lạnh. 

- Khi muối dƣa chua, làm đồ chua, muối cà, hãy dùng 
lá chuối gài lên mặt cho toàn bộ rau trong lọ chìm hẳn 
dƣới mặt nƣớc, lá chuối không độc lại thêm hƣơng vị 
và giúp phần rau hay cà phía trên mặt không bị ủng 
hay thâm. 

- Húng quế sau khi rửa sạch, để trong túi nylon có 
miệng kín, để chỗ mát, có thể giữ tƣơi đƣợc vài ba 
hôm, không nên cho vào tủ lạnh, húng sẽ bị thâm. 

- Khi làm món ăn với chuối xanh hay bắp chuối, thái 
xong ngâm vào nƣớc muối hoặc chanh sẽ giúp chuối 
không thâm. 

- Khoai tây, khoai lang muốn để lâu không nên cho 
vào tủ lạnh, nên cho vào túi giấy, để chỗ tối thoáng 
mát và chỉ gọt vỏ trƣớc khi nấu. 

- Luộc rau muống, rau cải, nên cho nhiều nƣớc, đun 
nƣớc cho sôi với chút muối rồi mới cho rau vào, rau 
sẽ xanh. 

Các loại thịt,trứng 

- Ƣớp thịt bò với dầu ăn hoặc chút lòng trắng trứng và 
nƣớc tƣơng độ nửa giờ, đừng ƣớp nƣớc mắm, rồi 
sào trên lửa to, nhanh tay, thì thịt mới mềm. 

- Muốn luộc trứng không bị nứt, hãy cho tí muối vào 
nƣớc luộc hay xát tí chanh quanh vỏ trứng. Lấy đũa  

 

 

 

 

 

gắp đƣợc quả trứng là đã chín, ngâm trứng trong 
nƣớc lạnh 5 phút cho dễ lột vỏ. 

- Muốn thịt heo, thịt bò có hƣơng thơm tự nhiên và 
đặc biệt, hãy ƣớp với húng quế hay húng cây. 

- Luộc gà lúc nƣớc nguội, cho thêm củ hành nƣớng 
và miếng gừng vào, sau đó để lửa nhỏ, sôi lăn tăn. 
Gà chín, vớt ra ngâm vào thau nƣớc lạnh sạch đến 
khi nguội, da gà sẽ không bị nứt và thâm. Muốn da gà 
vàng bóng, hãy thoa lên chút mỡ gà. Nếu muốn chặt 
miếng, nên để gà luộc thật nguội và ráo nƣớc, miếng 
gà chặt sẽ đẹp hơn. 

- Luộc thịt heo cho khỏi thâm: Khi thịt chín, vớt ra trên 
đĩa, đậy kín bằng giấy plastic. 

Giữ vệ sinh 

- Dùng dấm trắng đổ vào đƣờng cống trong bồn rửa 
bát hoặc pha với nƣớc lạnh để lau bếp, lau nhà sẽ 
khử đƣợc mùi hôi. 

- Dùng Chlorox (Eau de Javel) quệt vào những khe 
nối những viên gạch trên counter top, để độ 15 phút, 
rửa sạch bằng nƣớc lạnh sẽ khử trùng và tẩy trắng 
những vết vàng. 

- Dùng bã café rửa tay sau khi làm tôm cá sẽ khử 
đƣợc mùi tanh. 

- Cho ít bã café và tí nƣớc vào chai lọ muốn rửa, xúc 
mạnh, rửa lại bằng nƣớc lạnh, chai lọ sẽ không hôi và 
sạch bóng. 

- Lúc làm bếp mà bị cháy nồi, chẳng hạn kho cá, kho 
thịt hay hâm thịt... để quên trên bếp bị cháy nồi. Hãy 
dùng nƣớc Chlorox (Eau de Javel hay bleach) đổ vào 
nồi bị cháy và đun sôi. Những tảng đen cháy sẽ bong 
ra. Sau đó chỉ việc rửa lại cho đi hết mùi Chlorox là 
xong. Bạn sẽ không phải mất công kỳ cọ nhiều. 

 

BÍ QUYẾT, MẸO VẶT KHI LÀM BẾP 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Ong_choy_water_spinach.png
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Hiệu nghiệm 
 Hai bác sĩ trẻ nói truyện với nhau: 
- Để chữa con bệnh này, mình phải làm cho họ toát 
mồ hôi. Mình đã dùng hết cách mà không có kết quả ! 
- Theo tôi, cách hiệu quả nhứt là đƣa anh ta coi bảng 
liệt kê bệnh phí của anh ta. 
  
 Nai và sư tử 
 Hai ngƣời bạn gặp nhau sau một năm xa cách. Tuấn 
hỏi Toàn: 
- Mối tình đẹp của cậu và "nai vàng ngơ ngác" ra sao 
rồi ? 
- Hết rồi cậu ơi! Chẳng còn bóng dáng nai vang ngơ 
ngác đâu cả nữa! 
- Sao vậy ? 
- Chẳng còn thấy nai vàng đâu cả mà chỉ thấy con sƣ 
tử sau khi cƣới nàng về !!! 
  
Ba hay bốn 
 Vợ bắt quả tang chồng đánh bạc, chị giân run, la 
chồng: 
- Anh đã hứa với tôi là không tụm năm, tụm ba uống 
rƣợu, đánh bài nữa. thế mà .... 
- Thì em thấy đó! Bọn anh đâu có tụm năm, tụm ba gì 
đâu. 
- Thế thì tụm gì đây ? 
- Tụm bốn ! 
- !!! 
 
Cám ơn 
Tại một nhà hàng, một bà khách giận dữ la anh hầu 
bàn: 
- Bộ anh muốn giết tôi sao mà cho tôi ăn nút áo này ? 
Anh hầu bàn mừng rỡ reo lên: 
- Cám ơn bà! Cám ơn bà!  Nó đây rồi ! Thế mà tôi tìm 
nãy giờ mà không thấy ! 
 
Tặng quà 
Một ngƣời đàn ông có dính líu đến một vụ kiện, gợi ý 
luật sƣ của mình rằng nên gửi biếu ông chánh án sắp 
xử vụ kiện này món quà. Luật sƣ của anh ta cảnh cáo 
rằng ông chánh án này rất liêm khiết và nếu gửi quà 
nhƣ thế cho ông ta thì chỉ làm cho ông ta thành kiến 
với anh ta mà thôi. 
 Trong ngày xử kiện, luật sƣ nhận xét thấy ông chánh 
án tỏ ra thiên vị khách hàng của mình và cuối cùng đã 
xử thắng cho anh ta. Sau đó ngƣời đàn ông nói với  
 luật sƣ của mình rằng anh ta đã gửi biếu ông chánh 
án một món quà rất hậu hỉnh. 
    Ông luật sƣ nói: 
    Nhƣng tôi không thể làm nhƣ thế đƣợc! 
    Anh ta nói: 
Ồ, tôi gửi quà đấy! Nhƣng tôi nhớ lời khuyên của       
ông, nên tôi đã lấy tên đối phƣơng của tôi!  

 
 Cho chắc ăn 
 Trong phòng mạch, cụ già khai bệnh: 
- Thƣa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn, nói trƣớc  
 quên sau!  
 Bác sĩ :  
- Thế thì xin cụ trả tiền trƣớc cho tôi.    
  
     Lời khuyên chân thật 
 Ngọc Toét sắp sửa lấy chồng, cô ngồi khoe với  
 đám bạn : 
- Vị hôn phu của tớ  “ga lăng” lắm, khen tớ vừa 
 khéo tay lại vừa xinh đẹp... 
Một cô trong bọn cho ý kiến : 
      - Vậy thì bồ nên cẩn thận đấy, vì chƣa cƣới mà 
hắn đã lòi cái đuôi nói dối ra rồi! 
  
    Vẫn còn nhiều lắm 
Ông cha sở đi ngoài đƣờng bỗng thấy một giáo dân 
của mình đang nghiêng ngả, tay ôm chai rƣợu. Động 
lòng thƣơng, cha tiến gần lại hỏi: 
- Sao con uống nhiều thế? 
- Con buồn quá cha ơi! 
- Để giải sầu, con chỉ có bao nhiêu đó sao? 
- Không không, con còn cả két ở nhà! 

Tên Trùm Mafia  
Một ngƣời Sài Gòn vừa bị công an tống giam vào 
ngục. Trong lúc anh đang ngơ ngác thì các ngƣời tù 
khác vây quanh anh và hỏi:  
- Tại sao anh bị vào tù?  
- Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách và bị tù về 
tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thƣ Đỗ 10.  
- Nhƣ vậy có gì đáng bị tù đâu ? Ngƣỡng mộ lãnh tụ 
là tốt sao lại bị tù?  
- Tại tôi vô tình đặt dƣới chân dung tổng bí thƣ Đỗ 
Mƣời cuốn "Thằng Ngốc" của Dostoevski.  
- Tại sao anh không làm kiểm điểm và xin lỗi, rồi dẹp 
cuốn "Thằng Ngốc" đó đi.  
- Tôi đã làm nhƣ thế và thay vào đó bức ảnh chụp 
tổng bí thƣ và vợ cùng các con ông ấy.  
- Nhƣ vậy càng quí chớ có tội tình gì đâu?  
- Nhƣng kỳ này tôi lại sơ ý đặt dƣới bức hình đó cuốn 
sách "Gia Đình Bất Hạnh".  
- Rồi sau đó ra sao?  
- Công an đến cảnh cáo tôi; tôi dẹp cuốn sách đó 
ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ chính trị của 
đảng cộng sản Việt Nam.  
- Lần này anh có đặt phía dƣới cái gì không?  
- Có mới chết chứ ! Tôi lại sơ ý để cuốn "Alibaba và 
40 tên cƣớp" dƣới bức hình của toàn bộ Chính Trị 
của đảng cộng sản Việt Nam.  
- Thế nên, anh bị họ đƣa vào đây?  
- Chƣa, sau khi đút lót ít tiền , tôi đƣợc bỏ qua và lần 
này tôi để hình "bác Hồ" vào đó.  
- Thế thì tuyệt quá. Vậy tại sao anh còn bị đƣa vào 
đây?  
- Vì sơ ý, tôi đã để quên cuốn sách "Tên Trùm Mafia" 
dƣới chân dung bác Hồ . 
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ĐỌC VÀ QUẢNG BÁ THÊM NHIỀU ĐỘC GIẢ VIỆT NAM NGUYỆT SAN 
 
 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 14-6-2012 đến 29-08-
2012 

  
       stt ngày trả tiền Tên vùng số độc giả  số tiền  ghi chú 

1 14-6-2012 Nguyen T.N.A. Breda 29  €   30,00  
 2 16-6-2012 Nguyen Quoc Tuan Lisse 106  €   50,00  20 ủng hộ 

3 18-6-2012 HR MERTODIMEDJO EO MW HO Rotterdam 
 

 € 100,00  ủng hộ 

4 28-6-2012 Vu Thi Lua Hoorn 753  €   30,00  
 5 30-6-2012 Tran Van Tran Hoorn 53  €   50,00  ủng hộ 

6 2-7-2012 N. Ngo Quang Weesp 22  €   30,00  
 7 3-7-2012 Tran Quoc Sung Den Bosch 274  €   30,00  
 8 3-7-2012 Nguyen Tho Den Bosch 273  €   30,00  
 9 4-7-2012 V. Truong & T. Tran Spijkenisse 689  €   30,00  
 10 4-7-2012 T.S. Tran-Dao (Tran Van Minh) Nijmegen 377  €   30,00  
 11 6-7-2012 Dao Tan Chuc Nijmegen 759  €   30,00  
 12 6-7-2012 Vu Van Dong Spijkenisse 606  €   30,00  
 13 8-7-2012 TM Tran Spijkenisse 827  €   30,00  
 14 9-7-2012 Bui T.N. Purmerend 50  €   30,00  
 15 9-7-2012 T Van Le Hoorn ?  €   30,00  
 16 10-7-2012 Duong De Venlo 642  € 100,00  + quảng cáo 

17 11-7-2012 Truong Hoai Thu 't Veld 493  €   30,00  
 18 17-7-2012 Nguyen Van Xung Den Hoorn 739  € 100,00  
 19 16-8-2012 Tran Duc Thanh Houten 825  €   50,00  
 

        

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

Trang 

 

Màu hoặc trắng đen 

 

Số tiền mỗi số báo 

 

1 năm (8 số báo) 

 

Trang ngoài bìa sau Hình màu €150 €800 

 

Trang trong bìa sau Trắng đen   100   600 

 

1/2 trang trong Trắng đen     50   300 

 

1/4 trang trong Trắng đen     25   200 

 

1/8 trang trong Trắng đen     15   100 

 
         

 

 

 

 

Mọi chi tiết liên quan đến quảng cáo xin liên lạc vềTòa Soạn báo Việt Nam Nguyệt San 

Stationsweg 46 

2131 XD Hoofddorp Nederland 

Email: dtnguyen@congdonghoalan.com 

 

Telefoon: +31 (0)23-5640166 

 

mailto:dtnguyen@congdonghoalan.com
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Lá thư toà soạn, 

 

 

Những ngày hè nắng ấm đã qua, hẳn quý độc giả đã trở lại với những sinh 
hoạt thƣờng nhật, với công việc làm và những bận rộn trong cuộc sống hàng 
ngày. Các bạn trẻ hẳn đã trở lại với đèn sách, với những chuẩn bị cho năm 
học mới hay những dự tính cho tƣơng lai.  

Mùa hè Hoa Lan tuy ngắn ngủi nhƣng cũng đủ đem lại sức sống mới cho vạn vật. Hy vọng mọi ngƣời đã đƣợc 
hƣởng những ngày nghỉ thoải mái và đã trang bị lại cho mình đầy đủ sinh khí để tiếp tục lên đƣờng. Ban Quản 
Trị mong tiếp tục đón nhận sự yểm trợ của qúy độc giả cũng nhƣ các cơ sở thƣơng mại và dịch vụ. Mong rằng 
quý thân hữu và cộng tác viên sẽ tiếp tục đóng góp bài vở để tờ báo của chúng ta ngày càng thêm phong phú. 

Trong thời gian vừa qua, Ban Biên Tập đã nhận đƣợc từ độc giả một số đề nghị tăng số báo phát hành hàng 
năm từ 8 số lên 10 số. Ðề nghị này thể hiện phần nào nhu cầu của bạn đọc và là một khích lệ cho chúng tôi. 
Thật ra từ lâu Ban Quản Trị VNNS cũng đã nghĩ đến điều này, tuy nhiên vì thời giờ hạn hẹp bởi toàn thể Ban 
Quản Trị đều phải đi làm nên dù mong muốn chúng tôi rất tiếc không thực hiện đƣợc lời đề nghị này. Mong quý 
độc giả thông cảm. 

Số báo 252 kỳ tới mang chủ đề Văn sẽ đƣợc phát hành cuối tháng 10 năm 2012. VNNS mong mỏi tiếp tục đón 
nhận các đóng góp của quý vị. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trƣớc ngày 13-10-2012 theo địa chỉ e-mail sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

 
Trân trọng, 
Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 

 

 

 

 

 

 

 

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

Trân trọng cám ơn 
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