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 Quan điểm

 

Sau khi chiếc xe tăng của cộng sản tiến chiếm dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn thể đất nƣớc 
Việt Nam đã hoàn toàn bị đặt dƣới ách thống trị của những ngƣời cộng sản. 

Ngƣời cộng sản đã làm gì để xây dựng thiên đƣờng xã hội chủ nghĩa của họ trên đất nƣớc ta? 

- Họ đã dựng các trại tập trung suốt từ Nam ra Bắc để giam giữ  hàng trăm ngàn Quân Cán Chính Viêt 

Nam Cộng Hoà để “cải tạo”, thực ra là để đày đoạ và giết chết lần mòn những ngƣời này 

- Họ đã thiết lập các khu kinh tế mới trên các vùng hoang dã để đày đoạ ngƣời dân miền Nam, xua đuổi 

họ ra khỏi các thành phố để dành chỗ cho cán bộ của họ từ Bắc vào Nam 

- Họ đã đánh “tƣ sản mại bản”, đã đổi tiền nhiều đợt để vơ vét tiền bạc của dân chúng 

- Họ đã cuớp đất, cƣớp nhà của ngƣời dân khiến dân oan phải khiếu kiện 

- Họ đã xuất cảng lao động, xuất cảng phụ nữ để họ phải làm nô lệ trên xứ ngƣời 

- Họ đã đàn áp các tôn giáo khiến các linh mục phải “tu chui”, mục sƣ không đƣợc tự do hành đạo, các 

nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo, Cao Đài, Hoà-Hảo phải bị cầm tù hay quản chế 

- Họ đã tạo nên một xã hội đầy bất công, tham nhũng ngày càng thêm trầm trọng, tệ nạn xã hội lan tràn, 

văn hoá suy đồi 

- Và tội lớn nhất của họ đối với dân tộc Việt Nam là tội bán nƣớc cho Trung Cộng, các phần đất thân yêu 

của quê hƣơng ta nhƣ Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trƣờng Sa không còn thuộc chủ 

quyền của Việt Nam nữa 

Kết quả là sự rời bỏ quê hƣơng của hàng triệu ngƣời bằng đƣờng biển hoặc đƣờng bộ để đi tìm tự do, trong 
số đó có hàng trăm ngàn ngƣời phải vùi thây vĩnh viễn dƣới đại dƣơng hoặc trong chốn rừng sâu. 

Kết quả là sự vùng dậy mãnh liệt của ngƣời dân từ tháng 4/1975 để chống lại chế độ, phong trào kháng chiến 
này bị dập tắt thì phong trào khác lại nổi lên, ngƣời này ngã gục thì ngƣời khác lại đứng lên, ngọn lửa bất mãn 
trong lòng của ngƣời dân tiếp tục âm ỉ đốt, đợi thời cơ thuận tiện thì sẽ bùng lên đốt cháy chế độ cộng sản phi 
nhân. 

Ngƣời dân trong nƣớc đang tiếp tục chiến đấu chống lại chế đô phi nhân, các ngọn lửa Thái Hà, Cồn Dầu,..tiếp 
tục đốt, các phong trào đấu tranh đòi lại đất đai của nông dân, của dân oan đi khiếu kiện vẫn đang tiếp 
diễn…các nhà đấu tranh đòi dân chủ vẫn hiên ngang đứng lên bất chấp sự đàn áp nhƣ linh mục Nguyễn Văn 
Lý, Hoà Thƣợng Thích Quảng Độ, Mục Sƣ Dƣơng Văn Khải, các anh thƣ nƣớc Việt nhƣ Bùi Thị Minh Hằng, 
Lê Thị Công Nhân,…và gần đây nhất là nhạc sĩ Việt Khang, đã không sợ bị cầm tù khi sáng tác các bản nhạc 
“Việt Nam Tôi đâu?” và “Anh là ai? ”để bày tỏ lòng yêu nƣớc. 

Kể từ năm 1975, đồng bào tại hải ngoại vẫn bền bỉ đấu tranh hổ trợ các cuộc đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ tại 
Việt Nam. 

Kể từ khi đến định cƣ  tại Hoà-Lan, đồng bào chúng ta vẫn bền bỉ đấu tranh hổ trợ ngƣời dân trong nƣớc, tố 
cáo trƣớc công luận quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, gần đây nhất là cuộc biểu tình vào 
ngày 28-4-2012 tại Den Haag để phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng và bè lũ tay sai bán nƣớc Việt Cộng.  

Nhớ về ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta không chỉ nhắc đến nó nhƣ nhắc đến một vết nhơ  trong lịch sử. 

Chúng ta hƣớng về tƣơng lai của đất nƣớc bằng những hành động thực tiễn hổ trợ đồng bào tại quê nhà bằng 
cách tham gia các cuộc đấu tranh cho Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền tại Việt Nam. 

Nguyễn đắc Trung 

 

THÁNG 4 QUẬT KHỞI 
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Thư Mời 

Tham Gia Biểu Tình Ngày Quốc Hận 

Hoà-Lan, ngày 3 tháng 4 năm 2012 

Kính thƣa quý vị đại diện tôn giáo, đoàn thể, đảng phái, 

Kính thƣa quý đồng hƣơng, 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày đánh dấu một giai đoạn tăm tối nhất trong lịch sử Việt-Nam khi bạo quyền 
cộng sản áp đặt ách thống trị của chúng trên toàn quê hƣơng ta. 

Kể từ ngày đó, chúng đã biến đất nƣớc ta thành một nhà tù khổng lồ, chúng đã đày đoạ các cựu quân cán 
chính Việt Nam Cộng Hoà trong các trại tập trung cải tạo, thân nhân của họ bị cƣỡng bức về các khu kinh tế 
mới, hàng triệu ngƣời vƣợt biên vƣợt biển đi tìm tự do…hàng trăm ngàn ngƣời vùi thây dƣới biển cả hoặc 
trong chốn rừng sâu, nhân quyền bị chà đạp, tự do tín ngƣỡng, tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, xã hội đầy bất 
công, tệ nạn tham nhũng ngày càng trở nên trầm trọng. 

Ngoài việc đàn áp ngƣời dân trong nƣớc, bạo quyền Việt Cộng lại mắc thêm một trọng tội đối với dân tộc Việt 
Nam khi chúng dâng hiến đất đai của tổ tiên cho quan thầy Trung Cộng, các vùng đất do tổ tiên để lại nhƣ Ải 
Nam Quan, thác Bản Giốc, các quần đả Hoàng Sa, Trƣờng Sa,…nay không còn thuộc lãnh thổ Việt Nam nữa. 
Bạo quyền cộng sản Việt Nam lại càng chứng tỏ thái độ “hèn với giặc, ác với dân” khi chúng thẳng tay đàn áp 
ngƣời dân biểu tình phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng. 

Ðể phản đối tay sai bán nƣớc Việt Cộng và phản đối Trung Cộng trong sự xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và 
lãnh hải Việt Nam, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan với sự hổ trợ của các 
cá nhân và đoàn thể sẽ tổ chức một cuộc biểu tình: 

Từ 13g30 đến 15g00 ngày thứ bảy 28-4-2012 

Tại Toà Đại Sứ Việt Cộng 

Nassauplein 12 

2585 EB  Den Haag 

 

Từ 15g00 đến 15g30 biểu tình tuần hành đến toà đại sứ Trung Cộng 

Từ 15g30 đến 16g30 tại Toà Đại Sứ Trung Cộng 

Willem Loderwijklaan 10 

2517 JT Den Haag 

 

Chúng tôi kính mong quý vị tham dự đông đảo cuộc biểu tình để bày tỏ sự phản đối Trung Cộng và bè lũ tay 
sai Việt Cộng. 

Kính chào quý vị trong tinh thần đoàn kết đấu tranh cho Việt Nam Tự Do 

 

TM BCH/CĐVNTNCS tại Hoà-Lan 

Nguyễn đắc Trung 

Chủ Tịch Cộng Đồng 

  

http://www.congdonghoalan.com/
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30-04-1975 

TỔ QUỐC GHI ƠN 

 CÁC ANH HÙNG CHIẾN SĨ, QUÂN CÁN CHÁNH VNCH 

ĐÃ HY SINH VÌ LÝ TUỞNG TỰ DO  

VÀ CHĺNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC  

 

Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi 

Trong loạn ly nhƣ giữa lúc thanh bình 

Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh 

Dâng đất nƣớc cả cuộc đời trong sạch. 

 

Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, 

Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên, 

Tuy mồ hoang xiêu lạc dƣới trời quên 

Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật, 

 

Nhƣng máu họ đã len vào mạch đất, 

Thịt cùng xƣơng trộn lẫn với non sông. 

Và anh hồn chung với tấm tinh trung 

Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt. 
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Cổ Thành Quảng Trị và Đại Lộ Kinh Hoàng 

trong Mùa Hè  Đỏ Lửa 1972 
Phạm Thắng Vũ 

Chiến tranh giữa 2 miền Nam-Bắc Việt Nam nếu kể từ trận đầu tiên là trận 

Ấp Bắc (ngày 31 tháng 12 năm 1962) cho đến trận cuối cùng là Chiến Dịch 

Hồ Chí Minh (ngày 26 tháng 4 năm 1975) thì gồm cả hàng trăm trận đánh 

lớn-nhỏ như trận Đồng Xoài, trận Pleime, trận Làng Vây (trong thập niên 

1968), trận Lam Sơn 719, trận Ban Mê Thuột, trận Xuân Lộc (trong thập 

niên 1975)… nhưng giới nghiên cứu quân sự thế giới đồng ý chỉ có 3 trận 

đánh chính, cần quan tâm đó là các trận: Mậu Thân 1968 (Hoa Kỳ gọi là Tet 

Offensive 1968), trận Quảng Trị 1972 (Hoa Kỳ gọi là Easter Offensive, miền 

Nam VNCH gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972) và trận 30 tháng 4 năm 1975 

(Cộng Sản Bắc Việt gọi là Chiến Dịch Hồ Chí Minh). 

 

Ngày 16 tháng 9 năm 1972 là ngày 6 quân nhân của Tiểu đoàn 6 Thủy 

Quân Lục Chiến (Lữ Đoàn 258) đã dựng lại quốc kỳ miền Nam VNCH nền 

Vàng 3 sọc Đỏ trên bờ thành phía Tây cổ thành Quảng Trị (cùng lúc các 

binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến thuộc Lữ đoàn 147 cũng đã 

làm lễ dựng cờ phía Đông của cổ thành) nên tác giả (bài viết này) chỉ góp 

chút tài liệu cùng hình ảnh về 2 địa danh nổi tiếng trong trận đánh Quảng                                                                                                                 

Trị là Cổ Thành và Đại Lộ Kinh Hoàng. 

 

Cổ Thành trong trận đánh Quảng Trị chính là tòa thành cổ có tên Đinh Công Tráng, đƣợc xây dựng vào năm 

1823 thời vua Minh Mạng. Sơ khởi thành này đƣợc làm bằng đất nện cho đến năm 1838 thì đƣợc xây lại bằng 

gạch. Các tài liệu nói là thành có dạng hình vuông, chu vi tƣờng thành là gần 2000 m, cao 9,4 m, dƣới chân 

dày 12 m. Bao quanh có hệ thống hào rộng 4 m, sâu 8 m, bốn góc thành là 4 pháo đài cao nhô hẳn ra ngoài. 

Khi trận Quảng Trị xẩy ra thì trong cổ thành là bản doanh của tiểu khu Quảng Trị và bộ Tƣ lệnh Sƣ đoàn 3 Bộ 

Binh (Bộ chỉ huy Tiền phƣơng của sƣ đoàn thì đóng ở căn cứ Ái Tử). 

 

Quảng Trị là tỉnh giới tuyến miền Nam VNCH đối với miền Bắc Cộng Sản và không ai nghĩ hoặc tin là sẽ có 

ngày Cộng Sản Bắc Việt sẽ vƣợt làn ranh giới tuyến quy ƣớc (sông Bến Hải-cầu Hiền Lƣơng) để công khai 

xâm lăng miền Nam VNCH nên vì thế chính quyền miền Nam VNCH đã để Sƣ đoàn 3 Bộ Binh phòng thủ miền 

giới tuyến này. Sƣ đoàn 3 Bộ Binh (Tƣ lệnh là Chuẩn tƣớng Vũ Văn Giai) là một sƣ đoàn tân lập (vào tháng 10 

năm 1971) gồm 3 trung đoàn (2, 56 và 57). Trong 3 trung đoàn này thì chỉ trung đoàn 2 là có nhiều kinh nghiệm 

chiến trƣờng vì đã đƣợc tách ra từ sƣ đoàn 1 Bộ Binh và hai trung đoàn 56, 57 còn lại thì yếu kém về huấn 

luyện và kinh nghiệm tác chiến (có các thành phần gốc đào binh trong đơn vị). Chính vì vậy, tỉnh Quảng Trị 

đƣợc chính quyền miền Nam VNCH tăng phái thêm 2 Lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến (147 và 258) nhằm để 

bảo vệ mặt phía Tây của tỉnh (giáp với nƣớc Lào). 

 

Ngày 30 tháng 3 năm 1972 (đúng 12 giờ trƣa), 2 Sƣ đoàn 304 và 308 Cộng Sản Bắc Việt (khoảng 30.000 

quân) với hỗ trợ của các trung đoàn xe tăng và pháo binh (từ Vĩnh Linh bắn sang), cùng với 150.000 Việt Cộng 

miền Nam đã vƣợt qua giới tuyến quy ƣớc (cầu Hiền Lƣơng-sông Bến Hải) để khởi sự trận chiến mà chúng gọi 

là Chiến Dịch Nguyễn Huệ. Thêm vào đó, từ phía Tây của tỉnh Quảng Trị, Cộng Sản Bắc Việt (Sƣ đoàn 324B) 

với xe tăng T 54, T 55, PT 76 hỗ trợ, theo đƣờng 9 từ nƣớc Lào vƣợt qua Khe Sanh, tiến vào thung lũng sông 

Thạch Hãn. Áp lực quá mạnh của các sƣ đoàn Cộng Sản Bắc việt đã gây bất ngờ cho quân phòng thủ của 

miền Nam VNCH. Các trận pháo ác liệt của Cộng Sản Bắc Việt Cộng (gồm pháo tầm xa 122 ly, 130 ly, pháo 

phòng không 37 ly, 57 ly và đặc biệt hỏa tiễn chống chiến xa AT-3 Sagger cùng hỏa tiễn địa không tầm nhiệt 

SA-7 Strela) thêm thời tiết xấu nên giảm thiểu sự yểm trợ của không quân (miền Nam VNCH và Hoa Kỳ) đã 

dẫn đến (lần lƣợt) 11 căn cứ hỏa lực của quân đội miền Nam VNCH phải thất thủ (căn cứ Bá Hô, Holcomb, 

Sarge, Fuller, 2, Khe Gió, Carrol, Mai Lộc, Ái Tử…).  

Trƣớc áp lực quá mạnh của phía Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam trong địa bàn Quảng Trị, ngày 30 

tháng 4 thì Chuẩn tƣớng Vũ Văn Giai mở phiên họp với các đơn vị trƣởng thuộc quyền để bàn kế hoạch lui 

http://ongvove.files.wordpress.com/2012/02/quangtri1972-4.gif
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binh và việc lui binh đang khởi sự thì viên tƣớng Tƣ lệnh Quân Đoàn 1 (Hoàng Xuân Lãm) lại ra chỉ thị tử thủ 

Quảng Trị. Lệnh và phản lệnh giữa quân đoàn và sƣ đoàn khiến các đơn vị trƣởng đã bất tuân thƣợng lệnh và 

chính vì đó mà hệ thống phòng thủ Quảng Trị đã bị gẫy đổ (vì các đơn vị tự động rời bỏ vị trí đóng quân để rút 

lui về hƣớng Nam). Chuẩn tƣớng Vũ Văn Giai (cùng bộ tƣ lệnh Sƣ đoàn 3 Bộ Binh) đƣợc trực thăng vận từ cổ 

thành Đinh Công Tráng về Đà Nẵng (ngày 2 tháng 5). Cổ thành Đinh Công Tráng gần nhƣ bỏ ngỏ nên phía 

Cộng Sản Bắc Việt cùng Việt Cộng miền Nam đã chiếm đoạt dễ dàng cứ địa này và sau đó là toàn bộ tỉnh 

Quảng Trị. 

Mất tỉnh Quảng Trị vào tay Cộng sản Bắc Việt, chính quyền miền nam VNCH liền sau đó đã thay thế 2 viên 

tƣớng Hoàng Xuân Lãm (Tƣ lệnh Quân đoàn 1) và Lê Nguyên Khang (Tƣ lệnh Sƣ đoàn Thủy Quân Lục Chiến) 

bằng tƣớng Ngô Quang Trƣởng và tƣớng Bùi Thế Lân cùng tăng cƣờng thêm lực lƣợng (Lữ đoàn 2 Nhẩy Dù, 

Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân rồi sau đó thêm Lữ đoàn 3 Nhẩy Dù và Trung đoàn 4 thuộc Sƣ đoàn 2 Bộ Binh ) 

để nhằm phản công tái chiếm các vùng đất đã mất. Các kế hoạch phản công của quân đội miền Nam VNCH đã 

hình thành nhanh chóng (tái chiếm lại đƣợc một số căn cứ cũ nhƣ Bastogne, Checkmate… và chợ Quảng Trị, 

Ty Y tế, Ngân Khố, Tòa Án…) để sau cùng là đánh bật cán binh Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam ra 

khỏi cổ thành Đinh Công Tráng (ngày 16 tháng 9) sau 81 ngày chúng (bám trụ) cố thủ tại đây. 

 

  Đại Lộ Kinh Hoàng là tên mà nhà báo Ngy Thanh (Đặc phái 

viên của báo Sóng Thần trong thời điểm đó) đặt cho đoạn 

đƣờng dài độ 9 km trên quốc lộ 1 từ cầu Bến Đá tới cầu 

Trƣờng Phƣớc trong quận Hải Lăng tỉnh Quảng Trị nơi mà dân 

chúng (cùng binh lính) miền Nam VNCH rút chạy về hƣớng 

Nam trong những ngày cuối tháng 4 năm 1972 khi chiến sự xẩy 

ra trong làn đạn pháo của quân đội Cộng Sản Bắc Việt. Đoạn 

đƣờng này nằm giữa các đụn cát trắng, không nhà cửa, cây 

cao và chỉ là các lùm cỏ bụi do vậy dễ dàng nằm trong tầm 

ngắm của các tiền sát viên (đề lô) Cộng Sản Bắc Việt khi gọi 

pháo 122 ly, 130 ly, cối 160 ly… của chúng từ hƣớng rừng 

Trƣờng Sơn nã vào dòng ngƣời di tản. Ƣớc tính có gần 2000 

ngƣời bị chết (chỉ thu gom đƣợc 1841 xác ngƣời gần nhƣ còn lành lặn) và hơn 500 xe cộ các loại (của dân 

chúng và quân đội) bị phá hủy trong trận pháo thảm sát trên đoạn đƣờng này. 

 

Trƣớc khi xẩy ra trận mùa hè năm 1972, tỉnh Quảng Trị có diện tích là 3966 km2 với dân số 270.984 ngƣời. 

Sau khi kết thúc trận chiến mùa hè vào tháng 9-1972, diện tích Quảng Trị chỉ còn có 164.900 km2, với 3 quận 

Triệu Phong, Mai lĩnh và Hải Lăng nhƣng dân số tới 202.338 ngƣời (do bị phía Cộng Sản Bắc Việt chiếm từ 

phía bờ Bắc của sông Thạch Hãn). Điều này cho thấy, Cộng Sản Bắc Việt gây chiến tranh nhƣng chỉ chiếm 

đƣợc đất chứ không bao giờ thu phục đƣợc nhân tâm, bởi sự tàn ác dã man của chúng. Cộng Sản 

đi tới đâu thì dân chúng nơi đó đều phải bỏ của để chạy thoát thân. 

 

Tóm lại, trận Quảng Trị năm 1972 theo cái nhìn về mặt quân sự thì tuy Cộng Sản Bắc Việt chiếm đƣợc một dải 

lãnh thổ của tỉnh (từ bờ Bắc sông Thạch Hãn trở ra) nhƣng kế hoạch xâm lăng bất ngờ định chiếm nhiều phần 

lãnh thổ hơn (dành dân-chiếm đất để mặc cả tại bàn Hội nghị Hòa Bình của phe Cộng Sản) đã thất bại. Phía 

Cộng sản Bắc Việt ngoài trung đoàn Triệu Hải (cố thủ bên trong Cổ Thành) bị xóa sổ, trung đoàn 48 B thuộc sƣ 

đoàn 320 B QĐNDVN- đơn vị chiếm giữ trung tâm thị xã Quảng Trị cũng đã bị thiệt hại hơn 80% quân số. Phía 

miền Nam VNCH thì một viên tƣớng phải ra tòa án binh (Chuẩn tƣớng Vũ Văn Giai) và đặc biệt (lần đầu tiên), 

tƣ lệnh Trung đoàn 56 Bộ Binh (trung tá Phạm Văn Đính)(*) cùng một số binh sĩ (khoảng 600 ngƣời) đã đầu 

hàng Cộng Sản tại căn cứ Carrol (chiều ngày 3 tháng 4 chung với 22 đại bác gồm 105 ly, 155 ly cùng 175 ly). 

Cũng giống nhƣ các trận đánh trƣớc và sau này trên mọi miền đất nƣớc, chúng ta thấy rõ cuộc chiến do Cộng 

Sản Bắc Việt khởi sự đều thiếu chính nghĩa. Không có chính nghĩa nên họ không đƣợc sự ủng hộ của dân 

chúng. Và giống nhƣ tình trạng đã xẩy ra ở cố đô Huế dịp tết Mậu Thân-1968, khi thấy ngƣời dân không ủng 

hộ thì binh lính Cộng Sản đã thẳng tay chém giết và bắn phá. Ngoài Đại Lộ Kinh Hoàng thì trong tất cả các mặt 

trận của Mùa Hè 

 Đỏ Lửa-1972 (tại An Lộc, Kom Tum, châu thổ sông Cửu Long…), pháo thủ Cộng Sản đã tác xạ bừa bãi vào 

dòng ngƣời dân tị nạn không một tấc sắt trong tay khi biết họ chạy về hƣớng có quân đội miền Nam VNCH. 

http://wp.me/pawFi-Fg
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Charlie Ngày Ấy & Charlie Bây Giờ 
 

Để kính nhớ cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo, Tiểu đoàn trưởng 11 Dù, và đồng đội tôi. 
Để tưởng nhớ đề lô Tiểu đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù, Trung úy Nguyễn Văn Khánh, Chuẩn Úy Sơn, 

và 10 đệ tử trong đó có hai đệ tử chúng tôi là Hạ sĩ Hạnh, Binh nhì Nhỏ còn ở lại Charlie… 
Để tưởng nhớ anh em Không Quân đã hy sinh để bảo vệ chúng tôi suốt trận đánh lịch sử này… 

 
Quả tình nếu không có trận chiến mùa Hè năm 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân 
sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập chùng vùng Tân Cảnh, Kontum.Charlie, “Cải Cách,” 
hay “C,” đỉnh núi cao không quá 900 thƣớc trông xuống thung lũng sông Pô-Kơ và Đƣờng 14, đông-bắc là Tân 
Cảnh với mƣời hai cây số đƣờng chim bay, đông-nam là Kontum, thị trấn cực bắc vùng Tây Nguyên. 

Từ xa xƣa cho đến khi ngọn đồi này bị tràn-ngập. Nó vốn không hề có tên. Charlie chỉ là một check point trên 
bản đồ quân-sự cho các cuộc hành-quân hoặc một chiến-dịch. Và cái tên Charlie cũng chỉ là nhất thời, nó cũng 
nhƣ những check point khác nhƣ Delta, Yankee, Metro . . . chỉ đƣợc sử-dụng trong một giai-đoạn có thể là rất 
ngắn cho đến khi hết cuộc hành-quân hoặc chiến-dịch mà thôi. Qua đến chiến-dịch hoặc cuộc hành-quân khác, 
những check point cũ sẽ không còn đƣợc sử-dụng nữa. Chúng có thể sẽ đƣợc sử-dụng bởi những tên mới 
khác. 

 
Charlie cái tên đƣợc đặt đầu mùa 1972 cho một ngọn đồi 
để tiếp nhận định mệnh tàn khốc trong cuộc chiến trùng 
trùng. 

Tháng 4 năm 1972 Sƣ đoàn 320 Bắc Việt bao vây cứ 
điểm Charlie. Những cơn mƣa pháo kinh khiếp, tàn nhẫn 
đạt tới “điểm đứt hơi, điểm vỡ của chiến trận” (chữ dùng 
của PNN) phủ chụp xuống đồi Charlie, nối tiếp những đợt 
cƣờng tập biển ngƣời của Cộng quân. Ngày 12 tháng 4 
hỏa tiễn 122 mm pháo trúng hầm chỉ huy, Trung tá 
Nguyễn Đình Bảo (Tiểu Đoàn Trƣởng ) tử trận. Một trong 
những con sói đầu đàn của binh chủng Nhảy Dù sau 
mƣời hai năm ngang dọc chiến trận đã chấm hết phút đó 
trên cao độ 1020 trông về bốn hƣớng chập chùng đồi cao 
tiếp núi thẩm. Trƣờng Sơn ác độc nhậ thêm một hình hài ! 
Thiếu tá Lê Văn Mễ lên thay thế và tiếp tục cuộc “thánh 
chiến” tử thủ Charlie. 

 

 

 
                                                    

Sau 7 ngày giao chiến không đƣợc tiếp tế, hết thực phẩm nƣớc uống, cạn đạn dƣợc. Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù 
đƣợc lệnh bỏ cứ điểm. Trong màn đêm họ rút về hƣớng Đông Bắc. Một số binh sĩ bị thƣơng quá nặng đã tình 
nguyện ở lại cầm chân địch quân để đồng đội an toàn rời tử địa. Tiểu đoàn rút khỏi đỉnh đồi gần nửa cây số 
những cơn địa chấn dội xuống từ pháo đài bay B-52 san bằng Charlie, Cứ Điểm Thép của 11 Nhảy Dù cháy 
hừng hực trong cơn bão lửa, trong vụn vỡ nát tan của núi rừng hoang dã Tây Nguyên, chẳng còn gì nguyên 
vẹn ngoại trừ hồn phách của những ngƣời lính Nhảy Dù can trƣờng của Tiểu Đoàn Song Kiếm Trấn Ải ! 

 
Charlie, Ngọn Đồi Quyết Tử 

Người ở lại Charlie, Cố Đại tá Nguyễn Đình Bảo (phải), Đ/U 

Dù Đoàn Phương Hải.(trái) 
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Nửa ngày ở Dakto. 

Sớm mai bắn súng lên trời 

Chào cô gái Thượng mang đời trên lưng 

Buổi trưa xuống, phố tưng bừng 

Chào nhau, Mũ Đỏ không mừng không lo. 

 

Vào Charlie. 

Trăm con chim lạ về rừng 

Cờ treo hai ngọn, lẫy lừng chiến khu 

Kontum gió núi, sương mù 

Theo quân vào cuộc, sinh, từ, quê hương 

Ba lô, súng trận, sa trường 

Tiếng quân reo, dấy biên cương ngút ngàn 

Điệu sầu nửa phím tơ loan 

Áo phong sương đã mấy lần tả tơi 

Xung phong vũ khúc lên đồi 

Bom rơi, pháo nổ, thây người ngả nghiêng 

Tóc tai phủ mặt đêm đen 

Đầy trời khói lửa Tam Biên, bảo bùng 

Một thời ngang dọc kiêu hùng 

Charlie gẩy cánh thiên thần. Tiếc Thương 

Cánh dù lộng gió muôn phương 

Vào lòng đất mẹ, máu xương ngậm ngùi 

Tay khô đốt sáng đỉnh trời 

Lập loè đốm lửa, thắp đời quạnh hiu. 

 
Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập 

 

 

CHARLIE bây giờ 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ngày hôm nay, khi chúng tôi lại một lần nữa đến 
viếng ngọn đồi đã lừng danh này. Cũng là ngôi mộ 
mang tên Charlie chôn kín niên trƣởng Cố Đại tá 
Nguyễn Đình Bảo, Tiểu đoàn Trƣởng Tiểu đoàn 11 – 
Song Kiếm Trấn Ải con sói đầu đàn của Sƣ đoàn 
Nhảy Dù. Cùng bao chiến sĩ Dù thuộc cấp của Ông. 
Từ một ngƣời phụ nữ lam lũ với đồng áng, nƣơng, 
rẫy. Đến những ngƣời hành nghề Honda ôm tại 
Pleiku, Kontum nói chung, ở Sa châu nói riêng v.v… 

tất thảy họ đều biết ngọn đồi Charlie. Họ sẽ chỉ dẫn 
rất tận tình và rõ ràng những chi tiết cho những ai 
muốn đến nơi đó. 

Đồi Charlie và khu dân-cƣ Sa-châu, đƣợc nhìn từ Sa 
bình cách Sa châu 9 cây số. 

Một ngày nào đó, khi non sông gấm-vóc của chúng ta 
đƣợc tƣơi sáng lại, những trang sử hào hùng đẫm 
máu và nƣớc mắt của ngƣời lính VNCH trên “địa linh” 
CHARLIE sẽ đƣợc hồi sinh cho thế hệ con cháu đời 
sau chiêm ngƣỡng. 

Nếu không có sự hy sinh của Tiểu-đoàn Song Kiếm 
Trấn Ải Hè Đỏ Lửa 1972. Hẳn trong dân-chúng miền 
Tây nguyên đã không bao giờ biết đến nó, nhớ đến 
nó. Cố Đại tá Nguyễn Đình Bảo và các chiến hữu của 
Ông đã định danh cho nó rồi: Đồi CHARLIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ Hôm Nào 

Hoài Tâm Niệm 

 

    Tên gọi Việt Nam đất nước ta 

             Tổ tiên để lại dãy sơn hà 

             Ông cha nối tiếp gìn sông núi 

             Con cháu noi theo giữ cửa nhà 

 

             Vận thế long đong làm biến đổi 

             Cảnh tình trôi nổi khiến bôn ba 

Mấy mươi năm sống phương trời lạ 

             Chợt nhớ hôm nào dạ xót xa 
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Vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968 
                                                                                                                  

Tạp ghi Huy Phương 

 

Vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, Phan Văn Tuấn là một thiếu 
niên ở tuổi 16, đang học lớp Ðệ Tam, trƣờng tƣ thục Nguyễn Du, 
Gia Hội Huế, nhà ở khu Chợ Xép, sát cửa Ðông Ba. Rạng sáng 
ngày mồng hai Tết, anh cũng nhƣ toàn thể dân chúng thành phố 
Huế nghe nhiều tiếng nổ chát chúa liên hồi, tiếng đạn pháo kích 
vào thành phố và tiếng súng giao tranh càng ngày càng nhiều. 

Lúc đầu, họ chợt choàng tỉnh dậy và tƣởng nhƣ nghe tiếng pháo 
mừng Xuân của ai đó chợt nổ giữa khuya, nhƣng sau đó vài phút, 
trƣởng thành trong chiến tranh, ngƣời dân đều biết rằng thành 
phố đang bị tấn công và những cuộc giao tranh đang xẩy ra, bây 
giờ đang ở ngay trong thành phố. 

Tất cả đều xuống hầm trú ẩn hoặc ẩn nấp sát dƣới sàn nhà, đƣợc 
che chở bởi những chiếc giƣờng hay những chiếc "phản ngựa" 
bằng gỗ, và lo lắng theo dõi động tĩnh, từ đó cho đến sáng với 

niềm lo âu, giữa tiếng súng lớn nhỏ khi dồn dập khi thƣa thớt trải dài trong đêm tối, giữa một đêm Huế Mùa 
Xuân khá lạnh. Việt Cộng phản bội lệnh hƣu chiến để đem quân tấn công nhiều thành phố và thị trấn miền 
Nam . 

Vào tờ mờ sáng, từng đoàn dân chúng từ phía ngoài hớt hải chạy vào thành nội theo ngõ cửa Ðông Ba và loan 
tin Việt Cộng đã về thành phố, ít lâu sau những toán Việt Cộng khác đã hiện diện trong vùng của Phan Văn 
Tuấn. Việt Cộng có hai thành phần, theo trang bị, cán bộ với dép râu, nón cối, quần dài màu olive, áo sơ mi 
trắng, đeo xắc cột và mang K.54, binh lính Việt Cộng với đầu trần hay nón tai bèo, dép râu, hầu hết mặc quần 
ngắn, áo đủ loại, mang ba lô, trang bị AK 47, lựu đạn, bộc phá. 

Ngay trƣa mồng hai Tết, Phan Văn Tuấn chạy theo đám trẻ, chứng kiến cảnh xử bắn 5 ngƣời dân tại ngay cửa 
Ðông Ba, nạn nhân bị trói tay, đứng dựa lƣng vào vách thành. Trong số thƣờng dân này, có ngƣời đang mặc 
áo quần ngủ, có ngƣời còn đi chân đất, Phan Văn Tuấn chỉ nhận ra một ngƣời quen, đó là một viên chức cảnh 
sát trong thành phố *đã về hƣu*. Chỉ huy toán võ trang và ban lệnh hành quyết 5 ngƣời dân này là ông thầy 
dạy Việt Văn trƣớc đây của Phan Văn Tuấn tại trƣờng Nguyễn Du: Vietcong *Tôn Thất Dƣơng Tiềm*. Năm 
ngƣời bị bắn phơi xác giữa trời nắng, đầy kiến, ruồi và mãi mấy hôm sau gia đình mới lén lút mang về chôn 
cất. 

Ba ngày sau, khi phi cơ của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Ðồng Minh bắt đầu can thiệp bắn vào các mục tiêu 
của Cộng Sản, thì gia đình Phan Văn Tuấn quyết định chạy về phía đồn Mang Cá tức là Bộ Tƣ Lệnh Sƣ Ðoàn 
1 Bộ Binh. Họ tránh đi theo các con đƣờng lớn và đi băng qua những khu vƣờn nhà dân, nhƣng đến giữa 
đƣờng thì bị Việt Cộng chặn lại, Phan Văn Tuấn bị tách khỏi gia đình và bị bắt dẫn đi cùng với một toán thiếu 
niên khác khoảng 10 ngƣời trở lại vùng chiếm đóng của Việt Cộng tại chùa Diệu Ðế, Gia Hội. 

Toán thiếu niên này, dƣới sự canh gác cẩn mật của những tên lính Việt Cộng, tuổi cũng còn rất nhỏ, đƣợc 
dùng trong việc khiêng vác những nhu yếu phẩm nhƣ gạo, nƣớc mắm, mì gói từ các hiệu buôn trong thành phố 
về bộ chỉ huy. Năm ngày sau, toán dân công thiếu niên của Phan Văn Tuấn, vào mỗi đêm, đƣợc lệnh mang 
cuốc đi đào những giao thông hào trong vùng Gia Hội. Toán thiếu niên này đứng theo chiều dọc, đào những 
chiếc hố bề ngang khoảng hai thƣớc, bề sâu một thƣớc. 

Thoạt đầu Phan Văn Tuấn nghĩ đây chỉ là những công sự cho bộ đội Việt Cộng tránh bom đạn trong thời gian 
VNCH bắt đầu phản công chiếm lại Huế, nhƣng đến đêm giữa ánh đèn chập chờn, Việt Cộng bắt đầu dẫn ở 
đâu về từng toán ngƣời, cũng nhƣ năm ngƣời bị giết trong những ngày đầu tại cửa Ðông Ba, đều mặc thƣờng 
phục, có ngƣời mang dép, có ngƣời đi chân đất. Tất cả đều bị trói tay quặt ra sau lƣng và đƣợc cột nối liền với 
nhau nhƣ những xâu ngƣời bằng những sợi dây điện thoại, dây kẽm hay lạt tre. 

Phan Văn Tuấn bắt đầu kinh hoàng khi thấy bọn lính Việt Cộng, giọng miền Bắc, ra lệnh cho hàng ngƣời đứng 
sát và xoay lƣng về phía giao thông hào. Một tên cán bộ bắt đầu đọc bản án tử hình, đại khái cho rằng những 
ngƣời này là "phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân". Sau một cái khoát tay, một tràng AK chát chúa nổ, nhƣng 
Việt Cộng chỉ nhắm bắn vào ngƣời đứng ở đầu hàng, trƣớc sức mạnh của loạt đạn bắn gần, ông già bị hất 

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=730:730&catid=37:bandoc&Itemid=56
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ngửa ra, chới với trong mấy giây và lăn xuống hố. Sức nặng kéo theo ngƣời bên cạnh, ngƣời tiếp theo cũng đổ 
nhào, và cứ nhƣ thế kéo theo những ngƣời khác, tất cả đều ngã xuống giao thông hào. 

Giữa tiếng la khóc, van xin, não lòng vang cả một góc trời, bọn Việt Cộng bắt đầu thúc giục đám dân công của 
Phan Văn Tuấn: "Nấp, nấp nhanh lên, nhanh lên! Ðịt mẹ, nhanh lên!" Tiếng báng súng AK giọng vào vai, vào 
đầu, khi toán đào hố ngần ngừ, chậm tay. Phan Văn Tuấn sững sờ, một lƣỡi lê đâm sát vào sƣờn, máu chảy 
đầm vạt áo. "Nấp đi mày". Tiếng khóc la, những cái đầu muốn ngẩng cao hơn, những cái miệng đầy đất cát, 
nhƣng đôi mắt trợn trừng, tức giận, tuyệt vọng, u uất. Những cú nện vào đầu nạn nhân đang vùng vẫy dƣới hố, 
những tiếng chửi rủa tục tằn, thêm một tràng AK tiếp theo. "Nấp nhanh lên". 

Tiếng ồn ào, kêu gào than khóc. Rồi tất cả trở lại im lặng nhƣ địa ngục. Hố sâu đã trở thành mặt bằng, nhƣng 
đất còn cựa quậy, có nơi bỗng sụp xuống. Những ngƣời dân Huế dƣới hầm mộ kia chƣa chết hẳn, trừ ông già 
xếp hàng đầu, may mắn hƣởng tràng AK đầu tiên. 

Những lần sau, có lúc sợ ánh sáng từ họng súng khai hỏa sẽ bị phi cơ trinh sát phát giác, không cần dùng đến 
một viên đạn, tên lính Việt Cộng chỉ cần trở cán cuốc lại, đánh thẳng vào đầu nạn nhân đứng đầu hàng, ngƣời 
này ngã ngửa ra đằng sau, cứ tuần tự nhƣ thế, bị chôn sống từng hố từng hố một. Dƣới áp lực của lƣỡi lê, 
báng súng và sự canh gác cẩn mật, Phan Văn Tuấn và bạn bè đã trải qua những giây phút kinh hoàng, đào hố, 
lấp đất chôn đồng bào ruột thịt của mình. Ðó là nỗi đau đớn mà Phan Văn Tuấn phải chịu đựng, mục kích trong 
hơn chục lần trên mƣời hố chôn sống ngƣời nhƣ thế trong vùng đất quê hƣơng hiền lành của Tuấn. Cuối cùng, 
Phan Văn Tuấn và hai ngƣời bạn đồng lứa khác đã trốn thoát đƣợc, chạy về phía phòng tuyến quốc gia, ôm 
chặt lấy ngƣời lính đầu tiên mà khóc nức nở. 

Sau khi quân đội VNCH chiếm lại Huế, Phan Văn Tuấn và hai ngƣời bạn đã đi tìm lại những giao thông hào 
chôn ngƣời cho chính quyền địa phƣơng cải táng. Tất cả những ngƣời khác trong toán "dân công" cùng với 
Phan Văn Tuấn đều đã bị Việt Cộng thủ tiêu trƣớc khi rút ra khỏi thành phố. 

Phan Văn Tuấn lớn lên, vào trƣờng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức và trở thành một sĩ quan Pháo Binh, năm 1975, bị 
tập trung trong trại Cộng Sản và cuối cùng vƣợt biển sang Úc. Nhƣng từ những ngày xẩy ra vụ thảm sát Mậu 
Thân, anh không bao giờ muốn trở lại Huế, quê hƣơng của mình, không muốn nhìn lại cảnh Huế, nghe tiếng 
Huế, thƣởng thức một dòng nhạc Huế với nỗi ám ảnh và mặc cảm khôn nguôi. Có ai lại ghê sợ chính với quê 
hƣơng mình. 

Phan Văn Tuấn giấu cả với vợ con của anh những gì anh đã xẩy ra tại vùng Gia Hội trong những ngày Tết Mậu 
Thân tại Huế. Anh muốn quên đi nhƣng cơn ác mộng vẫn vò xé tâm hồn anh qua nhiều năm tháng, anh nhớ lại 
những cái đầu cọ quậy, những cái miệng đầy đất cát, những đôi mắt trợn trừng, van xin hay tuyệt vọng của 
đồng bào anh. 

Năm ngoái, nhân dịp nhớ lại vụ thảm sát Mậu Thân tại Huế, sau gần 40 năm im lặng, Phan Văn Tuấn đã dành 
cho nhà văn Nam Dao trong chƣơng trình phát thanh "Tiếng Dân Tôi" ở Adelaide, Úc một cuộc phỏng vấn mà 
qua đó, không những Phan Văn Tuấn đã xúc động vì hồi tƣởng, khóc nức nở, mà chính ngƣời phỏng vấn cũng 
nghẹn ngào khóc theo. 

Nhắc lại vụ chôn ngƣời ở Huế, Phan Văn Tuấn nhƣ bị đƣa vào một trạng thái mê sảng, điên cuồng, đau đớn 
nhƣ đang ở trong chính cơn ác mộng. Anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ nhắc lại câu chuyện này một lần 
nữa với bất cứ ai, vì không chịu đựng nỗi đau đớn, dày vò đang hành hạ tâm hồn anh khi phải vận dụng trí não 
để hồi tƣởng những câu chuyện cũ. 

Không, anh Phan Văn Tuấn ơi, anh phải can đảm để sống và nhớ lại những gì anh đã trải qua, không phải 
riêng để cho những bà con xứ Huế, cho đồng bào mình, mà cả nhân loại cần có những nhân chứng nhƣ anh, 
để nói lên sự độc ác của con ngƣời, trong đó có sự độc ác từ bản chất, không thể tha thứ đƣợc của những con 
ngƣời Cộng Sản, mà ngày nay chế độ này đang còn ngự trị, làm tình làm tội cả dân tộc của chúng ta. Những 
con ngƣời này không còn lƣơng tri, sống trong dối trá, nên Huế ngày nay mới có những con đƣờng tủi nhục 
mang tên Mậu Thân, 68, để chúng cƣời cợt nhƣ lũ quỷ đói trên những linh hồn oan khuất của hàng nghìn đồng 
bào Huế vô tội của chúng ta. 

Xin đừng bao giờ quên vụ thảm sát Mậu Thân!  

Mùa Xuân  1968 
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Không có dân tộc nào thƣơng mình hỡi ngƣời Việt Nam 
Bùi Văn Đỗ 

Bài này đƣợc viết trong lúc số ngƣời Việt ở nƣớc ngoài vào khoảng 4 triệu, họ phải sống ở nƣớc ngoài vì nhiều 
lý do: tỵ nạn chính trị sau ngày 30-04-1975 khoảng 2 triệu ngƣời đi bằng vƣợt biên, vƣợt biển; tiếp đến là 
những viên chức trong guồng máy chính quyền của miền Nam và các sĩ quan QLVNCH mang cấp bậc từ thiếu 
úy trở lên, bị cộng sản miền Bắc lừa đƣa vào các trại tù mang danh là trại cải tạo sau ngày 30-04-1975, sau 
thời gian giam cầm 5, 7 năm không xét xử, có ngƣời 10, 15 năm mới đƣợc thả; đã đƣợc chính quyền Mỹ nhận 
cho vào Mỹ theo diện H.O, con số này cũng lên đến hàng trăm ngàn ngƣời, vì bao gồm họ và gia đình. Những 
ngƣời đi lao động làm việc ở các nƣớc cùng phe với Cộng Sản Việt Nam trong hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa ở 
Liên Xô, Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Romania, Hungary . . . 

 Sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ năm 1989 đã nhân cơ hội trốn qua các nƣớc tƣ bản xin tỵ nạn chính trị, số 
ngƣời đƣợc các nƣớc tƣ bản cho ở lại, họ cũng nhận cho đoàn tụ gia đình. Sau năm 1989 cho đến nay thì làn 
sóng giới trẻ ở trong nƣớc tìm đƣờng đi du học ở nƣớc ngoài cũng rất đông, nhất là ở Mỹ, có đến khoảng từ 8 
đến 10 ngàn sinh viên Việt Nam. Số ngƣời tự nguyện đi lao động tìm sự sống ở các nƣớc trên thế giới. Cho 
nên số ngƣời Việt Nam hiện nay ở nƣớc ngoài cũng khoảng đến 4 triệu ngƣời. Bài viết này chắc sẽ không ít 
ngƣời biết đến, vị họ đã cảm nghiệm một cách rất cụ thể, chẳng ai thƣơng mình ngoài ngƣời Việt Nam với 
nhau. 

Ngƣời Việt Nam hiện nay ở ngoài nƣớc đông, nhƣng không phải tất cả mọi ngƣời đều biết, đều thấy, phần 
đông chỉ thấy những điều cụ thể trƣớc mắt nhƣ: có tự do, có đời sống lo ấm, đƣợc học hành, có việc làm, 
không có hoặc rất ít bị đói khổ hay bị những bất công của xã hội chi phối. Ngoài những ngƣời Việt Nam sinh 
sống hay làm lao động ở một số nƣớc châu Á nhƣ Campuchia, Thái, Indonesia . . .  

Còn phần đông ở các nƣớc tiên tiến nhƣ Mỹ, Úc, Anh, các nƣớc ở Âu Châu và vùng Bắc Âu thì sống rất là no 
đủ, cho nên phần đông lo hƣởng thụ, họ quên quá khứ, quên đi nơi quốc gia họ xuất xứ ra đi vẫn còn ở trong 
chế độ độc tài đảng trị cộng sản, 80% dân số vẫn còn nghèo. Họ hy vọng ở những ngƣời đã có tự do ở bên 
ngoài Việt Nam nhìn xa thấy rộng hơn, có thể có nhiều cơ hội giúp quê hƣơng và nghĩ đến những ngƣời còn 
đang bị chế độ kìm kẹp ở bên nhà. Thực tế, số ngƣời ở nƣớc ngoài đông nhƣ vậy, nhƣng đƣợc bao nhiêu 
ngƣời chịu tìm tòi học hỏi và nghiên cứu về tình hình thế giới, tình hình và số mạng các nƣớc nhỏ còn chậm 
tiến, luôn bị các nƣớc lớn hơn, mạnh hơn chi phối, dòm ngó, xen vào nội bộ, gây thế lực, và chính họ còn chia 
rẽ thành những phe phái, rồi xúi bên này, khích bên kia gây chiến, để họ đứng ra làm trung gian bán vũ khí, 
hòa giải, viện trợ nhân đạo. Lúc nào họ cũng muốn đóng vai ngƣ ông thủ lợi. Còn các nƣớc nghèo và chậm 
tiến thì suốt thế hệ này qua thế hệ khác, bị các nƣớc đàn anh bòn rút tài nguyên, gây nội chiến triền miên tạo 
cảnh nồi da nấu thịt nhƣ Việt Nam, Campuchia, Lào, các nƣớc vùng Afhanistan, Pakistan, Iran, Iraq hay các 
nƣớc vùng Bắc Phi Tunissia, Libya hiện nay. 

Chỉ có ngƣời cùng một dân tộc mới yêu thƣơng nhau, và chỉ có ngƣời cùng chủng tộc mới quyết tâm bảo vệ 
bờ cõi. Ngoại bang chỉ là ngƣời dòm ngó, gây chia rẽ nội bộ, gây nội chiến để tự ngƣời dân của nƣớc đó tàn 
sát lẫn nhau, và ngoại bang có cớ đến can thiệp, giúp đỡ và tìm cớ xâm lăng. 

Nhìn những trang sử cận đại của dân tộc, thế kỷ 20 gần chúng ta nhất thì thấy rõ. 

Đầu thế kỷ 20, Việt Nam vẫn còn bị đặt dƣới ách đô hộ của ngƣời Pháp, suốt 100 năm Pháp đặt nền đô hộ ở 
nƣớc ta đã có bao nhiêu cuộc nổi dậy chống thực dân, bị Pháp tiêu diệt. Nhiều ngƣời yêu nƣớc đã tìm một con 
đƣờng để giải thoát đất nƣớc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Trong những ngƣời đó có hai ngƣời tiêu biểu 
ở vào giai đoạn đầu của thế kỷ 20 là Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm.  

Hồ Chí Minh khi ra đến nƣớc ngoài, tầm nhìn chƣa rộng, thấy chủ tuyết Cộng Sản hấp dẫn, giải phóng cho 
những dân tộc bị áp bức, đem cơm no áo ấm đến cho ngƣời nông dân, ngƣời lao động, đánh đổ bọn cƣờng 
hào ác bá, cƣớp chính quyền từ tay bọn thống trị. Đây đúng hợp với tham vọng của ông, vì sẽ giúp ông vừa có 
quyền, vừa có danh để trở thành lãnh tụ, nên ông đã gia nhập vào đảng Cộng Sản và trở thành một đảng viên 
cốt cán của đảng, rồi đem cái đảng ấy về nƣớc ta hoạt động, đảng Cộng Sản chủ trƣơng vô gia đình, vô tổ 
quốc và vô tôn giáo, do đó khi Hồ Chí Minh đƣa cả miền Bắc theo đảng, luân thƣờng đạo lý của dân ta mới bị 
đảo lộn, đầy tớ tố chủ, con tố cha, vợ tố chồng, giáo dục từ đó mới suy thoái nhƣ hiện nay. Khi đảng hoạt động 
mạnh ở nƣớc ta, ông đã cấu kết với Tàu cộng (vì chủ trương thế giới đại đồng) nên mọi việc trăm sự nhờ Tàu. 
Chính sách áp dụng nhƣ của Tàu, nên khi thống trị miền Bắc xong ông thực hiện ngay “Cải cách ruộng đất”, 
giết hàng trăm ngàn ngƣời dân vô tội, họ là ngƣời Việt Nam dân tộc của ông, rồi tiến chiếm đánh vào Nam, ông 
đã nƣớng hàng triệu giới trẻ miền Bắc vào chiến trƣờng miền Nam, chiếm đƣợc miền Nam ông phải cắt đất, 
dâng biển cho Tàu Cộng để trả món nợ chiến tranh, nhƣ ta đã thấy hiện nay. 
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Ngô Đình Diệm cũng cùng niên cách với Hồ Chí Minh, ông đã có tầm nhìn và thấy chủ thuyết Cộng Sản vô 
cùng tai hại nếu ngƣời cộng sản lên nắm chính quyền, nên khi đất nƣớc bị chia hai do hai thế lực từ bên ngoài, 
ông đã đứng ra lãnh đạo miền Nam chống cộng và đã đƣa khoảng một triệu ngƣời miền Bắc theo ông vào 
Nam tìm tự do. Miền Nam dƣới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông cũng phải nhờ vào thế giới 
tự do không cộng sản, nhƣng không chấp nhận cho Mỹ đƣa quân vào miền Nam. Ông đã bị các thế lực chủ 
hòa của Mỹ xúi giục đám tƣớng lãnh làm đảo chánh và giết ông và ngƣời em là Cố Vấn Ngô Đình Nhu vào 
ngày 02-11-1963. Nhờ ông miền Nam có tự do đƣợc 20 năm. Từ ngày 30-04-1975 cả Việt Nam đã nằm trọn 
trong chủ nghĩa Cộng Sản . Sau ngày đó số ngƣời Việt ở nƣớc ngoài mới đông nhƣ hiện nay. Cũng qua những 
tài liệu lịch sử còn để lại, chúng ta biết đƣợc Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã phát biểu 

(Chế độ này tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn còn hơn rất nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài, 
nhưng chỉ ngại còn những thứ độc tài khủng khiếp hơn. “Tôi tiến thì theo tôi, tôi lui thi bắn tôi, tôi chết thì hãy 
nối chí tôi”. Trích từ phim tài liệu 2011 vể Tổng Thống Ngô Đình Diệm). 

So sánh  hai con ngƣời với hai tầm nhìn khác nhau, có ảnh hƣởng lớn lao đến tiền đố của dân tộc trong thế kỷ 
20, chúng ta thấy thật rõ, cả hai đều bị chi phối bởi ngoại bang, bởi những thế lực từ bên ngoài, một ngƣời 
sáng suốt đã có tầm nhìn nhƣ Ngô Đình Diệm không chấp nhận chủ thuyến Cộng Sản, nhƣng cũng không 
chấp nhận cho nƣớc ngoài xen vào nội bộ của nƣớc ta, không chấp nhận cho Mỹ đem quân vào nƣớc ta, “tôi 
cần quân viện để chống cộng”. Còn Hồ Chí Minh theo chủ thuyết cộng sản, chủ trƣơng một thế giới đại đồng, 
không có tổ quốc, chỉ có thế giới cộng sản nên mới mƣợn sức ngƣời, sức của của các nƣớc Cộng Sản nhƣ 
Liên Xô, Trung Cộng giúp cho để bằng mọi cách thống trị cho đƣợc miền Bắc và đánh chiếm miền Nam tự do. 
Sau chiến tranh thì phải trả bằng đất liền, bằng biển cả. Chƣa kể Trung Cộng còn xen vào nội bộ lãnh đạo của 
nƣớc ta, muốn biến nƣớc ta nhƣ một ao nhà, sân nhà của Trung Cộng, nói nôm na muốn biến Việt Nam thành 
một tỉnh của Trung Cộng, giống nhƣ nƣớc Tây Tạng hiện nay. 

A- Số phận những nƣớc nhỏ, nghèo và chậm tiến trên thế giới. 
Thế giới hiện nay có khoảng 200 quốc gia, chỉ có một số quốc gia giầu và mạnh nhƣ Mỹ, Canada, Úc, Pháp 
Anh, Đức, Ý, Nhật, Liên Xô, Ấn Độ, và Trung Quốc. Một số quốc gia nhỏ ở vùng Âu Châu và Bắc Âu, có một 
đời sống kinh tế sung túc nhƣng luôn phải dựa vào các nƣớc có nền kinh tế mạnh. Những nƣớc mới khá lên 
nhƣ Ba Tây. Số còn lại là những quốc gia nghèo, còn chậm tiến hay còn đang phát triển. Các quốc gia này đều 
bị các nƣớc phát triển khai thác tài nguyên thiên nhiên, gây ảnh hƣởng cách này hay cách khác để khuynh 
đảo, chia rẽ, tạo nội chiến để các nƣớc giầu và đã phát triển bán súng, đạn, bán phƣơng tiện chiến tranh do họ 
sản xuất ra. Đây là những cảnh trớ trêu và thực tế, những ai ở nƣớc ngoài, có quan tâm, chịu nghe, chịu đọc 
thì dễ nhận ra, ngƣời dân bình thƣờng không quan tâm sẽ không thấy.Ngƣời viết đang sống gần ở những quốc 
gia chế tạo ra xe tăng, tàu chiến, tàu ngầm, chiến đấu cơ, súng cá nhân mìn bẫy; những phƣơng tiện để tàn 
sát lẫn nhau, gây chết ngƣời, gây thƣơng tích cho ngƣời, gây khổ đau cho nhau. Nhƣng rồi lại cũng ở chính 
các quốc gia này nảy sinh ra những tổ chức mang danh nghĩa nhân đạo, từ thiện, rồi họ đem ngƣời, đem các 
phƣơng tiện nhƣ máy do mìn bẫy, đem tay, chân giả đến để giúp đỡ cho các nạn nhân ở các nƣớc nghèo bị 
thƣơng tật do chính các phƣơng tiện chiến tranh họ sản xuất và bán ra. Phải chứng kiến cảnh này, chúng ta sẽ 
nghĩ thế nào? Tại sao ngƣời trong một chủng tộc chúng ta không biết bảo nhau và yêu thƣơng lẫn nhau, để 
ngƣời ngoài nƣớc không có liên hệ máu mủ, huyết tộc đến xúi bẩy thì chúng ta lại nghe họ để lật đổ những 
chính quyền hợp pháp, những ngƣời yêu nƣớc thực tâm nhƣ Ngô Đình Diệm, rồi giết đi. 

 Lịch sử cận đại của nƣớc ta ghi rất rõ, cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam năm 1957 giết trên một 
trăm ngàn ngƣời dân vô tội, bởi vì họ có vài mẫu ruộng. Mậu thân 1968 giết hại 5000 ngƣời tại Huế. Bao nhiêu 
cuộc tấn công đánh phá vào miền Nam, gây thƣơng vong chết chóc cho cả hai bên lên đến mấy triệu ngƣời. 
Hồ Chí Minh và đảng CS Việt Nam đã bị Tàu Cộng, Liên Xô xúi giục mới tạo ra chiến tranh Nam, Bắc. Mà 
chiến tranh Nam, Bắc thì ai  đau khổ, thƣơng vong và chết chóc, chắc chắn là chỉ có ngƣời Việt Nam là nạn 
nhân. Các dân tộc nghèo và chậm tiến khác cũng tƣơng tự. Tại sao chúng ta không thức tỉnh?  

Đọc lịch sử, sử Việt Nam và thế giới, chúng ta đều biết. Sao không học nơi đó để giảm thiểu đƣợc những đớn 
đau cho dân tộc. Học những bài học tha thứ trong lịch sử của các dân tộc nhƣ bài học chiến tranh Nam, Bắc 
của Hiệp Chủng Quốc. Bài học của Đông Đức cũ sau khi thống nhất với nƣớc Đức tự do năm 1989, để mọi 
bàn tay đều chung nhau xây dựng lại quê hƣớng xứ sở. Việc làm của quá khứ sau 30-04-1975 đƣa những tinh 
hoa của miền Nam vào trại cải tạo, lùa dân ra biển Đông để chết thảm là những hậu quả vô cùng to lớn của 
ngƣời Việt Nam chúng ta, và hậu quả cho đến ngày nay nhƣ mọi ngƣời dân trong và ngoài Việt Nam đều thấy 
rõ. 

B- Học những cái hay của những nƣớc giữ đƣợc nền dân chủ. 
Thực ra trên thế giới có một số quốc gia nhỏ nhƣng họ giữ đƣợc nền độc lập, không bị chiến tranh, không bị 
nƣớc ngoài xúi bên này thọc bên kia để ngƣời cùng một nƣớc gây nội chiến; họ lại có một nền kinh tế sánh kịp 
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với thế giới, nên lo cho dân tộc của họ có một nền kinh tế khá cao và khá tiên tiến; làm đƣợc điều đó chúng ta 
nên quan tâm đến những mục tiêu họ đã từng theo đuổi, không phải hôm nay, nhƣng đã nhiều thế kỷ qua. 

- Giáo dục: giáo dục là một vấn đề quan trọng của quốc gia, ngƣời lãnh đạo quốc gia sáng suốt, có tầm nhìn 
khi bắt tay vào công việc lèo lái đất nƣớc bao giờ cũng quan tâm tới vấn đề giáo dục. Giáo dục cho ngƣời 
trẻ có lý tƣởng, có tinh thần tự trọng để họ trở thành những đội ngũ chuyên viên, chuyên gia tinh nhuệ. Ai 
đã có cơ duyên ghé thăm nƣớc Nhật, sẽ nhận ra ngƣời Nhật có tinh thần trách nhiệm với quốc gia dân tộc 
của họ đến mức nào. Họ chăm chỉ và yêu công việc, có tinh thần trách nhiệm với quốc gia, không xả rác, 
khạc nhổ nơi công cộng. Bạn chỉ cần bƣớc vào nhà ga ở thủ đô Tokyo thì sẽ đƣợc thấy tận mắt: trên nền 
sân ga bạn không tìm thấy một mẩu tàn thuốc lá, không nhìn thấy một cọng rác và cũng không thấy dấu vết 
một mẩu kẹo semigum của khách bộ hành ăn xong rồi xả ra để ngƣời khác đạp phải nhƣ những nhà ga ở 
các thủ đô của Âu Châu, Mỹ Châu, hay ở các thủ đô khác trên thế giới. 
 

- Có tinh thần đoàn kết, tôn trong trật tự nơi công cộng nhƣ ta đã chứng kiến trên màn ảnh truyền hình hồi 
tháng 03 năm 2011 khi tai ƣơng sóng thần và động đất ở Nhật, và nhiều chuyện đọc đƣợc khác nữa làm cả 
thế giới đều thán phục. Họ biết chia sẻ trách nhiệm, những vấn đề đã bàn bạc, thảo luận kỹ lƣỡng và biểu 
quyết  rồi thì họ sẽ không thay đổi, hay bị kẻ khác xúi bẩy thay đổi. Tinh thần trên bảo dƣới không nghe là 
do sự thiếu đoàn kết, thiếu trách nhiệm mà ra. Khi có trách nhiệm thì sẽ làm đúng, không nói dối, không ăn 
bớt, không hối lộ, các công trình tuy có chậm mà chắc, không đạt chỉ tiêu thành tích bề ngoài. 

 
- Có sự phân công hợp lý, không dẫm chân lên nhau, ngƣời đƣợc đào tạo có khả năng làm tƣớng thì sẽ cầm 

quân để đánh giặc chống ngoại xâm, không dẵm chân lên ngƣời làm chính trị. Khi tham gia vào guồng máy 
cai trị, điều hành việc công quyền không có tính nịnh bợ, trên thì đội, dƣới thì đạp. Họ trọng ngƣời tài, tức là 
trọng những chuyên gia do trƣởng sở của họ đào tạo ra. 

 
C- Thảm họa đang đến, nhà máy điện nguyên tử. 
Sau tai nạn nhà máy điện nguyên tử ở Nga và gần đây tháng 03-2011 ở Nhật. Ngƣời dân các nƣớc có nhà 
máy điện nguyên tử đang muốn đóng cửa các nhà máy này, vì nó quá nguy hiểm khi xẩy ra tai ƣơng rò rỉ hay 
gặp thiên tai. Trong khi Việt Nam ta lại đang “hồ hởi phấn khởi” bàn tới và mời các ông tƣ bản vào thiết kế nhà 
máy, trong khi đội ngũ chuyên viên trong nƣớc chƣa có, và nếu có với tinh thần thiếu trách nhiệm nhƣ đang 
quản lý hiện nay, thì rƣớc nhà máy điện nguyên tử vào nƣớc ta, chỉ là mua lấy tai họa mà thôi. 

 Các nƣớc tiên tiến có đội ngũ kỹ thuật cao và có tinh thần trách nhiệm, giờ họ cũng đang muốn đóng lại các 
nhà máy điện nguyên tử, và nghĩ ra những nguồn tạo ra điện nhƣ: quạt gió ở Hòa Lan, hay nhƣ dùng những 
tấm kiếng phản chiếu để thu điện  nhƣ ở Đức. Đây là những nguồn năng lƣợng tạo ra điện sạch mà các nƣớc 
tiên tiến đang nhắm tới. Còn chúng ta đã đi sau vì nghèo và chậm tiến mà lại không biết khôn ngoan để chọn 
lựa thì làm sao tránh đƣợc những tai họa xẩy ra sau này. 

Các tai ƣơng do nhà máy điện nguyên tử gây ra, hậu quả hiện nay cả thế giới đều biết, ngƣời Việt Nam phải 
nghiêm chỉnh học hỏi và nghiên cứu, vì chẳng ai yêu ngƣời Việt Nam bằng chính ngƣời Việt Nam. Ngƣời nƣớc 
ngoài chỉ dụ dỗ để bán đƣợc những tai họa họ đã biết, đã mắc phải cho các nƣớc chậm tiến nhƣ Việt Nam, để 
chúng ta gánh lấy tai họa. Khi ta gặp tai họa thì họ lại có cớ để giúp chúng ta nhƣ việc bán vũ khí giết ngƣời  
do họ chế ra, cũng dụ dỗ cho chúng ta gây chiến với nhau, giết nhau. Sau đó họ đem đạo quân từ thiến đến 
làm việc nghĩa. 

Những nhà lãnh đạo Việt Nam hôm nay hãy sáng suốt và đoàn kết lại. Kết tinh mọi tài năng để làm cho dân 
giầu nƣớc mạnh, vì không có dân tộc, quốc gia nào yêu thƣơng chúng ta bằng chính ngƣời Việt Nam với 
nhau./- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời hay – Ý đẹp 
 

Thứ duy nhất cản trở việc học hành của tôi chính là nền giáo dục. 

Để có kiến thức con người không cần đến đại học. Giá trị của giáo dục đại học không nằm ở chỗ học 

thuộc lòng thật nhiều kiến thức mà ở chỗ tập luyện tư duy, cái mà người ta không bao giờ học được từ 

sách giáo khoa.  

Albert Einstein 
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Tiểu Yến Tử 

Sau khi biết tin phim „Đấu trƣờng sinh tử‟ của đạo diễn Gary Ross, 
dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Suzanne Collins, bị cấm ở 
Việt Nam. Mặc dù Tiểu Yến Tử không phải là ngƣời hâm mộ điện 
ảnh cho lắm, thế mà cũng phải tò mò đi xem. Xem phim về, thật sự 
lại càng không hiểu mắc mớ cái gì mà hội đồng kiểm duyệt ở Việt 
Nam lại đi cấm phim này. „Cảnh nóng‟ thì hoàn toàn không có, nên 
chẳng thấm gì so với phim “Bi, đừng sợ” của đạo diễn Phan Đăng 
Di mới vừa đƣợc trình chiếu ở Amsterdam. Ấy vậy mà dƣ luận trên 
mạng vẫn bảo là phải khó khăn lắm phim này mới đƣợc cho chiếu 
ở Việt Nam. Còn về bạo lực thì có là bao, so với những games bạo 
lực và những phim đồi trụy đƣợc bán nhan nhản hay chuyền tay 
đày rãy ở Việt Nam. Ấy thế mà cái bà Hồng Ngát nào đó, vỗ ngực 
là nhà biên kịch, lại dám tuyên bố là „trò chơi này bạo lực quá và 
tàn nhẫn quá‟.  

Thôi thì trƣớc tiên Yến Tử xin kể sơ qua câu chuyện để quý bạn 
hiểu đôi chút về nội dung của phim này nhé! Trong bối cảnh của một quốc gia đang bị đe dọa bởi những cuộc 
nổi loạn, nên chính quyền bày ra trò chơi sinh tử nhằm răn đe những ngƣời dân có mƣu phản loạn. Mỗi năm 
họ tổ chức cuộc đấu một mất một còn giữa 24 thanh thiếu niên đại diện cho 12 quận, ngƣời duy nhất sống sót 
sẽ là ngƣời chiến thắng. Nhƣng trong thực tế đây chỉ là trò giải khuây cho các thế lực giàu có.  

Điểm nực cƣời là cuốn tiểu thuyết mà phim này dựa vào đã đƣợc xuất bản từ lâu tại Việt Nam. Khiến cho Yến 
Tử tôi cắc cớ đi tìm cái lý do sâu xa của việc cấm phim này. Này nhé, có phải chăng chính quyền Việt Nam chỉ 
đơn thuần sợ những cảnh bạo lực trong phim sẽ ảnh hƣởng đến giới trẻ? Trăm lần không, ngàn lần không, 
Yến Tử tôi dám quả quyết là chẳng có cảnh gì đáng đƣợc gọi là bạo lực và tàn nhẫn. Có chăng là phim chỉ gây 
cho ngƣời xem một sự căm phẫn tột đỉnh đối với một chính quyền độc tài đã cố tình trút những cay đắng lên 
đầu các đứa trẻ thơ ngây, cũng nhƣ với gia đình của các em và cả những ngƣời dân thấp cổ bé miệng ở 
những địa phƣơng này.  

Chẳng cần phải là Khổng Minh Gia Cát Lƣợng, Yến Tử tôi cũng có thể nghĩ là chính quyền Việt Nam hiện nay 
đang lo sợ sự nổi loạn của ngƣời dân trong nƣớc chăng. Hay là bọn quan tham thấy cuốn phim này đã đánh 
trúng tim đen của họ, khiến họ xấu hổ khi chứng kiến những cảnh khiến cho ngƣời xem phải kinh tởm đối với 
sự vô cảm và lòng thờ của những kẻ bàng quang đang tận hƣởng những pha gay cấn trong cuộc chơi đƣợc 
truyền hình trực tiếp. Trong khi những ngƣời dân đói rét của 12 quận đang hồi hộp lo sợ cho số phận của 
những đứa bé phải đứng ra đại diện cho quận mình. 

Yến Tử, tuy không là nhà bình luận văn học, nhƣng cũng dám nói chắc mẩm là tác giả của câu chuyện muốn 
thông qua hình ảnh của cái chết để nói lên khát vọng đƣợc sống, khát vọng đƣợc làm ngƣời và khát vọng hoà 
bình của những ngƣời dân thấp cổ bé miệng. Tác phẩm còn nói lên lòng hy sinh để bảo vệ ngƣời thân, một 
tình bạn tình yêu thiêng liêng cao quý đáng đƣợc trân trọng hơn những tham vọng và toan tính của những kẻ 
đầy quyền lực.     

Đây mới là một sự thực trần truồng đang xảy ra đày rãy và hàng ngày ở Việt Nam. Có phải chăng đây mới là 

điều đã làm cho hội đồng kiểm duyệt sợ sệt hơn cả? 

 

 

 

Thấy gì sau việc Việt Nam cấm chiếu 
phim „The Hunger Games‟ 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gary_Ross&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Hunger_Games_%28ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt%29&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Suzanne_Collins&action=edit&redlink=1
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Họp Ban Chấp Hành Cộng Ðồng với 
Ðại Diện Hội Ðoàn và thân hào nhân sĩ 

Vào lúc 13g00 ngày 18-3-2012 tại thành phố 
Nieuwegein, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng đã có một 
buổi họp với các đại diện hội đoàn và thân hào nhân 
sĩ để tƣờng trình về các hoạt động trong thời gian qua 
cũng nhƣ đề ra một số kế hoạch ngắn và dài hạn 
trong thời gian tới. 

Sau phần tƣờng trình công tác của ông chủ tịch Cộng 
Ðồng là phần đóng ý kiến của các tham dự viên để 
công tác của Ban Chấp Hành ngày càng đƣợc tốt đẹp 
hơn trong tƣơng lai. 

Kế đến mọi ngƣời đã cùng bàn thảo về việc tổ chức 
ngày quốc hận 30 tháng 4. Sau khi tham khảo ý kiến 
chung đa số đã quyết định chọn ngày 28-4-2012 để tổ 
chức biểu tình trƣớc toà đại sứ Viêt Cộng và Trung 
Cộng. Ngoài ra, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng cũng 
nêu lên ý kiến của một đồng hƣơng về đề nghị ứng 
viên giải nhân quyền tullip để mọi ngƣời bàn thảo, sau 
đó anh Nguyễn Hữu Phƣớc và anh Ngô Thuỵ 
Chƣơng đã tình nguyện hợp tác làm việc để tìm hiểu 
thêm về các điều kiện cũng nhƣ việc thực hiện điều 
này.  

Tiếp theo đó, ông chủ tịch Cộng Ðồng đã thông báo 
một buổi văn nghệ với tên “Ðại Hội Nhạc Trẻ Hè 
2012” do 3 ban văn nghệ Trùng Dƣơng, Bình Minh, 
Tình Si phối hợp cùng Cộng Ðồng tổ chức vào ngày 
30-6-2012 tại hội trƣờng “de Meijer” thành phố 
Mijdrecht nhằm tạo không khí sinh hoạt của giới trẻ và 
gây quỹ sinh hoạt cho Cộng Ðồng, vì hiện nay tất cả 
sinh hoạt của Cộng Ðồng đều tự túc và không nhận 
đƣợc bất cứ tài trợ nào từ chính phủ Hoà-Lan.  

Trong buổi họp mặt, việc xây dựng tƣợng đài thuyền 
cũng đƣợc nêu lên để tham khảo ý kiến chung của 
mọi ngƣời. 

 Sau phần trao đổi ý kiến, mọi ngƣời đều cảm thấy 
việc thực hiện tƣợng đài thuyền nhân là điều nên làm. 
Ban Chấp Hành Cộng Ðồng sẽ nghiên cứu thêm về 
điều này để tiến hành công tác trong tƣơng lai dƣới 
hình thức một Ủy Ban lo phụ trách về việc thành lập 
tƣợng đài thuyền nhân. Buổi họp chấm dút lúc 17g00 
cùng ngày. 

 Thuyết trình về “Tự Do Tôn Giáo và 
hiện tình đất nƣớc Việt Nam” 

 

Linh mục Nguyễn Văn Khải 

Theo lời mời của một số Cộng Ðồng tại Ấu Châu, linh 
mục Nguyễn Văn Khải, dòng chúa cứu thế Viêt Nam, 
hiện đang tu nghiệp tại Roma đã đến các thành phố 
Monchengladbach (Ðức) ngày 31-3-2012 và Brussel 
(Bỉ) ngày 1-4-2012 để trình bày về tự do tôn giáo và 
hiện tình đất nƣớc Việt Nam. Ban chấp hành Cộng 
Ðồng tại Hoà-Lan cũng đã cử các đại diện tham dự 
các buổi thuyêt trình này. 

Là một nhân chứng sống của giáo xứ Thái Hà, linh 
mục đã trình bày về sự đàn áp của nhà cầm quyền 
cộng sản và sự can trƣờng tranh đấu cho công lý của 
giáo dân, và họ đã bắt đi 18 thanh niên công giáo 
tranh đấu cho công lý. LM Khải cho biết ở Việt Nam 
hiện nay hoàn toàn không có tự do tôn giáo, từ việc 
truyền chức linh mục cho đến việc hành đạo của linh 
mục và giáo dân đều phải xin phép nhà cầm quyền. 
Bản thân LM Khải cũng nhận chức linh mục “chui”, 
nghĩa là không thông qua nhà nƣớc, và ngay khi còn 
ở Việt Nam, linh mục cũng coi nhƣ cƣ trú bất hợp 
pháp ngay trong nhà dòng linh mục ở, vì nhà cầm 
quyền không cấp giấy phép cƣ trú. Tuy nhiên, linh 
mục Khải và những linh mục khác đồng cảnh ngộ vẫn 
cứ tiếp tục sống “công khai” trong nhà dòng, mặc dầu 
về phƣơng tiện giấy tờ thì không đƣợc nhà cầm 
quyền cộng sản công nhận. 

Về tình hình Việt Nam thì LM Khải cho biết cộng sản, 
với căn nguyên là gian dối đã tạo nên một xã hội với 
luân thƣờng đạo lý bị đảo lộn, bất công, tham  
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nhũng...họ đã và đang bán nƣớc, những vùng đất của 
Việt Nam sát biên gìới đã trở thành đất đai của Trung 
Cộng. LM Khải kết luận đất nƣớc Việt Nam chỉ có thể 
tồn tại và vƣơn lên khi không còn chế độ cộng sản. 

Phần thảo luận đã diễn ra thật sôi nổi và những câu 
hỏi đƣợc đặt ra của những ngƣời tham dự  đã đƣợc 
trả lời thoả đáng. 

Ngồi Lại Cùng Nhau  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Liên Hiệp Ngƣời Việt Tự Do Vƣơng Quốc Bỉ có tổ 
chức buổi họp mặt để cùng nhau bàn luận một số vấn 
đề liên quan đến Cộng Đồng Viêt Nam Tự Do tại Bỉ và 
liên kết tổ chức ngày Tƣởng Niệm 30 tháng 04 năm 
2012. Ban Chấp Hành Cộng Ðồng VNTNCS tại Hoà-
Lan đã đề cử tôi đến tham dự ngày này cùng với qúy 
anh chị em tại Bỉ 

 . Nhƣ mọi khi, tôi cũng chỉ xử dụng bằng phƣơng tiện 
giao thông công cộng và đến địa điểm thật đúng giờ 
nhƣ đã hẹn với các anh bên đó ra đón tại nhà ga 
Brusell Midi . Gặp lại hai anh bạn thân trên bƣớc 
đƣờng đấu tranh không ngừng nghĩ của chúng tôi là 
anh Đắc và Phong . Chúng tôi mừng rỡ đón nhau 
bằng những vòng tay thân tình ấm áp thêm cái xiết 
tay thật chặt đầy tình chiến hữu . Đến Bỉ cũng tại nhà 
ga này không biết đã bao lần rồi , những buổi tham 
dự Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ hàng năm hay buổi lễ 
tƣởng niệm ngày 30 tháng 04 , cho đến kỷ niệm Ngày 
Quân Lực 19 tháng 6 do Hội Cƣụ Quân Nhân Bỉ mà 
thời gian lúc anh Hồ còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch 
đứng ra tổ chức. Trƣớc sau gì cũng chỉ là hai ông bạn 
thân này của tôi đƣa đón. 

 Cả ba chúng tôi có mặt sớm nhất tại địa điểm tổ chức 
lần này, vì bạn Phong lúc nào cũng trừ hao giờ giấc 
cho bao việc. Nào là sợ chuyến xe sẽ không suông sẻ 
đến đúng giờ, nào là đến sớm hơn để còn phụ các 
anh sửa soạn trang trí sơ chung quanh địa điểm tổ 
chức một chút.  

Từ việc treo cờ vàng, giăng biểu ngữ *Chào Mừng 
Quý Vị Quan Khách *, cho đến việc sắp xếp bàn ghế, 
lo chu đáo thức uống cho qúy vị quan khách cùng 
bữa ăn trƣa nhanh gọn cho cả ba cũng chỉ mình anh 
bạn Phong chu toàn tất cả 

 . Ngƣời đến sớm kế đến là anh Đáp, anh sống ở 
ngoại ô Brusell và cũng thƣờng di chuyển bằng 
metro, phƣơng tiện vừa nhanh và tiện cho anh. Anh 
cũng là một độc giả nƣớc ngoài đã ủng hộ tờ báo Việt 
Nam Nguyệt San tại Hoà-Lan luôn hẳn một năm và 
lúc nào trong túi xách của anh cũng có đến vài ba tờ 
báo mang theo dọc đƣờng để đọc. Kế đến là anh chị 
Hồ và sau đó các anh chị em khác cũng lần lƣợt đến 
đông đủ, anh Đắc tuyên bố buổi họp bắt đầu và khai 
mạc bằng lễ chào quốc kỳ và đồng thanh hát Quốc 
Ca.  
 
Anh Đắc là ngƣời điều khiển chƣơng trình buổi họp 
và mời các vị Đại Biểu lên phát biểu ý kiến. Chủ toạ 
đoàn hôm nay gồi các anh Nguyễn Phan Đăng , 
Nguyễn Đức Hồ , anh Bảy Thanh. Anh Nguyễn Phan 
Đăng cho biết mục đích của buổi họp hôm nay nhằm 
giải toả mọi thành kiến, sự hiểu lầm giữa cá nhân với 
nhau có ảnh hƣởng không ít đối với tập thể của Hội 
Cựu Quân Nhân trong thời gian qua và mong muốn 
mọi ngƣời sẽ ngồi lại gần nhau quên đi những dị biệt, 
những tỵ hiềm nếu có, vì chính những điều này đã 
làm sức mẻ tình đoàn kết của các anh em trong hội. 
Ðây chính là những cơ nguy có thể tạo cơ hội cho 
bọn Cộng sản xâm nhập vào trong hàng ngũ Cộng 
Ðồng để phá rối. thực thi cho cái gọi là Nghị Quyết 36 
của bọn CS làm lũng đoạn hàng ngũ, gây chia rẻ nội 
bộ trong chúng ta. Những ngƣời Việt tha hƣơng còn 
chung một lòng với nhau khi nghĩ đến những nguy cơ 
của đất nƣớc nhƣ hiện nay do bọn Tàu Cộng phƣơng 
Bắc đang có manh tâm xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. 
 
Làm sao tôi có thể quên đƣợc hình ảnh anh Nguyễn 
Đức Hồ dƣới màu áo của một Sĩ Quan Không Quân 
thật oai hùng mỗi khi anh xuất hiện, hoặc đôi khi anh 
cũng từng làm ngƣời nghe xúc động qua nhạc phẩm 
Tuyết Trắng của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mà mọi 
ngƣời từng thƣởng thức vào những dịp tổ chức văn 
nghệ Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ hay trong Ngày Quân 
Lực 19 tháng 6 hàng năm. Hoặc nét oai nghiêm của 
anh Đăng qua những lần dõng dạc chủ xƣớng buổi lễ 
chào cờ . 

 Buỗi lễ nào có sự hiện diện của các anh bao giờ 
cũng mang đến phần sinh khí và long trọng . Thêm 
vào đó không thể thiếu bóng dáng của các vị phu 
nhân nhƣ chị Hồ , chị Phong , chị Bảy Thanh và còn 
nhiều nữa . Sự khéo léo và sự niềm nở của các bà 
bao giờ cũng làm cho buổi sinh hoạt thêm sinh động 
và ấm cúng. 

 Ngoài các sinh hoạt của các anh chị em trong Hội 
Cƣụ Quân Nhân tại Bruxelles hôm nay , tôi đƣợc biết 
thêm còn có sự hiện diện của các anh chị bên Cộng 
Đồng Liege nhƣ anh Đào, vợ chồng anh Cƣ , anh An 
và anh Lê Chí Thiện v.v. cũng đến sinh hoạt và hổ trợ 
thật tích cực trong tinh thần xây dựng, giúp ý kiến để 
Hội Liên Hiệp Ngƣời Việt Tự Do có thể nhanh chóng 
thật sự hình thành với nhiều sinh hoạt đang chờ đợi 
vào tháng tƣ sắp tới. 
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Buổi sinh hoạt thảo luận kéo dài sau hai giờ , BTC 
tạm ngƣng để mọi ngƣời có thể giải lao trong 30 phút 
với cà phê , bánh ngọt và các thức uống đã dành sẵn 
cho mọi ngƣời đến tham dự. Khi đó tôi mới có dịp lần 
mò đến làm quen cùng qúy chị , tôi đƣợc biết thêm 
chị Tuyết Phƣơng với mái tóc ngắn kiểu Đờ mi có tài 
làm bánh và món sâm bổ lƣợng , chị Huệ làm món 
sƣơng sa , chị Hồ có món salade ngon đáo để . Một 
chị lớn tuổi nhất là chị Hoan cũng rất thân thiện, chị 
nói với tôi: “Những buổi sinh hoạt nhƣ thế này chị rất 
thích, vì có dịp nghe chuyện thời cuộc và đƣợc dịp 
gặp gỡ mọi ngƣời”  

Tiếp tục buổi thảo luận khoảng hơn giờ nữa , sau đó 
đúc kết trong tinh thần hoan hỉ của tất cả qúy vị tham 
dự buổi họp. Mọi ngƣời cũng đã đồng ý về vai trò và 
khả năng của từng ngƣời đảm nhiệm chức vụ trong 
nay mai khi Hội Liên Hiệp Ngƣời ViệtTự Do tại Vƣơng 
Quốc Bỉ chính thức ra đời và là một bƣớc tiến cho 
việc xây dựng một Cộng Đồng Ngƣời Việt tại Bruxell .  
 
Vào phút cuối buổi sinh hoạt , anh Phong cũng là chủ 
nhà có nhã ý mời chúng tôi ở lại dự barbeque ngoài 
trời vì thời tiết hôm nay quá đẹp . Cứ mỗi buổi họp 
đƣợc tổ chức tại nhà anh là không ai sợ khi ra về mà 
mang theo bụng rỗng cả . . . 

Đã đến lúc tôi phải kiếu từ mọi ngƣời để ra về trƣớc 
cho kịp chuyến xe cuối trở lại Rotterdam, ngƣời đƣa 
tôi về lại nhà ga là anh Ái , ngƣời bạn mà tôi cũng mới 
biết hôm nay thôi . Bầu trời vẫn còn nắng ấm trên cao 
và hoàng hôn cũng dần buông xuống . Đến và chia 
tay nơi sân ga Bruxelles Midi này vẫn làm cho tôi khi 
thì tràn ngập niềm vui lúc đến và một chút mủi lòng 
khi phải vẫy chào nhau tạm biệt . 

Cảm nghĩ đuợc ghi lại 

Miên Thụy 

29 tháng 03 năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa 
Qua 

      Gần một năm rƣỡi sau khi Nội Các của Thủ 
Tƣớng Mark Rutte đƣợc thành lập, chính trƣờng Hòa 
Lan vẫng chƣa thoát khỏi sự chi phối của đảng PVV 
do Geert Wilders cầm đầu. Điều này đƣợc phản ảnh 
qua hai sự kiện chính trị lôi cuốn sự chú ý của giới 
truyền thông đại chúng trong tháng vừa qua. 

Trƣờng Hợp Hero Brinkman 

      Đầu tiên là việc ông Hero Brinkman quyết định rời 
khỏi Khối Dân Biểu của đảng PVV tại Hạ Viện để lập 
ra một khối riêng với chính ông là thành viên độc 
nhất. Brinkman vốn đƣợc biết đến nhƣ là một Dân 
Biểu đã công khai bất đồng quan điểm với thủ lãnh 
Wilders ở một số điểm quan trọng. Đảng PVV, nhƣ 
chúng ta biết, là một đảng chỉ có vỏn vẹn một đảng 
viên: Wilders. Brinkman đã yêu cầu Wilders dân chủ 
hóa đảng này bằng cách chiêu mộ đảng viên và đào 
tại cán bộ đảng để duy trì sự tồn tại của nó trong 
tƣơng lai, một yêu cầu bị Wilders bác bỏ thẳng tay. 
Ông ta còn muốn thành lập một đoàn thanh niên cho 
đảng, nhƣng lại cũng bị Wilders từ chối. Vì Wilders là 
ngƣời có tính độc đoán, thƣờng không chấp nhận kẽ 
dƣới phát ngôn hay có hành động trái ngƣợc với ý 
mình trƣớc công chúng, nên giới phân tích chính trị 
đã tiên đoán rằng Brinkman sẽ không còn có tên trong 
danh sách ứng cử viên cho đảng PVV trong kỳ bầu 
cử Hạ Viện đến. 

      Trong trƣờng hợp bình thƣờng thì Brinkman chỉ 
còn có thể ngồi chơi xơi nƣớc cho đến khi mãn 
nhiệm, nhƣng dƣới những điều kiện ngoại lệ của 
chính trị Hòa Lan hiện nay ông ta đã có thể tạo cho 
mình một vị thế rất mạnh, khi quyết định rời khỏi Khối 
PVV. Nhƣ chúng ta biết, Hạ Viện Hòa Lan có 150 

Ðại Hội Nhạc Trẻ  

Hè 2012 

Do 3 ban nhạc 

 Trùng Dƣơng 
 Bình Minh 
 Tình Si 

Phối  hợp cùng Cộng Ðồng tổ 
chức vào ngày 30-6-2012 

Tại hội trƣờng “de Meijer” 

Thành phố Mijdrecht 
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ghế. Mà ngay từ lúc bắt đầu lên cầm quyền vào cuối 
năm 2010 Nội Các Rutte chỉ có thể dựa vào sự hậu 
thuẩn quá bán tối thiểu của ba đảng thân chính VVD-
PVV-CDA là 76 ghế. Vậy để sống còn, Nội Các này 
không thể mất sự ủng hộ của bất cứ Dân Biểu nào 
trong liên minh thân chính nói trên. Thiếu một ngƣời 
thì, theo nguyên tắc, nó sẽ sụp đổ. Bởi vậy nên việc 
Brinkman ly kha ra khỏi Khối PVV đã biến ông thành 
một nhân vật trọng yếu trên chính trƣờng Hòa Lan. 
Tuy ông đã tuyên bố sẽ tiếp tục hậu thuẩn Nội Các 
đang cầm quyền, nhƣng nếu Mark Rutte muốn làm 
Thủ Tƣớng cho đến ngày hết nhiệm kỳ trong tháng 5 
năm 2015, thì ông sẽ phải lệ thuộc vào lá phiếu trong 
Hạ Viện của Dân Biểu độc lập mang tên Hero 
Brinkman hơn lúc trƣớc rất nhiều.  

      Dù biết rằng trong thực tế, ngoài Brinkman ra, Nội 
Các Rutte còn có thể dựa vào sự ủng hộ của đảng 
SGP - một đảng Tin Lành tối bảo thủ hiện đang có hai 
ghế trong Hạ Viện và thƣờng bỏ phiếu hậu thuẩn Nội 
Các này tuy không phải là thành viên của liên minh 
thân chính - nhƣng điều đó vẫng không thay đổi đƣợc 
sự kiện căn bản rằng Brinkman giờ đây đã trở thành 
một chính trị gia mà Thủ Tƣớng Rutte cùng các đồng 
nghiệp của ông phải thực sự quan tâm đến, chứ 
không còn là một ngƣời ngồi chơi xơi nƣớc dƣới 
trƣớng của Wilders nữa.  

Mật Đàm Tại Dinh Thủ Tƣớng 

      Sự ly khai của Brinkman đã làm cho Wilders mất 
đi rất nhiều thế lực chính trị trong lúc ông đang cần nó 
hơn bao giờ hết. Việc này đã xảy ra trong lúc Wilders 
đang cùng Thủ Tƣớng Rutte thuộc đảng VVD và Phó 
Thủ Tƣớng Maxime Wilders của đảng CDA tham dự 
một cuộc mật đàm kéo dài nhiều tuần lễ tại Dinh Thủ 
Tƣớng ở Den Haag. Mục đích của cuộc mật đàm này 
là tìm giải pháp cho sự suy sụp kinh tế và thâm thủng 
ngân sách quốc gia nghiêm trọng hơn dự đoán mà 
Hòa Lan hiện giờ đang gặp phải. Ngoài số tiền 18 tỷ 
Euro đã đƣợc ấn định từ trƣớc, Nội Các Rutte sẽ còn 
phải cắt giảm thêm chí phí từ 10 đến 16 tỷ để  giữ cho 
sự thâm thủng ngân sách không lên quá cao. Bên 
cạnh đó, nó cũng còn sẽ phải ban hành một số biện 
pháp để kích hoạt nền kinh tế Hòa Lan, ví dụ nhƣ (1) 
cho phép chủ nhân sa thải nhân viên một cách dễ 
hơn để khuyến khích họ nhận nhân viên (vì không 
phải sợ là sẽ khó sa thải ngƣời lúc không còn cần 
nữa) và (2) cắt giảm thời gian ngƣời mất việc làm có 
quyền nhận tiền trợ cấp thất nghiệp để thúc đẩy họ 
tìm và chịu nhận việc làm mới… 

      Nhƣ đã trình bày trong các bài trƣớc, Wilders là 
ngƣời quyết tâm ngăn chận sự ban hành của các biện 
pháp nói trên, vì chúng xâm phạm quyền lợi của giới 
lao động Hòa Lan, làm cho đời sống của họ trở nên 
điêu đứng hơn, trong khi chính họ là khối cử tri chủ 
lực của đảng PVV. Trƣớc khi Brinkman rời khỏi Khối 
PVV thì Wilders có trong tay 24 ghế trong Hạ Viện, 
giúp cho Nội Các Rutte có vừa đủ đa số quá bán, nên 
ông ta là ngƣời đóng vai trò quyết định vận mệnh của 
Nội Các này. Nhƣng bây giờ thì Wilders không còn có 

khả năng đó nữa và do đó khả năng ngăn chận 
những biện pháp không đƣợc ƣa chuộng của ông 
củng giảm đi một cách rỏ rệt… 

 

 Điều này khiến cho Wilders rơi vào một tình 
trạng hết sức khó xử, nếu không muốn nói là tiến 
thoái lƣởng nang. Nếu ông chấp nhận sự cắt giảm chi 
phí và những biện pháp kích hoạt kinh tế thì đảng 
PVV có thể sẽ mất rất nhiều cử tri. Nhƣng nếu ông ta 
quyết định rời khỏi liên minh thân chính để khỏi phải 
chịu trách nhiệm cho chƣơng trình cải cách nói trên, 
thì ông sẽ mất đi gần nhƣ vĩnh viễn mọi ảnh hƣởng 
trực tiếp trên chính trƣờng Hòa Lan, vì sau Nội Các 
Rutte, sẽ không còn có một đảng nào muốn hợp tác 
với một đảng gây tai tiếng và nhiều phiền phức nhƣ 
đảng PVV nữa.  

      Vậy Wilders sẽ đi đến sự chọn lựa nào và Mark 
Rute có mất chức Thủ Tƣớng của Vƣơng Quốc Hòa 
Lan hay không? Có lẽ mọi việc sẽ đƣợc “hạ hồi phân 
giải” trong kỳ báo đến... 

(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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng tư vẫn tháng tư buồn ! 

Ngọc Trân 

Tháng tư vẫn tháng tư buồn ! 
Bao năm ta vẫn lông bông xứ người , 
Quê hương thì vẫn xa vời . 
Vẫn cay đắng vẫn ngậm ngùi nhớ thương . 
Đầu xanh giờ đã pha sương ! 
Tháng tư buồn vẫn vấn vương trong lòng .  
Giữ quê mộng đã không tròn . 
Giữa đường súng gẫy gươm buông ngỡ ngàng  
Bổng dưng phút chốc tan hàng ! 
Quê hương tan nát bàng hoàng nỗi đau . 
Xứ người ôm mãi nỗi sầu  
Quê nhà giờ chỉ một màu tang thương 
Tháng tư vẫn tháng tư buồn 
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Syrie: 1000 ngƣời bị giết trong 8 ngày 

 

 

 

 

 

Chiến tranh lan tràn Syria trước khi hạn ngừng bắn có hiệu lực 

Một nữ phát ngôn viên của Hội Ðồng Quốc Gia Syrie 
(SNC) cho hay các đơn vị quân đội trung thành với 
Tổng Thống Bashar Assad gia tăng các cuộc bắn phá 
nhắm vào khu vực có dân chúng nổi dậy dù rằng vẫn 
xác định là chấp nhận đề nghị ngƣng bắn do Liên 
Hiệp Quốc làm trung gian. 
 
Nữ phát ngôn viên SNC, bà Bassma Kodmani, nói 
rằng có 160 ngƣời bị giết ở Syrie chỉ trong ngày Thứ 
Hai. 
 
Bà Kodmani cho báo chí tại Geneve hay rằng lính của 
chế độ đã dùng võ khí nặng, kể cả súng cao xạ, bắn 
thẳng vào dân chúng trong hành động rõ ràng vi 
phạm thỏa thuận khởi sự cuộc ngƣng bắn hôm 10 
Tháng Tƣ. 
 
Bà cũng nói rằng tình trạng sinh sống của dân chúng 
trong các khu vực này ngày càng trở nên tệ hại. 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pháp Bernard Valero 
bác bỏ lời tuyên bố của chế độ Damascus là đang rút 
quân chỉ là “một hình thức dối trá không thể chấp 
nhận.” Trong khi đó, Ngoại Trƣởng Anh William 
Hague cáo buộc Damascus là dùng cuộc ngƣng bắn 
để che giấu việc tăng cƣờng nỗ lực tiêu diệt phía đối 
lập ở Syrie. 
 

Tòa EU: Cho dẫn độ 5 nghi can khủng 

bố từ Anh sang Mỹ 
Vụ án này liên quan đến Mustafa Kamal Mustafa, còn 

đƣợc biết dƣới tên Abu Hamza al-Masri, đƣợc coi là 

giáo sĩ Hồi Giáo có lập trƣờng quá khích nhất ở Anh, 

và vụ kiện đƣợc dƣ luận Âu Châu theo dõi rất sát.Tòa 

án Liên Âu (EU) cho hay chính phủ Anh không vi 

phạm luật nhân quyền Âu Châu khi dẫn độ các nghi 

can này, vốn có thể bị án tù chung thân nếu bị tòa án 

Mỹ kết tội. 

 

Giáo sĩ Mustafa Kamal Mustafa, một trong năm nghi can 

có thể bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ để bị xử về tội khủng 

bố. Hình tài liệu, chụp năm 2004. (Hình: AP Photo/John 

D McHugh, File) 

Al-Masri và các nghi can nói rằng ở Mỹ họ có thể bị 

giam vào tù trong hoàn cảnh có thể đƣa tới trƣờng 

hợp bị tra tấn hay vi phạm nhân quyền hay bị trừng 

phạt ngƣợc với quy luật Âu Châu. 

Tòa án Nhân Quyền Âu Châu ở Strasbourg, Pháp, 

bác bỏ điều này, cho hay trong phán quyết rằng điều 

kiện giam giữ và thời hạn tù của năm ngƣời tình nghi 

khủng bố sẽ không đƣợc coi là đối xử tồi tệ nếu họ bị 

dẫn độ sang Mỹ và bị kết án. 

 

Hải Quân Mỹ đƣa hàng không mẫu hạm 

thứ nhì đến Vịnh Ba Tƣ 

 
 

Trung Tá Amy Derrick-Frost thuộc Hạm Ðội 5 của Mỹ, 

với Bộ Chỉ Huy đặt tại Bahrain, cho hay việc đƣa 

hàng không mẫu hạm USS Enterprise đến hoạt động 

cạnh hải đội do hàng không mẫu hạm USS Abraham 

Lincoln chỉ huy đánh dấu lần thứ tƣ trong thập niên 

qua hải quân Mỹ có hai hàng không mẫu hạm hoạt 

động cùng lúc trong vùng này. 

Hai hàng không mẫu hạm này sẽ hỗ trợ các hoạt 

động quân sự của Mỹ trong vùng Afghanistan và 

chống hải tặc ngoài khơi bờ biển Somalia và trong 

vịnh Aden. 

 

Các chiến hạm này cũng sẽ tuần tiễu các hải lộ 

chuyên chở dầu thô trọng yếu trong Vịnh Ba Tƣ mà 

Iran từng đe dọa sẽ phong tỏa để trả đũa các biện 

pháp trừng phạt kinh tế của thế giới.Hai hàng không 

mẫu hạm Enterprise và Abraham Lincoln có thể chở 

theo tổng cộng khoảng 180 phi cơ đủ loại. 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu 
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 

Chùa  Vạn  Hạnh 
Middenweg 65, 1394 AD Nederhorst den Berg, tel. 0294-254393; fax 0294-255593 

Gironummer 5030958 t.n.v. Stichting VBSN te Nederhorst den Berg 
website: http://vanhanhhoalan.webhop.org; email: chuavanhanhhoalan@gmail.com 

 

 
Phật Lịch 2555, Nederhorst den Berg, ngày 1 tháng 4 năm 2012. 

 

THƢ  MỜI  THAM  DỰ  NGÀY  ĐẠI  LỄ  PHẬT  ĐẢN  (lần thứ 2636) 
 

Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính thƣa quý Đồng hƣơng và chƣ Phật tử, 
 

Cách đây 2636 năm, Đức Thế Tôn đã ra đời, ánh sáng Giác Ngộ và lời dạy của Ngài đã đem lại cho nhân 
loại niềm vui đích thực, chữa lành những vết thƣơng rạn nứt tàn phá tâm hồn con ngƣời, tạo nên sự an bình 
trên thế giới... Đức Phật dạy : Mọi ngƣời đƣợc sinh ra, ai cũng có nƣớc mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, và ai 
cũng muốn hạnh phúc, an lạc, không ai muốn sống trong lo âu sợ hãi, hay thất vọng. Nghĩ vậy, Phật tử chúng 
ta luôn tự hào vì mình là ngƣời con Phật, do đó mình phải sống làm sao để xứng đáng là ngƣời con của Phật, 
dùng mắt thƣơng yêu nhìn cuộc đời, dùng bàn tay nhân ái thắm tô xây dựng, dùng từ tâm mở cửa mọi dung 
thông, cho nhân loại hết khổ đau, cho nhân sinh xã hội thấm nhuận Ánh Đạo Vàng. 
 

Để kỷ niệm và hân hoan đón mừng Ngày Phật Đản Sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sƣ, năm nay, Hội Phật Giáo 
Việt Nam tại Hòa Lan sẽ cử hành Đại Lễ Phật Đản (lần thứ 2636) vào lúc 11 giờ ngày chủ nhật 27 tháng 5 năm 
2012 tại Chùa Vạn Hạnh, Middenweg 65, Nederhorst den Berg. Buổi lễ sẽ đƣợc đặt dƣới sự chứng minh của 
Hòa Thƣợng Thích Nhƣ Điển (Tổng Thƣ Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu 
Châu). 
  

Qua thƣ này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị cùng về Chùa Vạn Hạnh tham dự đông đủ ngày Đại Lễ. 
Đây cũng là cơ hội tốt để ngƣời Phật tử trở lại với cội nguồn của niềm tin và sự thực hành giáo lý cao thƣợng 
của Đấng Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra, đối với tất cả ngƣời Việt chúng ta, đây cũng còn là dịp để chúng ta cùng 
nhau dốc tâm cầu nguyện cho cơn Quốc nạn và Pháp nạn hiện tại sớm tiêu trừ. 

 

Kính nguyện cầu mƣời phƣơng Chƣ Phật gia hộ cho Quý vị thân tâm an lạc, vạn sự kiết tƣờng nhƣ ý. 
 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 
 

T/M Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 
Hội trƣởng 

 
Thƣợng Tọa Thích Minh Giác. 
 

Chƣơng trình Đại Lễ Phật Đản (lần thứ 2636) vào ngày chủ nhật 27-05-2012 

 

11 giờ 00: Phật tử tề tựu 

11 giờ 30: Cử hành Lễ Khánh Đản (Có chƣơng trình riêng) 

13 giờ 00: Cúng vong 

13 giờ 30: Chƣ Tăng thọ trai - Phật tử dùng cơm trƣa 

14 giờ 30: Thuyết Pháp do Hòa Thƣợng Thích Nhƣ Điển thuyết giảng 

16 giờ 30: Thí thực - Hoàn mãn 

 

http://vanhanhhoalan.webhop.org/
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Ngƣời Chiến Sĩ VNCH ngày cuối cùng của cuộc chiến 

Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì có thể cứu vãn đƣợc nữa thì 
ngƣời chiến sĩ VNCH vẫn chiến đấu dũng cảm. Một vài tài liệu sau đây cho chúng ta khẳng định nhƣ thế: 

1/ Tài liệu của Không Lực Hoa Kỳ – chƣơng trình di tản “Frequent Wind” có viết rằng: Trong khi phi trƣờng bị 
tấn công thì 2 chiếc Al (Skyraider chiến đấu có cánh quạt của Không lực VNCH) đã bay lƣợn trên không phận 
Saigon để truy lùng các vị trí pháo kích của địch. Một trong hai chiếc bị hỏa tiễn SA-7 bắn hạ.Trong khi đó, 
nhiều ngƣời đã không e sợ, đổ xô ra ngoài để nhìn một chiếc phi cơ “Rồng lửa” AC-119 đang nhào lộn và xả 
súng (đại liên 6 nồng Gatling) bắn một vị trí của bộ đội Bắc Việt ở ngay gần cuối hƣớng đông Tân Sơn Nhất. 
Vào khoảng 7 giờ sáng 29/4, chiếc phi cơ anh dũng của VNCH đã bị trúng hỏa tiễn SA-7 của địch và bốc cháy 

rồi đâm nhào xuống mặt đất. 

Trong một bức thƣ của một phi công VNCH gửi cho Clyde Bay 
ở Trung Tâm Di Tản Nha Trang, kể lại chuyện những phi công 
của Không Lực VNCH vào sáng ngày 29 tháng 4, vẫn tiếp tục 
thực hiện các phi vụ tấn công vào các đoàn xe tăng địch, khi 
chúng tiến về phía thủ đô Saigon. Theo lời của Trung Úy 
Coleman “ít nhất những ngƣời này đã là những chiến sĩ đã 
chiến đấu một cách anh dũng và hi sinh đến giọt máu cuối cùng 
của cuộc đời binh nghiệp, trong một trận chiến biết chắc là thua, 
nhƣng vẫn sẵn sàng hi sinh”. 

 2/ Tài liệu trích trong cuốn Việt Nam và Chiến Lƣợc Domino 
của Bạch Long (từ trang 312 đến 314) Nhƣng sự bất ngờ cho 
Cộng Sản đã xảy ra ngay tại cửa ngõ vào Saigon. Khoảng gần 
một ngàn chiến sĩ của Chiến đoàn 3 Biệt Kích Dù và một số biệt 
kích, Nhảy Dù và quân nhân khác, có nhiệm vụ bảo vệ bộ Tổng 
Tham Mƣu từ ngày 26 tháng 4, đã sẵn sàng chờ “đón” quân 
Cộng Sản. Trong ngày 29 tháng 4, tƣớng Lâm Văn Phát đã có 
can đảm đứng ra nhận chức tƣ lệnh Biệt Khu Thủ Đô với mục  

đích cầm quân chiến đấu bảo vệ Saigon. Tƣớng Phát đã ra lệnh cho các cánh quân Nhảy dù, Biệt Cách, Biệt 
Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến… phải ngăn chận quân Cộng Sản kéo vào Saigon từ hai ngả tƣ Bảy Hiền 
và Hàng Xanh… Tƣớng Phát kể lại rằng ông chỉ còn vỏn vẹn 60 xe tăng M-41 và M-48 với những đơn vị lẻ tẻ 
để đối đầu với 16 sƣ đoàn Bắc Việt và 3 sƣ đoàn Việt Cộng với hàng ngàn xe tăng, đại pháo và tấn công từ hai 
ngả vào Saigon. Nhƣng dù ở trong tình thế tuyệt vọng nhƣ vậy, tƣớng Phát và những ngƣời đầu hàng. Họ vẫn 
phải chiến đấu đến cùng! 

 Họ không cần biết rằng quân Cộng Sản đang thắng thế. Họ không cần biết tổng thống tạm thời Dƣơng Văn 
Minh đang sửa soạn đầu hàng, dâng miền Nam cho Cộng Sản. Họ không cần biết rằng tình hình đã hoàn toàn 
tuyệt vọng, không còn một chút hi vọng ngăn chân quân đội Bắc Việt. Họ chỉ biết chiến đấu chống Cộng và tiêu 
diệt quân Cộng sản, và hình nhƣ họ chƣa bao giờ có tƣ tƣởng bỏ chạy hay đầu hàng! Họ hờm súng đợi quân 
thù Cộng Sản và sẵn sàng nhả đạn. Các xe tăng Cộng Sản hứng những loạt đạn đầu tiên và bất ngờ.  

Trong thành phố đang hỗn loạn tinh thần, tiếng đạn nổ nhƣ mƣa bão xen lẫn với tiếng súng lớn, đã làm cho sự 
hỗn loạn gia tăng.Trong thời gian thật ngắn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, 17 xe tăng Cộng sản bị trúng đạn cháy 
đen nằm rải rác từ Ngả tƣ Bảy Hiền đến cổng trại Phi Long và đến đƣờng Cách Mạng… Pháo tháp xe tăng T-
55 bằng thép dầy 12inches (30 phân tây) bị bắn thủng nhƣ bằng…bột, chứ không phải bằng thép! Lỗ đạn 
không lớn lắm. Hình nhƣ vào giờ chót ngƣời Mỹ viện trợ cho một loại súng bắn xe tăng đặc biệt, loại 106 ly, để 
bắn xe tăng. Đạn xuyên phá qua thép dầy nhất và lực cản của thép đã làm cho nhiệt độ gia tăng tới gần 3000 
độ C, nƣớng chín quân lính Cộng Sản ở trong xe tăng. 

Cánh quân Cộng Sản từ Long Khánh kéo về Saigon qua Hàng Xanh, Thị Nghè bọc xuống trƣớc Sở Thú để tiến 
vào dinh Độc Lập thì bị quân Nhẩy Dù án ngữ. Quân Nhẩy Dù bị dồn về bảo vệ vòng đai Saigon. Họ không còn 
việc gì khác hơn là chiến đấu đến cùng từ đƣờng vòng đai xa lộ Đại Hàn đến ngã tƣ Hàng Sanh về đến đại lộ 
Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà. Hầu nhƣ những cánh quân Cộng Sản đầu tiên tiến vào Saigon theo ngả này đều 
bị Nhảy Dù tiêu tiệt hết. Tổng cộng trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 15 ngày 30 tháng 4, khi Dƣơng Văn 
Minh tuyên bố đầu hàng, hơn 20,000 quân Bắc Việt, 32 xe tăng và gần 30 quân xa (Molotova) chở đầy lính 
Cộng Sản bị bắn cháy, chết hết, trong phạm vi thành phố Saigon. Tất cả hai cánh quân Việt cộng đều khựng 
lại. 
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Bộ chỉ huy Cộng Sản cuống cuồng vội giục Dƣơng Văn 
Minh phải đích thân ra lệnh cho tƣớng Lâm Văn Phát, 
thiếu tá Tài để ra lệnh cho Biệt Cách Dù và quân Nhảy 
Dù ngƣng chiến đấu. Tất cả những ngƣời lính chiến đấu 
can trƣờng nhất của VNCH lúc đó mới hiểu rằng miền 
Nam đã bị kẹt vào cái thế phải thua. Họ ném bỏ súng đạn 
trút bỏ quần áo trận và lẫn lộn vào dân chúng, tìm đƣờng 
về nhà. 

Một câu chuyện khác do tƣớng Lâm Văn Phát kể lại là 
sau khi Dƣơng Văn Minh điện thoại cho ông phải ra lệnh 
ngƣng bắn thì ông xuống dƣới nhà. Dƣới chân cầu 
thang, một ngƣời Quân Cảnh đã đứng nghiêm chào ông 
và nói: “Vĩnh biệt thiếu tƣớng”, rồi rút súng bắn vào đầu 

tự tử. Khi vị tƣ lệnh cuối cùng của Biệt Khu Thủ Đô đến Tổng Tham Mƣu thì thấy chung quanh cột cờ lớn có 
khoảng hơn 300 binh sĩ Biệt Cách và sĩ quan chỉ huy họ đang đứng thành vòng tròn và hờm súng vào… lƣng 
nhau, sẵn sàng nhả đạn tự tử tập thể. Tƣớng Phát phải nói với họ trong nƣớc mắt rằng quân đội VNCH đứng 
vững cho đến giờ chót là nhờ tinh thần kỷ luật. Vậy lúc này đã có lệnh buông súng thì anh em ai về nhà nấy mà 
lo cho gia đình. Tự tử không có ích lợi gì cho mình cả. Các quân nhân nghe lời, chỉ có một vài sĩ quan trẻ tuổi 
đã tự tử. Đến 1 giờ trƣa, tƣớng Phát bàn giao Biệt Khu Thủ Đô cho tƣớng Việt Cộng Ba Hồng. Sau đó tƣớng 
Ba Hồng mời tƣớng Phát đến Tổng Tham Mƣu. Tại đây, khoảng 500 chiến xa T. 55 của Cộng quân nằm kín 
chung quanh cột cờ. Đáng lẽ những chiến xa này đã đi thẳng sang Tây Ninh theo đƣờngvòng đai Saigon. 
Nhƣng sự đầu hàng của Dƣơng Văn Minh đã thay đổi hết kế hoạch tiến đánh Thái Lan của Cộng Sản (tƣớng 
Lâm Văn Phát đã từ trần trong tuổi già tại Santa Ana, California ngày 30 tháng 10, 1998) Nhƣng hai trận đánh 
trên đây cũng chƣa phải là trận đánh cuối cùng trong ngày 30 tháng 4. Trƣờng Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu đã 
chiến đấu mãnh liệt từ trong khuôn viên trƣờng cho đến khoảng 2 giờ trƣa. Lúc này, Cộng Sản đã cầm chắc 
cái thắng trong tay nên chúng không muốn chết thêm nữa. Chúng ngƣng bắn và điều đình với các em. Các em 
đòi chúng phải ngƣng bắn và rút ra xa để các em tự giải tán. Khoảng ba giờ chiều, các em hát bài quốc ca, làm 

lễ hạ cờ. Xong rồi bỏ đồng phục, mặc quần áo thƣờng và từ từ 
ra khỏi trại, nƣớc mắt ràn rụa trên má… 

 3/ Tài liệu: báo Wall Street Journal số ngày 2 tháng 5 năm 
1975, bài bình luận của ký giả Peter Kahn, từng đoạt giải 
Pulitzer, có tựa đề “Truy Điệu Nam Việt Nam” “…Nam Việt Nam 
đã chống cự hữu hiệu trong 25 năm, và họ đã không phải luôn 
luôn đƣợc ngƣời Mỹ giúp. Tôi nghĩ ít có xã hội nào bền bỉ chịu 
đựng đƣợc một cuộc chiến đấu lâu dài nhƣ vậy… Quân lực 
VNCH đã chiến đấu can đảm và vững mạnh trong một số trận 
đánh mà chúng ta còn nhớ, thí dụ nhƣ trận An Lộc.Quân đội ấy 
đã chiến đấu giỏi và can đảm ở nhiều trận đánh khác mà chúng 
ta không còn nhớ địa danh. Quân lực ấy đã can đảm và chiến 
đấu trong hàng ngàn trận đánh nhỏ, và giữ vững hàng ngàn 
tiền đồn hẻo lánh ở những nơi mà cái tên nghe rất xa lạ với 

ngƣời Mỹ. Hàng trăm ngàn ngƣời của quân lực ấy đã tử trận. Hơn nửa triệu ngƣời của quân lực ấy đã bị 
thƣơng. Và trong những tuần lễ chót, khi mà ngƣời Mỹ nào cũng biết là cuộc chiến đấu đã thua rồi thì vẫn còn 
những đơn vị của quân lực ấy tiếp tục chiến đấu, thí dụ tại Xuân Lộc. Nhờ có những sự chiến đấu ấy mà ngƣời 
Mỹ và một số ngƣời Việt lựa chọn mới an toàn thoát đi đƣợc. Rốt cuộc, quân lực ấy đã tài giỏi hơn sự ƣớc 
lƣợng của ngƣời ta. Phía mạnh hơn chƣa chắc đã là phía tốt hơn” 

4/ Tài liệu của ký giả ngƣời Pháp Jean Larteguy, đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng ở Saigon ngày 29 và 
30 tháng 4-75. Thứ Hai 28/4/75 Saigon sáng nay yên tĩnh. Các đơn vị của một lữ đoàn Dù chiếm đóng vị trí của 
họ trong thành phố, sau bức tƣờng, trong những khu vƣờn. Họ không buồn rầu và không tuyệt vọng. Họ điều 
động nhƣ thể đang dự một một thao dƣợt. Đôi lúc họ còn cƣời với nhau và liệng cho nhau những chai Coca 
Cola. Họ không nuôi một ảo tƣởng về số phận của họ, về kết quả của trận đánh tối hậu này. Nhƣng tôi có cảm 
tƣởng là họ nhất định chiến đấu tới cùng, và sẽ tự chôn mình trong những đổ nát của Saigon. “Và những binh 
sĩ tuyệt vời này vẫn còn có đƣợc các cấp chỉ huy ở bên họ. Một trong các cấp ấy là một đại tá. Tôi hỏi ông ta 
xem tình hình ra sao? Ông trả lời: “Chúng tôi sẽ chiến đấu, và chúng tôi sẽ là những ngƣời lính cuối cùng chiến 
đấu. Hãy nói cho mọi ngƣời biết rằng chúng tôi chết không phải vì Thiệu, vì Hƣơng hay vì Minh.” 

Sau khi Dƣơng Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng. Larteguy lại đƣợc chứng kiến tận mắt trận đánh cuối cùng của 
các đơn vị VNCH tại Saigon, và ghi lại nhƣ sau: “Gần Lăng Cha Cả, quân Dù đánh trận chót. Họ chiến đấu tới 
11 giờ 30 trƣa, cho tới khi các cấp chỉ huy của họ từ dinh Tổng Thống trở về sau cuộc gặp gỡ bi thảm với 
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tƣớng Minh. Các sĩ quan này khuyên họ nên ngƣng chiến đấu. Họ vừa hạ đƣợc 5 xe tăng T-54. Những xe ấy 
còn đang cháy ngùn ngụt. Một chiếc nổ tung vì đạn trong xe. Quân Dù không để lại trên trận địa một thứ gì, 
dầu là vũ khí, đồ trang bị, ngƣời bị thƣơng hoặc ngƣời chết.” Larteguy cũng đƣợc thấy tận mắt các sinh viên 
trƣờng Võ Bị Đà Lạt, lực lƣợng trừ bị chót của QLVNCH, tiến ra trận địa. “…Và trong những bộ đồng phục mới, 
giầy chùi xi bóng láng, các sinh viên anh dũng của Trƣờng Võ Bị Đà Lạt đã đi vào chỗ chết. Họ ra đi thật hào 

hùng, đi nhƣ diễn binh, chỉ thiếu có cái mũ diễn hành và đôi bao 
tay trắng.” 

Một đồng nghiệp của Larteguy là Raoul Coutard đã thu đƣợc cảnh 
xuất quân bi tráng ngay vào máy quay phim và cố nén xúc động 
để hỏi các sinh viên sĩ quan: “Các anh có biết là sắp bị giết chết 
không?” Một thiếu úy trả lời: “Chúng tôi biết chứ!”  Vì sao? 

– Tại vì chúng tôi không chấp nhận Chủ Nghĩa Cộng Sản! “…Các 
xe tăng đầu tiên của Cộng Sản vào Saigon từ phía đông, qua tỉnh 
lộ Thủ Đức và Biên Hòa… 

Bộ binh thì tiến từ phía Bến Cát và Tây Ninh. Tuy vậy, bọn này chỉ 
tới đƣợc trung tâm Saigon vào lúc 5 giờ chiều.Từ ngày hôm trƣớc 
các đơn vị cộng quân này đã bị chận tại gần Hóc Môn, gần nơi có 
Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù do Lữ Đoàn 4 của Sƣ Đoàn Dù 
trấn giữ dƣới sự chỉ huy của đại tá Vinh, sĩ quan to con, mặt 
phong trần, nhất định bất chấp lệnh ngƣng bắn. Các đơn vị Cộng 
quân bị thiệt hại nhiều. Sau đó chúng còn phải giao tranh 2 lần 
trên đƣờng phố Saigon. Một lần trƣớc trụ sở Cảnh sát Công Lộ, 
nơi đây chừng 100 cảnh sát viên chiến đấu oanh liệt trong hơn 
một giờ, trƣớc khi bị xe tăng Cộng Sản đề bẹp. Lần thứ hai ở ngã 
tƣ Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, là nơi chỉ có 4 ngƣời lính Dù 

võ trang đại liên và Bazzoka mà chiến đấu đƣợc trong 50 phút. Đến khi hết đạn, họ đi ra ngoài, nắm vai nhau, 
lập thành vòng tròn rồi cho nổ một tràng lựu đạn tự sát. “Đến chiều tối 400 chiến sĩ Mũ Đỏ (Dù) đƣợc gom từ 
trận Hốc Môn và từ phi trƣờng, tụ lại quanh đại tá Vinh, và còn chiến đấu gần chợ chính và các nơi có ruộng 
lúa của tỉnh Chợ Lớn. Đến 10 giờ đêm, đại tá Vinh cho lệnh các binh sĩ chia thành toán nhỏ, lợi dụng bóng đem 
để rút về đồng bằng…” Darcourt cho biết đại tá Vinh đã ở lại vị trí và tự sát. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thƣ cám ơn 

Kính gửi quý ân nhân, 
 
Sau ngày tổ chức bữa cơm Không quên anh, người TPBVNCH  hôm 5/12/11, khi tổng kết và gửi thƣ cảm 
ơn nhờ đăng trên VNNS, chúng tôi có nhận thêm giúp đỡ từ quý ân nhân: 
 
- Ông Huỳnh long Trị, Enschede, 100 euro (qua bank) 

- Ông Nguyễn văn Phan, Purmerend, 50 euro (do anh Quang trao) 

- Ông bà Nguyễn bá Phú, Alkmaar, 50 euro (Diệu Ðào trao) 

-Giúp đỡ đặc biệt cho TPB đang lâm trọng bệnh: ông bà Lê quang Kế 25 euro, ông bà Nguyễn Thọ 50 euro. 

 

Thay mặt anh em TPBVNCH, chúng tôi xin tri ân quý ân nhân đã tiếp tay cùng chúng tôi để chia xẻ, xoa dịu 

phần nào những khổ nạn mà các anh em TPB đã oằn vai gánh chịu suốt mấy mƣơi năm qua. 

 

Trong thời gian qua chúng tôi có nhận đƣợc qua bƣu điện, qua điện thƣ ... một vài đề nghị giúp đỡ cho một 

vài anh em TPB, nhƣng chúng tôi chƣa thực hiện đƣợc vì số hồ sơ xin giúp đỡ còn tồn động rất nhiều; 

chúng tôi phải xếp theo thứ tự ƣu tiên bệnh tật và ngày nhận hồ sơ... Mong quý vị thông cảm. 

Thân kính, 

BCH/GÐQCCVNCH/HL 
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Đêm chôn dầu vƣợt biển 

Châu Đình An 

“Anh phải bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh 
phải bỏ đi để em còn sống..” 

Chúng ta không quên đất nƣớc đau thƣơng của 
chúng ta, ngày càng tụt hậu về giá trị nhân phẩm. 
Chúng ta không thể nào quên đất nƣớc thân yêu 
ngày càng kém cỏi về một xã hội gần nhƣ vô cảm, 
và thế hệ trẻ từ thể chất đến tinh thần bị băng hoại 
niềm tin. Do đâu mà ra nông nổi này, câu trả lời đã 
quá rõ, đồng bào miền Bắc đã rõ từ năm 1954, 
đồng bào miền Nam đã rõ từ năm 1975...  Tôi biết 
chắc rằng, chúng ta không thể nào quên quê nhà. 
Cũng nhƣ chúng ta không thể mặc áo ấm đi giữa 
mùa Đông đang khi có bao ngƣời giá lạnh…  

Sau khi miền Nam Việt Nam thất thủ 30 tháng Tƣ 1975, hai miền đất nƣớc dƣới sự cai trị theo đƣờng lối quốc 
hữu hoá các tài sản tƣ nhân do chế độ cộng sản Việt Nam thực hiện. Ngành dầu khí không còn đƣợc phép 
kinh doanh cá thể, tất cả đều tập trung vào sự quản lý của đảng cầm quyền.  

Với một chính sách kinh tế tập trung, sự sản xuất bị ngƣng trệ, yếu kém, kèm theo kế hoạch triệt hạ và đánh tƣ 
sản, bày ra đổi tiền đang có của miền Nam thành tiền của miền Bắc với số tiền hạn chế, cộng thêm ngăn sông, 
cấm chợ khắp nơi. Các trại tập trung mệnh danh cải tạo mọc ra nhanh chóng, hằng trăm ngàn quân, cán, chính 
của miền Nam Việt Nam Cộng Hoà bị bắt đƣa vào trại tập trung, đã tạo ra một tình cảnh bi thƣơng, đau khổ với 
không khí ngột ngạt bao trùm cả nƣớc. Rồi chiến tranh biên giới xảy ra với Tàu năm 1978, thêm cuộc chiến 
tranh với Campuchia khiến cho Việt Nam trong chế độ mới bị thế giới xa lánh, cô lập. Trƣớc tình cảnh bi đát 
này, hằng triệu ngƣời đã liều chết vƣợt biển tìm tự do.  

Nếu nhìn trên bản đồ thế giới, con đƣờng vƣợt thoát nhiều nhất ra đi là biển Đông và biển Thái Lan, để hi vọng 
đến Hồng Kông, đến Phi Luật Tân, đến Mã Lai, ngoài ra rất ít ngƣời dùng đƣờng bộ đến Thái Lan qua nƣớc 
Campuchia.  

Do vậy, cuộc hành trình vƣợt thoát bằng thuyền trên đại dƣơng bao la, đã đánh động lƣơng tri nhân loại. 
Thống kê cho biết một con số ƣớc đoán có trên 500 ngàn ngƣời Việt đã vùi thây dƣới lòng biển sâu trên đƣờng 
tìm kiếm tự do. Do đâu, mà ngƣời dân Việt cầm chắc cái chết trong tay, khi đặt sinh mệnh mình trên những 
chiếc thuyền con nhỏ bé, hầu mong vƣợt qua biển cả mênh mông trƣớc ba đào sóng dữ. 

Chính sách kinh tế tập trung trong tay Đảng, do vậy tất cả xăng dầu bị tịch thu và quản lý, các cửa khẩu ra biển 
bị đặt dƣới sự kiểm soát chặt chẽ, ngành ngƣ nghiệp đánh bắt cá bị quốc doanh và các thuyền bè phải vào cái 
gọi là hợp tác xã, mỗi lần ngƣ dân ra biển để đánh bắt cá, phải khai trình và số lƣợng nhiên liệu đƣợc kiểm 
soát vừa đủ cho thời gian tàu thuyền chạy ra bao nhiêu hải lý, và vừa đủ để chạy trở vào sau bao nhiêu ngày 
đƣợc phép. Việc kiểm soát chặt chẽ này nhằm khống chế sự vƣợt biển tìm tự do của ngƣời dân Việt Nam.  

Tôi đã tìm cách vƣợt biển sau khi từ trại cải tạo trở về. Vƣợt biển khó lắm, vì cần có ít nhất là 3 đến 5 lƣợng 
vàng, có chỗ còn phải trả cao hơn nữa. Nhƣng tôi đã lấy công sức bằng cách tình nguyện mua dầu để đổi 
đƣợc chuyến đi. Dầu là nhiên liệu cần thiết cho chuyến hải hành, ít ai dám nhận việc mua dầu, vì nguy hiểm. 
Mua từ các tài xế bộ đội cộng sản Bắc Việt, và mua phải vào ban đêm. Vì các tổ hợp có ghe thuyền bị quản lý 
chặt chẽ, nhƣng vẫn có những móc nối để chuyến vƣợt biển ra đi. Và cần nhất là nhiên liệu, dầu không thể 
chứa dƣới khoang thuyền, vì ra cửa khẩu sẽ bị kiểm soát tìm thấy và bị bắt ngay, do vậy, dầu phải có và chứa 
ở một nơi, đó là chôn dƣới lớp cát dọc bãi biển, và ban đêm, khi tàu ra khơi sẽ quay thuyền ngƣợc lại để đào 
cát lên, lấy số dầu và ra đi.  

Vì không có vàng, tôi xin nhận làm công mua dầu, gánh dầu ra bãi để chôn dấu. Qua sự giới thiệu của một 
ngƣời quen, tôi đến nhà ông Hai Khi, là chủ ghe của một hợp tác xã, vì bị trƣng thu vào hợp tác xã, nhƣng chủ 
ghe vẫn đƣợc dùng lại nhƣ là công nhân của nhà nƣớc cộng sản để điều hành chiếc ghe đánh cá của mình. 
Quốc hữu hoá thật tinh vi, vì đã lấy tài sản của mình, lại còn bắt mình phải làm công lại. Ông Hai Khi là dân 
Nghệ An, di cƣ vào Nam năm 1954, hành nghề biển cả đời mình. Tôi đƣợc ông giao tiền chỉ đủ mua cho từng 
đêm số dầu cần phải có. Và ông hứa là, tôi sẽ đƣợc có mặt trên chiếc ghe của ông khi có đủ dầu.  
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Mỗi đêm, tôi nằm thoai thoải dƣới quốc lộ 1, (con đƣờng từ Nam ra Bắc) ở làng Hộ Diêm, thị xã Phan Rang 
Tỉnh Ninh Thuận. Mỗi khi có ánh đèn xe Molotova (loại quân xa của quân đội miền Bắc) chiếu từ xa, là tôi nhảy 
lên đứng cạnh lề đƣờng, tay đƣa can dầu bằng nhựa lên cao, tay kia đƣa ống hút dầu vẫy lia lịa để tài xế xe 
thấy mình muốn mua dầu. Các tài xế cán binh cộng sản rất thích bán dầu để lấy thêm tiền tiêu xài, vì lƣơng lính 
của họ rất ít. Dừng lại, nhảy xuống xe họ hét lớn: “tiền đâu”, trao tiền nhanh, họ lấy can đựng dầu đặt xuống 
đất, thọc ống hút vào bình xăng dầu của xe, và tôi kê mồm hút cho dầu chảy vào can đựng. Vì sợ bị bắt gặp, 
ngƣời mua và kẻ bán đều lo sợ, do vậy họ thƣờng hối thúc “nhanh lên, đủ rồi”. Mỗi lần hút dầu từ thùng xe, 
dầu bắn đầy mặt tôi, áo quần hôi mùi dầu nồng nặc, đã thế dầu còn vào cuống họng làm tôi muốn ói mửa, lảo 
đảo vì bị nhức đầu.  

Cứ nhƣ thế suốt đêm, từ 12 giờ khuya “hành nghề” cho đến 3 giờ sáng, là tôi và một ngƣời bạn thân (tên Đại) 
phải gánh dầu ra bãi biển để chôn dấu. Mỗi can dầu chứa đƣợc 20 lít, gánh hai can là 40 lít, và hai ngƣời gánh 
đƣợc 80 lít cho mỗi đêm. Một chiếc ghe muốn đi từ cửa biển Tân An, Phan Rang đến đảo Palawan Phi Luật 
Tân, cần phải có đủ 600 lít dầu, và mua khoảng 10 ngày là có đủ dầu để bắt đầu cho chuyến vƣợt biển. Nhƣng 
bạn ơi! Nhiều lúc mua dầu, chôn dầu xong thì phải chờ ghe, và xui xẻo, bãi dầu của mình bị phát hiện, bị đánh 
cắp, bị tịch thu. Rồi phải làm lại từ đầu.  

Nhớ lại gánh dầu ra biển, tôi đã phải gánh 40 lít dầu nặng trĩu trên thân thể ốm yếu, còm cõi để băng qua một 
đám ruộng dài. Hộ Diêm là một làng nông, đa phần dân công giáo, và các thửa ruộng nằm sát quốc lộ 1. Tôi 
phải chật vật, khéo léo để các thùng dầu không bị vỡ mỗi lần té xuống, chỉ vì đƣờng bờ ruộng quanh co, nhỏ 
bé, vừa đủ cho một ngƣời đi, mà lại đi trong đêm tối đen, thỉnh thoảng bị sụp lỗ ruộng, là cái lỗ thông qua các 
ruộng lúa với nhau. Con đƣờng ruộng khó đi trong đêm tối, lại phải đi thật nhẹ để không gây tiếng động, vì sợ 
bất trắc xảy ra, nếu có ánh đèn pin quét lên là họ sẽ tri hô mình đi ăn trộm lúa, và mình sẽ bị bắt, tống giam 
trong tù ngục xã hội chủ nghĩa vì âm mƣu vƣợt biển.  

Nhƣng cuộc vƣợt biển lại bất thành, vì dầu bị ai đó lấy mất. Sau này, tôi đƣợc Thái Thu Cúc, một cô bạn gái 
quen trong các chuyến vƣợt biển trƣớc bất thành, đã giúp tôi ra đi từ cầu Xóm Bóng Nha Trang ngày 16 tháng 
5, 1980.  

Chuyến tàu vƣợt biển Châu Đình An có dấu X đứng giữa tàu. Hình chụp từ Tàu của Tây Đức Melbourn 
Express chụp trƣớc khi vớt lên giữa biển khơi. Hình đƣợc Tây Đức tặng cho các thuyền nhân chuyến tàu mang 
tên 992. Ghe vƣợt biển của tôi đƣợc Tàu Melbourn Express của Tây Đức vớt giữa biển khơi sau 3 đêm 4 ngày 
lênh đênh giữa sóng dữ và suýt chìm. Họ gửi chúng tôi tạm trú tại trại tị nạn Hồng Kông, chính nơi này, tôi đã 
viết ca khúc Đêm Chôn Dầu Vƣợt Biển.  

Nhớ lại những lần gánh dầu ra biển, rồi chôn dầu trong đêm tối, bài hát đã trải lòng: “đêm nay anh gánh dầu ra 
biển, anh chôn. Anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thƣơng. Anh chôn, chôn mối tình chúng mình. Gởi lại 
em, trăm nhớ ngàn thƣơng…”. Tôi nghĩ đến Cúc, và viết cho nàng, dù Cúc giúp tôi thành công vƣợt biển, 
nhƣng Cúc đã không may mắn, nàng kẹt lại từ đó cho đến bây giờ.  

Tháng tƣ đến mỗi năm, hằng triệu triệu ngƣời Việt Nam trong và ngoài nƣớc không thể quên nỗi kinh hoàng, 
hụt hẫng, đau đớn vì sự thay đổi tất cả của con ngƣời và đất nƣớc chúng ta. Viết bài này hôm nay đã 37 năm 
trôi qua, đã 37 tháng tƣ dài trong một đời ngƣời.  

Chúng ta không quên đất nƣớc đau thƣơng của chúng ta, ngày càng tụt hậu về giá trị nhân phẩm. Chúng ta 
không thể nào quên đất nƣớc thân yêu ngày càng kém cỏi về một xã hội gần nhƣ vô cảm, và thế hệ trẻ từ thể 
chất đến tinh thần bị băng hoại niềm tin. Do đâu mà ra nông nổi này, câu trả lời đã quá rõ, đồng bào miền Bắc 
đã rõ từ năm 1954, đồng bào miền Nam đã rõ từ năm 1975.  

Từ “đêm chôn dầu vƣợt biển” cho đến bến bờ tự do ngày hôm nay, ngƣời Việt hải ngoại lúc nào cũng canh 
cánh trong lòng nỗi thƣơng nhớ về non sông, xứ sở mình. 37 năm dài đã ổn định cuộc sống, con cái học thành 
tài, một thế hệ tiếp nối chuyển mình với biết bao hy sinh, biết bao nỗ lực, kiên nhẫn để vƣợt qua khó khăn. 
Chúng ta đã tìm đủ mọi cách để vƣợt thoát ra khỏi bóng tối chủ nghĩa xã hội, kể cả biết có thể mình phải chết, 
thì sẽ có ngày chúng ta trở về với ánh sáng tự do dân chủ thực sự qua nỗ lực tìm đủ mọi cách đấu tranh cho 
nhân quyền nơi xứ ngƣời.  

“Anh phải bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống..”  

Dù sao, tôi cũng đã tâm niệm khi viết xuống, để hẹn ngày trở lại của một nƣớc Việt Nam dân chủ, tự do thực 
sự. Tôi biết chắc rằng, chúng ta không thể nào quên quê nhà. Cũng nhƣ chúng ta không thể mặc áo ấm đi giữa  
mùa Đông đang khi có bao ngƣời giá lạnh…  
Hò ơi! Tạm biệt nƣớc non.. 
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Khôi oai hùng trong bộ quân phục 
SVSQVB Dalat 

Anh Đi Thật Rồi Sao! 

(Chuyện tình có thật của chàng sinh viên VB và cô nữ 
sinh BTX) 

tovancap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 1962, khi vừa học lên lớp Đệ Ngũ thì bố tôi 

thuyên chuyển từ Tam Kỳ, Quảng Tín vào Đà Lạt nên 

gia đình cùng di chuyển đến ở một thành phố đẹp, 

mộng mơ mà tôi mới chỉ đƣợc biết qua tranh ảnh và 

âm nhạc, nay đƣợc hít thở không khí của thành phố 

sƣơng mờ và đƣợc theo học trƣờng Bùi Thị Xuân, 

một trƣờng nữ trung học nổi tiếng vùng Cao Nguyên 

thì thật là hạnh phúc. Tôi lại may mắn có đƣợc mấy 

nhỏ bạn hàng xóm học cùng lớp nên đã rất mau 

chóng hòa nhập vào đời sống mới và ngôi trƣờng 

mới. 

 

      Nhà tôi và mấy nhỏ bạn nằm trên đỉnh đồi, nên 

hằng ngày tôi và các bạn phải xuôi dốc để đến 

trƣờng, và ngƣợc lên trở về nhà theo con đƣờng 

vòng quanh đồi thông có những căn nhà xinh xinh với 

những vƣờn hoa hồng rực rỡ.  

 

Mới đầu leo dốc thì mệt thở ra khói nhƣng lâu dần rồi 

cũng quen và thấy vui, vui nhất là khi canh chừng cho 

nhau để một đứa len lén thò tay qua hàng rào của 

một nhà nào đó, để ngắt trộm một nụ hồng nhung 

trong vƣờn còn đọng sƣơng sớm, mang hoa vào lớp 

cắm trên bàn học, cô giáo trông thấy chỉ mỉm cƣời. 

Đƣợc cô chiều nên trò làm tới, buổi học nào cũng có 

bông hồng trƣớc mặt, vì vậy một ngày kia gặp nạn. 

 

       Sáng hôm đó tới phiên tôi ngắt bông, vừa vƣơn 

tay qua hàng rào thì có tiếng chó sủa, mấy nhỏ bạn ù 

té chạy, đã vốn dĩ rất sợ chó nên hốt hoảng, lính  

quýnh chạy theo, bị trƣợt chân té nhào, sách vở văng 

tứ tung, đang lui cui lƣợm thì nghe có tiếng hỏi: 

     Em có sao không? 

Từ thuở nhỏ tôi đã có tính tinh nghịch nhƣ con trai, 

đối đáp luyến thoắng nên gia đình và bạn bè đặt cho 

cái tên “cô ba lém”, vậy mà nay khi nghe ngƣời lạ hỏi 

thì tôi ú ớ không biết trả lời sao, không dám ngƣớc 

nhìn ngƣời đó là ai, mà chỉ biết cắm cúi lƣợm sách vở 

bị tung ra! Một lúc sau tôi lại nghe tiếng nói tiếp theo: 

 

   Chết chửa, tay em chảy máu rồi kìa, để tôi giúp cho. 

   Nghe chảy máu, tôi  điếng hồn vội nhìn bàn tay thì 

mới biết bị té, bị sỏi làm trầy da và đang rƣớm máu 

nhƣng vì sợ quá nên không cảm thấy đau. Thật 

nhanh, ngƣời đó chạy vào trong nhà rồi trở ra, anh ta 

không cần hỏi ý kiến gì mà cầm đại tay tôi, bôi nƣớc 

gì vào chỗ trầy da làm xót quá, tôi rụt tay lại. 

 

    Ráng chịu xót một chút, thuốc sát trùng mà, anh 

băng cho kẻo bị làm độc. 

 

     Bao nhiêu bản tính ngỗ nghịch chạy đi đâu hết! tôi 

chỉ biết im lặng cúi đầu và để yên tay mình trong tay 

cho ngƣời xa lạ chữa vết thƣơng. Chừng vài phút 

sau,  cảm thấy bàn tay bớt rát hơn và đƣợc buông ra, 

một giọng nói Bắc Kỳ êm dịu: 

      Xong rồi, chúc em mau lành. Chắc em thích hoa 

hồng lắm phải không? Anh đền em bông hồng nhung 

đẹp khác đẹp hơn nhá, vì tiếng sủa của con Kiki làm 

em sợ. 

 

     Tôi lí nhí nói tiếng “cám ơn ông” rồi miễn cƣỡng 

cầm lấy bông hồng và vội vàng bƣớc đi, tôi chỉ biết đó 

là một thanh niên nhƣng không dám nhìn mặt 

“chàng”, càng không thể đem bông hồng này vào lớp, 

nên tới chỗ khuất tôi quay lại nhìn và vội giấu nó vào 

bụi cây bên đƣờng. Mấy nhỏ bạn đứng chờ xa xa 

nhƣng tôi làm mặt giận, đi thẳng tới trƣờng và vào 

lớp, không ai hay chuyện gì vừa xẩy ra, trừ mấy nhỏ 

hàng xóm, nhƣng chúng thấy tôi giận nên cũng sợ mà 

im thin thít. 

 

      Từ sau ngày bị nạn, đám chúng tôi, dù rất thích 

hoa nhƣng đành bỏ tật tinh ngịch “ hát trộm bông 

hồng” và  nhất là khi đi ngang căn nhà có “ngƣời ấy” 

thì vội cúi đầu bƣớc mau. Nhƣng niềm vui của chúng 

tôi không giảm mà còn tăng thêm, chúng tôi  yêu văn 

thơ lại thêm đa sầu đa cảm kể từ khi bƣớc sang năm 

đệ ngũ. Cô Thúy và cô Âu Lăng, giáo sƣ Việt Văn cho 

đọc và bình giải truyện của Tự Lực Văn Đoàn nhƣ 

Nửa Chừng Xuân, Tắt Lửa, Đôi Bạn v.v…. tôi rất mê 

đọc truyện Tự Lực Văn Đoàn, mỗi lần đọc đến đoạn 

nào cảm động là sụt sùi khóc. 
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      Đà Lạt thật đẹp và thơ mộng với những mái nhà 

nhƣ lơ lửng từng mây mỗi buổi sáng sƣơng mờ bao 

phủ khắp nơi, dƣới thung lũng ấp Ánh Sáng, Thái 

Phiên, thác Cam Ly, trên mặt hồ Xuân Hƣơng, hồ 

Than Thở khiến những thiếu nữ tuổi trăng tròn đôi lúc 

cũng thở than, yêu thiên nhiên và mơ một tình yêu, vì 

thế thỉnh thoảng tôi kín đáo nhìn bàn tay mình bị té 

hôm nào, tuy đã lành vết sẹo nhƣng hình nhƣ dấu tay 

ngƣời lạ vẫn còn. 

 

    Thành phố sƣơng mù thật hiền hòa nhƣng cuối 

tuần du khách đổ về khiến sinh hoạt náo nhiệt hẳn 

lên, vui nhất là ngày Chủ Nhật, phố phƣờng tràn ngập 

những bộ quân phục đẹp mắt trong những thân thể 

tráng kiện của các sinh viên sĩ quan thuộc trƣờng 

Chiến Tranh Chính Trị và Võ Bị Quốc Gia mà ngƣời 

dân thƣờng gọi vắn tắt là sinh viên Võ Bị Đà Lạt. 

 

    Chốn dân gian có câu “trai khôn tìm vợ chợ đông, 

gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”, sinh viên sĩ 

quan không đƣợc phép chọn vợ khi đang thụ huấn, 

nhƣng thật hạnh phúc nếu Chủ Nhật đƣợc dăm ba 

giờ phép dạo phố ngắm “hoa” hầu quên đi những 

hình phạt nhẩy xổm hít đất, tạm xa các huấn luyện 

viên và sinh viên cán bộ đàn anh mà lúc nào họ cũng 

muốn phạt đàn em. Với các thiếu nữ Đà Lạt thì dù 

chƣa tới tuổi “tìm chồng” nhƣng các nữ sinh vừa độ 

trăng tròn cũng không khỏi vƣơng vấn mơ mộng một 

hình bóng nào đó, trong các chàng sinh viên sĩ quan 

ấy nên cũng cùng nhau xuống phố. Nam thanh nữ tú 

tạo nên một hình ảnh thật đẹp và thanh bình của 

thành phố Đà Lạt. 

 

    Sáng Chúa Nhật nào tôi cũng xin phép bố mẹ  đi 

chùa cùng các cô bạn hàng xóm, nhƣng “vào chùa 

thấy Bụt muốn tu”, mà đang yêu đời thì tu sao đƣợc 

nên chúng tôi  sớm giã từ chốn tôn nghiêm để nhập 

cuộc vui trên phố Hòa Bình, trên sân Cù, dạo quanh 

bờ hồ Xuân Hƣơng, dừng chân bên vƣờn Bích Câu, 

nhà Thủy Tạ v.v….  

Nhiều lần làm ngơ, tảng lờ nhƣ không nghe thấy 

những tiếng xít xoa “đẹp quá”, xinh quá bé ơi, khi đi 

ngang các chàng sinh viên sĩ quan. Nhƣng cũng có 

lúc bản tính nghịch ngợm của chúng tôi cũng khiến 

nhiều chàng lúng túng khi đi một mình, khi cùng nhau 

hát “lính mới tò te xách que đi đầu” để trêu ghẹo các 

chàng lính mới mặc quân phục có hai sọc đỏ hai bên 

ống quần. Tôi nhớ mãi cái buổi chiều Chủ Nhật hôm 

ấy khi cùng các bạn dạo quanh bờ hồ, gần cầu “ông 

Đạo”, thấy một chàng “nai vàng ngơ ngác” đi ngƣợc 

chiều, mấy nhỏ bạn bèn thách đố: 

    “Ê cô ba lém, mi có dám làm quen chàng sinh viên 

kia không, tụi tau bao mi một chầu mì quảng Phan 

Đình Phùng” Lài ngƣời Huế. 

    “Sợ chi mà hông dám, tau không cần tụi mi bao mì 

quảng”. 

     Lỡ mang tên “cô ba lém” lại còn bị bạn khích 

tƣớng nên tôi buột miệng nhận lời nhƣng khi nhìn 

ngƣời SVSQ đang lại gần thì bụng đánh lô-tô, tiến tới 

thì mắc cở, lui thì mất mặt nữ nhi, mấy đứa bạn đã 

lánh đi chỗ khác rồi, còn trơ lại một mình chƣa biết 

tính sao thì vừa lúc ngƣời sinh viên đi tới và khẽ gật 

đầu và mỉm cƣời. Thấy chàng ga-lăng, tôi bạo dạn lên 

tiếng ngay: 

     “Chào ông, ông có thể giúp em một việc đƣợc 

không?” 

     “Chuyện gì thế cô bé? Nếu việc không khó lắm thì 

tôi sẵn sàng”. 

    “Xí”, ngƣời ta lớn thế này mà gọi là “cô bé”! Nghĩ 

bụng vậy thôi chứ lòng mừng thầm là chàng đã hứa 

giúp, hơn nữa trông cũng lịch sự dễ thƣơng lại đẹp 

trai nên tôi  không ngại ngùng nói rõ cho chàng biết 

sự thách thức của đám bạn nghịch ngợm, nhất quỷ 

nhì ma thứ ba học trò.. 

    “Thƣa ông, mấy nhỏ bạn kia thách em hỏi ông khóa 

mấy và tên gì?” 

 

       Hỏi xong tôi ngƣớc nhìn ngƣời SVSQ rồi bẽn lẽn 

cúi đầu, trở về bản tính nhút nhát cố hữu của bất cứ 

một thiếu nữ nào mới lớn, nhƣng ngƣời SVSQ thì 

nhìn sững cô nữ sinh, ngần ngừ chƣa trả lời câu hỏi 

mà ra chiều suy nghĩ, hình nhƣ anh ta đã gặp cô bé 

này ở đâu rồi. Trong tích tắc, tri nhớ và óc thông minh 

của chàng SVSQ nhận ra cô bé “ngỗ nghịch” này là ai 

rồi. Kể từ ngày cầm tay cô băng bó vết thƣơng, anh 

mong gặp lại “cố nhân” mà chƣa có dịp. Đây là lúc 

may mắn và thuận lợi nhất, nhƣng chàng tảng lờ nhƣ 

chƣa hề biết nên trả lời: 

 

 “Tôi tên Khôi, Nguyễn Đăng Khôi, khóa 19 Võ Bị”. 

  “Cám ơn ông, em sẽ nói cho các bạn em biết là đã 

hỏi đƣợc tên ông”. 

 

  Nói xong tôi dợm bƣớc quay đi thì Khôi chận lại: 

  “Khoan đã, cô hỏi tên tôi mà lại không cho tôi biết 

quý danh của cô thì không công bằng. Hơn nữa nếu 

cô kể lại tên tôi cho mấy bạn kia nghe thì chắc gì họ 

tin là cô nói thật? Đã hứa giúp thì tôi phải giúp đến nơi 

đến chốn. Bây giờ tôi mời cô và mấy cô bạn kia sang 

bên nhà Thủy Tạ ăn kem, uống café để chứng minh 

cô đã giữ lời hứa với các bạn”. 

  “Í! Bây giờ thì không đƣợc đâu, em phải hỏi ý kiến 

mấy bạn em trƣớc đã, để khi khác, cám ơn ông”. 
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Thác Prenn hẹn hò: chàng âu yếm ôm vai cô bé tuổi “ô mai” 

 Nói rồi tôi vội vã đi theo mấy cô bạn nhƣng nghe rõ 

tiếng Khôi sau lƣng: 

 “Xin tôn trọng quyết định của ngƣời đẹp, nhƣng tôi 

mời các cô vào sáng Chúa Nhật tuần sau tại nhà 

Thủy Tạ, tôi sẽ ngồi chờ từ 9 giờ sáng cho đến tối”. 

 

 Tôi không hề biết ngƣời SVSQ vừa nói chuyện với 

mình là ai, nhƣng Khôi thì nhớ mãi cái buổi sáng hôm 

ấy, khi nghe chó sủa, nhìn qua cửa sổ thấy mấy cô bé 

bỏ chạy còn một cô đang lui cui lƣợm sách vở, Khôi 

vội chạy ra giúp và băng bó vết trầy ở bàn tay cho cô. 

Lúc đó hình nhƣ gia đình cô ta mới dọn về và Khôi 

cũng đang chờ giấy gọi gia nhập khóa 19 trƣờng Võ 

Bị. Thời gian trôi qua dễ chừng đã cả năm, Khôi vẫn 

mong có dịp gặp lại cô bé xinh xắn và tinh nghịch ấy 

nhƣng chƣa có dịp, nay niềm vui đến thật bất ngờ. 

Khôi cƣời thầm, vừa đi vừa huýt sáo mong sao cho 

mau tới Chúa Nhật tuần sau.  

 

    Y hẹn, Chúa Nhật sau Khôi ra nhà Thủy Tạ bên bờ 

hồ Xuân Hƣơng ngồi nhâm nhi “giọt đắng” café để 

tƣởng tƣợng vị ngọt của tình yêu vừa chớm nở, dù cô 

bé ấy không trả lời nhƣng linh cảm cho Khôi biết anh 

sẽ không bị thất vọng. Nhìn những giọt café đen sánh 

nhỏ xuống ly nhƣng mắt Khôi luôn liếc về phía cầu 

Ông Đạo, cây cầu nối liền trung tâm thành phố với 

nhà Thủy Tạ, để mong thấy bóng dáng những tà áo 

dài với áo len khóac ngoài, nhƣng sao hôm nay đồng 

hồ chạy chậm quá! Mong và đợi làm thời gian nhƣ 

đứng lại, nhƣng rồi các cô cũng đến khi Khôi hút đến 

điếu thuốc thứ 9. 

 

   Chuyện gì xẩy ra sau đó thì những ai đã một lần 

yêu đều biết, “hữu duyên thiên lý năng tƣơng ngộ, vô 

duyên đối diện bất tƣơng phùng”, có duyên với nhau 

thì dù xa vạn dặm cũng tìm gặp nhau, huống chi tôi và 

Khôi không chỉ sống cùng một thành phố mà còn 

chung lối về nên cả hai  chúng tôi “thân” với nhau 

mau chóng, duy có điều lúc đó tôi chƣa biết Khôi là 

ngƣời đã cầm tay mình và tặng đóa hồng nhung, còn 

Khôi thì tế nhị nên cứ giữ kín chi tiết này để tôi khỏi 

ngƣợng và chờ khi nào tình yêu chín mùi sẽ kể lại để 

tặng ngƣời yêu. 

 

   Yêu nhau dù một ngày không gặp đã thấy nhớ, thấy 

lâu, nhƣng kỷ luật quân trƣờng nào dễ đâu! hẹn tuần 

sau nhƣng rồi anh bị cấm trại cũng đành lỗi hẹn, 

Chúa Nhật nào dù đƣợc phép đi phố nhƣng vẫn bị 

các “thầy” Huỳnh Bửu Sơn, Phan Thanh Trân giữ lại 

cả buổi sáng để tập cơ bản thao diễn, múa súng! Khôi 

giận các thầy vô cùng, giận thầy, nỗi nhớ  khiến 

chàng bƣớc sai nhịp, tung súng đầu gắn lƣỡi lê mà 

tƣởng nhƣ lƣỡi lê đâm vào ngực! Đại Úy Huỳnh Bửu 

Sơn và Thiếu Úy Phan Thanh Trân chỉ cho K19 xuất 

trại sau khi đã tập xong vài màn múa súng! Những 

giờ phép quý báu bị cắt đầu trừ đuôi, đến khi gặp 

nhau vừa nói vài câu thì nhƣ sắp hết giờ, đã tới lúc 

phải vào trƣờng! Ôi thời gian không có chân mà sao 

chạy nhanh thế! Đồng hồ không thiên vị, vì yêu mà 

Khôi thấy chờ thì lâu, nhƣng khi tay trong tay thì đồng 

hồ chạy nhƣ bay. Nhiều lần Khôi muốn ở lại thật 

khuya, hay ngồi bên nhau cho tới sáng, dù cho có bị 

các ông niên trƣởng K17, K18 phạt cũng đáng giá. 

Nhƣng chỉ một hơi thở nhẹ bên tai: “thôi anh về đi, 

tuần sau gặp lại” thế là Khôi mềm lòng đứng dậy tạm 

chia tay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời điểm 1964, sau khi các đàn anh K16, K17 và 

K18 ra trƣờng hết, K19 đƣợc thoải mái và tƣơng đối 

tự do, vì họ đã là niên trƣởng, dù trƣờng có cấm trại 

hay không thì họ vẫn tìm cách xuất trại “hợp pháp”. 

Vài tháng trƣớc ngày mãn khóa thì những bộ “vét” 

thay cho quân phục SVSQ, ai có tình yêu thì tự do 

dung giăng cầm tay mà không sợ bị các con mắt “cú 

vọ” của đàn anh soi mói, vì nội quy cấm SVSQ cầm 

tay hay ôm eo ngƣời tình dạo phố. Đây là thời điểm 

huy hoàng nhất đối với Khôi, tình yêu đôi lứa không 

còn gì đẹp hơn, lãng mạng hơn. 

 

   Nhƣng với tôi thì mới chỉ thấy một cảm giác lâng 

lâng, vui vui kèm theo niềm hãnh diện mỗi lần đƣợc 

sánh bƣớc cùng chàng sinh viên sĩ quan Võ Bị 

Nguyễn Đăng Khôi. Gia đình tôi tuy không khắt khe 

nhƣng cũng không thả lỏng đề con rong chơi,  là gái 

duy nhất và là con út nên đƣợc cha chiều, còn mẹ thì 

“săn sóc” hơi kỹ, mẹ giao nhiệm vụ cho mấy anh canh 

chừng mỗi khi tôi đi chơi, vì thế dù quen nhau đã lâu 

nhƣng chƣa có cơ hội để cảm nhận đƣợc thế nào là 

tình yêu thực sự của Khôi, và rồi từ một dịp “xui xẻo” 

đã làm thay đổi tình yêu ấy. 
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   Một buổi trƣa Chủ Nhật, Khôi và tôi thả bộ theo 

quanh bờ hồ và ngồi lại trên ghế đá công viên Bích 

Câu thì chợt nghe tiếng gọi: 

   Tuyết em làm gì ở đó, em nói đi chùa sao lại ngồi ở 

đây? 

   Nghe gọi, tôi giật mình quay lại thì thấy anh Hoàng 

đang dừng xe ngoài đƣờng, anh chính là ngƣời đƣợc 

mẹ giao nhiệm vụ canh chừng tôi. Thƣờng mỗi sáng 

Chúa Nhật, nhỏ Hiền, bạn cùng xóm, cùng lớp đến rủ 

đi chùa nên mẹ tôi rất hài lòng và cả hai cùng đến 

chùa thật, nhƣng khi có Khôi thì khác, đây là lần đầu 

anh Hoàng bắt gặp tôi  “trốn chùa đi chơi với bồ”! 

Lúng túng chƣa biết trả lời với anh trai ra sao thì Khôi 

vỗ nhẹ vai tôi và nói: 

 

   Em an tâm, để anh giải thích với anh Hoàng. 

   Nói rồi Khôi đi thẳng tới chỗ Hoàng, thấy họ bắt tay 

nhau, nói nhỏ với nhau những gì tôi không biết, chỉ 

một lát sau, Hoàng đƣa tay dứ dứ về phía tôi: 

 

   “Anh về mét mẹ à nha”. 

   Thấy anh trai nói “mét mẹ” rồi phóng xe đi khiến tôi 

mất vui, trong lòng lo lắng, nhƣng khi Khôi quay trở lại 

mỉm cƣời thì  tôi “quên hết lời anh dặn dò” bèn hỏi 

nhỏ Khôi: 

   Hai ngƣời nói gì với nhau vậy? Hai ngƣời có quen 

nhau không? 

   Anh nói với Hoàng là anh yêu em, yêu suốt đời, yêu 

tới chết. 

   Xạo hoài, chắc tại Hoàng yêu bộ jaspe‟ và cặp alfa 

này. 

   Đã có lần tôi nghe anh Hoàng nói sau này sẽ đi Võ 

Bị, thế nên mọi việc êm xuôi vì tối về không hề thấy 

mẹ hỏi han gì cả, còn Hoàng thì mỉm cƣời đòi hối lộ 

khiến tôi an tâm và còn vui hơn khi Hoàng khen Khôi 

đẹp trai, trông rất oai trong bộ quân phục SVSQ, và 

hai ngƣời có biết nhau sơ sơ. 

 

   Kể từ sau ngày bị anh trai bắt gặp tôi đi chơi với 

Khôi, tƣởng là xui mà hóa hên, lại thêm vào thời điểm 

khóa 19 của Khôi làm niên trƣởng thì đôi “uyên ƣơng” 

tự do sánh vai khắp nẻo đƣờng thành phố sƣơng mù 

mỗi cuối tuần, đôi khi Khôi còn liều mạng nhẩy dù 

thêm tối thứ Bẩy. Họ rủ nhau đi ăn hủ tíu Nam Vang ở 

góc đƣờng Tăng Bạt Hổ và dốc Minh Mạng, ngồi café 

Phi Nhạn, phở Bằng, cháo Nhƣ Tĩnh v.v…. Tình tứ 

hơn thì “ta yêu ta tìm nơi vắng vẻ”, họ đi xa hơn, đến 

Tùng Nghĩa, thác Prenn, Datangla và chính nơi đây, 

bên dòng thác hoang sơ kín đáo, Lê mới cảm nhận 

đƣợc vị ngọt của nụ hôn tình yêu là thế nào. 

   Hôm đó Khôi cầm tay tôi vuốt ve những ngón tay 

búp măng rồi hỏi: 

   Những vết sẹo trong lòng bàn tay em lúc trƣớc biến 

đâu mất rồi? 

   Tôi không nhớ gì cả bèn hỏi lại: 

   Những vết sẹo nào hả anh? 

   Vết sẹo mà hôm đó mấy con chó sủa làm em bị té 

đó... 

   Khôi chƣa nói hết câu thì tôi sửng sốt, ngồi ngay lại 

nhìn thẳng vào Khôi: 

    Sao anh biết? 

    Em có nhận ra ngƣời băng vết thƣơng rồi tặng em 

đóa hồng nhung…. 

   Ngạc nhiên đến độ tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào 

mắt Khôi: 

   Thế ra là anh, cám ơn anh, nhƣng anh nhắc làm em 

xấu hổ quá.... 

 

   Vừa nói tôi vừa quàng hai tay qua cổ Khôi định 

trách móc tiếp nhƣng không còn kịp nữa, hai tay Khôi 

cứng nhƣ hai gọng kìm xiết eo tôi nói thật nhanh: “yêu 

anh không ?” và môi Khôi cũng khóa chặt môi tôi 

khiến tôi ú ớ rồi im lặng, “nói năng chi cũng bằng 

thừa”, họ hôn nhau nhƣ chƣa bao giờ nhƣ thế, vì đó 

mới thực sự là nụ hôn tình yêu đầu tiên của tôi.   

 

   Nhƣng không phải tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào 

mà không gặp cay đắng. Đó là lần Khôi rủ tôi đi Suối 

Vàng, cách Đà Lạt khoảng 20km, thuộc huyện Lạc 

Dƣơng. Hai chữ “suối vàng” khiến tôi rùng mình 

không dám nói ra điều ghê sợ ấy, mà kín đáo rủ Khôi 

đi hồ Than Thở. Trên cỏ xanh phủ đều những lá 

thông, ngồi êm nhƣ trên thảm, Khôi chỉ xuống mặt hồ 

kể cho tôi nghe những kỷ niệm lạnh tê tái khi huấn 

luyện viên khóa 17 bắt khóa 19 cầm súng đƣa lên đầu 

rồi đi thật chậm, từ chỗ hai ngƣời đang ngồi xuống 

lòng hồ cho tới khi nƣớc vào miệng, vào mũi! “Từng 

bƣớc từng bƣớc thầm”, nƣớc hồ mùa Đông thấm dần 

qua quần áo, vào da thịt! Nếu có kêu trời lạnh quá! 

Lạnh quá thì khóa đàn anh nói tập làm quen với lạnh 

lẽo gió sƣơng của ngƣời lính ngoài chiến trƣờng. 

 

   Nghe Khôi kể mà thấy thƣơng. Chàng làm tôi cũng 

rùng mình thấy lạnh bèn nép thêm sát vào bên anh rồi 

bất chợt nũng nịu hỏi Khôi: 

 

   Từ trƣớc tới nay anh đã yêu cô nào chƣa? 

   Đây là một câu hỏi mà bất cứ thiếu nữ nào vừa 

bƣớc chân tới ngƣỡng cửa tình yêu đều hỏi và luôn 

luôn mong ƣớc câu trà lời phải khẳng định là “chƣa”, 

dù rằng anh có yêu bao nhiêu rồi thì cũng cứ nói dối, 

trong tình yêu có những bí mật không nên bật mí, nói 

dối để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi. Nhƣng Khôi vì yêu 

thật nên thật thà “khai báo”: 
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   Anh chƣa bao giờ yêu ai cả, trừ em, nhƣng có lần 

anh bị yêu. Khi anh còn đi học ngoài Trung, ở trọ một 

gia đình có cô con gái tên Hƣơng. Một đêm đang ngủ, 

anh giật mình vì có ai chạm vô ngƣời, bừng mắt dậy 

thì bị cô Hƣơng đè lên anh, anh không chống cự nổi 

và rồi... rôi sau đó anh không dám trọ nữa. 

    Nghe xong tôi ôm mặt khóc sƣớt mƣớt, với tâm 

hồn còn trong trắng không hiểu hết ý nghĩa câu nói 

của Khôi “anh không chống cự nổi và rồi...” mà chỉ 

tƣởng tƣợng có một cô gái đã nằm bên Khôi là đủ 

làm tim đau nhói, rồi tự trách mình tại sao lại tò mò đi 

hỏi những câu chuyện của ngƣời lớn? Trách mình rồi 

thầm trách Khôi “Sao anh ngốc quá vậy, ai bảo anh 

nói thật làm chi cho em đau khổ! Anh là ngƣời thật thà 

đáng ghét.”   

 

    Quá đau khổ, tôi  lau mắt và đứng dậy im lặng rời 

chỗ ngồi, dù Khôi có năn nỉ níu kéo giải thích gì đi 

nữa thì tai ngƣời anh yêu vẫn còn ù! Vừa lúc một taxi 

từ hƣớng trƣờng Võ Bị chạy trở ra phố, tôi ra đứng 

chặn đƣờng rồi tự động mở cửa xe trốn vào mà 

không cần biết trong xe có hành khách hay không. 

Khôi đứng nhƣ trời trồng, nhìn theo taxi cho tới khi nó 

khuất sau đồi thông rồi chàng vuốt mắt, lắc đầu cho 

tỉnh cơn mê, lội bộ trở về trƣờng thật sớm. Ngƣời 

Khôi hâm hấp nóng, mệt mỏi nhƣ bị cảm, Khôi nói với 

Trƣơng Khƣơng, bạn cùng phòng: 

 

     Nếu cán bộ có điểm danh, mày nói tao sốt, nằm tại 

phòng. 

    Khƣơng quá ngạc nhiên, lẽ ra giờ này “hai đứa” 

đang tay trong tay, có khi Khôi liều mạng ở lại tới rạng 

sáng mới trở về trƣờng. Khƣơng hỏi Khôi: 

     Chuyện gì vậy, mày và Tuyết giận nhau hả? 

    Khôi thuật lại câu chuyện vừa xẩy ra bên bờ hồ 

Than Thở, Khƣơng vỗ trán: 

 

     Trời ơi! Sao mày thật thà đến thế! Chuyện xảy ra 

trƣớc khi mày quen Tuyết thì tại sao nói với ngƣời 

yêu chuyện đó? Mày chẳng hiểu tâm lý phụ nữ cái gì 

cả, một khi họ hỏi mình về tình yêu trong quá khứ thì 

cứ nói rằng em là ngƣời đầu tiên và duy nhất, họ 

muốn mình nói thế mà. Mày không nghe “sƣ phụ” 

Huỳnh Văn Phú dạy tụi mình à? Nếu có bị vợ hay 

ngƣời yêu hỏi về ngƣời phụ nữ nào khác thì phải nói 

là không biết, không nghe, không thấy. Nếu có bị bắt 

tại trận cũng chối, bị nắm tận tay cũng giật ra mà chối. 

Mày liệu mà đi tìm Tuyết để năn nỉ, đừng có nằm đó 

mà bịnh luôn đấy, bịnh tƣơng tƣ khó chữa lắm. 

    Đêm ấy Khƣơng không thấy Khôi nhúc nhích hay 

trở mình, sáng ra kèn báo thức tập họp chạy bộ cũng 

không thấy nó dậy, Khƣơng vội vén màn, tung mền 

thì mới biết…. Khƣơng mỉn cƣời “Thằng quỷ sứ”. 

Chạy bộ xong về phòng thì đã thấy Khôi chỉnh tề 

trong quân phục tác chiến, cầm sổ chuẩn bị đi khai 

bệnh. 

 

    Càng thƣơng thì càng giận, mà càng giận thì lại 

càng thƣơng hơn, Khôi và tôi đã cùng tìm lại đƣợc 

niềm tin nhau sau đêm Khôi trốn đi phố ấy. Nhiều lần 

tâm sự cùng nhau, cùng mong sao cho lâu tới ngày 

mãn khóa, đƣợc làm SVSQ ở lại trƣờng, thế mới biết 

tình yêu là trên hết. Nhớ lại ngày mới nhập học, sau 8 

tuần lễ hành xác, đoạn đƣờng trƣớc mắt còn tới 4 

năm! Eo ơi! Tƣởng nhƣ dài 40 năm, nhƣng rồi cả 

khóa 19 reo hò vui mừng khôn xiết khi chƣơng trình 

huấn luyện rút xuống còn 2 năm, bây giờ có tình yêu 

bên cạnh thì Khôi lại mong chƣơng trình dài thêm 4 

năm, 8 năm. Nhƣng thời gian không chờ đợi ai, họ 

nắm tay nhau hồi hộp đếm từng ngày, K19 sắp tới 

ngày xuống núi, tung cánh chim khắp bốn phƣơng…. 

 

(xin coi tiếp phần hai số tới) 
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Báo Mộng 

Ngô Thụy Chương 

 

Ðứng trong văn phòng của vị đại tá chỉ huy phó Bộ 
Chỉ Huy Lực Lƣợng Thủy Bộ, tôi bàng hoàng và xúc 
động khi đọc lá thƣ của mẹ Duyên gửi cho Tƣ Lệnh 
Lực Lƣợng. Tôi đọc đi đọc lại hai ba lần mà tƣỏng 
nhƣ chuyện hoang đƣờng. Lá thƣ viết nội dung nhƣ 
sau: “Ngày hôm qua con tôi về báo mộng và  nói khi 
chết đi bị mất chiếc đồng hồ Seiko đang đeo, đây là 
chiếc đồng hồ con tôi đã mua trong thời gian đi du hoc 
tại trường Hải Quân OCS, Hoa Kỳ. Tôi đã đau lòng khi 
mất đứa con trai yêu dấu, nay tôi lại rất buồn khi con 
tôi ra đi chiếc đồng hồ Seiko mà nó thường đeo đã bị 
lấy mất. Con tôi đã về và nói với tôi như vậy. Nó nhắn 
tôi phải tìm lại chiếc đồng hồ đó. Với lá thư này, tôi 
yêu cầu qúy vị bằng mọi cách tìm lại chiếc đồng hồ 
Seiko ấy để trả lại cho chúng tôi, đây là một kỷ vật vô 
giá cho gia đình chúng tôi ...”    

…………….. 

Rời chiến hạm HQ800 tôi lên đƣờng đến nhận đơn vị 
mới: Giang Ðoàn 75 Thủy Bộ, tại đây tôi gặp  Phạm 
Ngọc Ðông khóa 9 OCS và Phạm Văn Duyên khóa 11 
OCS. Ðông can đảm và nhanh nhẹn, Duyên trầm tĩnh 
và ít nói. Sau một thời gian đóng quân tại xã Hòa Tú,  
Ba Xuyên, giang đoàn đƣọc lệnh di chuyển về Kiên 
An để chuẩn bị  một cuộc hành quân vào vùng U 
Minh. Trƣớc giờ hành quân, tôi đƣợc cử ở lại hậu cứ 
để làm một vài công tác hành chánh và an ninh, sau 
đó sẽ theo tàu vào vùng hành quân.  

Ðêm hôm ấy, các sĩ quan giang đoàn cùng tập trung 
uống cà phê tại câu lạc bộ hậu cứ để chờ giờ xuất 
quân. Trong lúc ngồi nói chuyện bỗng Duyên đề nghị: 

- “Nếu kỳ này chỉ huy trƣởng cho tôi ở lại hậu cứ tôi 
sẽ dùng nguyên tháng lƣơng để đãi anh em một bữa 
nhậu”. 

Thiếu tá Quyên chỉ huy trƣởng cƣời và đáp lại: 

- “Nếu vậy phải để thiếu úy Duyên vào vùng lần này, 
rồi lần sau sẽ cho ở lại hậu cứ thì chắc chắn thiếu úy 

Duyên sẽ đãi hai tháng lƣơng để anh em nhậu đã 
đời”. 

Mọi ngƣời cùng cƣời rộ lên nên không để ý đến 
khuôn mặt bỗng nhiên lo lắng và bồn chồn của 
Duyên. Trong đêm tối, các con tàu nhẹ nhàng lầm lũi 
dời hậu cứ để vào vùng lửa đạn. Tôi đứng trên bờ 
vẫy tay chào mọi ngƣời, Duyên cƣời và vẫy tay chào 
hẹn ngày tái ngộ. 

Giang đoàn vào vùng đƣợc mấy ngày thì tin báo về 
quân ta bắt đầu chạm địch. Những tin tức đầu tiên rất  
phấn khởi; giang đoàn đã phá vỡ vài căn cứ tiếp liệu 
của cộng sản và tịch thu đƣợc nhiều vũ khí của địch.  

Lệnh từ Bộ Tƣ Lệnh Tiền Phƣơng ban ra: “Giang 
đoàn tiếp tục tiến sâu vào vùng trách nhiệm”. 

Càng tiến xâu các trận đánh càng xảy ra ác liệt, tin 
tức chiến sự đƣa về phòng hành quân tới tấp. Chẳng 
bao lâu tin dữ đƣa về, giang đoàn chạm địch mạnh, 
hai giang đỉnh bị trúng mìn, chỉ huy phó và một số 
chiến sĩ bị thƣơng nhẹ, riêng Duyên bị trúng miểng 
B40 ngay cổ nên đƣợc trực thăng bốc lên và đƣa về 
bệnh viện Chƣơng Thiện cứu cấp. Từ hậu cứ tôi 
đƣọc lệnh chuẩn bị theo giang đoàn 74 Thủy Bộ để 
vào vùng chiến đấu. Tƣớng Hoàng Cơ Minh, Tƣ Lệnh 
Lực Lƣợng Thủy Bộ cũng sẽ theo tàu để vào vùng 
trực tiếp chỉ huy trận đánh.  

Hành trang đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ giờ lên 
đƣờng thì hung tin báo về: Duyên từ trần tại bệnh 
viện Chƣơng Thiện vì vết thƣơng quá nặng. Tôi nhận 
chỉ thị của chỉ huy trƣởng: 

- “Không vào vùng hành quân nữa mà trở về trình 
diện Bộ Tƣ Lệnh Thủy Bộ để nhận công vụ lệnh và 
đại diện Bộ Tƣ Lệnh Lực Lƣợng Thủy Bộ và Giang 
Ðoàn 75 lên nhà Duyên tại Ðà Lạt để phân ƣu cùng 
tang quyến”. 

Từ Kiên An quá giang tàu về Rạch Sỏi, sau đó theo 
xe “jeep” trở về Bình Thủy trình diện và nhận công vụ 
lệnh, sáng hôm sau lên xe đò trở về Sài Gòn, ngủ tại 
nhà một đêm ngày hôm sau tìm đƣờng lên Ðà Lạt. 

Bƣớc chân vào nhà Duyên tại Ðà Lạt, một không khí 
buồn tang thƣơng và ảm đạm hiện ra. Những vành 
khăn tang vội vã chít lên đầu, những tiếng khóc, tiếng 
nấc nghẹn ngào. Tôi đứng đó mà lòng nhƣ tan vở. Có 
lời nói nào xoa dịu đƣợc nỗi thƣơng đau của ngƣời 
cha. Có an ủi nào có thể làm khô đi dòng lệ của ngƣời 
mẹ. Tôi đứng đó mà lệ dâng trào. 

Nhìn di ảnh Duyên bên hai hàng nến trắng, nhìn hàng 
chữ Tổ Quốc Ghi Ơn với lá cờ vàng ba sọc đỏ phủ 
ngang chiếc quan tài, tôi tƣởng tƣợng ở nơi đây, 
trong giờ phút này hồn thiêng sông núi đang ẩn hiện 
đâu đây. Ngƣời anh hùng đã nằm xuống, bạn tôi đã 
đem máu đào đổ xuống giang sơn để ƣớc mong quê 
hƣơng có ngày tự do hạnh phúc.  
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Chiến tranh tàn ác đã cƣớp đi bao nhiêu ngƣòi con 
yêu của tổ quốc, chiến tranh nào đã khiến mẹ, khiến 
cha phải khóc con, vợ phải khóc chồng, em phải khóc 
anh. Lịch sử nào có thể diễn tả đầy đủ đƣợc những u 
uất mà hàng trăm ngàn gia đình đang gánh chịu. Lịch 
sử nào có thể viết hết đƣợc nỗi đau thƣơng mà cả 
một dân tộc đang chịu cảnh chiến tranh nồi da nấu 
thịt. Ngƣời cộng sản Việt Nam đã gây cuộc chiến 
tƣơng tàn này, họ phải chịu trách nhiệm trƣớc lịch sử 
và dân tộc. Tôi cố ngăn dòng nƣớc mắt, tiến đến bên 
quan tài, khẩn cầu chú nguyện và đốt nén nhang trịnh 
trọng đặt lên bàn thờ ngƣời bạn quá cố. 

Ðám tang Duyên đƣợc cử hành trang trọng theo nghi 
lễ quân cách và theo nghi thức Phật Giáo. Nhìn thân 
xác bạn tôi đang từ từ hạ xuống lòng đất, tôi chợt nhớ 
tới thời gian tôi đã đƣọc cùng chiến đấu bên Duyên 
tại Giang Ðoàn 75 Thúy Bộ. Tôi nhớ đến những đêm 
tuần tiễu dọc theo sông Cái Lón, tôi nhớ đến những 
địa danh Hòa Tú, Hòa Tâm, Cổ Cò, Kiên An, Kiên 
Lƣơng mà tôi đã cùng Duyên đi qua. Tôi nhớ đến 
gƣơng mặt khắc khoải của Duyên khi xin chỉ huy 
trƣởng đƣọc ở lại hậu cứ, tôi nhớ đến nụ cƣời và cái 
vẫy tay chào hẹn ngày tái ngộ vào đêm xuất trận. Cái 
vẫy tay hẹn ngày tái ngộ ấy có ai ngờ lại chính là cái 
vẫy tay chào nhau lần cuối. Ôi bi thƣơng, ôi uất 
nghẹn… Ðịnh mệnh nào đã xô đẩy tôi đƣợc chỉ định 
ở lại hậu cứ. Ðịnh mệnh nào đã lôi kéo Duyên vào 
vòng chiến để giờ đây thân thể sắp trở về lòng đất. 
Trong một giây phút tĩnh tâm, tôi chắp tay nguyện 
cầu. Tôi tin tƣởng rằng ở một nơi nào đó giờ này 
Duyên đang mãn nguyện vì đang đƣợc sống trong 
cảnh giới lành, nơi đó không còn hận thù, không còn 
chiến tranh, không còn đau khổ.  

Ngày hôm sau tôi từ giã gia đình Duyên để trở về đơn 
vị. Tôi ghé Bộ Tƣ Lệnh Lực Lƣợng Thủy Bộ tại căn 
cứ Bình Thủy, Cần Thơ tƣờng trình diễn tiến đám 
tang và sau đó tôi tiếp tục lên đƣòng để trở về hậu cứ 
Kiên An. Ở tại hậu cứ gần một tuần thì bỗng nhiên tôi 
nhận đƣợc một bức điện khẩn của Bộ Tƣ Lệnh Thủy 
Bộ gọi về trình diện gấp đại tá chỉ huy phó. Tôi không 
biết chuyện gì, lên máy hỏi thiếu tá Quyên chỉ huy 
trƣởng Giang Ðoàn 75, thiếu tá Quyên cũng không 
biết lý do. Tôi lại xách ba lô lên đƣờng trở về Bình 
Thủy. 

Sau khi trình diện đại tá chỉ huy phó, tôi đƣợc đại tá 
đƣa cho một lá thƣ nói là của mẹ Duyên gửi cho Bộ 
Tƣ Lệnh Thủy Bộ kể về việc Duyên bị mất chiếc đồng 
hồ Seiko. Tôi đọc đi đọc lại lá thƣ hai ba lần mà cứ 
tƣởng nhƣ không phải là sự thật. Chờ tôi đọc xong, 
đại tá  tƣ lệnh phó ra lệnh cho tôi thật ngắn gọn: 

- “Bằng mọi giá tìm cho ra chiếc đồng hồ Seiko để 
trao lại cho gia đình Duyên.” 

Lệnh đƣa ra thật ngắn gọn nhƣng sao mà nặng nề 
khó khăn thế. 

Rời khỏi văn phòng Tƣ Lệnh Phó với một tâm trạng 
rối bời. Làm sao tìm cho ra chiếc đồng hồ đây? Ai đã 

giữ chiếc đồng hồ đó? Duyên có đeo chiếc đồng hồ 
Seiko này vào những giờ phút cuối cùng không? 

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập hiện lên trong trí. Tôi ghé 
phòng hành quân, nhờ máy viễn liên liên lạc về chỉ 
huy trƣởng Giang Ðoàn trình bầy sự việc và nhờ chỉ 
huy trƣởng cho kiểm soát lại chiếc giang đỉnh mà 
Duyên đã đi để tìm xem có chiếc đồng hồ không? Cả 
giang đoàn đƣọc thông báo sự việc và tất cả cùng lục 
soát các nơi nhƣng vẫn không kiếm ra kỷ vật. 

Sau một đêm thao thức suy nghĩ về lá thƣ, về lệnh 
bằng mọi giá phải kiếm cho ra chiếc đồng hồ, tôi 
quyết định việc đầu tiên là phải xuống bệnh viện 
Chƣơng Thiện để dò tìm tin tức vì nơi đó Duyên đã 
sống những ngày cuối cùng.  

Tại bệnh viện gặp hết bác sĩ này đến y tá nọ dọ hỏi 
xem có ai biết tin tức về chiếc đồng hồ của Duyên 
không thì đều đƣợc trả lời không biết. Vào phòng 
bệnh nơi Duyên đã nằm, hỏi thăm các thƣong bệnh 
binh đã nằm cùng phòng với Duyên, gặp một vài anh 
em hải quân đang nằm điều trị cũng không có tin tức 
gì mới lạ. Ghé phòng CTCT trình bày vấn đề cũng 
không đƣợc giúp đỡ gì hơn. Buồn quá, xuống cantine 
uống nƣớc, lân la nói chuyện với một vài hạ sĩ quan 
đang làm việc tại bệnh viện, một ngƣòi đề nghị ghé 
phòng văn thƣ mà hỏi vì nơi ấy lƣu trữ các giấy tờ 
chuyển ngƣời, nhận ngƣời.  

Tôi lại gõ cửa phòng văn thƣ, lại một màn trình bày lý 
do. Ai cũng cho là mơ hồ, không tƣởng. Nhƣng mọi 
ngƣòi vẫn sốt sắng lục lại đống hồ sơ cũ  xem có tìm 
ra tin tức gì không.  

Bỗng một ngƣòi hỏi lớn: 

- “ Tên ông thiếu úy ấy là gì ?” 

Tôi trả lời:  

- ”Tên là Duyên, hải quân thiếu úy Phạm văn Duyên”. 

Ngƣời hạ sĩ già lật lật trang giấy rồi nói lớn: 

- Ðây nè, có hồ sơ của thiếu úy Duyên đây ”. 

Nói xong ông ta trao cho tôi một mảnh giấy nhỏ, tôi 
đọc ngấu nghiến hàng chữ: 

- “Có nhận hai bộ quần áo và một chiếc đồng hồ 
Seiko”, dƣói ký tên một thƣợng sĩ phòng CTCT thuộc 
Trung Tâm  Hải Quân Sài Gòn. 

Vị hạ sĩ  giải thích tiếp: 

- “Nhƣ vậy là căn cứ hải quân Sài Gòn đã tiếp nhận 
thi hài của thiếu úy Duyên và những vật dụng tùy thân 
để chuyển về gia đinh ngƣời đã khuất. Cứ về căn cứ 
hải quân Sài Gòn kiếm ông thƣợng sĩ này là ra ngay 
thôi.” 

Cầm tờ giấy chứng nhận trong tay, nỗi vui mừng 
không sao tả xiết. Tôi nhanh chóng thu xếp hành 
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trang để lên đƣờng trở về Sài Gòn. Tại đây tôi vào 
trình diện trung tá trƣởng phòng CTCT căn cứ hài 
quân Sài Gòn, trình bầy sự viêc và trao tấm giấy biên 
nhận của bệnh viện Chƣơng Thiện cho trung tá 
trƣởng phòng coi. Vị trung tá gọi diện thoại kêu viên 
thƣợng sĩ vào trình diện. 

Khi đƣợc hỏi về chiếc đồng hồ, ngƣời thƣợng sĩ bỗng 
tái mặt và nói lí nhí: 

- “Tôi chỉ giao quần áo lại cho thân nhân, còn chiếc 
đồng hồ tôi giữ lại.” 

Khi đƣợc hỏi chiếc đồng hồ đâu, ông trả lời ông lỡ kẹt 
tiền nên đã đem chiếc đồng hồ thế chân tại một tiệm 
cầm đồ. Trung tá trƣởng phòng liền cho gọi quân 
cảnh đi cùng với ngƣời thƣợng sĩ đến tiệm cầm đồ. 
Sau gần một tiếng đồng hồ chờ đợi, ngƣời lính quân 
cảnh trở lại với chiếc đồng hồ Seiko trong tay. 

Nhìn chiếc đồng hồ Seiko tôi tƣởng nhƣ mình tìm lại 
đƣợc vật quý giá nhất trên đời. Tôi nghĩ đến giây phút 
ba mẹ Duyên nhận lại chiếc đồng hồ này chắc hẳn hai 
cụ sẽ sung sƣớng lắm. Tôi rùng mình khi nhớ đến sự 
báo mộng của Duyên cho gia đình, một sợi dây linh 
thiêng nào đó đã nối chặt giữa ngƣời sống và ngƣời 
chết. Tôi chắc giờ đây Duyên đã thực sự an tâm và 
thanh thản để ra đi. Nghĩ đến đó lòng tôi bỗng rộn lên 
một niềm vui vô tả. Bây giờ tôi có thể yên lòng trở về 
đơn vị cùng các chiến hữu anh em. 

 

 

  

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) 

 

 

 
 
 

Giọt Buồn Tháng Tư 
 

Miên Thụy 
 
Bao giờ tôi về nhỉ 
Tháng tư mưa ngậm ngùi 
Nhớ thương lòng biển gọi 
Một sớm nào ra khơi 
 
Mưa qua đời giông bão 
Chuyện ngày xưa chưa quên 
Vẫn lần về ký ức 
Từng đêm rồi từng đêm 
 
Tháng tư hồn trĩu nặng  
Mưa vào đời tha hương 
Anh vẫn còn đau đó 
Trên quê hương đau buồn 
 
Bao giờ tôi tìm lại 
Kỷ niệm xưa một lần 
Mà dòng đời trôi mãi 
Trên nhánh nhớ bâng khuâng 
 
Tháng tư về chiêm bao 
Bước chân người theo nhau 
Về đâu khi tôi mất 
Quê hương tự kiếp nào 
 
Mẹ ơi con khóc mãi 
Giòng lệ buồn chưa vơi 
Mẹ xem con như đã 
Chết bên kia cuộc đời 
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Thử hỏi... 
Nguyễn Toàn Vẹn 

Ta còn mẹ già 
Nơi quê hương đày đọa 
Sức đã tàn 
Vẫn một nắng hai sương 
Chỉ mong kiếm từng cọng rau chén cháo 
Thử hỏi lòng nào vơi nỗi nhớ thương ? 

Ta còn anh em 
Mỗi ngày thêm tay chai mặt nám 
Trên ruộng đồng 
Trong những rừng sâu 
Vất vả quanh năm với nhiều tủi nhục 
Thử hỏi lòng nào quên lãng được sao ? 

Ta còn những đứa em 
Thơ ngây tuổi dại 
Tìm miếng ăn 
Trên những đống rác hôi tanh 
Sống lang thang áo quần rách rưới 
Thử hỏi lòng nào yên ấm cho đành 

Ta còn bằng hữu 
Vẫn trong vòng xiềng xích 
Chịu đớn đau 
Bằng đủ thứ cực hình 
Thật hiên ngang không cúi đầu khuất phục 
Thử hỏi lòng nào lại nở lặng thinh ? 

Ta còn chiến hữu 
Đang âm thầm chiến đấu 
Thà hy sinh 
Không buông súng đầu hàng 
Giặc bủa vây với muôn ngàn khốn khó 
Thử hỏi lòng nào vui hưởng bình an ? 

Ta còn nỗi buồn 
Hằn sâu tâm khảm 
Bọn cộng thù cướp mất quê hương 
Để hôm nay 
Ta thành dân mất nước 
Thử hỏi lòng nào quên dược căm hờn ? 

Ta còn hai tiếng quê hương 
Ngày đêm réo gọi 
Thôi thúc trong tim 
Theo những bước chân đi 
Thương nhớ làm sao một trời kỷ niệm 
Thử hỏi sầu nào hơn cuộc sinh ly ? 

Những Đóa Hoa Cờ  
Tóc Tím  
 
Một sáng tháng tư ngày năm ấy  
Đất trời buồn bao phủ màu tang 
Lòng đau cắt buông rời tay súng  
Mắt nhòe sương từng giọt lệ rơi 

Quê người thao thức bao đêm hận 
Mối sầu riêng hòa nỗi đau chung  
Canh trường vẳng tiếng quân hành cũ 
Mơ bóng cờ vàng dựng giữa quê 

Thuở xưa chinh chiến hề bất khứ 
Nay biệt quê nhà đâu dửng dưng 
Rượu đào nâng chén thề ghi lại 
Trang sử oai hùng vạn chiến công 

Buổi sáng hôm nay vùng thức dậy 
Mùa xuân về sáng rực màu hoa 
Nụ mầm ươm trên đất tự do 
Bừng nở đóa hoa cờ tươi thắm 

Vàng trong nắng cờ reo với gió 
Cờ oai hùng lớp lớp cờ bay 
Cờ hiên ngang rực rỡ trời xanh 
Cờ ngạo nghễ giặc thù tức tối 

Có một loài hoa tên bất tử 
Là cờ vàng trong mỗi trái tim 
Là cờ mang trên triệu bàn tay 
Giơ cao vẫy chờ ngày phục quốc 

 Tháng Ba 
PT/OR 

 

Tháng ba bám như rêu 

Và hồn xanh màu lá 

Ta chết đầu ngọn sóng 

Biển buồn ai, biển gầy  

Tháng ba ta gãy súng 
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                       LÀM THINH 

 
Cái làng nhỏ đó nằm gần biển Manche, cách thành 
phố Etretat (miền bắc nƣớc Pháp) độ 10 km. Trong 
làng có chừng năm chục nóc gia nằm chùm nhum lại 
thành một khu, trừ một cái nhà nằm rời xa một mình 
về phía biển. Ngƣời trong làng gọi cái nhà đó là " nhà 
ông Lê ". 

Cách đây mấy năm, ông Lê -ngƣời Việt Nam độ 40 
tuổi- từ Paris ra đây mua lại cái nhà đó để làm nhà 
nghỉ mát. Mùa hè và các ngày lễ lớn, ông đƣa vợ con 
-vợ ngƣời Pháp và hai con trai chín mƣời tuổi- ra đây 
đổi gió và lâu lâu ông cho bạn bè mƣợn năm bảy 
hôm. Ông có mƣớn một ngƣời trong làng -tên Jean 
Marie- trông nom nhà cửa và cắt tỉa vƣờn tƣợc cây 
trái. 

Mới đầu, ngƣời trong làng cứ tƣởng ông Lê là ngƣời 
Tàu. Cho nên, họ hơi dè dặt. Chừng biết ổng là ngƣời 
Việt Nam, họ cởi mở hơn, thân thiện hơn. Làm nhƣ, 
đối với họ, ngƣời Tàu là ngƣời ngoại quốc xa lạ, còn 
ngƣời Việt Nam thì ít nhiều gì cũng đã từng đƣợc 
xem là ngƣời trong nhà ! Họ càng có cảm tình với ông 
Lê khi biết rằng ổng qua Pháp học từ hồi mƣời lăm 
tuổi, rằng ổng tốt nghiệp trƣờng Arts et Métiers, rằng 
ổng làm chức lớn trong cơ quan Nhà Nƣớc v.v... Họ 
hay nói với nhau: "Vợ chồng ông Lê thật dễ thƣơng". 

Vùng này cao hơn mặt biển hai ba chục thƣớc mà 
cuộc đất lại không lài lài xuống lần khi ra gần biển 
nhƣ ở những nơi khác, nên không có bãi. Ở đây, biển 
đâm thẳng vô bờ, loại bờ đá dựng thiên nhiên sừng 
sững nhƣ một bức tƣờng cao thật cao. Những ngày 
biển động, sóng đập vào chân tƣờng đá nghe ầm ầm. 
Vì nhà ông Lê nằm cách bờ đá dựng không xa, nên 
vào những ngày đó, từ trong nhà nghe âm vang tiếng 
sóng giống nhƣ những tiếng thở dài. 

Hè năm đó, ông Lê và gia đình ra đây nghỉ mát chỉ có 
ba tuần thay vì một tháng nhƣ thƣờng lệ. Ông nói với 
ông Jean Marie -ngƣời quản gia- rằng phải trở về 
Paris để đón cha mẹ từ Việt Nam qua. Ông Jean 
Marie hỏi ông có định đƣa ông bà cụ ra đây chơi 
không thì ông Lê trả lời rằng không, bởi vì ông bà cụ 
mới xuất ngoại lần đầu tiên nên phải đợi một thời gian 
cho quen với khí hậu phong thổ. 

Vậy mà chỉ mƣơi ngày sau, thấy ông Lê chở ra đây 
một ông già tóc trắng với hai va-ly hành trang. Ngƣời 
quản gia nghĩ: "Chắc định ở lâu nên mới mang hành 
trang nhiều nhƣ vậy ". Ông Lê giới thiệu: " Đây là cha 
tôi. Còn đây là Jean Marie, quản gia". Sau đó, ông 
nói: "Trong thời gian cha tôi ở đây, tôi xin nhờ bà 
Jean Marie lo dùm việc nấu nƣớng giặt giũ giống nhƣ 
những lúc gia đình tôi ra đây nghỉ mát. Có điều là cha 
tôi không thể đi chợ ở Etretat nhƣ chúng tôi vẫn làm 
lâu nay, nên tôi nhờ ông bà lo giùm luôn vụ này. Đổi 
lại, tôi sẽ tăng tiền thù lao của hai ông bà lên mƣời 
phần trăm. Tôi xin ông bà chấp nhận cho". 

Sau khi gọi điện thoại về nhà bàn tính với vợ, ông 
Jean Marie bằng lòng. Tiếp theo đó, ông Lê trao cho 
ông Jean Marie một số tiền và nói: "Đây, tôi gởi ông 
bà một tháng tiền chợ. Tôi dự trù dƣ dả phòng khi cha 
tôi cần mua những gì khác, nhƣng nếu thấy thiếu thì 
điện thoại cho tôi hay để tôi gởi ra thêm. Mỗi cuối 
tháng, tôi sẽ gởi tiền để gối đầu cho tháng kế tiếp, 
ông bà yên tâm". Ông Jean Marie hỏi: "Còn bà cụ đâu 
? Sao không cùng ra đây với ông cụ ?". Ông Lê trả lời 
nhƣ không trả lời: "Mẹ tôi ở Paris". Rồi sau khi nói 
mấy lời cám ơn ông Jean Marie, ông bắt tay từ giã 
ngƣời quản gia và ông già tóc trắng để trở về Paris, 
vội vã nhƣ không muốn vấn vƣơng gì nữa ! Thấy ông 
Lê đối xử với ông già tóc bạc nhƣ là một ngƣời quen 
thƣờng, ông Jean Marie vừa ngạc nhiên vừa bất 
nhẫn, bởi vì ông nhận thấy rõ ràng ông già tóc bạc đó 
và ông Lê thật sự giống nhau nhƣ hai cha con. 

Ông già ở trong nhà ông Lê nhƣ một cái bóng. Ông 
không xem tê-lê, không nghe ra-đi-ô. Ông cứ ngồi ở 
xa long hút thuốc liên miên, mắt nhìn thẳng ra cửa 
kiếng hƣớng về phía biển, giống nhƣ đang coi một cái 
gì ở ngoài đó. Ở ngoài đó không có gì hết ! Không có 
một cái cây, không có một lùm bụi. Cỏ dại cũng không 
mọc cao. Mặt đất trống trơn chạy thẳng ra bờ đá 
dựng. Từ chỗ ông ngồi, nhìn ra chỉ thấy đất và trời. 
Lâu lâu, vài con hải âu bay phớt ngang, và lâu lâu 
trên nền trời trong xanh của mùa hè, một sợi mây đi 
lạc. Chỉ có bao nhiêu đó, vậy mà ông cứ ngồi nhìn, 
nhìn đăm đăm. 

Mới đầu, ông bà Jean Marie cứ tƣởng rằng ông già 
không biết nói tiếng Pháp. Nhƣng sau mấy lần hỏi 
han thấy ông trả lời trôi chảy mạch lạc, ông bà mới 
yên tâm. Có điều là hỏi thì ông mới trả lời chớ không 
thấy bao giờ tự ông gợi chuyện. Suốt ngày, ông làm 
thinh. Cần dùng gì thì ông viết ít chữ rồi gắn trên mặt 
tủ lạnh. Ông bà Jean Marie thấy vậy cũng ráng giữ ý 
không làm tiếng động khi quét dọn hay đi ra đi vào. 
Nhiều khi, họ có cảm tƣởng nhƣ trong nhà không có 
ai hết ! Chỉ có mùi khói thuốc là nhắc đến sự hiện diện 
của ông già. 

Ông già đó tên Lê Tƣ. Hồi thời trƣớc -cái thời mà 
miền nam Việt Nam chƣa biết mùi cộng sản- ông Tƣ 
là một nhà thầu xây cất rất có bề thế ở Sàigòn. Ông 
giao du rộng, lại "biết cách giao du", thêm giỏi tính 
toán sắp xếp nên ông trúng thầu nhiều công trình lớn 
của Nhà Nuớc và của các công ty ngoại quốc. Do đó, 
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càng ngày ông càng nổi tiếng và sự nghiệp thì cứ 
nhân lên gấp năm gấp mƣời. Dù vậy, ông không bao 
giờ chối bỏ cái gốc hàn vi của ông và rất tự hào đã 
bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. 

Ông thƣờng nói: "Hồi tôi từ Đà Nẵng vô Sàigòn, tôi 
chỉ có một chiếc xe đạp cũ và cái nghề thợ hồ. Ban 
ngày đạp xe đi làm, ban đêm đạp xe đi học thêm ở 
Trung Tâm Văn Hoá Pháp và hội Việt Mỹ. Hồi thời đó, 
quanh năm suốt tháng, tôi chỉ biết có thắt lƣng buộc 
bụng, ăn uống kham khổ, để dành tiền gởi về cho cha 
mẹ ở Đà Nẵng và để đóng các học phí. Vậy mà tôi 
vẫn không ngã lòng. Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ 
rằng phải cố gắng vƣơn lên, bởi vì không ai giúp mình 
bằng mình hết. Nhờ vậy mà bảy tám năm sau, tôi đã 
có một cơ sở vững chắc để cạnh tranh với các nhà 
thầu khác. Rồi thì xây cất hết công trình này đến công 
trình khác, có khi hai ba công trình cùng một lúc, cơ 
sở cứ lớn lần lớn lần để trở thành bề thế nhƣ ngày 
hôm nay. Nghe tôi nói tôi bắt đầu sự nghiệp bằng con 
số không chẳng có mấy ai tin hết ". 

Khi đã khá giả, ông mới cƣới vợ. Ông hay nói đùa : 
"Tình phải có tiền đi theo nó mới vững. Giống nhƣ bê-
tông phải có cốt sắt nó mới bền !". 

Ông bà Lê Tƣ chỉ sanh có một ngƣời con trai đặt tên 
Lê Tuấn. Năm Tuấn đƣợc mƣời lăm tuổi, ông gởi con 
qua Pháp học. Ông muốn nó học ngành kiều lộ để 
sau này trở về nối nghiệp ông. Ông nói : "Việt Nam 
mình cạnh tranh không nổi với hãng thầu ngoại quốc 
bởi vì mình có binh mà thiếu tƣớng". Và ông hy vọng 
trong tƣơng lai, con ông sẽ thực hiện những công 
trình vĩ đại, vƣợt trội hẳn những gì ông đã làm. Để 
cho ông đƣợc nở mặt. 

Cái tƣơng lai đó bỗng tắt ngúm chỉ trong một thời gian 
ngắn sau ngày 30 tháng tƣ, 1975. 

Trƣớc cái ngày đen tối đó, một ngƣời nhƣ ông Lê Tƣ 
dƣ sức để di tản dễ dàng. Vậy mà không thấy ông 
nhúc nhích. Ông cứ điềm nhiên hút thuốc, uống trà, 
xem truyền hình, nghe ra-đi-ô. Giống nhƣ một kẻ 
bàng quan. Bà Lê Tƣ thì cứ đi ra đi vô, hết gọi điện 
thoại cho bà bạn này đến gọi cho bà bạn khác. Rồi 
thúc giục ông đi di tản. Bà nói : 

- Trời ơi ! Mấy bả đi hết rồi kìa ! 

Ông cƣời : 

- Thì ai sợ cứ đi. Bà yên tâm. Tôi bảo đảm không có 
sao hết. Nói thiệt với bà, "họ" đã liên lạc với tôi cách 
đây hơn tháng, nói rõ rằng họ cần dùng những ngƣời 
nhƣ tôi để xây dựng lại đất nƣớc. Cho nên, bà thấy tôi 
không ? Tôi bình chân nhƣ vại ! 

Điều mà ông không nói cho bà biết là từ bao lâu nay, 
ông vẫn đều đặn gởi tiền giúp cách mạng qua ngả 
thằng cháu -cũng gốc liên khu năm nhƣ ông- đang 
hoạt động ở mấy tỉnh miền Đông. Chính ngƣời cháu 
đó đã cho ngƣời về gặp ông để giải thích rõ ràng chủ 
trƣơng đƣờng lối của cách mạng. Nhờ vậy, ông mới 
vững tâm tin tƣởng. 

Đâu dè, sau khi cách mạng "đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy nhào", cách mạng quay về đánh tƣ sản. 
Ông Lê Tƣ cũng "bị" mời đi "làm việc" nhƣ mọi ngƣời. 
Ông có xuất trình giấy chứng minh của Liên khu bảy, 
là vùng ông đã giúp đỡ, nhƣng "lá bùa" đó không linh 
! Ông cũng nghĩ đến thằng cháu cách mạng, nhƣng 
bây giờ ông không biết nó ở đâu để gọi nó đến làm 
chứng. Vì vậy, ông vẫn bị mời tới mời lui để "làm 
việc". Mỗi lần làm việc, họ quay ông nhƣ con dế ! Đến 
nỗi về sau, mệt mỏi quá, chán chƣờng quá, thấy nói 
gì cũng vô ích, nên ông bèn làm thinh, mặc cho họ 
muốn nói gì thì nói, hỏi gì thì hỏi. Rồi đến lần "làm 
việc" cuối cùng, ông cũng làm thinh ký tên trên xấp 
giấy tờ họ đƣa ra, ông ký mà không thèm đọc qua 
một chữ ! Lần đó, ông bƣớc ra khỏi cơ quan, có cảm 
tƣởng nhƣ đang sống trong một thế giới khác, một 
thế giới lộn ngƣợc ! Ông không còn khái niệm không 
gian thời gian. Ông chỉ biết rằng sau cái phút ký tên 
đó, ông trắng tay. Và ông còn nghe trong đầu câu nói 
ơn nghĩa "nhờ ông đã sớm giác ngộ cách mạng nên 
không phải đi cải tạo". Ông lái xe về nhà nhƣ một 
ngƣời máy. Ông đâu biết rằng trong cuộc "đổi đời vĩ 
đại" này, con ngƣời đâu còn sống bằng lý trí : con 
ngƣời chỉ sống bằng bản năng thôi ! 

Về đến trƣớc cổng nhà, bỗng nhiên ông Lê Tƣ nhận 
thức rằng tất cả những gì trực thuộc về ông bây giờ 
chỉ còn lại ngƣời vợ đang đợi ông ở nhà. 

Xƣa nay, mọi việc trong gia đình đều do ông quyết 
định. Bà Lê Tƣ luôn luôn làm theo ý của ông, không 
bao giờ thắc mắc. Bởi vì bà hoàn toàn tin tƣởng vào 
ngƣời chồng mà lúc nào bà cũng cảm phục nhƣ một 
thần tƣợng. Bà nói :  

"Từ bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp đồ sộ nhƣ vầy, 
không phải ai làm cũng đƣợc !". 

Và bà thƣờng ví chồng bà nhƣ một cây cau vững 
chắc để bà bám vào đó nhƣ một giây trầu. Vậy mà 
bây giờ bây giờ Ông Lê Tƣ không biết ví mình nhƣ 
cái gì nữa. Cách mạng mà ông đã giúp từ ngày ông 
dựng nghiệp, hôm nay nhân danh gì gì đó, đã biến 
ông thành con số không. Dễ dàng nhƣ ngƣời ta cầm 
nùi giẻ bôi hết những hàng chữ phấn trên một bảng 
đen, bôi mà không cần biết những hàng chữ đó viết 
những gì ! Chỉ trong có một khoảnh khắc, ông chẳng 
còn gì hết và bản thân ông cũng không là gì hết ! Ông 
đã trở thành một "thứ gì" đó không có tên, một sản 
phẩm của cách mạng mà sách vở xƣa nay chƣa thấy 
có định nghĩa ! 

Ông bƣớc vào nhà mà cảm thấy mình lêu bêu nhƣ 
bọt nƣớc, không làm chủ đƣợc gì hết, kể cả làm chủ 
chính bản thân mình ! Cái biệt thự có hồ tắm vƣờn 
hoa, có năm ngăn bảy nắp, mà ngày xƣa ông đã xây 
cất cho tƣơng xứng với địa vị xã hội của ông bây giờ 
bỗng trở nên ngạo nghễ, vô duyên. 

Nhà vắng teo. Một số gia nhân đã xin nghỉ việc từ 
những ngày sôi động, số còn lại đã đƣợc cho nghỉ 
ngay sau ngày 30 tháng tƣ. Bà Lê Tƣ chắc đang làm 
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gì ở dải nhà sau nên ông không nghe tiếng động. Ông 
đốt điếu thuốc rồi ngồi xuống phô-tơi nhìn thẳng ra 
vƣờn. Ông nhìn mà không thấy gì hết ! Yên lặng. 

Tiếng bà Lê Tƣ làm ông giựt mình : 

- Sao ông ? Họ đòi gì nữa vậy ? 

- Họ đâu có đòi. Họ lấy. 

- Lấy gì ? 

- Lấy hết tài sản của mình. 

Giọng bà bỗng cao lên một nấc : 

- Lấy hết tài sản ? 

Ông nhìn bà rồi trả lời bằng cái gật đầu. Giọng của bà 

lại cao thêm một nấc : 

- Gì lạ vậy ? Tự nhiên rồi đòi lấy tài sản của ngƣời ta. 

Đó là ăn cƣớp chớ đâu phải lấy ! Rồi ông trả lời làm 

sao ? 

Ông thở mấy hơi thuốc, rồi mới nói : 

- Thì tôi giao hết lại cho họ chớ còn làm sao ? 

Bà chỉ kêu đƣợc một tiếng "Trời !" rồi ngồi phịch 
xuống ghế, mắt nhìn thẳng ra vƣờn. Bà nhìn mà cũng 
không thấy gì hết ! Yên lặng. Một lúc sau, ông nói, 
giọng thật trầm tĩnh : 

- Bà nghĩ coi. Bây giờ họ là kẻ chiến thắng. Quyền 

sanh sát nằm hết trong tay, họ muốn nói gì làm gì mà 

không đƣợc. 

- Còn luật pháp để đâu ? 

- Luật pháp của ai ? 

Bà làm thinh. Một lúc sau, bà nói : 

- Hôm trƣớc ông nói họ đã móc nối với ông để ông ở 
lại giúp họ xây dựng gì gì đó. Sao bây giờ họ lột hết 
của ông vậy ? 

Ông làm thinh. Khói thuốc trong miệng bỗng trở nên 
thật đắng. Ông nghe thèm một hớp trà hay một hớp 
nƣớc lạnh, hay bất cứ một chất lỏng nào cũng đƣợc 
để ông nuốt xuống "cái gì đó" đang nghẹn ngang ở 
cổ. Ông dụi điếu thuốc rồi đi lại bar ở góc xa-long rót 
một ly nhỏ Porto uống ực một cái, giống nhƣ ngƣời ta 
bị mắc xƣơng. Xong ông trở lại phô-tơi ngồi xuống, 
đốt điếu thuốc. Chất rƣợu đang nồng trên mũi, nhƣng 
sao khói thuốc vẫn còn nghe thật đắng ! 

Giọng bà Lê Tƣ có vẻ trách móc : 

- Chớ phải ông nghe lời tôi đi di tản nhƣ thiên hạ thì 

đâu có sao. 

- Đi di tản cũng mất hết chớ hơn gì. 

- Sao mất hết đƣợc ? Ông quen lớn nhiều mà không 
hốt đƣợc một mớ đem đi theo à ? Có nhiều ngƣời còn 
gởi đƣợc bàn ghế và vô số đồ cổ nữa. Nhƣ anh X., 
nhƣ anh T., nhƣ ông tƣớng Z toàn là bạn thân của 
ông không. 

Ông làm thinh. Bà vẫn nói, càng nói giọng càng gay 
gắt : 

- Thà rằng mình đi, cái gì không đem theo đƣợc là 
mình bỏ. Tụi nó có lấy, cũng là lấy những gì mình bỏ. 

Chớ còn bây giờ, tụi nó bóp họng ông để lấy, bộ ông 
không thấy tức sao ? 

Ông làm thinh. Ngừng một lúc nhƣ để suy nghĩ, rồi bà 
nói một câu giống nhƣ bà đóng sập cánh cửa sắt để 
nhốt ông trong một nhà tù : 

- Chẳng bằng ông muốn ở lại để giúp cách mạng chớ 
gì ? Phải không ? 

Ông nuốt nƣớc miếng mấy lần, rồi tiếp tục làm thinh. 
Bây giờ, ông thật sự thấy mình nhƣ bọt nƣớc trôi lêu 
bêu, không bám đƣợc vào đâu hết? 

Chiều bữa đó, cách mạng đƣa đến mƣời mấy thanh 
niên trai gái và một toán bảo vệ cầm súng để làm 
công tác kiểm kê. Họ bắt mở hết các hộc, các kệ, các 
tủ để họ đem ra đếm từng món, không bỏ sót một nơi 
nào hết, một món nào hết. 

 Đêm, họ ngủ lại trong nhà ông Lê Tƣ để sáng sớm 
hôm sau họ tiếp tục. Xong công tác kiểm kê, ngƣời 
cán bộ chỉ huy chỉ định một nhóm bốn ngƣời ở lại để 
canh giữ những gì đã kiểm kê, sợ ông bà Lê Tƣ ăn 
cắp mang đi ! Gã còn nói nhƣ ra lịnh : 

- Từ hôm nay trở đi, anh chị phải dọn ra nhà sau để 
ở, không đƣợc bƣớc lên đây nữa. Anh chị cũng 
không đƣợc quyền sử dụng chiếc ô-tô bây giờ thuộc 
diện quản lý của Nhà Nƣớc. Khi ra vào nhà, anh chị 
phải dùng cái cổng hậu, không đƣợc đi bằng cổng 
chánh. Rõ chớ ? 

Ông Lê Tƣ làm thinh. Bà Lê Tƣ cũng làm thinh. 
Nhƣng hai sự làm thinh đó không cùng một ý nghĩa : 
ông làm thinh vì biết rằng có nói gì cũng vô ích còn bà 
làm thinh là vì bà hận ông vô cùng ! 

Từ ngày dọn xuống ở trong một nhà phụ -có ba dải 
nhà phụ trƣớc đây dùng cho gia nhân- và từ ngày biết 
rằng văn phòng, các kho vật liệu, kho dụng cụ cơ giới, 
biệt thự ở Núi Lớn Vũng Tàu, các chƣơng mục ở 
ngân hàng?v.v. đã hoàn toàn nằm trong tay Nhà 
Nƣớc, bà Lê Tƣ ít nói chuyện với ông. Nhƣng hầu 
nhƣ ngày nào bà cũng ngồi nói một mình, nói trổng, 
cố tình nói lớn tiếng để cho ông "phải" nghe. Bà cứ lải 
nhải với giọng trách móc chanh chua, hết chuyện tin 
lời cách mạng, đến chuyện mất hết của cải, rồi bắt 
qua chuyện di tản, chuyện ở "chui rút" trong nhà của 
bếp của bồi. Còn ông thì cứ làm thinh ngồi nghe, 
nghe riết mà tóc của ông càng ngày càng bạc trắng ! 

Thời gian đi qua. Một hôm bà bỗng nói với ông : 

- Tôi đã nhờ ngƣời quen trong toà đại sứ liên lạc 
đƣợc với thằng Tuấn ở Paris. Nó sẽ lo giấy tờ cho 
mình qua bển. 

Bây giờ, mọi sự đều do bà quyết định, ông chỉ làm 
thinh đi theo. Bây giờ, ngƣời chồng "thần tƣợng" của 
thời trƣớc chỉ còn là một cái bóng ! Bây giờ, bà mới là 
thân cây cau, còn ông, ông chỉ là một thứ giây trầu... 
Đúng là một sự "đổi đời vĩ đại" !  
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Ít lâu sau, chính bà đã chạy chọt đút lót để có xuất 
cảnh cho hai vợ chồng bay qua Paris, vào giữa mùa 
hè năm đó. 

Ông Lê, ngƣời con trai của ông bà Lê Tƣ, đến đón 
ông bà ở phi trƣờng Charles De Gaulle. Gặp lại nhau, 
mừng mừng tủi tủi. Ông Lê Tƣ có cảm tƣởng nhƣ 
mình vừa sống lại. Ông ôm con siết mạnh, rồi buông 
ra để nhìn. Lòng tràn sung sƣớng, ông vừa cung tay 
đấm nhẹ lên vai con, vừa chửi đổng : "Cha mày !". 
Rồi tiếp : "Ba tƣởng không còn gặp lại con nữa chớ !" 
Trong một khoảnh khắc, ông tìm lại đƣợc lời nói và 
cử chỉ của một con ngƣời bình thƣờng, con ngƣời 
của thời trƣớc tháng tƣ 1975. 

Trên đƣờng về nhà, ông Lê vừa lái xe vừa hỏi về 
những chuyện đã xảy ra ở Việt Nam trong những 
ngày sôi động của tháng tƣ, nhứt là ở đoạn "mấy 
thằng Mỹ kéo nhau chạy sút quần". Nghe lời nói và 
giọng điệu của con, ông Lê Tƣ cảm thấy có "cái gì 
không ổn", nhƣng ông nghĩ : "Có lẽ tại nó ở bên nây 
lâu quá nên nó nói tiếng Việt không biết chọn lời". Rồi 
ông kể lại những gì mắt thấy tai nghe. Ngƣời con lâu 
lâu khoái chí, vỗ tay lên tay lái, gục gặc đầu "cho tụi 
nó chết". 

Bổng ngƣời con hỏi : 

- Còn mấy thằng tƣớng nguỵ ? 

 

Câu hỏi đó nhƣ ánh sáng bật lên trong bóng tối để 
ông nhìn thấy rõ sự thật: không phải con ông không 
nói rành tiếng Việt mà là con ông nghiêng về phía bên 
kia, cái phía đã lật lọng, ăn cháo đá bát, cái phía đã 
lấy hết tài sản của ông một cách ngang nhiên trắng 
trợn ! Trời đất chung quanh bỗng nhƣ sụp xuống ! 
Tuy nhiên ông vẫn trả lời: 

- Mấy ngƣời đó thì ba không biết. 

- Tụi nó chạy ra đảo Guam hết. Thằng chủ chạy thì 
thằng tớ phải chạy theo chớ dám ở lại đâu. Tƣởng ba 
biết gì kể lại nghe chơi chớ ở bên nây báo chí tê-lê 
nói đầy đủ. Trên tê-lê thấy nhiều thằng tƣớng ngơ 
ngác nhƣ bầy gà nuốt giây thun ! 

Ngƣời con nói xong cƣời lên khoái trá. Ông Lê Tƣ 
nghe giận phừng lên mặt ! Ông đƣa tay định xáng cho 
thằng con một cái, nhƣng ông kềm lại kịp. Ông bỏ tay 
xuống mà nghe ngực mình tức ran. Tự nhiên, ông ứa 
nƣớc mắt. Từ phút đó, ông làm thinh. Thấy nhƣ vậy, 
tƣởng cha bị mệt vì cuộc hành trình quá dài nên ông 
Lê cũng không hỏi tiếp. 

Bà Lê Tƣ ngồi ở băng sau, không chen vô một lời. Bà 
cảm thấy rồi đây sẽ không thể nào ở chung với một 
thằng con nhƣ vậy đƣợc. Bà đã tƣởng đi ra khỏi xứ 
để khỏi phải thấy hằng ngày những chuyện trái tai gai 
mắt, nào ngờ qua đây gặp thằng con không biết học 
ở đâu mà ăn nói giống "tụi nó" y chang !  

Nhƣng không sao. Rồi bà sẽ mua nhà ở riêng. Bà dƣ 
sức. Với số hột xoàn mà bà đã cất giấu sau 1975 và 

bây giờ đang nằm an toàn trong cái giỏ mây hai đáy 
bà ôm trong lòng, bà dƣ sức. Cho dù bà phải cƣu 
mang suốt phần đời còn lại ông chồng mà bà đã 
không còn coi là thần tƣợng nữa, từ lâu. 

Về đến nhà -ở Neuilly Sur Seine, khu nhà giàu- ông 
Lê giới thiệu vợ con rồi đƣa cha mẹ lên phòng trên 
lầu, nói :  

- Ba má nghỉ một chút rồi xuống ăn trƣa. 

Bữa ăn đƣợc dọn lên từng món theo phong cách tây 
phƣơng. Vợ ông Lê hỏi han lễ độ và kín đáo chăm 
sóc ông bà Lê Tƣ. Hai thằng con ông Lê -giống mẹ 
hơn giống cha nên ít thấy lai Việt- không biết một 
tiếng Việt. Chúng ăn nhanh nhanh. Xong món thứ nhì, 
chúng không đợi món kế tiếp, vội vã rút lên phòng. 
Suốt bữa ăn, câu chuyện chỉ vây quanh mấy món ăn 
nấu theo tây, bởi vì ông Lê khoe có bà bếp giỏi. Bà 
bếp, ngƣời Pháp, có bƣớc ra chào ông bà Lê Tƣ. 

Nhờ vậy, không khí trong bữa ăn không đến nỗi nào 
tẻ lạnh. 

Sau bữa ăn, vợ ông Lê vì tế nhị, muốn để cho chồng 
và cha mẹ nói chuyện riêng với nhau, nên xin phép 
lên lầu. Bà dặn chồng : 

- Anh không nên nói chuyện nhiều. Ba má chắc cần 
phải ngủ vì sai giờ giấc. Mình còn nhiều thì giờ mà. 

Khi bƣớc qua xa lông để uống cà phê, ông Lê hỏi :  

- Ba má định qua đây ở chơi bao lâu ? 

Ông Lê Tƣ châu mày, nhìn bà. Bà trả lời : 

- Ba má định qua ở luôn chớ đâu phải ở chơi. 

Ngƣời con ngạc nhiên : 

- Ủa ? Sao lại ở luôn ? Bây giờ nƣớc nhà độc lập rồi, 
không còn thằng nào ngồi trên đầu trên cổ mình hết. 
Tất cả đều thuộc về mình, không còn sợ thằng ác ôn 
nào cƣớp giựt nữa. Nhƣ vậy mà ba má định bỏ xứ 
qua đây ở luôn. Thiệt là vô lý ! 

Hồi nãy, trên xe về đây, ông Lê Tƣ còn nghĩ rằng 
thằng con ông chỉ nghiêng về phía bên kia. Bây giờ 
thì quá rõ ràng : nó đã đứng hẳn về phía bên đó. Ông 
nghe lòng quặn thắt : chẳng những cách mạng đã 
cƣớp hết tài sản của ông, mà tụi nó còn cƣớp luôn 
thằng con duy nhứt của ông, cƣớp từ hồi nào rồi. 

Ông Lê Tƣ làm thinh. Bà Lê Tƣ hơi mất bình tĩnh : 

- Tại con không biết. Tụi nó lấy hết tài sản của ba má 
rồi còn đuổi xuống ở căn nhà của bồi, rồi lại bắt không 
đƣợc đi cổng chánh phải đi cổng hậu. Bây giờ tụi nó 
sợ mình không chấp hành chỉ thị nên kéo kẽm gai cô 
lập căn nhà ba má ở. Con nghĩ coi sống làm sao ? 

- Buổi đầu lúc nào chẳng có chuyện sai sót. Rồi cách 
mạng sẽ trả lại hết cho ba má, yên tâm đi ! Điều mà 
con muốn nói là chƣa chi mà ba má đã muốn bỏ xứ ra 
đi giống nhƣ bè lũ đĩ điếm trộm cắp tháo chạy mấy 
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ngày trƣớc giải phóng làm con thấy không hãnh diện 
chút nào hết ! 

Câu nói chƣa dứt, ông Lê Tƣ đã đứng phắt dậy, làm 
thinh đi thẳng lên lầu. Bà Lê Tƣ cũng nối gót, nhƣng 
bƣớc chân bà nặng chình chịch. Đứa con máu mủ mà 
bà mới ôm hun thắm thiết hồi nãy trên phi trƣờng, bây 
giờ bỗng giống nhƣ ngƣời xa lạ. Bà cảm thấy hụt 
hẫng đến độ bà không biết phải làm gì, nói gì. Đến 
giữa cầu thang, kềm không đƣợc, bà ôm mặt khóc 
tức tƣởi. 

Suốt buổi chiều, ông Lê Tƣ ngồi trong phòng làm 
thinh hút thuốc. Ông không nghe buồn ngủ, ông chỉ 
nghe mệt - thật mệt - và chán chƣờng - thật chán 
chƣờng. Ông bắt gặp lại tâm trạng của ông vào 
những ngày cuối cùng của thời ông bị cách mạng 
quay hằng bữa để ông kê khai tài sản một cách "đầy 
đủ và trung thực" ! 

Bà Lê Tƣ cũng không ngủ. Bà điện thoại để liên lạc 
mấy bà bạn đã định cƣ ở Pháp, nhứt là ở vùng phụ 
cận Paris. Rồi bà hẹn hò. Sung sƣớng nhƣ thấy chân 
trời đang mở rộng.  

Sau bữa ăn tối, đợi bà Lê và hai con lên lầu, bà Lê Tƣ 
nói : 

- Chị bác sĩ A sáng mai lại rƣớc má về nhà chỉ chơi 
vài bữa. Sau đó, có lẽ sẽ qua nhà bà dƣợc sĩ L. Ở 
đây, má có nhiều bạn bè lắm, con đừng lo cho má. 
Con chỉ cần lo cho ba thôi. 

Ông Lê Tƣ nhìn thẳng mặt con, giọng nghiêm trang : 

- Ba nói thật : ba với con không hạp nhau. Ba không 
thể ở chung với con đƣợc. Ba xin con cho ba ở một 
nơi nào khác, ở một mình cũng không sao. 

Ông nói "xin con cho ba", đó là sự thật. Bởi vì bây giờ 
ông hoàn toàn trắng tay. Xƣa nay, tiền dƣ ra, ông cho 
bà một phần để mua hột xoàn, còn bao nhiêu ông 
chuyển hết qua chƣơng mục của ngƣời con. 

Ông Lê ngồi làm thinh, không biết ông đang nghĩ gì. 
Cũng là làm thinh, nhƣng sự làm thinh của ông khó 
hiểu hơn sự làm thinh của ông bà Lê Tƣ ! 

Vậy rồi sáng hôm sau, bà bác sĩ A lái xe lại rƣớc bà 
Lê Tƣ. Tiếp theo là ông Lê chở ngƣời cha ra ở cái 
nhà nghỉ mát ở gần bờ đá dựng. Suốt cuộc hành trình 
dài mấy tiếng đồng hồ, hai cha con không nói với 
nhau một lời ! 

Từ ngày ra đây ở, ông Lê Tƣ cảm thấy cuộc đời mình 
nhƣ đang đi vào một ngõ bí. Không sống đƣợc với 
cách mạng, đã đành. Còn lại bà vợ thì bây giờ bả coi 
mình nhƣ cục bứu trên lƣng. Rồi đến thằng con, đối 
với mình, nó còn lạ hơn ngƣời xa lạ ! Cứ nghĩ quẩn 
nghĩ quanh nhƣ vậy hết ngày này qua ngày khác mà 
con ngƣời ông sa sút thấy rõ. Bây giờ, ông ốm nhom. 
Đi đứng đã phải chống ba-toon và đêm đêm cứ phải 
nằm trằn trọc tới khuya lơ mới dỗ đƣợc giấc ngủ.  

Thấy tội nghiệp, ông bà Jean Marie hay thừa dịp đƣa 
nƣớc trà hay cà phê để ngồi lại gợi chuyện vẩn vơ. 
Họ cũng ngạc nhiên tự hỏi sao không thấy ai gọi điện 
thoại hỏi thăm ông già này hết. Làm nhƣ ông không 
có mặt trong cuộc đời này. 

 Cho nên họ tận tình chăm sóc ông từng chút. Đến 
nỗi, về đêm, bà Jean Marie thƣờng đợi ông lên 
giƣờng nằm đàng hoàng mới tắt đèn đóng cửa đi về 
nhà ! Ông Lê Tƣ rất cảm kích nên lâu lâu ông phá lệ 
làm thinh để nói hai tiếng "cám ơn", nhẹ nhƣ hơi thở. 

Một hôm, ông Lê Tƣ bỗng thèm nhìn mặt biển, cái 
biển mà từ hôm ra đây -đã gần hai tháng- ông chỉ 
nghe tiếng của nó rì rào ngoài kia thôi. Ông bèn 
chống ba-toon bƣớc từng bƣớc run run đi lần ra 
hƣớng đó. Cứ đi vài bƣớc là ông phải dừng lại một 
lúc để thở, nhƣng ông vẫn cố bƣớc đi. 

Bây giờ thì ông đã đứng trên mép bờ đá dựng. Dƣới 
chân ông, rất sâu phía dƣới, là biển. Biển xanh dờn, 
kéo dài ra chân trời. Trời nƣớc mênh mông. Gió muối 
và mùi thơm thơm của rong rêu nhắc ông nhớ cái biệt 
thự ở mỏm núi lớn Vũng Tàu. Ông đã xây cất biệt thự 
đó để làm nơi tiếp tân nên có một sân gạch thật rộng 
hƣớng về phía biển.  

Ông hay đứng ở đó nhìn chân trời nhƣ ông đang 
đứng nhìn chân trời bây giờ. Cũng trời, cũng nƣớc, 
cũng một đƣờng gạch ngang. Hồi đó, lúc nào ông 
cũng thấy chân trời đang mở rộng cho ông, cái hồi mà 
ông làm chuyện gì cũng thành đạt. Bây giờ, cũng trời, 
cũng nƣớc, cũng một đƣờng gạch ngang nhƣng sao 
ông không thấy nó mở rộng cho ông một chút nào hết 
! Ông chỉ thấy toàn là bế tắc. 

 Chân trời là đƣờng chấm dứt một cái gì : trời cao 
nghiêng xuống đến đó là hết, biển rộng vƣơn dài đến 
đó cũng là hết ! Giống nhƣ cuộc đời của ông bây giờ. 
Của cải: hết ! Vợ con: hết ! Sức khoẻ của ông rồi 
cũng sẽ hết ! Hết ! Hết ! 

Bỗng, ông Lê Tƣ liệng mạnh cây ba-toon xuống biển, 
giống nhƣ ông dứt khoát không cần dùng đến nó nữa. 
Rồi ông hít một hơi dài, nhắm mắt bƣớc thẳng vào 
khoảng không trƣớc mặt, giống nhƣ bƣớc qua một 
lằn ranh tƣởng tƣợng. 

Từ bây giờ, ông Lê Tƣ làm thinh vĩnh viễn. 

Chiều hôm đó, ông Jean Marie gọi điện thoại về Paris. 
Không có ngƣời bắt máy, nhƣng có máy nhắn tin nên 
ông nhắn : "A lô ! Tôi là Jean Marie. Tôi xin báo tin 
buồn : ông cụ đã từ trần. Ông đi dạo gần tƣờng đá 
dựng chẳng may rơi xuống biển. Nhà chức trách đã 
vớt đƣợc xác đem về nhà xác bịnh viện Etretat. Yêu 
cầu ông bà ra gấp. Vợ chồng tôi xin chia buồn. Thành 
thật chia buồn". 
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TỈNH THỨC 

Hoàng Hoàng Mai 

 Ngày họp cộng đồng lần thứ 3 trong đời tôi ở HL, tôi 
đã tự giới thiệu tôi là một học sinh miền Nam (HSMN) 
tập kết ra Bắc cho cộng đồng biết bởi vì tôi nghe 2 
tiếng ''cộng đồng'', cảm thấy rất xúc động và gần gủi. 
Cũng hôm đó tôi còn cởi mở suy nghĩ của mình về 
ngày 30-4 để khoảng cách của những ngƣời trong 
cộng đồng mỗi ngày một gần hơn. Tôi cho rằng đó là 
sự THỨC TĨNH, chứ không phải sự PHẢN BỘI lý 
tƣởng vì tôi không hề làm chính tri, không theo đảng 
phái nào, không hoạt động bí mật, không dính bất cứ 
vụ bê bối nào trong quá khứ, tôi quý trọng những giá 
trị: thật thà, chân thành & cởi mở. Dù không làm chính 
trị, nhƣng tôi rất cần hiểu biết chính trị để làm một 
ngƣời dân lành của xã hội mà tôi đang sống, chính vì 
vậy tôi không thể thờ ơ trƣớc một nền chính trị mà tôi 
đang sống. Vậy cái từ THỨC TĨNH ở trên không có 
nghĩa là tôi đã ÂN HẬN những gì trong quá khứ tôi đã 
làm sai, hay tôi là một tên tội phạm nay đã hối lỗi. Rõ 
ràng 4 cái từ " KHÔNG" của tôi ở trên đã nói lên điều 
đó. Dƣới đây là những dòng tâm sự ngắn ngủi về 
quảng đờì xa xƣa của tôi, chứng minh cho cái từ 
"THỨC TĨNH'', xin cộng đồng chia xẻ: 

                      LÚC 10 TUỔI TÔI TẬP KẾT RA BẮC  

Tôi sinh ra trong túp lều bé nhỏ - cái tổ ấm 5 mẹ con 
rất đói nghèo nhƣng thật gắn bó, cha tôi đi lên chiến 
khu chống giặc....Đầu tháng năm 1955 cha bị thƣơng, 
nên phải về nhà để gia đình chăm sóc. Cha vừa về 
nhà 2 tháng thì nhận tin vui ngừng chiến theo hiệp 
định Geneve đã ký, nhƣng hiệp định lại ghi: còn phải 
chia cắt hai miền Nam-Bắc. Ôi!.. chƣa phải ngon lành! 
Chính quyền xã gọi cha tôi và cả gia đình đi tập kết ra 
Bắc. Song cạnh đó ngƣời ta nói ngay rằng: trƣớc tiên 
cha tôi đƣợc mang một đứa con đi cùng ra Bắc, sau 2 
tháng mẹ và 4 đứa con còn lại sẽ ra sau để hội ngộ. 
Chỉ trong vòng 15 phút, họ bắt cha tôi phải xuất phát 
vì chỉ còn một tiếng nữa sẽ có chuyến tàu tại Quy 
Nhơn chạy ra, nhƣng khi đó vết thƣơng của cha bị 
đạn chƣa lành, còn tôi... tôi đang bơi lội trên con sông 
ngoài làng thì chị tôi ra gọi phải về ngay... để cả nhà 
ra miền Bắc tập kết. Vừa về tới nhà đã thấy ba má tôi 
khăn gói cho tôi lên đƣờng cùng cha, tôi ngạc nhiên 
hết sức, cha tôi vuốt ve mái tóc đang ƣớt đẫm của tôi 
bảo "con ơi con, ông chủ tịch bảo con cùng đi với ba 
ra miền Bắc trƣớc… 

 Sau 2 tháng má, anh Chánh, chị Dung, em Tùng, em 
Lộc sẽ ra sau, thế nào cũng đoàn tụ cả gia đình, ông 
ấy đã hứa chắc chắn nhƣ vậy". Vì thƣơng cha nên tôi 
phải đi, và cũng tin chắc là mẹ tôi sẽ ra sau nên tôi 
đành chấp nhận... thực tế thì tôi rất buồn đau vì tôi 
chƣa bao giờ xa mẹ, xa tổ ấm một ngày. Gia đình tôi 
đang thật sự êm ấm trong mái tranh nghèo với nền 
móng thói quen rất thật thà và dễ tin ngƣời từ cha mẹ 
tới con cái... mà phải chia ly. Dù đã quá tin là sẽ hội 
ngộ sớm... nhƣng mẹ tôi cứ ôm tôi trong lòng.. lau 

nƣớc mắt cho tôi... tôi cũng ôm vào lòng mẹ... cảm 
thấy mẹ đang đứt từng khúc ruột. 

Tƣởng là đi cùng cha sẽ cùng suốt cuộc hành trình, 
nhƣng khi xuống tàu tôi hoàn toàn không biết cha ở 
boong tàu nào. Khi tàu tới bến Thanh Hóa, họ cho tôi 
vào lớp học bọn trẻ rất đông ở một làng nhỏ, HSMN 
tại đó chỉ vài chục đứa ,chúng ra Bắc sớm hơn tôi 
nhiều nên chúng nô đùa vui chơi rất tự nhiên, có 
nhiều đứa cũng có gia đình cùng đi và thỉnh thoảng 
gặp nhau, riêng tôi không thể  vui  với bạn bè ... vì 
khắc khoải nhớmẹ  ...còn cha thì đang ở đâu .... thật 
là khó hiểu  !.. 

Ngày thứ ba ở đấy tôi nhớ con sông quê hƣơng hàng 
ngày bơi lội,  gần túp lều quê hƣơng của mình, nên 
tôi đã rủ một bạn đi tắm suối ... không ngờ bạn đó 
biến đi đâu mất, để tôi một mình ...Thế là tôi đã lạc xa 
trƣờng lớp từ đó ....vì mới ra Bắc 3 ngày tôi chƣa hề 
quen biết lối đi trong cánh rừng nhỏ quanh con suối. 
Quá đói, cùng cơn lạnh run ngƣời sau khi tắm suối 
nên tôi đã hái trái lạ trong rừng để ăn nên bị đau kiết 
lỵ nặng, sốt cao may mắn có ngƣời làm rừng nhìn 
thấý tôi, bà mang tôi về cứu giúp tại nhà bà cũng khá 
xa . Tôi biết ơn bà vô cùng....nhƣng phải nữa năm 
sau, tôi mới tìm đƣợc trƣờng cũ của tôi. Còn cha tôi 
thì vẫn  biền biệt một năm sau mới gặp lại . ...  

Rõ ràng tôi nhƣ một đứa trẻ bị hành hạ, tra tấn cả thể 
xác & tâm hồn mà hoàn toàn không ai biết, không biết 
ai để kêu cứu. Lần đầu gặp lại cha ..tôi hỏi ngay mẹ 
tôi đâu..đã ra Bắc chƣa, cha con cùng khóc, giọng 
cha rên xiết lại "con ơi, ba đi tìm mẹ con cùng khắp 
nhƣng không một ai biết". Tôi cũng òa lên khóc "con 
đã hỏi tất cả mọi ngƣời xung quanh,không ai biết mẹ 
con đâu" 
Càng lớn càng khôn ..tôi đã nhận ra cuộc chia ly hai 
miền thật quái gỡ, hàng triệu đứa trẻ phải lìa xa tổ 
ấm, hàng triệu ngƣời vợ phải lìa chồng. Thử hỏi trên 
trái đất này có nƣớc nào bị chia cắt mà phải chia ly 
gia đình, tổ ấm nhƣ nƣớc VN ta không ? Triều Tiên, 
Đức cũng chia cắt, nhƣng họ không hề có khái niệm 
hai từ "TẬP KẾT" là gì . Có lẽ Hồ Chí Minh coi gia 
đình nhƣ miếng dẻ rách vứt đi, nên ngay khi ký hiệp 
định Geneve ông chủ đích đƣa ra cái chuyện "'tập kết 
ra Bắc''... để hàng triệu gia đình phải ly tán, biệt 
tăm...Khủng khiếp hơn .. cuộc ly tán đã ký kết chỉ 2 
năm là trở về đoàn tụ, thế mà kéo dài tới 20 
năm....Riêng tôi và cha tôi bị cơn sốc nặng hơn nghìn 
lần: ngƣời ta hẹn chỉ 2 tháng là đoàn tụ gia đình, thế 
rồi 2 tháng, 3 tháng ...chục năm cũng chẳng thấy 
đâu...mỏi mòn, héo hắt, đơn côi, quạnh hiu ...tôi nhƣ 
con chim lạc đàn, lạc tổ ... Không có một bạn HSMN 
tập kết nào có hoàn cảnh bi đát nhƣ tôi ! tôi là trƣờng 
hợp duy nhất ! 

Trong cơn não nề, chua xót ấy không một ai thông 
cảm, chia xẻ cùng tôi, cả thầy trò, bạn bè đã không an 
ủi tôi một lời nào mà còn tìm mọi cách ghép tội tôi 
trong mỗi lần họp hành bình bầu hạnh kiểm xấu, tốt, 
lần nào tôi cũng bị phê bình rát da với nội dung nhƣ 
thể :" con Mai mặt lúc nào cũng buồn, đêm thì hay mơ 
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gọi mẹ ơi...rồi khóc, ngày thì cứ im lặng nhƣ tờ, họp 
tổ, lớp không bao giờ phát biểu, trong lớp học thì hay 
ngồi thui thủi cuối lớp, khi hát chỉ hát bài buồn, nhƣ 
vậy thể hiện tình cảm tiểu tƣ sản, tính tình lãng mạn 
..không có khí thế vƣơn lên, không có lập trƣờng 
vững chắc của Bác, Đảng, không tin tƣởng ngày 
về..,V...V..'' . Một đứa trẻ mới 10 tuổi làm gì biết lý 
tƣởng mà theo, đó là điều dễ hiểu. 

ĐẢNG ,BÁC NHỒI NHÉT  CHỦ NGHĨA MAC_LÊNIN 
CHO TRẺ CON 

'' Chủ nghĩa Mac-Lê là vũ khí sắc bén để tiêu diệt bọn 
xâm lăng và cƣờng hào gian ác'' , Bác Đảng nói thế . 
Tất cả HSMN họ gọi là con cháu bác Hồ cho nên mỗi 
đứa trẻ phải học giỏi chủ nghĩa Mac Lê (CNML) thì 
mới đƣợc lên lớp và xứng đáng con cháu ngoan Bác 
Đảng. Chủ nghĩa ML là kim chỉ nam của Đảng, là môn 
đạo đức số 1 của loài ngƣời nên chỉ tiêu đào tạo học 
sinh mầm non của tổ quốc, phải đặt CNML là môn 
chính trong chƣơng trình, còn tất cả đều môn thứ. 
Vậy nếu ai học CNML mà bị điểm dƣới trung bình thì 
không đƣợc lên lớp. Chính vì vậy mà đứa trẻ nào 
cũng cố gắng học CNML thật giỏi và phải xác định: 
CNML là môn quan trọng nhất trong tất cả các môn. 

Ngoài việc học lý thuyết CNML chúng tôi còn thƣờng 
xuyên hô khẩu hiệu, ngâm thơ, bắt nhiệp hát vỗ tay 
những bài hát ca ngợi....để thấm nhuần đƣơng lối 
cách mạng của  đảng tuyệt đỉnh ví dụ  những bài hát: 
" đây là Liên Xô, kia là Trung Quốc soi đƣờng cho ta 
sức mạnh vô biên....'', ''  Bác Hồ đuốc sáng toàn dân, 
vui múa ca chúc thọ bác luôn sống hoài, mừng vui 
chúng cháu đồng tâm....", '' đảng đã cho ta một mùa 
xuân đầy ƣớc vọng,  đảng truyền cho ta một niềm tin 
ở tƣơng lai.....'' v...v..Những câu khẩu hiệu., hay 
những đoạn thơ văn ca ngợi...tuyệt đỉnh nếu ai không 
thuộc lòng là bị bạn bè, thầy cô giáo phê bình,đánh 
giá thấp kém nhƣ '' Bác Hồ cha của chúng con, hồn 
của muôn hồn....'' , '' Đang viên đi trƣớc, làng nƣớc 
theo sau ''  '' Đảng là vầng dƣơngchiếu rọi ...."..v..v.. 

Vì là đứa trẻ hỷ mũi chƣa sạch  nên tôi rất yêu những 
câu lý thuyết CNML tuyệt đẹp nhƣ "làm tùy sức ,ăn 
tiêu tùy cần" ,''Mình vì mọi ngƣời, mọi ngƣời vì mình'' 
''Công bằng bác ái'', ''cộng để mà chia cho đều'', 
''ngƣời cày có ruộng, có cơm no áo ấm ''/....Biết bao 
điều dạy bảo về CNML. .v..v. Đúng là những câu lý 
thuyết một xã xội nhƣ vậy mới nghe ai mà chẳng 
''Thòm thèm''. Nhƣng nhắc tới vấn đề đấu tranh giai 
cấp... thì ai cũng rùng mình " Trí, phú, địa, hào đào 
tận gốc trốc tận rễ'' . Mặc dù biết nhƣ vậy nhƣng phải 
nhồi nhét vào đầu, hở ra một tý là mất lập trƣờng ... bị 
quyét ngay vào sọt rác nên cứ phải đóng kịch thật 
giỏi, ngậm miệng nhƣ hến giả vờ nhƣ câm nhƣ điếc 
để khỏi vu tội phần tƣ xấu, phần tƣ phản động, học 
sinh kém, ở lại lớp, không đƣợc vào Đảng, vào đội, 
vào Đoàn . 

Về phần tôi..tôi  luôn bị mang lý lịch xấu của thành 
phần gia đình nên càng khổ đau hơn hơn bạn bè. 
Nhƣng vì biết thân phận mình xấu số nên rất ngoan 

ngoãn vâng lời thầy cô giáo, hòa thuận và rất nhƣờng 
nhịn bạn bè. Ngƣời ta tìm mọi cách hất hủi tôi nhƣng 
tôi cố chịu đựng, không hề trách móc họ. Có lần cả 
lớp đi hội họp đoàn thanh niên tiền phong, chỉ  mình 
tôi ở nhà ngồi một mình trong buổi tối thứ 7....Có một 
bạn thƣơng tôi quá nên đề nghị lớp trƣởng cho tôi 
vào đoàn để cùng ngồi họp kẻo tội nghiệp...cô lớp 
trƣởng giải thích rất dài dòng và dứt khoát  rằng tôi có 
lý lịch xấu..thành phần giai cấp mẹ ghẻ của tôi là địa 
chủ nên cha tôi đã bị khai trừ ra khỏi Đảng; còn thành 
phần tổ tiên tôi thì đã phát hiện còn xấu hơn nhƣ thế 
nữa nhƣng chƣa công bố . Về sau tôi đã nói với bạn 
đó rằng "thành phần mẹ ghẻ của mình là địa chủ thì 
mình phải chịu, bạn đừng giúp mình nhƣ vậy, họ cũng 
sẽ đánh giá bạn mất lập trƣờng '', dù sao tôi rất cám 
ơn bạn ấy. Về sau ngƣời bạn này cũng xuýt bị đuổi ra 
khỏi DTNLĐ vì tôi. 

Hoàn cảnh của tôi nhƣ vậy chỉ còn biết lặng im, 
nhƣng sự lặng yên có cái gì rất thành công, suốt 
những năm tuổi trẻ ở sơ, trung học nhà trƣờng hay tổ 
chức thi: thơ, văn, họa, hát ... bất cứ lúc nào thi tôi 
cũng đƣợc giải nhất. Những bài thơ văn của tôi hầu 
hết là nói về mẹ, về quê hƣơng nên hợp lòng bạn bè 
quá, tất cả cùng rơi nƣớc mắt. Tất nhiên chúng tôi đã 
đƣợc nhồi nhét lý tƣơng sắc bén CNML nên đoạn kết 
bài văn, thơ bao giờ cũng đầy niềm tin  Đảng ,Bác 
dẫn dắt, ngày trở về quê hƣơng sẽ có thật ''Có niềm 
tin là tất thắng''- khẩu hiệu này ai cũng phải biết. 

Những gì tôi viết trên mới chỉ vài dòng tâm sự tuổi 
thiếu thời, chƣa thấm vào đâu cả một một quảng đời 
dài tăm tối .  

  Đời nhƣ vậy sao nhào đầu vào sống 

 Con thiêu thân cũng còn gắng hẫy ra  

 Thoát đƣợc rồi không thể mãi ngợi ca 

 Chỉ TĨNH THỨC là xa rời u ám ! 

CẢM NGHĨ  30-4 CỦA TÔI 

Khi trở về quê vui, buồn lẫn lộn thật khó viết. Nhớ mãi 
con em gái xa nhau khi nó con 5 tuối. Tôi gặp em chỉ 
đƣợc một lần khi nó mang bầu đứa con đầu lòng, 
nhƣng chồng phải vào trại tù cải tạo vì lấy chồng sĩ 
quan VNCH. Khi tôi quay ra Bắc em vƣợt biên bằng 
con thuyền chòng chành nhƣ hình ảnh vƣợt biên của 
hàng chục ngàn lính VNCH, Anh tôi lính VNCH, sau 
ngày 30-04-1975 anh đã chết vì bệnh khó chữa, mẹ 
tôi mất trƣớc 30-4 chỉ 2 ngày, em trai tôi cũng không 
còn nữa. Tin em đi vƣợt biên gia đình dấu không cho 
tôi biêt, nhƣng chính quyền CS biết trƣớc tôi, nên có 
lần tôi bị CS gọi lên chửi rủa, từ đó tôi mang thêm lý 
lịch của em tôi rất nặng nề. Chị tôi thì bị mất của, họ 
hàng chú bác long đong, lật đật. Chị tôi kể lại; khi em 
ra đi nhà mình còn nghèo nhƣng sau này ai cũng 
khắm khá, có ngƣới giàu sụ ...  

Thế mà giờ đây mất gần hết. Chia sẽ lẫn nhau khác 
với cƣớp giật theo tôi là vậy. Tôi mong thống nhất trở 
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về quê hƣơng và mong dân mình không đổ máu nên 
tôi rất mong một bên nọ đầu hàng bên kia, sau đó cả 
hai bên phải ngồi lại hòa giải, hòa hợp dân tộc. Đối 
với tôi ngƣời chịu đầu hàng cho dân tộc đỡ tốn xƣơng 
máu mới là ngƣời cao cả, vĩ đại vì biết thƣơng nòi 
giống. Tôi rất ghét những cái từ "nợ máu phải trả 
bằng máu" hay "chiến đấu tới giọt máu cuối cùng'' 
nhƣ CS nói. Sao không học điều hay ''Lấy nhân nghĩa 
thắng hung tàn, lấy trí nhân thắng cƣờng bạo'' 

Tôi đƣợc biết Cs đã bội ƣớc với VNCH trong hiệp 
định Paris1973  trong điều 11.  Vì hiệp định có ghi hòa 
hợp hòa giải dân tộc..v..v.. vô cùng nhiều điều hay, 
nhƣng vì CS vênh váo là kẻ chiến thắng nên bội ƣớc. 
Tôi vẫn còn nhớ điều 11, nhƣ khá dài không tiện viết 
ra đây. Vì biết chính xác điều trên và là ngƣời chứng 
kiến chiến tranh bom Mỹ ở MB , chiến tranh Nam -
Bắc khốc liệt kéo dài nên tôi chỉ phục ngƣời biết 
nhƣợng bộ ... chỉ ghét kẻ bội ƣớc hiệp định hòa giải . 

Kính nể sao đƣợc những ngƣời cầm súng luôn huyên 
hoang ta đã thắng. Ông cha ta dạy "Thắng không 
kiêu, mà bại  không than" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

Kính thƣa quý độc giả, 

Ban quản trị luôn luôn cố gắng cải tiến tờ báo VNNS về cả nội dung lẫn hình thức để quý độc giả xa gần 
đƣợc hài lòng. Để có thể thực hiện điều này một cách tốt đẹp, chúng tôi kêu gọi sự đóng góp tài chánh 
đều đặn của quý vị.  

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

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

 

Trân trọng kính chào thân ái, 

Ban Quản Trị VNNS 

 

 

Tháng tư tôi gửi về sông núi  

Hoàng Du Thụy 
  
Tháng Tư tràn ngập giọt mưa tuôn, 
Cây cỏ đang khô bỗng dậy mầm 
Màu xanh chẳng dịu cơn thao thức 
Mưa rót đầy thêm tiếng khóc thầm. 
  
Hăm lăm lần ba mươi tháng Tư, 
Mười lăm lần khóc ở quê người, 
Ai đẩy tôi lìa xa đất mẹ 
Và xô hàng triệu phải xa quê? 
  
Nước đó. Còn sao như đă mất 
Mười lăm năm chẳng dịp quay về 
Mẹ đó. Chín mươi già lụm cụm 
Mắt mờ, trông ngóng kẻ lìa quê. 
  
Tháng Tư tôi gửi về sông núi, 
Một trái tim khô héo hắt buồn 
Một mảnh hồn đau chiều mưa bụi 
Mẹ già. Sông núi. Lệ sầu tuôn! 
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Nhà Kinh Hoàng ở Budapest    

Mây Lang Thang      

 30-4-2012 

 

Budapest là thủ đô của nƣớc Công hòa Hung Gia Lợi, là thành phố có dòng 
sông xanh Danube thơ mộng chia hai đôi bờ Buda và Pest.  

Nƣớc Hung Gia Lợi xƣa theo chế độ quân chủ; trong Đệ Nhị Thế Chiến bị quân Đức chiếm đóng và sau chiến 
tranh vẫn chƣa hết đau khổ vì quân Liên Xô không rút đi mà ở lại chiếm luôn đất nƣớc này. Thật vậy khi chiến 
tranh chấm dứt, đảng cộng sản Liên Xô tìm mọi cách hầu nắm chính quyền, kể cả việc bắt giam và lƣu đày 
những ngƣời trong phe đối lập. Khoảng 350.000 sĩ quan và trí thức Hung đã bị thanh trừ trong khoảng thời 
gian 1948-1956. Gần 600.000 ngƣời đã bị đày đi lao động tại các trại tập trung, hơn 200.000 ngƣời đã chết 
trong lao tù cộng sản. 

Ngày 23-10-1956 một cuộc biểu tình bất bạo động của sinh viên tại Budapest đòi hỏi cải cách và tự do chính 
trị, bị bọn công an thân cộng thẳng tay đàn áp, đã làm bùng nổ cuộc Cách Mạng 1956 Hung chống Liên Xô. Để 
đập tan cuộc cách mạng, quân đội Liên Xô cho xe tăng tiến vào thủ đô Budapest và nã pháo bắn vào đám 
đông biểu tình trƣớc Quốc Hội. Tiếp theo đó Hồng quân Liên Xô kéo vào chiếm đóng toàn bộ nƣớc Hung. Tổng 
cộng 20.000 ngƣời dân Hung, kể cả những thành phần chính phủ không thân cộng, đã bị giết trong cuộc nổi 
loạn 1956 này.  

Những năm sau đó, chính quyền cộng sản Hung thẳng tay đàn áp tất cả những ngƣời không theo chúng. Tuy 
nhiên kể từ năm 1960 nhờ sự hoạt động khéo léo và không ngừng nghỉ của những nhà dấn thân chính trị, 
chính quyền Hung đã dần dần chuyển đổi thái độ để đi vào con đƣờng ôn hòa hơn về văn hóa, kinh tế và chính 
trị. 

 Năm 1989, cũng vào ngày 23-10, ngày cuộc cách mạng 1956 đẫm máu bùng nổ, nƣớc Cộng Hòa Hung Gia 
Lợi chính thức thành hình thay thế cho Cộng Hòa Nhân Dân Hung. Ngày 23 tháng 10 nay chính thức trở thành 
ngày lễ kỷ niệm cuộc Cách Mạng Hung chống Liên sô.  

Nếu Paris có đại lộ Champs Elysées sang và đẹp nổi tiếng thế giới thì Budapest có đại lộ Andrássy cũng đẹp 
và sang trọng không kém. 

Andrássy út tức đại lộ Andrássy nằm ngay trung tâm thành phố, dài 2 cây số rƣỡi, rộng và rợp bóng mát của 
những tàng cây cổ thụ. Hai bên đƣờng là những dinh thự đồ sộ, những ngôi nhà xƣa với lối kiến trúc hài hòa, 
những cửa tiệm sang trọng, nhà hàng, nhà hát cổ điển (the Opera house) v.v… Hầu nhƣ tất cả các thƣơng 
hiệu lớn đều có mặt ở trên con đƣờng này, từ Armani, D&G, Guess, Gucci, Burberry, đến Louis Vuitton, 
Nespresso v.v… 

Nằm trên đại lộ Andrássy, nhƣ để nhắc nhở mọi ngƣời một thời kỳ đen tối của dân tộc, có một bảo tàng viện 
rất đặc biệt, đó là Viện bảo tàng Cộng sản (Museum of Communism) mà dân địa phƣơng gọi là Nhà Kinh 
Hoàng (House of Terror), tọa lạc tại số 60 Andrássy út. 
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Trƣớc cửa Nhà kinh hoàng, bạn sẽ thấy một hàng dài những tấm hình và tên tuổi những nạn nhân bị chế độ 
cộng sản sát hại. Họ là những ngƣời rất trẻ, phần lớn còn trong lứa tuổi đôi mƣơi, họ đã hy sinh vì dám chống 
lại chế độ vô nhân và bất công của cộng sản Hung và cộng sản Liên Sô. 

Nhà kinh hoàng này cũng chính là đại bản doanh của mật thám Đức quốc xã, nơi giam giữ và tra tấn những 
ngƣời du kích Hung trong thời đệ nhị thế chiến. Thời kỳ sau đó, cộng sản Hung với sự chỉ huy của cộng sản 
Liên Xô đã tiếp nối Đức quốc xã trong việc duy trì ngôi nhà này để gieo biết bao kinh hoàng cho những ngƣời 
dân Hung yêu nƣớc và chuộng tự do đã dám đứng lên đòi hỏi quyền làm ngƣời và quyền tự do. 

Chính giữa đại lộ Andrásssy, ngay trƣớc Viện bảo tàng Tội ác Cộng sản có một bức tƣờng thấp. Bức tƣờng 
này bị trói bởi nhiều lớp xích sắt, nói lên sự kiềm tỏa của chế độ cộng sản đối với ngƣời dân Hung. Trên bức 
tƣờng có khắc những dòng chữ nhƣ sau (tạm dịch): 

 

Shall we live as slaves or free men?  

It isolated the East from the West   

It split Europe and the world in two  

It took away our FREEDOM   

It held us in CAPTIVITY and FEAR  

It tormented and humiliated us    

And finally we TORE it DOWN   

 

Ta sống như dân nô lệ hay người tự do? 

Nó đã cách ly Đông với Tây 

Nó đã chia Âu Châu và thế giới thành hai 

Nó đã cướp đi của ta TỰ DO 

Nó đã giam ta trong NGỤC TÙ và SƠ HÃI 

Nó đã hành hạ và sỉ nhục ta 

Và cuối cùng ta đã ÐẬP TAN nó  

 

(Nó là chế độ cộng sản) 
 

Quốc hội Hung nằm bên bờ sông Danube, trông giống nhƣ một cung 
điện uy nghi lộng lẫy, tƣờng trắng mái ngói đỏ nổi bật trên nền trời 
xanh. Phía trƣớc tòa nhà Quốc hội nhìn ra sông Danube, phiá sau là 
một công trƣờng nhỏ với thảm cỏ xanh rất đẹp. Giữa công trƣờng đó, 
trên bãi cỏ xanh, là Ðài Tƣởng Niệm 1956. Nơi đây có một cột cao 
phất phới lá cờ và một bia đá ghi hàng chữ bằng tiếng Hung và tiếng 
Anh nhƣ sau: 

This Hungarian flag has a hole in it because on October 23, 1956 the 
revolutionists, those Hungarian who revolted against the Soviet Union, 
tore out of it the foreign coat of arms that symbolized the power of the 

Soviet Union and Communism. Since then this flag has symbolized the freedom of the Hungarian nation. 

This memorial is a symbolic grave. Here, on this square, several hundreds of people fell dead onto the ground 
due the killer blow of a firing squad on October 25, 1956. Honour and remembrance to the victims!  
The system of communism has failed in every sense. However it will be very hard to get rid of communists, for 
there is nobody as dangerous as the usurper of a failed system, who abandons the system but guards his loot, 
and power-position. 

Tạm dịch: Lá cờ Hung Gia Lợi này mang một lỗ thủng vì ngày 23 tháng 10 năm 1956 những nhà cách mạng 
Hung nổi lên chống Liên Xô đã xé mất dấu hiệu biểu tượng cho quyền lực của Liên Xô và đảng Cộng Sản trên 
lá cờ.  Từ đó lá cờ này tượng trưng cho sự tự do của dân tộc Hung. 

Đài tưởng niệm này tượng trưng cho một nghĩa trang. Nơi đây, tại công trường này, hàng trăm người dân Hung 
đã bị bắn chết vào ngày 25 tháng 10 năm 1956. Hãy vinh danh và tượng niệm những nạn nhân này! 
Chế độ cộng sản đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên rất khó loại bỏ được những phần tử cộng sản, bởi không có 
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gì nguy hiểm bằng những tên đầu sỏ của một chế độ đã thất bại, mặc dù đã từ bỏ chế độ nhưng vẫn khăng 
khăng bám lấy của cải cướp được và địa vị của chúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nghĩ về nƣớc Hung, không thể không liên tƣởng đến Việt Nam. Bị cộng sản Liên Xô cƣỡng chiếm, ngƣời dân 
Hung yêu nƣớc đã tranh đấu ròng rã suốt 41 năm (1948-1989) để lật đổ chế độ cộng sản, nhờ vậy ngày nay 
nhân dân Hung đƣợc sống trong tự do và thịnh vƣợng.   

Việt Nam có lịch sử một ngàn năm không ngừng nghỉ đơn độc chống lại sự đô hộ của giặc tàu phƣơng bắc. 
Thế mà ngày nay đảng cộng sản Việt Nam quên hết công ơn tổ tiên, nhẫn tâm đem đất Việt dâng cho Trung 
Quốc. Không biết họ có đƣợc học về lịch sữ thế giới để mà biết nhục hay không? 
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Vitamin có hai loại: fat soluble và water soluble.  Fat 
soluble vitamin có thể đƣợc lƣu trữ trong cơ thể trong 
thời gian dài, trong khi lƣợng dƣ thừa của các water 
soluble vitamin đƣợc bài tiết trong nƣớc tiểu.  
 
Vitamin A 
• cần thiết cho sự tăng trƣởng tế bào mới, làn da khỏe 
mạnh, tóc, các tissues, và tăng độ sáng của mắt. 
• Nguồn: các rau quả màu xanh đậm và màu vàng, 
nhƣ bông cải xanh, rau spinach, củ cải, cà rốt, bí, 
khoai lang, bí đỏ, dƣa đỏ, trái mơ, và trong các nguồn 
động vật nhƣ gan, sữa, bơ, pho mát và trứng. 
 
Vitamin D 
• thúc đẩy sự hấp thụ và sử dụng calcium và 
phosphate cho xƣơng và răng khỏe mạnh. 
• Nguồn: sữa fortified, pho mát, trứng, gan, cá hồi, và 
margarine. Da có thể tiếp thu vitamin D nếu tiếp xúc 
với ánh sáng mặt trời thƣờng xuyên. 
 
Vitamin E 
• bảo vệ các tế bào máu đỏ và giúp ngăn chặn sự phá 
hủy của vitamin A và C. 
• Nguồn: margarine và dầu ăn (đậu nành, ngô, cây 
rum, và hạt bông), mầm lúa mì, rau lá xanh. 
 
Vitamin K 
• cần thiết cho tránh đông máu.  Tổng hợp các protein 
đƣợc tìm thấy trong xƣơng, huyết tƣơng, và thận. 
• Nguồn: rau spinach, rau xà lách, cải xoăn, cải bắp, 
súp lơ, cám lúa mì, thịt nội tạng, ngũ cốc, một số loại 
trái cây, thịt, các sản phẩm sữa, trứng. 
 
Vitamin C (Ascorbic acid) 
• một vitamin chống oxy hóa cần thiết cho việc hình 
thành collagen để giữ các tế bào với nhau và cho 
răng, lợi và mạch máu khỏe mạnh, giúp sự hấp thụ 
chất iron và khả năng chống nhiễm trùng. 
• Nguồn: nhiều loại rau tƣơi và trái cây, chẳng hạn 
nhƣ bông cải xanh, ớt xanh và đỏ, rau bẹ xanh, giá 
Brussel, súp lơ, cải bắp, chanh, dứa, dâu tây, cam, 
bƣởi. 
  

 
 
 
 
 
 
Thiamin (B1) 
• cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lƣợng và 
bảo tồn các chức năng bình thƣờng của hệ thần kinh. 
• Nguồn: ngũ cốc, đậu nành, đậu Hoà Lan, gan, thận, 
thịt heo nạc, các loại rau, các lọai hạt, các loại đậu. 
 
Riboflavin (B2) 
• cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lƣợng, xây 
dựng tissues, và giúp duy trì thị lực. 
• Nguồn: sản phẩm sữa & phó mát, thịt nạc, thịt gà, 
cá, ngũ cốc, bông cải xanh, củ cải, măng tây, rau 
spinach, và các thực phẩm đƣợc tăng cƣờng chất bổ. 
 
Niacin 
• cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lƣợng, bảo 
tồn tiêu hóa điều hòa, và hệ thần kinh khỏe mạnh. 
• Nguồn: thịt nạc, gan, thịt gà, sữa, cá hồi đóng hộp, 
các loại rau xanh. 
 
Vitamin B6 (Pyridoxine) 
• cần thiết cho sự tăng trƣởng tế bào. 
• Nguồn: gà, cá, thịt lợn, gan, thận, ngũ cốc, các loại 
hạt, và các loại rau. 
 
Folate (Folic Acid) 
• thúc đẩy tiêu hóa bình thƣờng, cần thiết cho sự phát 
triển của các tế bào máu đỏ. 
• Nguồn: gan, men, rau lá xanh, đậu, và một số loại 
trái cây. 
 
Vitamin B12 
• cần thiết để xây dựng protein trong cơ thể, các tế 
bào máu đỏ, và chức năng bình thƣờng của tế bào 
thần kinh.  
• Nguồn: gan, thận, sữa chua, các sản phẩm của sữa, 
cá, trai, sò, sữa khô không béo, cá hồi, cá mòi. 
 
Calcium 
• cần thiết cho xƣơng và răng khỏe mạnh, tránh máu 
đông máu, và bảo tồn hệ thần kinh. 
• Nguồn: sản phẩm sữa, bông cải xanh, cải xoăn, bắp 
cải, đậu hũ, cá mòi và cá hồi.  
 
Iron 
• cần thiết cho sự hình thành hemoglobin, có mang 
oxy từ phổi đến các tế bào cơ thể. 
• Nguồn: các loại thịt, trứng, rau lá xanh đậm, các loại 
đậu, ngũ cốc và các thực phẩm đƣợc tăng thêm chất 
bổ. 
 
Phosphorus 
• cần thiết cho xƣơng và răng khỏe mạnh, giúp quá 
trình chuyển hóa năng lƣợng, và cân bằng acidbase 
trong cơ thể. 
• Nguồn: sữa, ngũ cốc, thịt nạc, gia vị thực phẩm 

Lợi ích của Vitamin 
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Bạn nên biết 

Những hóa đơn ma 

Thời gian gần đây những doanh nhân ở Hòa Lan, theo một vài trƣờng hợp 
chúng tôi gặp phải là những doanh nhân gốc ngọai quốc, thƣờng nhận đƣợc 
những hóa đơn tiếng Hòa Lan gọi là “spookfacturen”, những hoá đơn ma!  

Những hóa đơn này thực ra chỉ là một sự chào hàng (offerte/aanbieding) cho 
những dịch vụ không mấy giá trị, thƣờng là đƣa những tin tức của doanh 
nghiệp lên một trang mạng nào đó (online bedrijfsregistratie). Sự chào hàng 

này sẽ trở thành một giao kèo cung cấp dịch vụ khi hóa đơn đƣợc thanh tóan. Tin tức này đƣợc ghi chú bằng 
những dòng chữ rất nhỏ ở mặt sau, thí dụ: overeenkomst tussen Nederlands handel registratie en de klant 
wordt geacht tot stand te zijn gekomen, indien de aanbieding van Nederlandse handel registratie door de klant 
wordt betaald. 

Để lừa “khách hàng”, những thành phần bất hảo thƣờng lấy tên gần giống những cơ quan chính phủ chẳng 
hạn nhƣ Nederlandse Handel Registratie, Centrale Bedrijfs Registratie hoặc Nederlandse Bedrijven 
Register ... Đôi khi chúng còn gởi những hóa đơn giả mạo trông giống nhƣ của Phòng Thƣơng Mại (Kamer 
van Koophandel) v.v.! Số tiền phải trả đƣợc gọi là bijdrage để ngƣời nhận dễ ngộ nhận là số tiền này họ phải 
trả cho cơ quan chính phủ. 

Ngòai ra những số tiền đƣợc ghi trên “hòa đơn” thƣờng không quá € 300,- để những ngƣời nhận dễ sẵn sàng 
thanh tóan hơn. 

Để qúy doanh nhân ngƣời Việt cảnh giác những hóa đơn ma, chúng tôi xin in kèm theo đây một vài hóa đơn 
mà chúng tôi đã gặp phải. Điều chúng tôi muốn nhắc nhở là nếu quý vị nhận đƣợc những hóa đơn có vẻ khả 
nghi, qúy vị nên xem xét kỹ càng và nếu cần, liên lạc với ngƣời cố vấn về kế tóan và thuế vụ để hỏi ý kiến, 
trƣớc khi thanh tóan những hóa đơn ma này.   

  

http://www.bing.com/images/search?q=belasting&view=detail&id=1845A1A98FEE8C5893EAC695590F60155C7F9A97&first=31&FORM=IDFRIR
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Rau quả có chứa nhiều flavonoid và carotenoid, là hai 
chất có tác dụng chống ốc xít hóa (antioxidant) rất 
lớn, đồng thời loại bỏ những free radical trong da và 
cơ thể làm bạn chóng già. 

 Một chế độ ăn uống cân bằng giúp bạn xuống cân, 
sống thọ và mạnh khỏe hơn nhƣng cũng làm cho bạn 
trẻ hơn nữa. Bác Sĩ Oz, ngƣời phụ trách mục sức 
khỏe trong Yahoo.net đề nghị một số thực phẩm giúp 
bạn trẻ mãi không già nhƣ sau. 

-Tỏi đen (black garlic) có antioxidant nhiều gấp đôi tỏi 
thƣờng và có thể ăn sống. Chúng không những giúp 
phục hồi tế bào da bị hƣ hại do tiến trình lão hóa mà 
còn làm cho da mạnh khỏe thêm. Nên dùng tỏi đen 
thay cho tỏi thƣờng trong việc nấu nƣớng hằng ngày. 

-Củ sắn (Jicama) là loại củ có chứa dồi dào nguồn 
vitamin C, có thể ăn sống hoặc nấu chung với thức 
ăn. Củ sắn giúp loại trừ vết chân chim ở hai bên khóe 
mắt. 

-Jerusalem artichoke, một loại atisô giúp làm mờ vết 
quầng ở dƣới mắt. Bí quyết thẩm mỹ của chúng nằm 
ở chất sắt, vốn chứa nhiều gấp 5 lần so với khoai 
lang hoặc khoai tây. Ăn loại củ này giúp bổ sung chất 
sắt mà cơ thể khiếm khuyết, một nguyên nhân thông 
thƣờng dẫn đến sự xanh xao, khiến túi quầng dƣới 
mắt càng nổi bật thêm. 

-Rau sam (purslane) là một loại thảo mộc có chứa 
nhiều axít béo (fatty acid) omega-3, giúp giảm nguy 
cơ bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não. Ngoài ra 
rau sam cũng chứa nhiều vitamin A, B và C. 

-Bơ làm từ hạt của hoa hƣớng dƣơng (sunflower 
seed butter) có chứa nhiều loại axít béo có tác dụng 
giúp hạ cholesterol và đánh tan máu đông trong động 
mạch. Nên ăn bơ này thay vì bơ đậu phụng (peanut 
butter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cá hồi (salmon) nằm trong loại cá có chứa nhiều 
omega-3 nhất, nên chọn ăn để có đƣợc làn da mạnh 
khỏe. Khi chúng ta già, da thay chậm đi, khiến tích tụ 
những vết sần sùi và da khô; da chúng ta bắt đầu sản 
xuất ít chất dầu hơn làm mất đi vẻ sáng tự nhiên. Axít 
béo omega-3 giúp làn da của bạn sáng trở lại. Hãy 
gắng ăn cá salmon hai lần mỗi tuần. 

-Khoai lang, ớt và quả hạnh almond tiêu biểu cho 
nhóm thực phẩm ACE, tức thực phẩm có chứa nhiều 
vitamin A, C và E, vốn giàu chất antioxidant giúp phục 
hồi tế bào da bị hƣ hại và loại bỏ các free radical là 
căn nguyên làm bạn già trƣớc tuổi. Loại củ có màu 
sáng đậm nhƣ khoai lang, có chứa nhiều vitamin A, 
giúp loại trừ free radical. Ớt có lƣợng vitamin C cao 
nhất, nên ăn sống để có đƣợc hiệu năng tối đa. Cũng 
nhƣ mọi thực phẩm có nhiều vitamin E khác, quả 
hạnh amond giúp da phục hồi độ ẩm và mịn màng 
hơn nhờ gia tăng sản xuất chất nhờn. 

-Cá ngừ (tuna) có chứa axít béo omega-3 giúp chống 
tia cực tím UV gây hƣ hại da, và cũng giàu nguồn 
niacin, thiếu chất này làm cho da bị phát ban. 

-Quả lý chua đen (black currant) có chứa hợp chất 
anthocyanosides, giúp cải tiến thị giác. Hơn nữa, loại 
siêu thực phẩm này còn chứa 5 lần lƣợng vitamin C 
so với cam, khiến gia tăng mức miễn nhiễm của cơ 
thể. 

-Mầm lúa mì (wheat germ) có giàu chất kẽm, vốn 
đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất tế bào 
da mới. Chúng còn mang tính chất chống viêm, giúp 
ngăn chận eczema. Nghiên cứu gần đây cho thấy 
mầm lúa mì giúp trị bớt mụn. Ăn nửa tách mầm lúa mì 
mỗi ngày để bổ sung cho lƣợng kẽm cơ thể cần. 

-Dƣa hấu có chứa nguồn lycopene, giúp bảo vệ da 
khỏi bị tia cực tím UV của ánh nắng mặt trời hủy hoại. 

-Rau dền (spinach) là một nguồn vitamin C dồi dào 
mà cơ thể cần để tạo sebum, một chất liệu dầu do 
các tuyến nhờn tiết ra. Sebum là một thứ dầu dƣỡng 
tóc thiên nhiên (natural conditioner) giúp cho tóc óng 
mƣợt, nhìn trẻ trung, trong khi giúp cho tóc không bị 
khô. 

-Cá mòi (sardine) chứa nhiều axít béo omega-3, kích 
thích tóc mọc và óng ả khiến trông trẻ trung hơn. 

Những thực phẩm ăn để 
trẻ mãi không già 
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-Rau diếp (romaine lettuce) là loại rau lá xanh có 
chứa nhiều vitamin A, giúp hồi sinh da đồng thời kích 
thích tăng trƣởng tế bào da mới. 

-Ớt đỏ (red pepper) và brussels sprout cả hai đều 
giàu vitamin C. 

-Hạt trái lựu (promegranate seed) có chứa hai tác 
nhân giúp chống da bị hƣ hại. 

-Sò hàu (oyster) giàu chất kẽm giúp cơ thể tổng hợp 
protein. 

-Trái bơ (avocado) tốt cho sức khỏe của da. 

-Xoài cung cấp 96% lƣợng vitamin C cơ thể cần mỗi 
ngày và giúp ngăn ngừa bệnh nớu răng. 

-Thịt nạc chứa nhiều chất sắt. Thiếu chất sắt dễ làm 
móng tay bị mỏng và lõm vào. 

-Cà chua cung cấp chất lycopene giúp ngừa bệnh tim 
mạch, cholesterol cao và ung thƣ. Lycopene còn tác 
dụng ngăn chận tia mặt trời, không để tia tử ngoại làm 
cho da nổi đốm, khô và nhăn nheo. Nhớ ăn nhiều cà 
chua để có đƣợc hiệu năng chống lão hóa tối đa. 

-Ổi có chứa nhiều vitamin C giúp làm mƣớt da. Hai 
tách nƣớc ổi mỗi tuần là đủ đô để giúp chống lão hóa. 

-Trứng có chứa nhiều chất sắt và biotin. 

-Dƣa chuột tốt cho da. Chất silica ở vỏ dƣa giúp giảm 
da nhăn. 

-Phó mát ít chất béo làm từ sữa, có chứa nhiều 
protein, nhờ vậy làm tóc đƣợc mạnh khỏe. 

-Cá tuyết (cod) có chứa chất selenium giúp bảo vệ da 
khỏi hƣ hại do ánh nắng và ngừa cả ung thƣ. 

-Rƣợu nho đỏ, làm từ vỏ và hạt nho, có nhiều chất 
polyphenol, một loại chất chống ốc xít hóa. Nếu không 
biết uống rƣợu bạn có thể tìm mua nƣớc nho. 

-Dark chocolate giúp bảo vệ răng và có chứa nhiều 
flavonoid. 

-Hạt dẻ có chứa selenium, một khoáng chất có năng 
lực giúp sản xuất chất chống ốc xít hóa glutathione, 
giúp phục hồi các tế bào bị hƣ hại, đồng thời làm 
chậm lại tiến trình lão hóa của da. Chỉ hai hạt mỗi 
ngày cũng đủ giúp bạn chận đứng tiến trình lão hóa. 

 -Cà rốt có giàu vitamin A, chất dinh dƣỡng này cần 
thiết cho một da đầu lành mạnh và một mái tóc óng 
mƣợt trẻ trung. 

 

-Hạt đậu (bean) có giàu chất protein, kích thích tóc 
mọc và giúp tế bào tóc dày thêm bằng cách làm cho 
các chất sợi mạnh hơn. 

-Blueberry. Một khẩu phần của loại siêu thực phẩm 
này mang lại cho cơ thể của bạn nhiều chất chống ốc 
xít hóa hơn bất kỳ rau trái nào khác. Giúp bảo vệ da 
khỏi bị nhăn nheo. 

 

 

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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Bánh Rán / Bánh Cam 

 

 

Nguyên Liệu: 
Nhân (60 viên) 
1 gói đậu xanh 
1-1/2 cup đƣờng (hay theo ý muốn ngọt) 
3 gói vanilla 
1-2 cup dừa nạo khô (hay tùy ý) 
1/2 muỗng cà phê nhỏ muối 
3/4 cup dầu ăn 
 
Đậu xanh ngâm cho mềm, hấp lên để nguội,  
xay ra và trộn chung với mấy thứ trên, vo  
thành 60 viên. 

Vỏ cho 16 cái: 
Trộn chung: 
1 gói bột nếp  
3 muỗng cà phê bột gạo 
2 muỗng cà phê bột nổi 
 

Nấu lên: 
200g đƣờng 
450-500ml nƣớc 
1/2 tsp vơi muối 
2 Tbsp dầu ăn 
1/2 cup bột khoai tây 
2 gói vanilla 
 

Cách Làm: 

Nấu nƣớc đƣờng lên với tất cả mấy thứ trên trừ bột 
khoai tây, khi sôi rồi, tắt lửa cho bột khoai tây vào. Để 
2 phút, bỏ bột vào nhồi cho dẻo. Cắt ra thành 16 viên, 
cho nhân vào giữa vo tròn lại rồi lăn qua mè, và mang 
đi chiên. Dầu cho nóng đến khi bỏ cái dũa tre vào nó 
sôi lên thì cho bánh vào, khi bánh bắt đầu nổi lên là 
phải quậy đều ở trên cho bánh chín và nở đều. Chiên 
khoảng 20-25 phút với đƣợc. 

Bún mộc  

 

 

 

 

 

 

Nguyên liệu: 

-1 con gà rửa sạch với muối, để ráo. 

-2 lbs giò sống. 

 

-Một nhúm nấm mèo (đã cắt sợi nhỏ): ngâm nƣớc 

nóng cho nở, rửa sạch lại với nƣớc lạnh, để ráo. 

-2 gói bún khô: luộc chín, xả lại nƣớc lạnh, để ráo. 

-Hành tím: bào mỏng, phi vàng. 

-2 củ hành tây: lột vỏ. 

-Hành lá, ngò: rửa sạch, cắt nhỏ. 

-Ðƣờng phèn, nƣớc mắm, tiêu, bột nấm (thay cho bột 

ngọt). 

-Rau sống: rau muống chẻ, giá, tía tô, chanh, ớt. 

 Cách nấu:  

-Bắc nồi nƣớc, cho 2 củ hành tây, 4 cục đƣờng phèn 

nhỏ, 2 muỗng canh nƣớc mắm, 1 muỗng cà phê bột 

nấm, cho nƣớc sôi, thả gà vô luộc chín. 

-Gà chín, vớt ra, thả vô nƣớc lạnh, rồi chặt miếng 

hoặc xé nhỏ, tùy ý. 

-Trộn đều giò sống với nấm mèo, tiêu, hành tím xay 

nhuyễn. 

-Lấy muỗng múc từng viên nhỏ giò sống thả vào nồi 

nƣớc lèo đang sôi. 

-Nêm nếm lại với gia vị cho vừa ăn, chờ nƣớc lèo sôi 

lại. Thả hành phi vào. 

-Cho bún ra tô, để thịt gà lên trên, múc nƣớc lèo và 

giò sống chan lên, rắc hành ngò, tiêu lên mặt. 

-Dọn ăn kèm với rau sống, chanh ớt. 
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Trƣớc một bức tranh khủng khiếp 

 Một bà nhà giầu và nổi tiếng khó tính, đi xem triển 

lãm tranh vẽ, bà hỏi hƣớng dẫn viên : 

- Bức tranh này ai vẽ mà trông sợ vậy? 

Hƣớng dẫn viên : 

- Tranh Van Gogh vẽ chiếc tai của ông ta, sau khi ông 

ta cắt đấy ! 

Bà khách lại tiếp tục chăm chú nhìn các tấm tranh 

khác, 1 lúc sau bà lại thắc mắc : 

- Còn bức tranh kia sao trông ghê thế ? 

Hƣớng dẫn viên : 

- Thƣa bà, đó là tranh của Picasso! 

Một lát sau, bỗng bà ta hét lên hãi hùng : 

- Thế còn bức tranh khủng khiếp này là của ai? 

Hƣớng dẫn viên lễ phép: 

      - Dạ thƣa bà, chỗ này không treo tranh, mà chỉ 

treo một tấm gƣơng. Bà đang đứng trƣớc một tấm 

gƣơng đó ạ ! 

  

Vƣợt biên 

 Sau biến cố 75, anh chàng nọ mất hết sản nghiệp và 

bà con thân thuộc. 

Vào chùa, anh thấy tƣợng Phật chắp tay, nghĩ rằng 

Phật muốn nói mình phải cầu nguyện. Anh đến nhà 

thờ đọc kinh, thấy tƣợng Chúa xuôi hai tay, anh nghĩ 

là Chúa cũng không biết làm gì hơn. 

Chán đời, anh lang thang đến bến Bạch Đằng, gặp 

tƣợng đức Trần hƣng Đạo chỉ tay xuống sông, thế là 

anh bèn nhẩy tòm xuống tự tử.  

Trƣớc cửa thiên đàng, thánh Phêrô hỏi: 

- Trông anh còn trẻ, đời còn dài mà sao đã vội chán 

sớm vậy? 

Anh đáp: 

- Thƣa thánh Phêrô, con đâu đã muốn chết, tại đức 

Trần Hƣng Đạo bảo con đấy chứ  ạ!  

Nghe thế, đức Trần Hƣng Đạo quát lại: 

- Cái anh này rõ là ngu, ta chỉ mi ra biển để tìm đƣờng 

vƣợt biên chứ ta có bảo mi đâm đầu tự vận đâu! 

  

Tính giỏi   

 Một tên ăn trộm lấy đƣợc đồ quý, bị bắt, nhƣng hắn 

nhất định lại không chịu khai ra là đã giấu ở đâu. 

Vào tù đƣợc nửa năm thì vợ hắn viết thƣ: "Anh đang 

ở trong tù, nhƣng bây giờ sắp đến mùa trồng cây, em 

đành phải cuốc mảnh vừơn sau nhà lên 1 mình vậy 

thôi .." 

Trả lời vợ, tên ăn trộm viết: "Em chớ có đụng đến 

mảnh đất sau nhà vì đó là chỗ anh giấu đồ..." 

Tuần lễ sau, hắn lại nhận đƣợc thƣ của vợ báo tin: 

"Cách đây 2 ngày, hơn 30 nhân viên cảnh sát đã đến  

xới mảnh vƣờn nhà mình lên giùm em..." 

Tên ăn trộm viết thƣ trả lời vợ: "Bây giờ thì em có thể  

trồng khoai lang, khoai mì đƣợc rồi.." 

  

  Nghề khá nhất 

 Ông thanh tra đến thăm 1 trừơng trung học, ông hiệu 

trƣởng hãnh diện giới thiệu : 

- Thƣa ông, nhà trƣờng chúng tôi từ trứơc đến nay 

vẫn đựơc nổi tiếng là đào tạo những nhân tài nổi 

tiếng, chẳng hạn nhƣ J.F. Kennedy, Bill Clinton, Bill 

Gates ..., ngay cả tổng thống Chirac của Pháp cũng 

đã từng sang học trao đổi tại đây. 

Ông thanh tra chắp tay sau đít gật gù, ông hỏi thử cậu 

học trò : 

- Sau này lớn lên em thích làm nghề gì ? 

Cậu học trò trả lời dõng dạc : 

- Dạ thƣa, em sẽ làm luật sƣ ạ ! 

Ông thanh tra lại hỏi thêm mấy học sinh khác, em nào 

cũng có tham vọng lớn hơn nhau, ngƣời thì muốn làm 

quan tòa, bác sĩ, dƣợc sĩ, bác học, thậm chí có em 

lớn lên đòi sẽ làm tổng thống ..., ông hiệu trửơng rất 

lấy làm hài lòng: 

- Học sinh của chúng tôi là cột trụ của đất nứơc, mỗi 

ngày một tiến nhanh hơn thế hệ trứơc, thƣa ông ! 

Thấy cu Tèo tay chống cằm, ông thanh tra tò mò thử 

hỏi : 

- Còn em,  em mong làm gì ? 

Cu Tèo nhanh nhẩu trả lời : 

- Dạ thƣa ông, em muốn làm "đồ ăn hại" ạ ! 

Cả ông thanh tra lẫn hiệu trƣởng đều ngạc nhiên, ông 

hiệu trƣởng giẫy nẩy: 

- Ấy, tại sao em lại nói nhƣ vậy ? 

Cu Tèo đáp tỉnh bơ : 

- Dạ là vì đầu cổng nhà em, 1 ông có chiếc "vi la" to 

tƣớng thật là đẹp lại có kẻ hầu ngƣời hạ, cứ mỗi sáng 

ông ta ra khỏi nhà thì ba em đêù nói: "Thiệt, cái thằng 

lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, xe hơi bóng loáng, lại 

có vợ đẹp con khôn, chỉ ăn không ngồi rồi chẳng chịu 

làm gì sốt, đúng là cái đồ ăn hại!"  

 

   Ai tệ hơn ai 

 Bà vợ tâm sự với chồng : 

- Cái bà hàng xóm thật tệ, cứ mỗi lần quét vƣờn là y 

kỳ bả thẩy đá bẩn sang vƣờn nhà mình ! 

Ông chồng : 

- Bộ mình nhìn thấy bả vứt sang à ? 

- Không, nhƣng rõ ràng toàn là đá mà em đã ném qua 

vƣờn nhà bả ! 
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 04-03-2012 đến 11-04-2012 
 

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

       1 4-3-2012 Hà Văn Cam Alkmaar 605  €      60,00  

 2 5-3-2012 Phan T. Lelystad 441  €      30,00  

 3 5-3-2012 Tran Q.T. Heerlen 352  €      30,00  

 4 6-3-2012 Le C.H. Den Bosch 566  €      60,00  2 năm báo 

5 6-3-2012 Le Phu Den Bosch 272  €      60,00  2 năm báo 

6 8-2-2012 Ho My Ai Berg. op Zoom 244  €      50,00  

 7 9-2-2012 Nguyen X.T. Spijkenisse 744  €      30,00  

 8 9-3-2012 V.T. Hoang Oss 285  €      70,00  2 năm báo + 10 ủng hộ 

9 10-3-2012 Vo Van Hao Leeuwarden 261  €      30,00  

 10 12-3-2012 Huynh Long Tri De Meern 428  €      30,00  

 11 13-3-2012 Do Duy Nhat Ede 819  €      30,00  

 12 18-3-2012 Huynh Sieu Nam Zwolle 432  €      50,00  20 ủng hộ 

13 19-3-2012 Q.V. Huynh s-Gravenhage 136  €      50,00  20 ủng hộ 

14 19-3-2012 D.V. Nguyen Hoogvliet 170  €      30,00  

 15 20-3-2012 Tran V.N. Purmerend 37  €      30,00  

 16 20-3-2012 Nguyen Van Kha Heerhugowaard 78  €      40,00  

 17 20-3-2012 Le T.N.A. Oss 803  €      30,00  

 18 21-3-2012 Vo Thong Zwijndrecht 192  €      30,00  

 19 21-3-2012 Nguyen V.T. Hoofddorp 705  €      60,00  2 năm báo 

20 21-3-2012 Tran Thi Ky Nieuwegein 730  €      60,00  2011 + 2012 

21 21-3-2012 Nguyen Van Ba Nijmegen 375  €      60,00  2011 + 2012 

22 22-3-2012 Vo Minh Tri Nijmegen 379  €      30,00  

 23 22-3-2012 Nguyen Thanh Dung Wilnis 219  €      30,00  

 24 22-3-2012 Do Bao Long Rotterdam 182  €      30,00  

 25 22-3-2012 Doan Minh My Oosterhout 259  €    100,00  

 26 22-3-2012 Truong N.T. Drachten 473  €      30,00  

 27 23-3-2012 Do Van Bui Purmerend 33  €      50,00  

 28 26-3-2012 Hoang Phong Hilversum 662  €      30,00  

 29 26-3-2012 Nguyen H.D. Oegstgeest 737  €      30,00  

 30 26-3-2012 Chu Quang Chinh Assendeflt 600  €      50,00  

 31 27-3-2012 Nguyen Van Liem Uden 502  €      30,00  

 32 27-3-2012 Nguyen Trung Hieu Amstelveen 7  €      35,00  

 33 28-3-2012 Thai Van Tru Lelystad 442  €      30,00  

 34 28-3-2012 Nghiem Thi Nho Leiderdorp 122  €      30,00  

 35 28-3-2012 Vu T.L. 's-Gravenhage 210  €      90,00  

 36 29-3-2012 Nguyen Van Son Amstelveen 2  €      30,00  

 37 29-3-2012 Nguyen Thanh Son Nijmegen 376  €      50,00  

 38 30-3-2012 Trinh Khoa Am Tilburg 261  €      40,00  

 39 30-3-2012 Doan Van Khoa Arnhem 655  €    100,00  

 40 2-4-2012 Lam Van Lanh Maarsen 752  €    100,00  3 năm báo + 10 ủng hộ 

41 2-4-2012 Ly Thanh Gia Zwolle 433  €      30,00  

 42 2-4-2012 Ta Cam Ky Spijkenisse 177  €      30,00  

 42 3-4-2012 Nguyen Thi Thanh Huizen 10  €      30,00  

 43 3-4-2012 Nguyen V. V. Maastricht 347  €      30,00  

 44 3-4-2012 Le Huy Phach Eemnes 222  €      30,00  

 45 3-4-2012 Tran Huu Son Nieuwegein 509  €      30,00  

 46 3-4-2012 Nguyen Bergsma CJ Purmerend 30  €      30,00  

 47 4-4-2012 Tu Xuan Tan Ijsden 351  €      30,00  

 48 4-4-2012 Nguyen Van Phan Purmerend 589  €      50,00  

 49 10-4-2012 Vo Thi Kiem Minh Veenendaal 777  €      30,00  

 50 10-4-2012 Tang Hoang Hiep France 823  €      40,00  

 51 11-4-2012 Wincie Natuursteen Utrecht 

 

 €    100,00  quảng cáo VNNS248 

52 11-4-2012 Diep Tuan Khai Zutphen 722  €      30,00  
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Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2012 
Trang Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm (8 số báo) 

Trang ngoài bìa sau 
Hình màu €150 €800 

Trang trong bìa sau 
Trắng đen 100 600 

1/2 trang trong 
Trắng đen 50 300 

1/4 trang trong 
Trắng đen 25 200 

1/8 trang trong 
Trắng đen 15 150 

 

Lá thƣ toà soạn, 

Tháng 4 đến với những tia nắng ấm đầu xuân. Ðối với ngƣời Việt Nam tháng 4 là tháng in đậm nét nhất trong 
cuộc đời: tháng 4 của cuộc đổi đời, tháng 4 của những thăng trầm đất nƣớc. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 
đến nay đã 37 năm trôi qua nhƣng ta vẫn tƣởng nhƣ ngày hôm qua.  

37 năm đã đủ dài để thấy rõ đảng cộng sản và ngƣời cộng sản VN đã không làm lợi ích gì cho quê hƣơng dân 
tộc trong hơn ba thập niên qua. Trái lại họ đã hiện nguyên hình một lũ bán nƣớc cầu vinh, tham ô nhũng lạm. 
Quê hƣơng VN đang vỡ ra từng mảnh do sự bán đứng đất đai, sông núi của chính quyền cộng sản VN cho thế 
lực phƣơng Bắc, xã hộị đảo điên sa đoạ, kỷ cƣơng gia đình tan nát. Cả một dân tộc đang trầm luân, khổ ải.  

Việt Nam Nguyệt San tháng 4 trân trọng gửi đến quý bạn đọc những bài viết, những hình ảnh tô đậm nét hào 
hùng của quân dân VNCH ngay trong những giây phút nguy khó nhất nhƣng vẫn dũng cảm đem thân mình hy 
sinh cho tổ quốc.  

Số báo 249 kỳ tới với chủ đề Phật Ðản sẽ đƣợc phát hành cuối tháng 5 năm 2012, VNNS mong mỏi đón nhận 
các đóng góp của quý vị. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trƣớc ngày 12-05-2012 theo địa chỉ email sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

Trân trọng, 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khi trả tiền báo xin quí vị lƣu ý:Ghi đầy đủ , Tên ngƣời nhận báo , địa chỉ , số độc giả. 

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