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T

rong tháng 10 vừa qua, thế giới đặc biệt quan tâm tới cuộc nổi dậy
của giới trẻ Hồng Kông để đòi tự do dân chủ. Quốc Hội Trung
Quốc, ngày 31-8-2014, đã biểu quyết thể thức bầu đặc khu trưởng (chief
executive) Hồng Kông, tức người cầm đầu guồng máy cai trị đặc khu hành
chánh này. Theo nghị quyết mới, kể từ 2017, đặc khu trưởng sẽ được bầu
theo phổ thông đầu phiếu, nhưng người dân chỉ được chọn bầu một trong
số 3 ứng cử viên được một ủy ban tuyển chọn chỉ định. Ủy ban tuyển chọn
chắc chắn phải gồm toàn những người của Bắc Kinh hay thân Bắc Kinh. Như
vậy là “đảng chọn dân bầu”, dân không có quyền tự do ứng cử và bầu cử.
Chúng ta đã biết Hồng Kông được chính phủ Anh trả lại cho Trung Quốc
năm 1997 sau khi hết hạn thuê 99 năm. Trước khi trả lại, Anh Quốc đã điều
đình ráo riết với Trung Quốc về việc tôn trọng những quyền tự do căn bản của
dân Hồng Kông. Cuối cùng hai bên đã thỏa thuận cho Hồng Kông được hưởng
quy chế “một quốc gia, hai hệ thống” (one country, two systems). Điều này
có nghiã tuy Hồng Kông là một phần của Trung Quốc nhưng được giữ một hệ
thống chính trị tự do trong 50 năm, tới 2047. Nay Trung Quốc can thiệp vào nội
tình Hồng Kông qúa lộ liễu, lại tìm những biện pháp chạy vòng quanh nguyên
tắc tự do bầu cử với mục đích nắm trong tay những người cai trị Hồng Kông,
tước đoạt quyền tự do ứng cử và bầu cử của người dân ở đây. Đó là lý do trực
tiếp khiến sinh viên, học sinh, nói chung là giới trẻ, đã phát động một cuộc bãi
khóa, biểu tình phản đối và chiếm một số khu phố với ý định đấu tranh lâu dài
cho tới khi thắng lợi.
Giới trẻ Hồng Kông đã can đảm dẫn đầu cuộc đấu tranh. Họ có rất nhiều
hậu thuẫn, nhưng cũng gặp phản đối từ một số thương gia nơi họ chiếm đường
dài ngày và phải đương đầu với những phá phách của những tên côn đồ, băng
đảng do nhà cầm quyền thuê mướn. Cảnh sát cũng can thiệp trong việc giải
tán những cuộc tụ tập và tháo gỡ những vật cản, Những cuộc xô sát đã xảy ra,
gây thương tích cho một số người, trong đó có cả cảnh sát. Tuy nhiên, mức độ
xung đột không qúa lớn và không gây thiệt hại nào về nhân mạng. Sở dĩ vậy là
vì những người trẻ biết tự chế, không gây bạo động, nhà cầm quyền Bắc Kinh
và Hồng Kông cũng không dám gây ra một Thiên An Môn mới. Bắc Kinh vừa
không muốn nhượng bộ, không muốn tinh thần và hành động đấu tranh của
những người trẻ Hồng Kông sẽ lan lây sang Hoa lục, vừa không muốn làm mất
danh tiếng của Hồng Kông, một cửa ngõ kinh tế và tài chánh hàng đầu của Hoa
lục. Vì vậy họ phải tìm cách câu giờ, vuốt ve, hòa giải. Sau khi thất hứa trong
việc hẹn nói chuyện với sinh viên biểu tình, họ lại hứa sẽ mở đàm phán vào ngày
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Thứ Ba 21-10. Chúng ta hãy chờ xem. Chúng tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ nhượng
bộ trên những vấn đề căn bản, nhưng sẽ tìm giải pháp để hai bên cùng rút ra khỏi cuộc
tranh chấp một cách êm thấm và không bên nào bị mất mặt.
Điều đáng nói là tinh thần quật khởi, dám nhận trách nhiệm của giới trẻ Hồng
Kông. Họ can đảm tranh đấu cho quyền lợi của đồng bào và cho tương lai của chính
họ. Họ kiên trì đấu tranh và sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, nguy hiểm cho bản
thân và những thiệt thòi cho việc học hành và làm ăn của họ. Nghiã lớn phải đặt trên
lợi riêng. Những người trẻ không đi tiên phong, ai sẽ làm? Nhìn qua nhiều quốc gia từ
Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, đâu đâu giới trẻ cũng đóng vai trò khởi động các
cuộc đấu tranh đòi công bằng, công lý, chống áp bức và bất công. Người trẻ có nhiều
nhiệt huyết, nhiều lý tưởng, nhiều ước vọng. Ở đâu giới trẻ ù lì, hèn nhát, ích kỷ, chỉ
biết tìm lợi và thú riêng, ở đó dân sẽ lầm than, đất nước sẽ không có tương lai.
Một biến cố quan trọng khác đối với Giáo Hội Cộng Giáo trong tháng 10 là Thượng
Hội Đồng Giám Mục bàn về Gia Đình đã nhóm họp ở Vatican từ ngày 5 tới 19-102014. Hội Đồng đã có nhiều tranh cãi sôi nổi về các vấn đề gia đình có tính cách rất
thời sự: ly thân, ly dị, tái hôn, việc nhận các phép bí tích và tham gia đời sống cộng
đoàn tín hữu của những người này, đơn giản hóa việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu và trao
thêm quyền và trách nhiệm cho các giám mục địa phương trong việc giải quyết những
trường hợp này, vấn đề những người đồng tình luyến ái và chỗ đứng của họ trong Giáo
Hội cũng như quan tâm tới năng khiếu và giá trị của họ trong việc sống chung và đóng
góp cho xã hội và Giáo Hội. Một bản đúc kết thảo luận đã được Hội Đồng thông qua
và trình Đức Giáo Hoàng. Trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đã ca ngợi nỗ lực làm việc và việc phát biểu thẳng thắn, xây dựng của các vị
tham dự Thượng Hội Đồng. Ngài cho biết bản đúc kết và những đề nghị sẽ được nghiên
cứu trong vòng một năm trước khi công bố những quyết định chính thức.
Tháng 11 cũng là dịp để chúng ta tưởng nhớ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bị sát
hại cùng với bào huynh Ngô Đình Nhu ngày 2-11-1963. Tổng Thống Ngô Đình Diệm
đã có công củng cố và xây dựng miền Nam, thành lập chế độ Cộng Hòa, phát triển kinh
tế, giáo dục, định cư gần một triệu đồng bào di cư trốn chạy cộng sản. Cố Tổng Thống
đã thực hiện được những việc lớn lao giữa hoàn cảnh thù trong giặc ngoài. Trong khi
ghi ơn cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chúng ta không khơi lại mối hận thù, chỉ muốn
tìm hòa giải và rút kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai trong nỗ lực giải thể chế độ
cộng sản và xây dựng một nước Việt Nam Mới. Xin người qúa cố cầu bầu cho quê
hương và xin Thiên Chúa giúp chúng ta. ◙

Ý Cầu Nguyện
1. Cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Phanxicô
2. Cầu cho các Linh Hồn còn đang Thanh Luyện được sớm hưởng Nhan
Thánh Chúa
3. Cầu cho Linh hồn cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Quân Dân Cán
Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa Tự Do.
4. Cầu cho đồng bào đã hy sinh trên đường trốn chạy Cộng Sản Việt Nam
đi tìm Tự Do.
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Giaù Bieåu Quaûng Caùo

Dieãn Ñaøn Giaùo Daân nhaän quaûng
caùo töø khaép caùc quoác gia vaø caùc
tieåu bang. Kính mong Quyù Cô Sôû
Kinh Doanh vaø caùc Dòch Vuï tieáp
tay nuoi döôõng vaø phaùt trieån tôø baùo
cuûa ngaàn lôùp giaùo daân baèng caùch
göûi ñaêng quaûng caùo treân Nguyeät
San Dieån Ñaøn Giaùo Daân. Ñaây laø
giaù bieåu quaûng caùo cho moãi kyø:
n

Giaù Thöôøng:
1 trang bìa maøu: $300 MK
1 trang trong: $100 MK
1/2 trang trong: $50 MK

n

Giaù UÛng Hoä:
1 trang trong: $120 MK
1/2 trang trong: $60 MK

n

Giaù AÂn Nhaân: không giôùi haïn
treân giaù uûng hoä.
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
Giả. Xin ông tiếp tay chúng tôi bằng
cách quảng bá và giới thiệu thêm Độc
giả mới ngõ hầu tiếng nói của Diễn
Đàn mỗi ngày một lan rộng thêm.
ª Bà Phạm Thu Hương, CA
Cám ơn Bà đã đồng hành với Diễn
ª Ông Nguyễn Thành, UT
Đàn. Vì khuôn khổ của Hôp Thư nên
… Kính chúc toàn thể Ban Biên chỉ xin trích một tiểu đoạn trong bài
Tập bính an, mạnh khỏe trong ơn thơ Mẹ LaVang dài hai trang của Bà:
Chúa. …Góp nhiều công sức, thông … Ôi lạy Mẹ từ nhân!
tin giúp cho công việc lật đổ Việt cộng Đã từng hai thế kỷ
buôn dân bán nước càng sớm càng tốt. Phép lạ Mẹ làm nhiều vô kể
Thưa ông Thành,
Chúng con khắp chốn nay tràn về …
Công việc chống lại cái ác, cái xảo
quyệt, dối trá của chế độ CSVN, tội ª Ông Ngô Jame Tường, LA
buôn dân bán nước cùng thái độ hèn
… Tôi xin lỗi vì chậm trễ thanh
với giặc, ác với dân của nhà cầm quyền toán tiền báo. Nay tôi xin thanh toán
độc tài toàn trị, là bổn phận chung của năm 2014 và xin gia hạn thêm 2 năm
mỗi con dân Việt dù ở trong nước hay nữa…
đang lưu lạc khắp bốn phương trời.
Cầu chúc Quý vị trong Ban Điều
Lòng khao khát cho Quê hương Việt hành luôn được bình an, khỏe mạnh,
Nam có sớm thoát ách CS tham tàn khôn ngoan, thánh thiện để phục vụ
cũng là ước vọng chung của chúng ta. Chúa qua ngành Truyền Thông …
ª Ông Nguyễn Ngọc Lập, PA
… Xin chân thành cám ơn
Nhóm Chủ Trương, Ban Biên Tập,
luôn kiên trì và vững vàng trong
Chủ trương và Mục đích đã đề ra
để giúp cho tờ Báo mỗi ngày một
đặc sắc từ Hình thức đến Nội dung.
Nguyện chúc Quý vị luôn an
lành và luôn kiên trì nói lên tiếng
nói trung thực của người Giáo
dân trong môi trường xã hội đầy
hỗn loạn và biến động hôm nay…
Thưa ông Lập
Cám ơn những chia sẻ và những
lời cầu chúc của ông đến từ Pensivalia.
Diễn Đàn đã kiên vững trong chủ
trương và lập trường trong suốt 15
năm qua. Được như vậy cũng nhờ vào
lòng thương yêu, tin cậy của Quý Độc

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển
cầu của Mẹ la Vang và các Thánh
Tử Đạo Việt Nam ban muôn vàn
Hồng ân cho Quý vị và gia đình …
Tôi luôn nhớ cầu nguyện cho Quý
vị trong Thánh Lễ hàng ngày để Quý
vị luôn can đảm, trung tín trong ơn
gọi phục vụ Chúa qua ngòi viết …
Thưa ông Tường
Chân thành cám ơn những lời cầu
chúc cùng những lời kinh nguyện
hằng ngày của ông dành cho Diễn
Đàn. Đó là những đóng góp và nâng
đỡ cao quý nhất mà Diễn Đàn mong
nhận được từ Quý Độc Giả để sứ vụ
Truyền Thông của chúng ta được
“thể hiện dưới đất cũng như trên
trời”. Cám ơn ông đã tin cậy Diễn
Đàn mà gửi một lần 3 năm tiền lệ
phí. Tòa soạn luôn gửi báo đều đặn
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

cho Đọc Giả, dù có những trường
hợp chận trễ đóng lệ phí, để quý vị
có các số báo liên tục hàng tháng.
ª Ông Nguyễn Vân, CA
… Xin có lời thăm hỏi đến
quý Nguyệt San và lời kính chúc
an mạnh và thăng tiến … Mong
sao quý báo ngày càng phát triển
và vững mạnh. Đó cũng là điều
cầu chúc chân thành gửi đến quý
báo… Nhân tiện xin gửi quý báo
vài vần thơ để quý vị túy tiện.
Thưa ông Vân
Chân thành cám ơn những chia
sẻ chân tình của ông. Diễn Đàn
chỉ vững mạnh và phát triển nếu
được Độc giả thương mến, nhiệt
tình ủng hộ bằn cách mỗi người
quảng bá và giới thiệu thêm Độc
giả mới. Về phần Tòa báo, chúng
tôi nguyện dốc toàn lực để không
phụ lòng tin cậy của Quý Độc giả.
Xin đăng mấy vần thơ của ông
tặng Chú Thím Út. Hy vọng ông bà
Nguyễn Trọng Tư cũng được đọc:

Mừng Hôn Phối 40 Năm
• Kính tặng Chú Thím Út
Bốn chục năm qua đã chung đường
Sánh vai xây đắp tình mến thương
Hương thơm cao ngất đời nhân ngãi
Tỏa sáng rạng ngời ân nghĩa chương
Trần Thi Vũ

NHẮN TIN
ª Ông Michael Trần, CA
Cám ơn những lời cầu chúc
của ông. Xin ông giới thiệu cho
độc giả mới.
ª BS. Lê Minh Tiến, Canada
Tòa Soạn đã gửi thư riêng đến
ông bà.
ª Ông Nguyễn Tuật, OH
Mong nhận dược thư nhắc nhở
của ông vào tháng 2 sang năm
BS. Trần Việt Cường, CA
Cám ơn lòng quảng đại của
ông bà luôn nhớ hỗ trợ cho Diễn
Đàn.
ª Ông Nguyễn Văn Sửu, MD
Tòa Soạn đã nhận hai năm lệ
phí và đã đổi địa chỉ mới cho ông

ª Ông Lê Tiến, CO
Cám ơn ông đã giới thiệu và
mua tặng độc giả mới.
ª Ông Nguyễn Trung Chính, CA
Cám ơn ông đã thông báo tin
tức về bà Hồng.
ª Ông Vũ Thiện Chí, NE
Tòa Soạn đã nhận hai năm lệ
phí. Xin ông an tâm Tòa Soạn gửi
báo đều đặn cho ông
ª Ông Trần Cung, KS
Cám ơn những lời cầu chúc của
Ông. Mong ông tiếp tục gới thiệu
cho nhiều người biết và đọc Diễn
Đàn Giáo Dân.
ª Ông Trần Công Hoan, NE
Cám ơn ông đã trả trước hai
năm lệ phí cùng những lời cầu
chúc tốt lành.
ª Ông Đỗ Xuân Triều, CA
Tòa soạn bắt đầu gửi báo đến
địa chỉ mới cho ông.
ª Ông Phan Khánh Phương,
Calgary, Canada
Chúng tôi đã nhận được lệ phí
mua báo 3 năm của ông. Xin cám ơn
sự tín nhiệm và rộng rãi của ông.◙
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Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam
Chuùng Toâi Chuû Tröông:
l
l
l
l
l
l

Toân troïng Söï Thaät nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daäy: “Söï Thaät seõ giaûi thoaùt anh em.”
Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.
Khoâng chæ trích caù nhaân khi nhöõng haønh vi ngoân ngöõ cuûa caù nhaân khoâng phöông haïi tôùi quyeàn
lôïi chung cuûa Giaùo Hoäi, Xaõ hoäi vaø Daân Toäc.
Noùi thay cho nhöõng ñoàng baøo, ñoàng ñaïo khoâng coù tieáng noùi treân Queâ Höông trong noã löïc
tranh ñaáu cho töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø nhaân phaåm Vieät Nam.
Goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, nhaân aùi döôùi aùnh saùng soi daãn cuûa Tin Möøng
Chuùa Kitoâ.
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân goùp phaàn trình baày caùc söï kieän vaø daønh quyeàn xem xeùt, phaùn ñoaùn
vaø phaûn aûnh cho ñoäc giaû.
Do Chuû Tröông Treân Ñaây:

l
l

Chuùng toâi daønh quyeàn toái haäu trong vieäc hieäu ñính, ruùt goïn hay töø choái khoâng ñaêng taûi nhöõng
baøi vôû khoâng phuø hôïp vôùi chuû tröông treân ñaây göûi cho Dieãn Ñaøn Giaùo Daân. Mong quyù vò
thoâng caûm.
Taát caû nhöõng thieáu soùt, coù theå coù, ñeàu ra ngoaøi yù muoán cuûa nhoùm Chuû Tröông.
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Hàng chục ngàn người trẻ
Hồng Kông xuống đường

đòi
dân
chủ
gọi dỡ bỏ các chướng ngại vật.

H

àng chục ngàn người Hồng
Kông tiếp tục tập họp
tại trung tâm đặc khu hành chính
Hong Kong nhằm thúc đẩy yêu cầu
dân chủ, một ngày sau khi chính
quyền hủy đàm phán với sinh viên.
Người Hong Kong hôm Thứ
Bảy 10-10, vẫy điện thoại di động
khi chặn con đường chính ngoài
trụ sở chính quyền, trong cuộc biểu
tình đòi dân chủ. Chỉ trong vài giờ,
số người biểu tình đã tăng lên hơn
10.000 người.
Cuộc biểu tình đường phố
bước sang ngày thứ 13, và lãnh
đạo biểu tình kêu gọi người ủng
hộ bắt đầu đổ ra đường từ 19h30
nhằm phản đối việc chính quyền
hủy cuộc đàm phán đáng lẽ sẽ diễn
ra chiều hôm trước.

quyền Hong Kong hủy với lý do
người biểu tình đang phá hoại đối
thoại, lấy việc phong tỏa thành phố
để mặc cả, bà Carrie Lam, Chánh
Văn phòng đại diện cho chính
quyền trong cuộc đối thoại, cho
biết.

Người biểu tình từng ngăn các
công chức đi làm vào ngày 3/10
bằng cách chặn đường tới tòa nhà
chính quyền, nhưng tuần này đã
mở đường trở lại.

Người biểu tình được trang bị
đầy đủ với những trạm cung cấp
các nhu yếu phẩm. Họ cũng có cả
Đồ chống hơi cay từng được
nhà tắm cơ động và lều để ngủ.
người biểu tình sử dụng nằm trên
Cô gái đắp chăn ngủ ngay bên
chiếc ô vàng, một biểu tượng của
phong trào, khi người biểu tình lề đường. Các lãnh đạo biểu tình
tiếp tục chặn các con phố xung hy vọng đám đông sẽ lại tăng lên
quanh tòa nhà chính quyền. “Nếu hàng chục nghìn vào cuối tuần này
chính quyền tiếp tục từ chối gặp để buộc chính quyền ngồi vào bàn
mặt, một trong những lựa chọn đàm phán. ◙
là chặn tòa nhà chính quyền một
lần nữa”, Alex Chow, Tổng thư ký
ª Trọng Giáp (Ảnh: Reuters)
Liên đoàn Sinh viên Hong Kong,
chiều qua nói tại
một cuộc họp báo.

Người biểu tình
trong phong trào
“Occupy Central”
sau đó dựng lều bạt
ngủ qua đêm giữa
đường, chứng tỏ họ
Một cô gái chắp tay trong đám sẵn sàng biểu tình
đông người biểu tình đòi dân chủ. lâu dài, bất chấp
Những cuộc đàm phán bị chính việc cảnh sát kêu
Joshua Wong, lãnh đạo phong
trào, phát biểu khi người biểu tình
chặn con phố chính dẫn tới quận
tài chính Central, ngoài trụ sở
chính quyền.
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"Đức Cựu Hồng Y Tổng Giám Mục Hồng Kông Trần
Nhật Quân xuống đường biểu tình với giới trẻ".
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Lãnh đạo Hongkong khẳng định Bắc Kinh
sẽ không rút lại lập trường về bầu cử
VRNs (18.10.2014)–

Cuộc biểu tình đòi tự do bầu cử
đã
gần
bước sang tuần thứ ba, với
ờ South China Morning
Post cho biết, Đặc khu hàng chục nghìn người đã xuống
trưởng Hồng Kông hôm 16/10 đường vào giai đoạn đầu tuy nhiên
đã bày tỏ hy vọng rằng, các cuộc con số giảm đi trong những ngày
đàm phán giữa các quan chức cấp gần đây.
cao và lãnh đạo sinh viên có thể
Ông Lương Chấn Anh cho biết,
bắt đầu vào tuần tới, trong một nỗ các cuộc đàm phán với các sinh
lực nhằm giải quyết bế tắc chính viên “phải dựa trên Luật cơ bản và
trị đã làm tê liệt
nhiều phần của
Hồng Kông và gây
chia rẽ cộng đồng.

T

Tuy nhiên ông
Lương Chấn Anh
một lần nữa bác
bỏ khả năng Bắc
Kinh sẽ rút lại lập
trường về hình
thức cuộc bầu cử
Đặc khu trưởng sẽ
diễn ra tại Hồng
Kông vào năm
2017.
Trước
đó,
Trung Quốc nói họ sẽ cho phép
người dân Hồng Kông bầu cử trực
tiếp vào năm 2017, tuy nhiên các
cử tri chỉ có thể lựa chọn lãnh đạo
từ một danh sách các ứng cử viên
được duyệt trước, mà theo Reuters
các ứng cử viên này phải là những
người ‘yêu nước’.

bảy cảnh sát bị cáo buộc đã đánh
thành viên Đảng Civic tên Ken
Tsang Kin-chiu hồi đầu ngày thứ
Tư, đã bị thôi việc.
Hãng tin BBC cho biết, khoảng
800 cảnh sát chống bạo động hôm
thứ Sáu đã đến Mong Kok để tháo
dỡ các rào chắn và lều của người
biểu tình đã chặn con đường trong
hơn hai tuần.
Alex Chow
Yo n g - k a n g ,
thuộc Liên đoàn
sinh viên, cho
biết nhóm đã sẵn
sàng để tiếp tục
đối thoại.

Tuy
nhiên
Chow nói rằng,
thật ‘vô lý’ nếu
yêu cầu người
biểu tình trở về
nhà trước khi các
cuộc đàm phán
kết thúc. “Nếu
quyết định của Uỷ ban thường vụ
ông
[Lương]
vừa
đề nghị đàm phán
Quốc hội nhân dân toàn quốc.”
vừa đồng thời ra lệnh cho cảnh sát
Ông nói thêm: “Không phải là không sử dụng bạo lực như những
vấn đề thỏa hiệp hay không. Chúng ngày gần đây, người dân mới biết
tôi không thể biến một cái gì đó bất ông ta chân thành thế nào.”
hợp pháp thành hợp pháp.”
Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch
Lời bình luận của ông Lương ước tính, các cuộc biểu tình đã gây
Chấn Anh được đưa ra, giữa lúc thiệt hại 105 triệu đô la Hồng Kông
mỗi ngày cho nền kinh tế.◙

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
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Vieát Töø
CANADA
Mặc Giao
TUỔI TRẺ HỒNG KÔNG DÁM
NỔI LOẠN VÌ TƯƠNG LAI

Đ

ất nước nào không có
tuổi trẻ dám nổi loạn thì
đất nước đó sẽ không có tương
lai. Tôi đã đọc câu này lâu lắm từ
một bài bình luận trên một tờ báo
Pháp. Lúc đó vào năm 1968, sinh
viên Pháp ào ạt xuống đường để
chống đối một xã hội với những
trật tự cũ, tranh đấu cho một cái
gì rất mơ hồ và cho một mục tiêu
không rõ rệt. Thế nhưng biến cố

“Mai 1968” đã làm rúng động
chính giới Pháp, thay đổi phần nào
xã hội Pháp. Tổng Thống Charles
De Gaulle, một anh hùng của Pháp
trong thế chiến thứ hai, phải kiểm
chứng lại uy tín của mình trước
quốc dân bằng cách tổ chức một
cuộc trưng cầu dân ý về cải tổ hành
chánh địa phương, với lời hứa
trước sẽ rút lui nếu đề nghị của ông
không được đa số cử tri Pháp đồng

Tuổi trẻ Hồng Kông xuống đường đòi tự do dân chủ, tháng 10-2014
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ý. Ông đã giữ lời hứa, đã từ chức
tổng thống và rút ngay về căn nhà
riêng ở một vùng quê khi kết qủa
cuộc trưng cầu dân ý bất lợi cho
ông được công bố. Từ cuộc nổi
loạn 1968 này, tiếng nói của tuổi
trẻ Pháp được quan tâm nhiều hơn,
các nghiệp đoàn lao đông đòi được
nhiều quyền lợi hơn cho công nhân.
Chúng ta thấy những cuộc xuống
đường tranh đấu của tuổi trẻ xảy
ra ở khắp nơi, Hoa Kỳ với phong
trào chống chiến tranh Việt Nam,
Trung Quốc với vụ Thiên An Môn,
Đại Hàn và các nước Đông Âu với
việc đòi tự do dân chủ, Tunisia,
Libya, Ai Cập... với cách mạng
Hoa Nhài. Bây giờ tới Hồng Kông.
Những cuộc đấu tranh của
người trẻ có khi nhắm mục tiêu
không chính xác, và thường bị
than phiền là gây xáo trộn đời
sống bình thường của người dân,
nhưng những cuộc nổi loạn đấu
tranh này luôn biểu lộ một lý
tưởng, một khát vọng muốn thay
đổi, muốn cải tiến xã hội cho tốt
đẹp hơn. Tuổi trẻ nhiều mộng
tưởng, không chấp nhận bất công,
dối trá, nhiều máu nóng, lại chưa
có nhiều sở hữu để sợ mất, nên
khi thấy chuyện bất bằng là phản
ứng ngay. Họ không có tham vọng
quyền hành cá nhân. Họ chỉ muốn
phá vỡ cái cũ và để những người
có trách nhiệm phải dựng cái mới
hay sửa chữa những sai lầm. Chỉ
những chế độ độc tài hay cộng sản
mới nỗ lực đoàn ngũ hóa và uốn
nắn giới trẻ trở thành “những cháu
ngoan quàng khăn đỏ”, không biết
phản đối, không nghĩ đến tương
lai, không màng đến quyền lợi
của đất nước, chỉ biết có lãnh tụ,
đảng, tiền và ăn chơi sa đọa. May
thay, tuổi trẻ Hồng Kông không đi
theo con đường ấy. Họ phải xóa
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bỏ bóng ma của Bác Mao luôn
Đứng đầu cuộc xuống đường
lởn vởn trong cuộc sống của họ. tranh đấu là một sinh viên trẻ,
Sinh viên, học sinh Hồng Kông Hoàng Chí Phong (Joshua Wong
bắt đầu bãi khóa và tham gia các Chi-Fong), mới 17 tuổi khi cuộc
cuộc biểu tình từ ngày 22-9-2014. biểu tình bùng nổ hôm 22 tháng 9,
Hàng chục ngàn, nếu không nói trước ngày sinh nhật 18 tuổi của
hàng trăm ngàn người chiếm cứ anh 21 ngày. Anh sinh ngày 13mặt đường ở ba địa điểm, quan 10-1996, một năm trước khi Hồng
trọng nhất là khu hành chánh và Kông được Anh quốc trao trả cho
thương mại. Họ biểu tình, hô khẩu Bắc Kinh. Hoàng Chí Phong dáng
hiệu, trưng biển ngữ đòi dân chủ, người non trẻ, mặt mũi trông còn
đòi tôn trọng quyền tự do ứng cử ngây thơ như một học sinh trung
và bầu cử. Họ dựng lều, ăn nằm tại học, nhưng nói năng mạch lạc, có
chỗ với ý định tranh đấu lâu dài. lý sự, dễ lôi kéo đám đông. Đúng
Họ dùng dù cá nhân để che mưa là tài không đợi tuổi và tác phong
nắng. Vì thế cuộc nổi dậy này được lãnh đạo đã xuất hiện rất sớm nơi
báo chí mệnh danh là “cuộc các người trẻ này. Khi còn học trung
mạng dù” ( Umbrella Revolution). học, anh đã phát động phong trào
Khôntg có một đảng chính trị hay phản đối việc bắt học sinh Hồng
một lãnh tụ chính trị nào đứng sau Kông phải dùng sách giáo khoa về
lưng cuộc đấu tranh. Nhưng dĩ lịch sử do Trung Quốc cung cấp.
nhiên phải có hậu thuẫn. Hậu thuẫn Cuộc tranh đấu đầu đời của anh đã
trước tiên là các tổ chức sinh viên thành công.
thuộc các trường đại học và cao
đẳng Hồng Kông. Hậu thuẫn thứ
nhì là những người cung cấp hậu
cần. Họ đã cấp ngân khoản mua
thức ăn, thức uống, phương tiện
liên lạc, giúp sinh viên lập những
trạm nghỉ, thông tin, sạc điện máy
điện thoại và laptops. Đứng đầu
danh sách những người hậu thuẫn
này là một nhà tài phiệt nổi tiếng
trong ngành báo chí và truyền
thông ở Hồng Kông. Hậu thuẫn thứ
ba ít ai ngờ là hàng ngũ Công Giáo
địa phương. Đức cựu Hồng Y Trần
Nhật Quân đã vác thánh giá đi biểu
tình với sinh viên. Linh Mục Châu
Diệu Minh, một nhà tranh đấu nổi
tiếng cho nhân quyền, cũng luôn
luôn có mặt với sinh viên. Người
ta nói rằng chính những thành phần
Công Giáo đã lo việc tiếp tế, phân
phối thực phẩm cho những người
biểu tình và lo cấp cứu, di chuyển
những người bị thương.
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Nguyên nhân nào đã đưa đến
cuộc tranh đấu của giới trẻ Hồng
Kông? Hồng Kông được Trung
Hoa thỏa thuận cho Anh Quốc thuê
trong thời hạn 99 năm, chấm dứt
vào năm 1997. Dưới sự cai trị của
người Anh, những quyền tự do dân
chủ không được quan tâm, nhưng
dân Hồng Kông đã quen sống với
nguyên tắc thượng tôn luật pháp và
không bị ức hiếp bất công. Trước
khi Hồng Kông được giao lại cho
Trung Quốc ngàý 1-7-1997, Anh
Quốc đã phải điều đình gay go với
Trung Quốc để bảo đảm những
quyền căn bản cho dân Hồng Kông,
trong đó có quyền phổ thông đầu
phiếu. Cuối cùng hai bên đã thỏa
thuận nguyên tắc “một quốc gia,
hai hệ thống” (one country, two
systems), có nghiã Hồng Kông sẽ
được hưởng một chế độ tự do và
dân chủ khác với Hoa lục trong
vòng 50 năm, ít nhất tới năm 2047.

Tuy nhiên việc bầu cử các đại diện
hành pháp và lập pháp chỉ được
nói tới một cách tổng quát, tức
tôn trọng sự chọn lựa của người
dân, không ấn định những chi tiết
về cách thức bầu cử. Sau khi việc
cai trị của người Anh chấm dứt,
dân Hồng Kông chỉ được bầu một
phần đại diện trong viện lập pháp,
phần lớn còn lại do Bắc Kinh chỉ
định. Đặc Khu Trưởng (Chief
Executive), tức người đứng đầu cơ
quan hành pháp, được bầu lên do
một cử tri đoàn 1,200 người. Đã có
3 người kế tiếp nhau được bầu theo
thể thức này. Người thứ ba đương
nhiệm là ông Lương Chấn Anh
(Leung Chun-Yin).
Nguyên nhân gần là Quốc Hội
Trung Quốc đã biểu quyết ngàỳ
31-8-2014 một quyết định về việc
bầu đặc khu trưởng và viện lập
pháp Hồng Kông, theo đó, từ năm
2017, thời điểm chấm dứt nhiệm
kỳ của đương kim Đặc Khu Trưởng
Lâm Chấn Anh, việc bầu đặc khu
trưởng sẽ theo thể thức phổ thông
đầu phiếu, nhưng dân chỉ được
bầu một trong số 3 ứng cử viên do
một ủy ban đề cử chọn trước. Ủy
ban đề cử lại gồm những người do
Bắc Kinh chỉ định. Như vậy đúng
là thể thức “đảng cử dân bầu” của
các chế độ cộng sản. Vì thế giới trẻ
mới phẫn nộ và mở cuộc đấu tranh
đòi dân chủ và quyền tự do ứng cử
và bầu cử.
Tính cho tới khi chúng tôi viết
những giòng này, ngày 21-10-2014,
cuộc đấu tranh của giới trẻ Hồng
Kông đã kéo dài 29 ngày (hơn 4
tuần lễ). Phải nhận là những người
trẻ rất kiên trì và đấu tranh bất bạo
động, không phá phách, không
nhục mạ. Chính quyền Hồng Kông
cũng kiên nhẫn, tự chế, không đàn
áp một cách dã man. Những cuộc
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

đụng độ có xảy ra, có máu đổ nhưng
không có thịt rơi và không làm chết
người. Chính quyền hy vọng rằng
những người tham gia biểu tình sẽ
“hát lâu chầu mỏi”, lửa hăng say
sẽ tàn dần và phong trào sẽ tự xẹp.
Họ cũng chơi đòn cân não bằng
cách xúi dục những nhà buôn và
những tài xế taxi gây sự với những
người biểu tình, tố cáo cuộc xuống
đường lâu ngày làm thiệt hại cho
việc buôn bán và làm mất khách
của họ. Chính quyền cũng thuê
côn đồ và các băng đảng đến phá
rối và gây sự. Để đáp lại, sinh viên
đã phản ứng một cách lịch sự bằng
những lời giải thích và không đáp
trả bằng bạo động. Trung Quốc có
một đơn vị quân đội đóng ở ngài
thành phố Hồng Kông, mục đích
là để bảo vệ lãnh thỗ. Bắc Kinh
không dám dùng đơn vị này để
đàn áp giới trẻ biểu tình, vì không
muốn tạo ra một Thiên An Môn
thứ hai. Cảnh sát Hồng Kông cũng
là những người Hồng Kông, nhiều
người được huấn luyện từ thời
người Anh cai tri. Họ không giống
như những công an cộng sản. Vì
vậy người ta tin rằng sẽ không có
những cuộc xô sát đẫm máu.

hứa sẽ gặp các đại diện sinh viên
để đàm phán. Nhưng đến giờ chót,
họ tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp gỡ
dự trù. Sinh viên lại gia tăng việc
xuống đường, và những cuộc đụng
độ với cảnh sát lại xảy ra ở khu
buôn bán Mong Kok ngày 18-10,
khiến một số người bị thương,
trong đó có cả cảnh sát. Trước phản
ứng mạnh mẽ của những người trẻ
biểu tình, Đặc Khu Trưởng Lương
Chấn Anh phải hứa mở lại cuộc
điều đình với sinh viên vào ngày
Thứ Ba 21-10. Chúng ta chờ xem
kết qủa ra sao.

Có điều chắc chắn là ông Lương
Chấn Anh phải hành động theo chỉ
thị của Bắc Kinh. Dù không muốn
thẳng tay đàn áp trong lúc này, Bắc
Kinh cũng không thể nhượng bộ
trước những yêu sách của giới trẻ
biểu tình. Những người lãnh đạo
già, đầy tự ái và kiêu căng ở Chung
Nam Hải không chịu “mất mặt”
vì những đòi hỏi của đám trẻ, dù
những đòi hỏi đó hợp lý. Điều quan
trọng hơn là Bắc Kinh e sợ những
gì xảy ra ở Hồng Kông có thể lan
lây sang Hoa lục, và những gì họ
nhượng bộ ở Hồng Kông sẽ tạo cớ
và nguồn cảm hứng đấu tranh cho
Chính quyền Kồng Kông đã giới trẻ Hoa Lục. Một mặt phải giữ
lập trường như
thế, nhưng mặt
khác, Bắc Kinh
cũng muốn giữ
một Hồng Kông
với danh tiếng
tốt để được thế
giới nhìn nơi
này là một trung
tâm thương mại
và tài chánh tự
do, tuân thủ luật
chơi quốc tế,
để Hồng Kông
Đương đầu giữa cảnh sát và sinh viên
luôn luôn là một
SOÁ 156 THAÙNG 11-2014

cửa vào và một cửa ra quan trọng
bậc nhất cho nền kinh tế Trung
Quốc. Chính phủ trung ương ở Bắc
Kinh cũng rơi vào cảnh tiến thoái
lưỡng nan.
Về phần Đặc Khu Trưởng
Lương Chấn Anh, ông là một đại
thương gia 60 tuổi, có thái độ thần
phục Bắc Kinh một cách trung
thành. Ông đã áp dụng những biện
pháp xiết chặt hàng ngũ đối lập
và đấu tranh cho dân chủ. Giới tài
phiệt cũng không ưa ông vì ông có
dính vào một vụ tai tiếng liên quan
đến việc nâng cấp những đơn vị
gia cư. Họ cũng chê ông không biết
cách giải quyết cuộc khủng hoảng
hiện tại, khiến cho danh tiếng của
Hồng Kông bị thiệt hại. Chính
quyền trung ương Trung Quốc tuy
bênh ông nhưng cũng phải nghĩ tới
việc kiếm người thay thế ông vào
năm 2017. Mộng tiếp tục giữ ghế
đặc khu trưởng của ông khó thành
vì ông không được nhiều người
ủng hộ. Một trong những đòi hỏi
của sinh viên là Lương Chấn Anh
phải từ chức.
Lập trường của Bắc Kinh và
ông Lương Chán Anh so với lập
trường của giới trẻ tranh đấu khác
nhau như nước với lửa, khó có thể
dung hòa. Những cuộc đàm phán
chỉ là một hình thức hạ nhiệt và
tìm cách giải quyết cuộc khủng
hoảng trong danh dự để không bên
nào bị mất mặt. Phe cầm quyền có
thể chấ p nhận một số nhượng bộ
về hình thức. Còn về những đòi
hỏi căn bản, họ sẽ hứa hẹn cứu xét
sau.Phía những người trẻ, mục tiêu
đương nhiên của họ là đấu tranh
đến thắng lợi, nghiã là những đòi
hỏi của họ phải được thỏa mãn.
Nhưng họ cũng phải hiểu rằng khi
(xem tiếp trang 12)
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Nhiều ngàn người
biểu tình vẫn tập
trung ở Hong Kong
sau khi không có
đàm phán

N

hiều ngàn người biểu tình
tranh đấu đòi dân chủ ở
Hong Kong hôm thứ sáu 10/10 đã
tụ tập trở lại ở trung tâm thành phố,
sau khi nhà cầm quyền từ chối đối
thoại với đại diện các sinh viên.

đã kêu gọi phải giải tỏa các thông Kong, bà Carrie Lam cho hay sở
lộ chính của thành phố.
dĩ cuộc đối thoại bị hủy bỏ vì ‘yêu
Cảnh sát loan báo họ sẽ ‘có cầu phổ thông đầu phiếu đã phản
hành động thích hợp’ để đối phó lại các nguyên tắc luật pháp của
với tình hình, nhưng không cho Hong Kong’ và lời lên tiếng kích
biết khi nào và bằng cách nào. động làm mất trật tự thành phố của
Người biểu tình ủng hộ dân Wong Lai-wa, 23 tuổi, cho hay: sinh viên.
chủ tranh luận với một người đàn “Tôi sẽ tham gia tranh đấu, dù lẽ
Trung Quốc đã lên tiếng kết án
ông (giữa) khi người này đi ra từ ra tôi phải quay lại trường học”
Quốc Hội Hoa Kỳ đã ra tuyên bố
văn phòng trụ sở chính phủ ở Hồng
Lần này các sinh viên đã dự ‘sai trái’ khi bày tỏ lập trường ủng
Kông. Photo Courtesy:REUTERS
trữ đầy đủ lương thực và nước hộ cuộc đấu tranh vì dân chủ của
/ Carlos Barria
uống như mì khô, bánh ngọt cho dân chúng Hong Kong. Bắc Kinh
Cali Today News - Sau 2 tuần cuộc biểu tình có thể kéo dài. Dù xem đây là ‘hành động tấn công’
tranh đấu không có kết quả, nhiều cuộc tranh đấu có vẻ bị khựng lại, Trung Quốc từ Washington. ◙
sinh viên đã vác lều quay lại hiện song nhiều sinh viên cho biết họ
trường biểu tình, cho thấy quyết quyết tâm không bỏ cuộc.
tâm kéo dài đối đầu từ phía sinh
Đại diện chính quyền Hong
viên, mặc dù cảnh sát Hong Kong

 Đào Nguyên (Reuters)

tranh của giới trẻ Hồng Kông đã
làm chế độ cộng sản Trung Hoa
(tiếp theo trang 11)
rúng động và mất uy tín với thế
giới. Đối với những người trẻ, cuộc
chưa thể đạt chiến thắng trong một tranh đấu chưa chấm dứt. Andrew
khoảng thời gia nào đó, họ phải Leung, 25 tuổi, chuyên viên phòng
tạm rút lui để bảo toàn lực lượng, thí nghiệm, đã tham gia cuộc biểu
bảo toàn danh tiếng và giữ cho tình 5 ngày đêm tại khu Caseway
ngọn lửa đấu tranh tiếp tục cháy, District, được chủ cho phép nghỉ
chờ một cơ hội khác.
làm để đi biểu tình, đã phát biểu:
Dù chưa thành công, cuộc đấu “Chúng tôi không chỉ nói về tự do
và dân chủ, nhưng chúng tôi đang

hành động để đòi tự do dân chủ.
Mỗi đêm, khi nghĩ đến điều này, tôi
gần như muốn khóc”. (Tuần báo
Maclean’s, Canada, 20-10-2014).

Viết từ Canada
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Có bao nhiêu người trẻ Việt
Nam biết nghĩ và làm như Andrew
Leung? ◙
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Người làm rung chuyển
Bắc Kinh:

Hoàng Chí Phong
(Joshua Wong Chi-Fong)

T

rong 2 ngày cuối tháng 9
và những ngày đầu tháng
10-2014 một biến cố lớn làm
lu mờ những tin tức nóng bỏng
nhất thế giới. Đó là cuộc xuống
đường rầm rộ của Liên Đoàn
Sinh viên, Phong trào Chiếm
Lĩnh Trung Hoàn và Phong trào
Học Dân Tư Triều (Scholarism)
do hai người sinh viên còn rất trẻ
Hoàng Chí Phong và một người
nữa là Linh Mục Chu lãnh đạo.

Hồng Kông và Thủ tướng Triệu Tử
Dương củaTrung Hoa vào ngày 1912–1984, hai nước đã thỏa thuận
sau 50 năm, dân chúng Hồng Kông
được theo chế độ Tư bản, được tự
do làm ăn và hưởng các quyền tự
do dân chủ pháp trị. Trung Quốc
cũng hứa hẹn thành phố này sẽ
được áp dụng phương châm “Nhất
quốc lưỡng chế” (một nước hai thể
chế) do Chủ Tịch Đặng Tiểu Bình
lúc đó khởi xướng. Hồng Kông mà
họ gọi là Đặc Khu hành chánh do
Hoàng Chí Phong (Joshua
một Đặc Khu Trưởng được dân
Wong Chi-Fong) sanh ngày 13
chúng bầu lên, theo lối phổ thông
– 10 –1996 trong một gia đình
đầu phiếu điều hành.
trung lưu ở Hồng Kông, lúc còn
Đặc Khu Trưởng Hồng Kông
nhỏ chừng 6, 7 tuổi, anh thường
được cha dắt đi thăm những người hiện nay là Lương Chấn Anh mà
nghèo khó thiếu ăn theo lời răn dạy Phong trào “Cách mạng Dù” đòi
trong kinh thánh, vì gia đình anh hỏi ông phải từ chức, vì Lương
Chấn Anh là người do đảng Cộng
theo đạo Công giáo.
sản Trung Quốc ủng hộ.
Chỉ một năm sau (1997) ngày
Theo bản qui định giữa Thủ
Phong sanh ra, là ngày ký kết có
hiệu lực giao trả Hồng Kông, thành tướng Thatcher và Triệu Tử Dương
phố cảng nổi tiếng và là trung tâm thì đến năm 2017 Hồng Kông sẽ
tài chánh thương mại quan trọng bầu lại Đặc Khu Trưởng.
vào hàng đầu thế giới này cho
Vào tháng 8-2014 vừa qua,
Trung Quốc.
chính quyền Trung cộng ra thông

chính quyền trung ương đề cử,
nghĩa là “đảng cử dân bầu” như
kiểu ở lục địa Trung Hoa hay kiểu
bầu cử “dân chủ“ đang được áp
dụng ở Việt Nam hiện nay (cái thứ
dân chủ trá hình ‘chó chết’ theo
kiểu Cộng sản như nhiều người
vẫn gọi!). Do đó mà có cuộc cách
mạng xuống đường của Phong trào
Sinh viên học sinh, đòi chính quyền
Hoa Lục phải tôn trọng quyền tự
do bầu cử thực sự như họ đã ký kết
trước khi được Anh Quốc trao trả.
Phong trào “Cách Mạng Dù”
dấy lên với một khí thế dũng mạnh,
bất khuất nhưng không bạo động,
làm cả Thế giới Tự do ngạc nhiên,
khâm phục. Làn sóng người ùn ùn
mỗi ngày tham gia một đông đã
làm tê liệt sinh hoạt cả thành phố
trong mấy ngày cuối tháng 9 như
chúng ta đều biết.

Bắt đầu từ ngày 28 , 29 – 9
cả hàng ngàn người xuống đường
biểu tình làm tắc nghẽn lưu thông.
Theo tin tức từ internet và các
phương tiện thông tin thì các trạm
xe buýt, xe điện ngầm, các máy rút
tiền của các ngân hàng đều ngưng
Theo bản tuyên bố chung giữa báo, dân Hồng Kông được tự do
hoạt động, các nhà hàng đóng cửa,
bà Thủ tướng Margaret Thatcher phổ thông đầu phiếu, nhưng chỉ
các trường học bãi khóa các công
của Vương quốc Anh đã thuê mướn được bầu những ứng cử viên do
sở cũng không thể hoạt động bình
SOÁ 156 THAÙNG 11-2014
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thường. Vào ngày 1 – 10 cả rừng
người biểu tình giơ cao tay vẫy
điện thoại di động của mình đòi
hỏi nhà cầm quyền thực thi quyền
dân chủ của người dân. Kể từ đêm
Chủ nhật 29 – 9 khi cuộc ‘cách
mạng lên cơn sốt‘, những hình ảnh
đàn áp của cảnh sát Hồng Kông
đang xịt hơi cay đã được truyền tải
trên internet phát tán đi khắp thế
giới, đã đánh động hàng ngàn sinh
viên học sinh và dân chúng còn
ở nhà chưa tham gia phong trào
cách mạng , như được tiếp thêm
bầu máu nóng họ đã nô nức xuống
đường đến tập trung trong khu vực
tòa hành chánh để ủng hộ và tham
gia phong trào.

rúng động lo sợ. Để chống lại cuộc
đàn áp của cảnh sát bằng lựu đạn
cay, dùi cui, sinh viên học sinh và
dân chúng chỉ có một thứ vũ khí
duy nhất là chiếc dù che mưa!
Do vậy mà cuộc biểu tình xuống
đường được Phong trào Sinh viên
Học sinh tranh đấu mệnh danh là
“Cuộc Cách Mạng Dù”. Trong
mấy ngày xuống đường , theo số
liệu thông báo trên báo chí, đã có
gần 50 người bị thương, gần trăm
người bị bắt, hầu hết các phương
tiện giao thông công cộng ngưng
hoạt động, các tiệm buôn, nhà
hàng tiếp tục đóng cửa ở khu trung
tâm hành chánh. Sự tê liệt sinh
hoạt các ngành làm đa số người
Thái độ quyết liệt và dũng cảm dân bất mãn vì cuộc xuống đường
của người dân Hồng Kông đã làm làm trì trệ và gián đoạn việc làm ăn
chấn động đến nhà cầm quyền Bắc sinh sống của họ. Không rõ chính
Kinh qua mạng internet mỗi giờ quyền thành phố có thỏa mãn yêu
mỗi phút, người ta thấy cảnh sát sách mà Liên Đoàn Sinh viên Học
Hồng Kông dường như đã chùn sinh đưa ra?
tay đàn áp vì một mệnh lệnh bí mật
Ngày 3-10 –2014 đoàn biểu
nào, vì họ e rằng nếu hàng ngũ biểu tình đã tiến tới chiếm lĩnh tòa nhà
tình bị ép đến đường cùng thì sự hành chánh đặc khu Hành chánh
nguy hiểm cho chế độ không sao đòi Đặc khu trưởng Lương Chấn
lường hết. Vì hình ảnh đàn áp sẽ Anh từ chức, đoàn người đông
được hàng trăm, hàng ngàn chiếc đảo đã bị cảnh sát đàn áp đẩy lui
điện thoại di động truyền đi khắp ra ngoài. Đến chiều thứ sáu chánh
nơi trên thế giới.
quyền ra thông báo muốn đối thoại
Phong trào đấu tranh mỗi lúc với lãnh đạo cuộc biểu tình, nhưng
một tăng cao ngùn ngụt làm rúng Đặc khu Trưởng Lương Chấn Anh
động cả Hoa Lục, Hồng Kong vẫn ngoan cố không chịu từ chức.
nóng như một hỏa diệm sơn, các Phong trào Cách mạng chiếm lĩnh
cuộc xuống đường tập trung ngồi Trung Hoàn (Occupy Central ) và
lỳ ở khu trung tâm thành phố, các thủ lĩnh Tổng Liên Đoàn Sinh
những chướng ngại vật cản trở làm viên và Phong trào Học Dân Tư
trở ngại ách tắc lưu thông ngày Triều đã đưa ra những yêu sách:
Đòi Bắc Kinh phải thu hồi lại
một nghiêm trọng.
quyết định phản dân chủ “ Đảng
Sau ngày 1 – 10 dân chúng cử dân bầu“, đòi chánh quyền Hoa
tiếp tục xuống đường ủng hộ ngày Lục phải có quyết định cải cách
một kiên cường, gia tăng, sau chánh trị, đáp ứng đầy đủ nguyện
mấy ngày đêm va chạm với cảnh vọng dân chủ của dân chúng. Tin
sát, làm chính quyền Hồng Kông tức loan ra từ Hồng Kông đã được
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mọi người yêu dân chủ trên khắp
thế giới đón chờ, nôn nóng từng
giây phút, hết lòng ủng hộ và chờ
đợi kết quả từ phía nhà cầm quyền
Trung Quốc và Hồng Kông.
Chính quyền Hồng Kông đồng
ý sẽ họp với Đại diên Liên Đoàn
Sinh viên, nhưng cuối cùng cuộc
gặp gỡ không được diễn ra vì Đại
diện Chính quyền nói: Quốc hội
Hồng Kông không họp được để
thỏa mãn yêu sách của Sinh viên
Học sinh.
Nhưng những mong đợi chính
đáng đó của mọi người cũng
không được quan thày Hoa Lục
đếm xỉa. Bên phía Bắc Kinh vẫn
im lặng và bưng bít các tin tức đối
với người dân ở trong chính quốc.
Nhưng mạng lưới truyền thông qua
Internet, liệu Trung Quốc có bưng
bít nổi những gì đã xảy ra tại Hồng
Kông hay không? Câu trả lời dành
cho quí vị!
Mặt khác Chủ tịch Tập Cận
Bình còn tuyên bố nhắc lại lập
trường của Đảng khi tiếp các nhà
kinh doanh có thế lực, các tỷ phú
ở Hồng Kông đến Bắc Kinh rằng:
Ai muốn ra tranh cử chức Trưởng
Đặc khu hành chánh, phải có sự
chuẩn y của chánh phủ Hoa Lục.
Cho đến ngày 11 – 10, cuộc biểu
tình đã giảm đi phần nào, việc
buôn bán ở các đường phố tương
đối bình thường.
Theo Phóng viên của đài truyền
hình Litle Saigon TV cho biết:
Trong đám đông biểu tình ngoài
đường phố có một nhóm người
chống lại cuộc biểu tình đã cãi lộn
với những người ủng hộ biểu tình
đây đó, có lẽ đó là những thành
phần do Chính quyền cài vào để
làm lũng đoạn, phá rối cuộc xuống
đường của dân chúng.
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Hoàng Chí Phong (Tên tiếng
Anh là Joshua Wong Chi-Fong)
là ai mà có thể làm rúng động tập
đoàn lãnh đạo Bắc Kinh? Thưa đó
là một sinh viên mới rời ghế trường
trung học được ít lâu, nay anh đang
là sinh viên năm thứ nhất đại học,
mới được hai tháng!
ngày 29 – 5 – 2011 Hoàng chí
Phong và một học sinh khác có tên
là Lâm Lương Ngạn (Ivan Lam
tên tiếng Anh) thành lập phong
trào lấy tên là Học Dân Tư Triều.
Phong trào này tập hợp một số học
sinh trung học, khởi xướng phản
đối chống lại đường lối giáo dục
Cộng sản do Trung Quốc áp đặt,
mệnh danh là “chương trình giáo
dục ái quốc“, lúc đó Hoàng Chí
Phong mới 15 tuổi đầu. Phong trào
này lúc đó có khoảng 50 hoc sinh
liên tục đấu tranh kéo dài cả tháng,
kể cả các cuộc tuyệt thực, sau
đó họ lôi cuốn được sự tham gia
của Liên đoàn Phụ huynh và Liên
Đoàn giáo viên chuyên nghiệp, huy
động được khoảng 120 ngàn người
xuống đường biểu tình vào tháng
7 – 2012 và cắm trại tại khu công
viên bên dưới trụ sở Hành chánh

Hồng Kông. Kết quả đạt được là
Trưởng Quan Hành chánh Lương
Chấn Anh phải hủy bỏ cái gọi là
“Chương Trình giáo Dục Ái quốc”
kiểu Cộng sản, phát xuất từ Trung
Quốc.
Mới đây Hoàng Chí Phong đã
bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ khi
anh dẫn 30 học sinh khác leo qua
hàng rào khu Hành chánh để tham
dự lễ Quốc Khánh Trung Quốc
ngày 1 -10 -2014. Cảnh sát đã đàn
áp thô bạo trước khi bắt giữ Phong.
Nhưng sau khi bị bắt giam 40 giờ
thì Hoàng Chí Phong được cảnh
sát thả ra vô điều kiện. Có lẽ chính
quyền Hồng Kông lo sợ phong
trào Cách mạng sẽ càng phẫn nộ sẽ
dâng cao hơn chăng?
Hoàng Chí Phong được báo
chí Hồng Kong mô tả là người nhỏ
con, khuôn mặt còn non choẹt,
trông hình chỉ đoán chừng 15, 16
tuổi, nhưng nói năng chững chạc,
mạch lạc, lưu loát khi được báo
chí phỏng vấn. Anh là người luôn
quan tâm đến quyền Tự do Dân
chủ ngay khi còn là học sinh cấp 2.
Cũng theo báo chí tường thuật, anh
có học bổng để đi du học nhưng

anh đã từ chối, vì theo anh, hiện tại
Phong trào đòi hỏi Tự do Dân chủ
cần có anh lãnh đạo.
Như mọi người quan tâm đến
cuộc “Cách mạng Dù” e ngại, cuộc
xuống đường biểu tình đã gần hai
tuần lễ, vẫn chưa đạt được kết
quả. Lý do vì Chính quyền Hồng
Kong cố ý kéo dài để gây bất lợi
cho những người lãnh đạo, ai cũng
biết Hồng Kông là một đảo quốc
thương mại, lại là Trung tâm tài
chánh của thế giới. Liệu dân chúng
Hồng Kông có ủng hộ khi con em
họ còn đang tuổi cắp sách đến
trường? Điều quan trọng nữa là
việc làm ăn sinh sống của những
người dân đang sống ổn định nơi
đây.
Cuộc xuống đường biểu tình
rầm rộ lần này thiết nghĩ dầu kết
quả thế nào, cũng là một thắng lợi
và kinh nghiệm cho những người
đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông
nói riêng và trên toàn thế giới nói
chung, nhất là ở những nước còn
sùng bái thứ chủ nghĩa độc tài
đảng trị là Cộng sản như tại Việt
Nam thân yêu của chúng ta. ◙


Quỳnh Thi (Đàn Chim Việt)

Löu YÙ:

Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä phí treân goùc phaûi label
cuûa bao thö göûi baùo. Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check ñeà Dieãn
Ñaøn Giaùo Daân keøm theo teân hoï vaø soá kyù danh ID cuûa ñoäc giaû,
in treân goùc traùi cuûa label ñeå khoûi laàm laãn; hoaëc caéùt mieáng
label keøm vaøo thö. Ña taï.
ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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Chuyền Lửa Cho Việt Nam

 Xuân Hồng

◄JOSHUA WONG

Truyền lửa JOSHUA WONG

Thân gầy em ngạo nghễ
Giữa rừng người Hồng Kông
Vạn vạn cánh dù bung
Gào thét thèm TỰ DO
Đòi thực quyền DÂN CHỦ
Bùng nổ “CÁCH MẠNG DÙ”
Khắp thế giới truyền tin
Trong hàng triệu con tim
Tên JOSHUA ngời sáng
Tuổi hoa niên mười bảy
Đã ngày nào rực cháy
Thiên An Môn hờn căm
Giữa gầm thét xe tăng
Sinh viên không chùn bước
Máu đào ngời trang sử
BUDAPEST một thưở
Sinh Viên từng hiên ngang
Nổi bão bùng cách mạng
Khối Liên Xô tan hàng

TUNISIA rực gương

“Là trách nhiệm chúng tôi

Hoa Nhài triệu sóng vỗ

Không để đàn em gánh” (1)

Ben Ali sụp đổ

Này hỡi!

Chuyền lực JOSHUA WONG

Những JOSHUA VIET NAM

Cao tay thề tiến bước

Đèn Hồng Kông rực sáng

Gian nguy không từ khước

Tiếng gào thét TỰ DO

Tiếp nối Đông Âu xưa

JOSHUA WONG hiên ngang

Theo dây chuyền nổi lửa

Vẫy tay chào các bạn

Tiếng thét gầm chuyển rung
Đập tan hoang khối cộng

Cúi đầu xin Quốc Tổ

Tiến lên JOSHUA WONG !

Vạn xá lạy Anh Hùng...

Hãy chuyển lửa đấu tranh

Độ trì cho con cháu

Cho Việt Nam tuổi trẻ

Lòng quả cảm nấu nung

Cùng nắm tay PHƯƠNG UYÊN

Thề nhận cây Gươm báu

Cất tiếng cười ngạo nghễ

Viết nên trang sử hùng

TRẦN QUỐC TOẢN danh truyền

Diệt giặc cộng tàn hung

Cam sành tay rướm máu

Phất phới Cờ DÂN CHỦ

Hận Mông hại nước nhà

VIỆT NAM mãi oai hùng ◙

Đâu hỡi ĐINH NGUYÊN KHA

_____________________

Vùng lên đòi quyền sống

(1) Lời tuyên bố của Joshua Wong

Chúng tôi,

“Tôi không muốn cuộc đấu tranh
cho Dân chủ phải truyền lại cho
con cháu đời sau. Đây là trách
nhiệm của chính chúng tôi”

Lớp đàn anh xấu hổ
Xin cúi đầu nhận tội
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Lời khẳng khái sục sôi

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Lễ phong chân phước
cho Đức Giáo Hoàng
Phao-lô Đệ Lục

và bế mạc Thượng HĐGM thế giới
ĐTC Phan-xi-cô đã đến chào Phao-lô 6 cũng được trình bày.
vị Giáo Hoàng tiền nhiệm của
Tóm lược tiểu sử vị tân chân
ngài.
phước Đức Giáo Hoàng Phao-lô 6
Đứng cạnh ĐTC trên bàn tên là Giovanni Battista Montini,
thờ là 6 chức sắc của Thượng sinh cách đây 117 năm (26-9 năm
HĐGM và có thêm 4 vị GM, 1897) tại làng concesio, giáo phận
Hồng Y có liên hệ đặc biệt với Brescia, bắc Italia. Thân phụ ngài
vị tân chân phước, đó là ĐGM vốn là một luật sư, làm chủ báo
giáo phận Brescia nguyên “Công dân Brescia” (Il Cittadino
quán của Đức Phao-lô 6, ĐHY di Brescia) và sau này làm đại biểu
Scola kế nhiệm Người trong của 3 khóa quốc hội thuộc đảng
chức vụ TGM Milano, ĐHY nhân dân Italia.
VATICAN.
Re cùng thuộc giáo phận Brescia và
Thầy Montini thụ phong linh
áng chúa nhật 19-10-2014, sau đùng là ĐHY Vallini giám quản
mục năm 1920, lúc mới 23 tuổi,
ĐTC Phan-xi-cô đã chủ Roma.
tốt nghiệp triết học và dân luật ở
sự thánh lễ trước sự hiện diện của
Áo lễ ĐTC Phan-xi-cô mặc Roma, và giáo luật ở Milano. Gia
80 ngàn tín hữu tại Quảng trường
Thánh Phêrô để tôn phong ĐGH cũng là áo lễ ĐGH Phao-lô 6 nhận nhập trường ngoại giao Tòa Thánh
Phao-lô 6 lên bậc chân phước đồng được trong dịp ngài mừng sinh nhật rồi năm 1923 được gửi đi làm tùy
thời bế mạc Thượng Hội đồng thứ 80 và chén lễ cũng là chén mà viên ở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở
Varsava, thủ đô Ba Lan. Nhưng
Giám Mục khóa đặc biệt thứ 3 sau Đức Phao-lô 6 đã dùng.
chẳng bao lâu vì sức khỏe yếu, cha
2 tuần tiến hành với chủ đề “Những
Trong số các tín hữu hiện diện
thách đố về việc mục vụ gia đình trong thánh lễ, đặc biệt có 3 ngàn tín trở về Roma và phục vụ tại Phủ quốc
trong bối cảnh loan báo Tin Mừng”. hữu từ giáo phận Milano và 5.300 vụ khanh và dần dần được giao phó
nhiều trách nhiệm hơn. Đồng thời
Đồng tế với ĐTC trong thánh lễ người khác từ giáo phận Brescia cha cũng làm tuyên úy cho liên hiệp
tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới của Đức chân phước Giáo Hoàng, các sinh viên đại học Công Giáo
bầu trời nắng thu thật đẹp, có gần trong khi các chủng sinh của hai Italia. Cha cố gắng giúp các sinh
200 nghị phụ, hàng trăm Hồng Y giáo phận này đảm nhận việc giúp viên Công Giáo thấm nhuần các giá
và GM Italia và các nước khác về lễ.
trị để có thể kháng cự lại ảnh hưởng
dự lễ phong chân phước, và gần 1
Đầu thánh lễ, sau kinh thương của phong trào sinh viên phát xít.
ngàn linh mục ngồi trong khu vực xót, Đức Cha Monari, GM giáo Cha cũng dạy về lịch sử ngành ngoại
riêng trước thềm Đền thờ. Đặc biệt phận Brescia, cùng với Cha Antonio giao Tòa Thánh tại Giáo Hoàng đại
lúc 10 giờ sáng, Đức nguyên Giáo Marrazzo, dòng Chúa Cứu Thế là học Laterano ở Roma.
Hoàng Biển Đức 16, trong phẩm thỉnh nguyện viên án phong, đã tiến
Sau 28 năm phục vụ tại Vatican,
phục đồng tế, tiến ra lễ đài và ngồi lên trước ĐTC xin ngài tiến hành
nơi hàng ghế cạnh các Hồng y đồng việc phong chân phước cho Vị Tôi cuối tháng 11 năm 1952, cha
tế. Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt Tớ Chúa Phao-lô 6, Giáo Hoàng. Montini được Đức Giáo Hoàng Piô
chào đón ngài. Khi tiến ra bàn thờ, Trong dịp này, tiểu sử của Đức 12 bổ làm Quyền Quốc vụ khanh
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Tòa Thánh đặc trách thường vụ,
và 2 năm sau ngài được bổ nhiệm
làm TGM giáo phận Milano là giáo
phận lớn nhất tại Âu Châu.

quen viếng thăm mục vụ tại các
đại lục từ Thánh Địa với cuộc gặp
gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống
Athenagoras, cho tới Ấn độ, LHQ,
Đức TGM Montini dành trọn Fatima, Thổ nhĩ kỳ, Colombia,
8 năm để tái thiết và tổ chức lại Genève và Uganda, Viễn Đông,
giáo phận Milano bấy giờ đang ở Australia và Đại dương châu, và
trong tình trạng rất khó khăn và bấp rất nhiều cuộc viếng thăm khác ở
bênh về kinh tế cũng như do hiện Italia.
tượng di cư từ miền nam Italia, sự
Ngài công bố 7 thông điệp, bắt
lan tràn chủ nghĩa vô thần và mác đầu là thông điệp Ecclesiam Suam
xít nơi giới lao động. Đức Montini cách đây đúng 50 năm, và sau cùng
tìm kiếm sự đối thoại và hòa giải là thông điệp Humanae vitae, Sự
với mọi lực lượng xã hội và khởi sự sống con người, và hôn nhân và
công trình Kitô hóa thực sự nơi giới điều hòa sinh sản.
công nhân, nhất là qua hiệp hội công
Đức Phao-lô 6 đã áp dụng các
nhân Công giáo Italia, gọi tắt là Acli.
giáo huấn của Công đồng và tiếp
Sau khi ĐGH Gioan 23 qua đời hồi
tục công trình canh tân Giáo Hội,
tháng 6 năm 1963, ĐHY Montini
thiết lập Ngày Hòa Bình thế giới.
được bầu làm Giáo Hoàng. Ngài là
Ngài cũng chịu đau khổ nhiều vì
vị giáo hoàng cuối cùng đội triều
cuộc khủng hoảng nơi các chi thể
thiên 3 tầng; và 5 tháng sau, ngài
của thân mình Giáo hội và đáp lại
long trọng đặt triều thiên này trên
bằng sự can đảm thông truyền đức
bàn thờ ở Đền thờ Thánh Phêrô như
tin, bảo đảm đạo lý chắc chắn trong
một dấu chỉ từ bỏ “vinh quang và
một thời kỳ có nhiều đảo lộn ý thức
quyền lực phàm nhân”.
hệ.
Đứng trước một thực tại xã hội
Đức Giáo Hoàng Phao-lô 6
ngày càng có xu hướng tách rời khỏi
qua đời ngày 6-8-1978 tại Castel
linh đạo, và bị tục hóa, đứng trước
Gandolfo, sau một cơn bệnh ngắn,
một quan hệ khó khăn giữa Giáo
hưởng thọ 81 tuổi.
Hội và thế giới, Đức Giáo Hoàng
Sau khi ĐTC đọc công thức
Phao-lô 6 đã luôn biết chứng tỏ đâu
phong
chân phước, thánh tích
là những con đường đức tin và nhân
đạo, qua đó có thể tiến tới một sự của Đức Phao-lô 6 được nữ tu
cộng tác liên đới với nhau để mưu Giacomina Padrini, cùng với nước
người cầm hoa nến tháp tùng rước
công ích.
lên bàn thờ. Thánh tích này là một
Ngài cố gắng duy trì sự hiệp
mảnh áo của Đức Phao-lô 6 bị thấm
nhất của Giáo Hội Công Giáo, trước
máu vì ngài bị mưu sát ngày 28-11
sự kiện một đàng phe siêu bảo thủ
năm 1970 trong chuyến viếng thăm
tố giác ngài là cởi mở thái quá, nếu
mục vụ tại Manila, Philippines.
không muốn nói là theo phe duy tân,
Bài giảng của ĐTC “Chúng ta
và đàng khác có những phe giáo sĩ
gần gũi với các chủ trương xã hội vừa nghe một trong những câu thời
chủ nghĩa, thì phê bình ĐGH là bất danh nhất trong toàn Tin Mừng:
“Vậy hãy trả lại cho Cesar điều gì
động.
thuộc về Cesar, và trả lại cho Thiên
Đức Phao-lô 6 đã mở đầu thói
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Chúa điều thuộc về Thiên Chúa”
(Mt 22,21). Trước sự khiêu khích
của những người Biệt Phái, là những
người có thể nói là muốn khảo hạch
Chúa Giêsu về đạo và kéo vào chỗ
sai lầm, Ngài trả lời bằng một câu
nói mỉa mai và khéo léo ấy. Đó là
một câu trả lời hiệu nghiệm mà
Chúa gửi cho tất cả những người đặt
vấn đề lương tâm, nhất là khi có liên
quan tới lợi lộc, của cải và uy tín,
quyền hành và danh tiếng của họ.
Và điều này vẫn luôn xảy ra trong
mọi thời đại.
Chắc chắn điều mà Chúa Giêsu
nhấn mạnh là phần hai trong câu
nói: “Và hãy trả lại cho Thiên Chúa
điều thuộc về Thiên Chúa”. Điều
này có nghĩa là - đứng trước bất
kỳ loại quyền bính nào - cần nhìn
nhận và tuyên xưng rằng chỉ một
mình Thiên Chúa là chúa tể của loài
người, và không có ai khác. Đây là
một sự mới mẻ ngàn đời cần phải
tái khám phá mỗi ngày, vượt thắng
sự sợ hãi mà nhiều khi chúng ta cảm
thấy trước những điều ngạc nhiên
về Thiên Chúa.
Chúa không sợ những điều mới
mẻ! Vì thế, Ngài liên tục làm cho
chúng ta ngạc nhiên, mở ra và dẫn
đưa chúng ta vào những con đường
chưa được nghĩ tới. Chúa đổi mới
chúng ta, nghĩa là liên tục làm cho
chúng ta ‘trở nên mới’. Một Kitô
hữu sống Tin Mừng là “một sự mới
mẻ của Thiên Chúa” trong Giáo Hội
và trong thế giới. Và Thiên Chúa
yêu mến “sự mới mẻ ấy” dường
nào! “Hãy trả cho Thiên Chúa điều
thuộc về Thiên Chúa” có nghĩa là
cởi mở đối với Thánh Ý Chúa và
tận hiến cuộc sống của chúng ta cho
Chúa, và cộng tác vào Nước từ bi,
yêu thương và an bình của Ngài.
Đây chính là sức mạnh đích
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

thực của chúng ta, là men khơi
dậy sức mạnh và là muối mang
lại hương vị cho mỗi cố gắng của
con người chống lại thái độ bi quan
thịnh hành mà thế giới đang đề nghị
cho chúng ta. Đây chính là niềm hy
vọng của chúng ta vì niềm hy vọng
nơi Thiên Chúa không phải là một
sự trốn chạy thực tại, không phải là
một cớ thoái thác: đó là hoạt động
trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc
về Ngài. Chính vì điều này mà
Kitô hữu nhìn thực tại tương lai,
thực tại của Thiên Chúa, để sống
trọn vẹn cuộc sống - với đôi chân
đặt vững trên mặt đất - và can đảm
đáp lại vô số những thách đố mới.
Chúng ta đã thấy điều này trong
trong những ngày Thượng HĐGM
khóa đặc biệt - Sinodo có nghĩa là
đồng hành. Thực vậy, các vị chủ
chăn và giáo dân từ các nơi trên thế
giới đã mang đến Roma này tiếng
nói các Giáo hội địa phương của họ
để giúp các gia đình ngày nay tiến
bước trên con đường Tin Mừng, với
cái nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu.
Đó là một kinh nghiệm lớn trong đó
chúng ta đã sống công nghị tính và
cộng đoàn tính và chúng ta đã cảm
thấy sức mạnh của Chúa Thánh
Linh hướng dẫn và luôn canh tân
Giáo Hội, Giáo Hội không ngừng
được kêu gọi mau mắn chữa trị các
vết thương rướm máu và khơi lên
niềm hy vọng cho bao nhiêu người
không có hy vọng.
Vì hồng ân Thượng HĐGM
này và vì tinh thần xây dựng mà
mọi người mang lại, cùng với thánh
Phao-lô Tông Đồ: “chúng ta hãy
luôn cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả
anh chị em, nhắc nhớ anh chị em
trong kinh nguyện của chúng tôi” (1
Ts 1,2). Và Chúa Thánh Linh, trong
những ngày làm việc này, đã ban
cho chúng ta quảng đại hoạt động
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với tinh thần tự do đích thực và với
tinh thần sáng tạo khiêm tốn, xin
Chúa tháp tùng hành trình, trong các
Giáo Hội trên toàn trái đất, chuẩn bị
chúng ta tiến hành Thượng HĐGM
thế giới khóa thường lệ vào tháng
10 năm 2015. Chúng ta đã gieo vãi
và chúng ta sẽ còn tiếp tục gieo vãi
trong kiên nhẫn và kiên trì, chắc
chắn rằng Chúa sẽ làm tăng trưởng
điều mà chúng ta đã gieo vãi (1 Cr
3,6).

khác, là vị đang hướng dẫn và cứu
vãn Giáo Hội” (P. Macchi, Paolo VI
nella sua Parola, Brescia 2001, pp..
120-121). Trong sự khiêm tốn sáng
ngời này, sự cao cả của Chân Phước
Phao-lô 6 đã biết hướng dẫn một
cách khôn ngoan và sáng suốt tay
lái con thuyền Phêrô mà không bao
giờ đánh mất niềm vui và tín thác
nơi Chúa, giữa lúc một xã hội tục
hóa và thù nghịch đang xuất hiện ở
chân trời.

Chân phước Phao-lô 6

Đức Phao-lô 6 thực sự đã biết
trả lại cho Thiên Chúa những gì
là của Thiên Chúa khi dành trọn
cuộc đời của Người cho “sự dấn
thân thánh thiêng, trọng đại và rất
quan trọng: đó là tiếp tục trong thời
gian và mở rộng sứ mạng của Chúa
Kitô trên trái đất” (Bài Giảng lễ
đăng quang: Insegnamenti I, 1963,
p.26), bằng cách yêu mến Giáo Hội
và hướng dẫn Giáo Hội để “Giáo
Hội đồng thời là người mẹ yêu
thương của tất cả mọi người và là
ngừơi ban phát ơn cứu độ” (Thông
điệp Ecclesiam Suam, Lời Tựa).

Trong ngày phong chân phước
cho Đức Giáo Hoàng Phao-lô 6
hôm nay, tôi nhớ đến những lời
của Người, khi thành lập Thượng
HĐGM: “Khi chú ý xem xét những
dấu chỉ thời đại, chúng ta tìm cách
thích ứng cuộc sống và các phương
pháp .. với những nhu cầu gia tăng
ngày nay và với những hoàn cảnh
biến đổi của xã hội” (Tông thư Tự
Sắc Apostolica sollicitudo).
Đối với vị Đại Giáo Hoàng,
là Kitô hữu can đảm và là tông đồ
không biết mệt mỏi này, trước Thiên
Chúa ngày hôm nay, chúng ta chỉ có
thể nói một lời rất đơn sơ cũng như
lời chân thành và quan trọng này:
cám ơn Người! Xin cám ơn Đức
Giáo Hoàng Phao-lô 6 yêu quí và
được yêu mến của chúng con! Cám
ơn vì chứng tá khiêm tốn và ngôn
sứ của Người về lòng yêu mến Chúa
Kitô và Giáo Hội!
Trong nhật ký riêng, Vị Đại Hoa
Tiêu của Công đồng này, sau khi bế
mạc Công đồng đã ghi chú: “Có lẽ
Chúa đã gọi tôi và ủy cho tôi công
tác phục vụ này không phải vì tôi có
tài năng nào đó, hoặc để tôi cai quản
và cứu vãn Giáo Hội khỏi những
khó khăn hiện nay, nhưng để tôi chịu
đau khổ cách nào đó vì Giáo Hội,
và để rõ ràng là Chúa, chứ không ai

Ý nguyện và kinh Truyền
Tin
Trong các ý nguyện được xướng
lên trong phần lời nguyện giáo dân
có lời cầu xin Chúa thánh hóa sự kết
hiệp của các đôi vợ chồng Kitô bằng
ơn thánh sự hiện diện của Chúa và
xin Chúa cho phẩm giá của các trẻ
em và người già được bảo vệ trong
mỗi gia đình; xin Chúa làm cho mọi
người được biết sự khôn ngoan của
thập giá Chúa nhờ chứng từ của các
vị tử đạo và những người bị bách
hại; xin cho các nhà lãnh đạo chính
trị và tất cả những kẻ cường quyền
từ bỏ con đường oán hận và chiến
tranh.
(xem tiếp trang 22)
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SỨ ĐIỆP CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
về những thách đố mục vụ đối với gia đình
trong bối cảnh Phúc âm hóa

câu chuyện saga (truyện dân gian
về các dân tộc ở Bắc-Âu), những
heo news.va- Sáng thứ 7, 18
câu chuyện ấy nói lên niềm vui và
tháng 10, một cuộc họp báo
những khó khăn nơi các dân tộc của
đã được tổ chức tại phòng báo chí
mỗi người.
Tòa Thánh để trình bày sứ điệp của
Việc chuẩn bị cho kỳ họp
Thượng Hội Đồng Ngoại Thường
Kỳ thứ III với chủ đề: “thách đố mục Thượng Hội Đồng này, được bắt
vụ đối với gia đình trong bối cảnh đầu với bản câu hỏi được gửi đến
Phúc âm hóa”(5-19 tháng 10). Phát các Giáo Hội trên toàn thế giới, đã
biểu trong họp báo có Đức Hồng Y cho chúng tôi cơ hội để lắng nghe
Raymundo Damasceno Assis, Tổng những kinh nghiệm của nhiều gia
Giám Mục Aparecida, Brazil, Đức đình. Những cuộc đối thoại trong
Hồng Y Gianfranco Ravasi, chủ tịch suốt THĐ giúp chúng tôi tài bồi
Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa lẫn nhau, giúp chúng tôi nhìn vào
và Đức Hồng Y Oswald Gracias, những cảnh huống phức tạp mà các
Tổng Giám Mục Bombay, Ấn Độ. gia đình ngày nay phải đối mặt.
VRNs (19.10.2014) -

T

Sau đây là toàn văn sứ điệp::

Chúng tôi muốn gởi đến anh chị

Ta.” Trên hành trình của Ngài qua
các nẻo đường Thánh Địa, Chúa
Giêsu thường vào những ngôi nhà
trong các làng mạc. Ngay cả ngày
nay, Ngài vẫn tiếp tục đi qua những
đường phố của chúng ta. Trong ngôi
nhà của anh chị em có ánh sáng và
bóng tối. Những thách đố thường
hiện diện nơi chính nội tại của nó và
đôi khi gây ra những thử thách lớn
lao cho chúng ta. Bóng tối có thể
bủa vây đến mức trở thành một màn
đêm dày đặc khi xấu xa và tội lỗi
len vào vào trung tâm của gia đình.
Chúng tôi nhìn nhận có những
thách đố lớn lao để duy trì lòng trung
thành trong tình yêu vợ chồng. Đức

“Chúng tôi, các nghị phụ của
Thượng Hội Đồng, nhóm họp tại
Rô-ma quy tụ bên Đức Thánh Cha
Phanxicô trong Thượng Hội Đồng
Ngoại Thường, gởi lời chào đến tất
cả các gia đình ở các châu lục khác
nhau và đặc biệt là tất cả những
ai bước theo Chúa Ki-tô , Đấng là
Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.
Chúng tôi ngưỡng mộ và biết ơn về
những chứng tá hàng ngày mà anh
chị em đã trình bày cho chúng tôi và
cho thế giới với sự trung thực, đức
tin, hy vọng và tình yêu.
Mỗi người chúng tôi, các vị
mục tử của Giáo Hội, lớn lên trong
một gia đình, và có những lịch sử,
kinh nghiệm đời mình khác nhau.
Là những linh mục và giám mục,
chúng tôi đã từng sống trong gia
đình, được kể cho nghe những
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em những lời này của Chúa Ki-tô:
“Này đây, Ta đứng ngoài cửa mà
gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở
cửa, Ta sẽ vào nhà và dùng bữa tối
với người ấy, và người ấy sẽ ở cùng

tin yếu đuối và sự thờ ơ với những
giá trị đích thực, chủ nghĩa cá nhân,
các mối liên hệ nghèo nàn, và
những căng thẳng khiến con người
không còn có thể suy tư chín chắn,
để lại những tổn thương trong cuộc
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sống gia đình. Những khủng hoảng
trong hôn nhân thường được giải
quyết một cách vội vàng và người
ta không có can đảm, kiên nhẫn và
suy tư hầu có thể hy sinh và tha thứ
cho nhau. Những thất bại làm gia
tăng các mối liên hệ mới, các cặp vợ
chồng mới, các kết hợp dân sự mới,
và những cuộc hôn nhân mới, tạo ra
những hoàn cảnh gia đình rất phức
tạp và khó giải quyết, nơi đó người
Ki-tô hữu không có sự lựa chọn rõ
ràng, minh bạch.

những gia đình nghèo, những người
bám víu vào những con thuyền
để đến được một bến bờ sống sót,
những người tị nạn lang thang vô
vọng trong sa mạc, những người
bị bách hại vì đức tin và nhân bản
và những giá trị tinh thần mà họ
đề cao. Những người bị ảnh hưởng
bởi sự tàn bạo của chiến tranh và
áp bức. Chúng tôi nhớ đến những
người phụ nữ đau khổ vì bị bạo
hành và khai thác, là nạn nhân của
tệ buôn người, trẻ em bị lạm dụng
mà đáng lẽ ra phải được bảo vệ và
phát triển. Những thành viên của rất
nhiều gia đình đã bị suy thoái lại
còn phải đương đầu với những gánh
nặng khó khăn chồng chất. “Nền
văn hóa thịnh vượng đang làm mê
mẩn chúng ta …. tất cả những người
sống còi cọc vì thiếu cơ hội dường
như không còn làm chúng ta mủi
lòng”. Chúng tôi kêu gọi các chính
phủ và tổ chức quốc tế hãy thúc đẩy
các quyền của gia đình vì thiện ích
chung.

những người bổ sung cho nhau và
bình đẳng. Tình yêu của người nam
và người nữ dạy chúng ta rằng mỗi
người cần đến người khác để mình
được thực sự là mình. Mỗi người
vẫn khác với người kia nhưng tự
mở lòng ra và hiểu mình hơn trong
ân sủng hỗ tương này. Chính vì thế
mà cô dâu trong Diễm Tình Ca đã
hát bài ca vịnh của mình: “Người
tôi yêu thuộc trọn về tôi và tôi trọn
vẹn thuộc về chàng.”
Cuộc gặp gỡ đích thực này bắt
đầu với sự theo đuổi nhau, với một
thời gian chờ đợi và chuẩn bị. Nó
được hiện thực hóa trong bí tích mà
Thiên Chúa đóng ấn với sự hiện
diện của Ngài, và ân sủng. Con
đường này cũng bao gồm các mối
quan hệ tình dục, sự dịu dàng, thân
mật, và vẻ đẹp có khả năng kéo dài
sức sống và sự tươi mát của tuổi trẻ.
Tình yêu như thế, tự bản chất của
nó, cố gắng kéo dài mãi mãi đến độ
dám hy sinh mạng sống vì người
mình yêu. Trong ánh sáng này tình
yêu vợ chồng, là duy nhất và bất khả
phân ly, mới được bền vững dù gặp
bao gian nan thử thách. Tình yêu ấy
là một trong những mầu nhiệm đẹp
nhất và phổ biến nhất.

Chúng tôi cũng nghĩ đến những
gánh nặng áp lực bởi cuộc sống khổ
đau có thể nảy sinh khi con cái cần
phải được chăm sóc đặc biệt, khi
bệnh tật nghiêm trọng ập đến, trong
sự suy thoái của tuổi già, hoặc trong
cái chết của một người thân yêu.
Chúng tôi ngưỡng mộ lòng trung
thành của rất nhiều gia đình đã phải
chịu đựng những thử thách với lòng
dũng cảm, đức tin và tình yêu. Họ
thấy đó không phải là một gánh
nặng giáng xuống trên họ, nhưng là
một cái gì đó mà chính qua đó họ
Chúa Ki-tô muốn Giáo Hội
nhìn thấy Chúa Ki-tô đang đau khổ của Người là một ngôi nhà luôn mở
trong thân xác yếu nhược.
rộng cửa chào đón tất cả mọi người.
Chúng tôi nhớ đến những khó Chúng tôi nhiệt liệt cảm ơn các vị
khăn gây ra bởi hệ thống kinh tế mục tử của chúng ta, những anh chị
bị thống trị bởi “sự sùng bái ngẫu em giáo dân, và các cộng đoàn đang
Tình yêu này đưa đến khả năng
đồng
hành
với
các
cặp
vợ
chồng
và
tượng tiền bạc và tính chất độc tài
sinh sản và thông truyền cho thế hệ
của một nền kinh tế phi nhân, thiếu các gia đình, và đang chăm sóc các trẻ, không chỉ việc đón nhận con
vắng một mục đích nhân bản thực thương tích của họ.
cái nhưng còn là trao ban món quà
sự” đang làm suy yếu phẩm giá con
Cũng có ánh đèn đêm đằng sau của sự sống thiêng liêng cho chúng
người. Chúng tôi nghĩ đến những những ô kính cửa sổ trong những qua việc rửa tội, dạy giáo lý, và giáo
người làm cha làm mẹ bị thất nghiệp, ngôi nhà thành phố, trong những dục. Nó bao gồm khả năng trao ban
là những người bất lực trong việc mái nhà khiêm tốn ở vùng ngoại cuộc sống, tình cảm, và các giá trị –
cung cấp những nhu cầu cơ bản cho ô và trong các làng mạc, và thậm những điều này thể hiện ngay cả nơi
gia đình mình, và những thanh niên chí trong các túp lều vẫn ấm áp và những người không thể sinh con.
đang thấy trước những ngày tới một tỏa sáng. Ánh sáng này – ánh sáng Các gia đình sống tràn ngập trong
tương lai trống rỗng, những người của câu chuyện tình – tỏa sáng từ ánh sáng này trở thành một dấu chỉ
là miếng mồi ngon cho ma túy và cuộc gặp gỡ giữa vợ chồng: đó là cho tất cả, đặc biệt là cho những
tội phạm.
một ân sủng, một hồng ân được người trẻ.
Chúng tôi nghĩ đến rất nhiều thể hiện như trong Sách Sáng Thế
Cuộc hành trình này đôi khi
khi hai người “mặt đối mặt” như
SOÁ 156 THAÙNG 11-2014

21

là một chuyến đi hiểm hóc, chậm
chạp đầy những khó khăn và vấp
ngã. Thiên Chúa luôn luôn ở đó để
đi cùng với chúng ta. Các gia đình
cảm nghiệm được sự hiện diện của
Ngài trong tình cảm và trong cuộc
đối thoại giữa vợ chồng, cha mẹ
và con cái, anh chị em. Họ ôm lấy
Ngài trong lời cầu nguyện gia đình
và trong việc lắng nghe Lời Chúa
– như thế là một ốc đảo để nương
tựa tinh thần hàng ngày. Họ nhận ra
Ngài mỗi ngày khi họ giáo dục con
cái trong đức tin và trong vẻ đẹp
của một đời sống theo Tin Mừng,
một cuộc sống thánh thiện. Ông bà
cũng chia sẻ nhiệm vụ này với tình
cảm tuyệt vời và sự tận tụy. Như
thế, gia đình là một Giáo Hội tại gia
mở rộng ra với các gia đình khác.
Các cặp vợ chồng Ki-tô hữu cũng
được mời gọi để trở thành những
thầy dạy về đức tin và tình yêu cho
những cặp vợ chồng trẻ khác.
Một biểu hiện khác của sự hiệp
thông huynh đệ là tình bác ái, là
sự cho đi, là sự gần gũi với những
người ở tận cùng của xã hội, những
người chịu thiệt thòi, người nghèo,
người cô đơn, người bệnh tật, những
người xa lạ và các gia đình đang
trong cuộc khủng hoảng, với nhận

Lễ Phong Chân Phước
(tiếp theo trang 19)

Cuối thánh lễ, ĐTC đã chủ sự
buổi đọc kinh Truyền Tin. Ngài
chào thăm các tín hữu hành hương
từ Italia và nhiều nước, cũng như
các phái đoàn chính thức, và đặc
biệt là các tín hữu từ các giáo phận
Brescia, Milano và Roma có liên
hệ đặc biệt tới cuộc sống và sứ vụ
của ĐGH Montini.
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thức từ lời Chúa “Cho thì có phúc
hơn là nhận”. Đó là ân sủng của
những điều thiện, của tình bạn, của
tình yêu và lòng thương xót và cũng
là một chứng tá cho sự thật, ánh
sáng, và ý nghĩa của cuộc sống.

gia đình trên thế giới:

Đỉnh cao mà tổng hợp tất cả
những mối dây hiệp thông với
Thiên Chúa và tha nhân là việc cử
hành Thánh Thể Chúa Nhật khi gia
đình và toàn thể Giáo Hội ngồi cùng
bàn với Chúa. Ngài ban chính mình
cho tất cả chúng ta, những người
lữ hành qua dòng lịch sử hướng tới
mục đích là cuộc gặp gỡ cuối cùng
khi “Chúa Ki-tô là tất cả và trong
tất cả”. Do đó, trong giai đoạn đầu
tiên của chương trình nghị sự tại
Thượng Hội Đồng này, chúng tôi đã
suy tư về những cách thế để đi cùng
với những người đã ly dị và rồi tái
hôn; và về sự tham dự của họ trong
các bí tích.

Lạy Cha, xin ban cho những
bậc cha mẹ có thể có một mái nhà,
để sống trong an bình với gia đình
họ.

Lạy Cha, xin ban cho tất cả các
gia đình sự hiện diện mạnh mẽ và
khôn ngoan để những đôi vợ chồng
có thể là nguồn mạch cho một gia
đình tự do và hiệp nhất.

Lạy Cha, xin cho những trẻ em
trở nên là một dấu chỉ của sự tin
cậy và hy vọng và cho những người
trẻ có can đảm để chấp nhận những
cam kết bền vững và trung tín.
Lạy Cha, xin cho tất cả mọi
người có thể kiếm được lương thực
hàng ngày bằng đôi tay của họ, xin
cho họ có thể tận hưởng sự thanh
thản tinh thần và có thể giữ cho
ngọn đuốc đức tin bùng cháy ngay
cả trong những lúc đêm tối.

Chúng tôi, các nghị phụ tại
Thượng Hội Đồng xin anh chị em
đồng hành với chúng tôi tại Thượng
Hội Đồng tiếp theo. Sự hiện diện
của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh
Giuse dưới mái nhà khiêm tốn của
các Ngài ấp ủ anh chị em. Hiệp với
Thánh Gia Nazareth, chúng ta dâng
lên Chúa Cha lời thỉnh cầu của các

Lạy Cha, xin ban cho tất cả
chúng con được thấy một Giáo Hội
phát triển mạnh mẽ, trung thành và
khả tín hơn bao giờ hết để trở thành
một thành phố công lý và nhân văn,
một thế giới yêu mến sự thật, công
lý và lòng thương xót”.◙

ĐTC cũng nói rằng “Đức tân
Chân phước là người hăng say
nâng đỡ sứ vụ truyền giáo cho dân
ngoại, bằng chứng đặc biệt là Tông
Huấn Evangelii nuntiandi của
Người, qua đó Người muốn thức
tỉnh đà tiến và sự dấn thân cho sứ
mạng truyền giáo của Giáo Hội.
Cần đặc biệt để ý đến khía cạnh
này trong triều đại Giáo Hoàng của
Đức Phao-lô 6, nhất là hôm nay
chúng ta cử hành Ngày Thế Giới
Truyền giáo.

ĐTC không quên đề cao lòng
sùng kính sâu xa của Đức Chân
Phước Phao-lô 6 đối với Đức Mẹ.
Dân Kitô giáo luôn biết ơn vị Giáo
Hoàng này vì Tông Huấn Marialis
cultus về lòng tôn sùng Đức Mẹ và
vì đã tuyên xưng Đức Maria là Mẹ
Giáo Hội nhân dịp bế mạc khóa III
của Công đồng chung Vatican 2.◙

 Hoàng Minh

dịch

 G. Trần Đức Anh OP
(Radio Vatican)
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Thượng Hội Đồng Giám Mục:

Mục vụ Gia Đình
(Tổng hợp tin tức)

 Lê Thiên

T

hay vì trình bày nội dung
suy tư và phát biểu đôi
khi mang sắc thái thần học từ các
phiên thảo luận của Thượng Hội
Đồng Giám mục, bản tóm lược này
chỉ cô đọng những phần mang tính
dân dã để mọi tầng lớp người đọc
có thể nắm được vài nét chính yếu
của chủ đề “Những thách thức mục
vụ của gia đình trong bối cảnh của
Phúc Âm Hóa” với bốn
phân đoạn: (1) ĐTC
Phanxicô đặc biệt
quan tâm tới Thương
Hội Đồng; (2) Hướng
nhắm của THĐ; (3)
Tiếng nói của giáo
dân trong THĐ; (4)
Phúc Trình Sau Thảo
Luận và phản ứng.
Dĩ nhiên không
tránh khỏi thiếu sót,
phiến diện hoặc bất
cập, mong nhận được
tôn ý từ mọi tầng lớp
độc giả.
Truyền thông Công Giáo theo
dõi sát sao diễn tiến các cuộc họp
của Thượng Hội đồng Giám Mục
(THĐGM) tại Vatican từ ngày
05/10/2014, dự trù kéo dài trong
hai tuần lễ. Mạn phép ghi nhận ở
đây một số nét quan trọng trích
dẫn từ các truyền thông Công giáo,
trong đó có VietCatholic News và
VRNs của Việt Nam.
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(1) Đức Thánh Cha
Phanxicô đặc biệt quan
tâm tới Thương Hội Đồng.

nghị phụ “chuẩn bị thật tốt cho
cuộc thảo luận chân thành, nhờ
đó mới có thể hướng dẫn chúng ta
cách đầy trách nhiệm trong việc
mục vụ về những vấn đề chúng ta
đang mang lấy tại thời điểm hôm
nay.”
Xác tín vào “gió của Lễ Hiện
Xuống thổi trên công việc của
THĐ, trên Giáo Hội và trên toàn
thể nhân loại,” ĐTC phó thác mọi
sự vào Chúa Thánh Thần. Ngài
khẩn thiết “xin ơn Thánh Thần
chữa lành các vết thương và thắp
lên niềm hy vọng.”

Từ đêm 04 rạng 05/10/2014
trước khi diễn ra kỳ họp đặc biệt
ĐTC mời gọi các Giám Mục
của Thượng Hội Đồng Giám
trong
THĐ hãy lắng nghe tiếng nói
Mục Thế Giới về Gia đình, ĐTC
Phanxicô đã chủ sự buổi canh thức của Chúa hầu có thể “chăm sóc cho
tại quản trường Thánh Phêrô để các gia đình,” vì “các gia đình là
“một phần kế hoạch
yêu thương của
Thiên Chúa cho
nhân loại.” ĐTC
nhắc nhở các Nghị
phụ: “Kỳ hợp của
THĐ không phải là
thảo luận về các ý
tưởng đẹp và khôn
ngoan, nhưng để
chăm sóc tốt hơn
cho vườn nho của
Chúa.”

cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng
(THĐ).

Ngài
cảnh
báo: “Khi chúng
ta không để Chúa
Thánh Thần hướng dẫn mình,
chúng ta sẽ ngăn chặn giấc mơ
của Thiên Chúa. Chúa ban cho
chúng ta sự khôn ngoan để chúng
ta có khả năng làm việc với lòng
quảng đại, với sự tự do đích thực
và khiêm tốn sáng tạo.”

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi
người “hãy nài xin Chúa Thánh
Thần ban cho tất cả các nghị phụ
ơn biết lắng nghe: lắng nghe tiếng
nói của Thiên Chúa, làm theo
Thánh ý của Thiên Chúa.”
(2) Hướng nhắm của THĐ.
Trong các ý cầu nguyện, ĐTC
Trong cuộc họp báo ngày
nhấn mạnh đến ý cầu xin cho các 03/10/2014 tại Phòng Báo Chí Tòa
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Thánh, ĐHY Lorenzo Baldisseri
cho biết THĐGM sắp tới là độc
đáo so với các THĐGM trước đó
về sự tham dự đông đảo các vị
Giám Mục để đối đầu với những
thách thức của các gia đình Công
Giáo. Ngoài 191 Nghị Phụ gồm
các Hồng Y, Tổng Giám Mục và
Giám Mục, còn có sự hiện diện cả
một số các chuyên gia và nhà lãnh
đạo tinh thần các Giáo Hội Kitô
Giáo khác như Chính Thống và
Tin Lành. Bên cạnh đó còn có sự
góp mặt của những cặp vợ chồng
từ một số quốc gia, như Úc, Phi
Luật Tân, Hoa Kỳ, Côte d’Ivoire
(Bờ Biển Ngà) Phi Châu…

Hội cần phải được chấn hưng.”

Có cặp vợ chồng đến từ Úc như
ông bà Pirola. Có cặp đến từ Hoa
Cũng vậy, vào ngày 06/10/2014,
Kỳ như ông bà Jeffrey Heinzen,
nghĩa là chỉ sau một ngày THĐ
hay từ Phi Luật Tân như ông bà
khai mạc, ĐHY Brandmuller, Chủ
George và Cynthia Campos, hay
tịch danh dự Ủy Ban Giáo Hoàng
bà Jeannette Toure từ Côte d’Ivoire
về Khoa Học Lịch Sử, đã nhận định
(Bờ Biển Ngà) Phi Châu.
rằng, “tại THĐ, các Giám Mục từ
* Ông bà George và Cynthia
khắp nơi trên thế giới sẽ cùng ngồi
với nhau, cùng thảo luận về các Campos
giải pháp mục vụ cho những thách
Trong phát biểu của mình, bà
đố xung quanh đời sống gia đình.” Cynthia Campos (Phi Luật Tân)
Tuy nhiên, theo ngài, “các giải đưa ra những chứng từ bản thân
pháp ấy không thể đi ngược lại với trong đó “lần mang thai thứ 4,
Giáo Huấn của Giáo Hội.”
con (Cynthia) bị chẩn đoán mang

ĐHY Brandmuller quả quyết:
“Dù dưới bất cứ hình thức mục vụ
nào, không ai được làm trái với
Cũng trong ngày 03/10/2014,
giáo lý của Giáo Hội.”
ĐHY Velasio De Paolis, cựu Chủ
Ngài còn nhấn mạnh: “Nếu anh
tịch HĐGH về Kinh Tế và cũng là
là
một
người Công Giáo thì mọi
đương kim thành viên Tòa Ân Giải
Tối Cao đã nói lên tầm quan trọng hoạt động của anh đều phải phù
của THĐGM về gia đình với chủ hợp với đức tin và Huấn Quyền
đề “Những thách thức mục vụ của của Giáo Hội.”
gia đình trong bối cảnh của Phúc
Ngoài ra, ngài còn lưu ý:
Âm Hóa.” Ngài nói: “Hôn nhân “Chúng ta phải nhớ rằng THĐ
và gia đình là hạt nhân của xã hội. ngoại thường này sẽ chưa có một
Nếu hôn nhân bị khủng hoảng, thì đúc kết cụ thể nào. Chỉ có THĐ
xã hội bị khủng hoảng theo. Và nếu thường niên diễn ra vào năm tới
xã hội khủng hoảng, thì gia đình mới có thể làm điều đó.”
cũng bị khủng hoảng…”

chứng tiểu đường và nhiễm độc
máu lúc có thai. Chúng con được
cho hay mạng sống con có thể
nguy hiểm nếu con tiếp tục mang
thai và đứa con có xác xuất cao
sinh ra bất thường. Chúng con
được khuyên nên chọn lựa giữa
phá thai và chấp nhận nguy hiểm.
Đấy quả là một thử thách đối với
đức tin và đầu hàng. Chúng con
quyết định sinh cháu và tuân theo
ý Chúa. Nhờ ơn Chúa, chúng con
được mẹ tròn con vuông và con gái
Christen của con hiện nay mạnh
khỏe, đầy sức sống.”

ĐHY lưu ý: “Đức Giáo Hoàng
không triệu tập các THĐ để thay
đổi hay thiết lập các học thuyết về
hôn nhân, nhưng để tìm những cách
thức mới hầu giải quyết những vấn
đề vì lợi ích của các gia đình.”

Ông bà Jeffrey Heinzen (Hoa
Kỳ) đưa ra một loạt hình ảnh bản
than trong trách nhiệm sinh con
và giáo dục con. Ông bà cho biết
“Cha mẹ chúng con là chứng nhân
trung thành của niềm vui và vẻ đẹp
trong kế hoạch Thiên Chúa dành
cho tình yêu và sự sống.” Nhưng
chứng kiến thực tại xã hội hôm này,
ông bà cũng đã phải thốt lên: “Bất
hạnh thay, không những trong các
lượng giá của chúng con về nền
văn hóa đương đại, nhưng còn do
các kinh nghiệm mục vụ của chúng
con, chúng con biết: nhiều người
trẻ không gặp được chứng tá của

(3) Tiếng nói của giáo dân
trong THĐ.

Tuy là Thượng Hội Đồng
Giám Mục, song một số giáo dân
đã được hân hạnh góp mặt và đóng
góp tiếng nói như là chứng từ thiết
Đức Hồng Y Đe Paolis xác thực từ cuộc sống của họ trong tư
quyết: “Tín lý của Giáo Hội không cách là vợ, là chồng, là cha, là mẹ
phải là những thứ có thể thay đổi giữa cái thời mà vấn đề hôn nhân
tùy tiện. Không! Ngay cả Đức Giáo rơi vào tình trạng khủng hoảng
Hoàng cũng không thể thay đổi các trầm trọng. Bởi lẽ “lắng nghe và
tín lý của Giáo Hội. THĐ là để xét tin tưởng giáo dân được chứng tỏ
xem có thể có những ngộ nhận nào là việc chủ yếu, vì nơi họ và với họ,
về tín lý cần phải làm rõ hơn hay Giáo Hội có thể tìm thấy các giải
việc áp dụng tín lý ấy trong Giáo đáp cho các vấn nạn của gia đình”
theo nhận định của THĐ.
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* Ông bà Jeffrey Heinzen

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

tình yêu vợ chồng như chúng con
đã được gặp. Do đó, quá nhiều
giới trẻ đã lớn lên trong những gia
đình bị đổ vỡ vì ly dị hay không có
cảm nghiệm gì về cha mẹ kết hôn
do những vụ thai nghén ngoài hôn
nhân.” Rồi ông bà đưa ra kết luận:
“Như một số nhà khoa học xã hội
từng mô tả, chúng con đã bước
vào một thời đại trong đó cấu trúc
gia đình bị thu nhỏ. Điều này trầm
trọng hơn một cuộc khủng hoảng.”

52 năm qua đã yêu nhau, và tiếp
tục yêu nhau cho tới ngày nay, trở
thành chứng tá của Tin Mừng cho
con cái họ, cho khu xóm họ, cho
bằng hữu của họ, cho các cộng
đồng tôn giáo khác?”
Bà Jeanne nêu rõ: “Chúng con
muốn chứng tá đời sống của chúng
con trở thành một đóng góp cho
chủ đề trên: 52 năm chung sống
trong khoan dung, tôn trọng hỗ
tương các niềm tin của nhau, nâng
đỡ nhau, giáo dục con cái theo
Kitô Giáo (tất cả đều chịu phép
rửa trong Giáo Hội Công Giáo với
sự thỏa thuận của chồng con), tất
cả những điều này trong khi tiếp
nhận được nhiều niềm vui do Chúa
ban và trong khi giữ vững hy vọng
trước nhiều nỗi khó khăn. Từ cuộc
phối hợp này, chúng con được 5
đứa con và 6 đứa cháu: với tất cả,
chúng con vun xới lòng kính trọng
người khác dù dị biệt và đem lại
niềm tin cho chúng.”

Từ suy tư trên, ông bà Heinzen
nói lên trăn trở của mình: “Chúng
con thấy người trẻ trở thành mồi
cho nền văn hóa hưởng lạc đầy mù
mờ. Chúng con biết con số đếm
không xuể những người trưởng
thành ly dị tham gia các cộng đồng
đức tin khác vì họ cảm thấy họ
không được Giáo Hội Công Giáo
chào đón. Và lòng chúng con nhói
đau đối với những cha mẹ đơn lẻ
đang lao đao trong việc chăm sóc
con cái. Giống như qúy vị, chúng
con cố gắng tìm ra những cách
Bà Jeanne lại một lần nữa triển
thế đơn giản hơn, hữu hiệu hơn để
dương lòng biết ơn đối với chồng
chia sẻ tốt hơn các ơn phúc trong
mình cũng như xác lập quyết tâm
kế hoạch của Thiên Chúa dành cho
dấn thân của bà trong trách nhiệm
hôn nhân và gia đình.”
đem Tin Mừng đến những người
* Bà Jeannette Toure
xung quanh. Bà phát biểu: “Con
Bà Jeannette Toure từ Bờ Biển cám ơn chồng con, người đã chấp
Ngà, Phi Châu, chỉ mỗi một mình nhận việc đó, tức việc tất cả các
đến với THĐ, vì chồng bà là một con của chúng con đều là người
tín đồ Hồi Giáo, họ kết hôn với Công Giáo. Đến lượt chúng, chúng
phép chuẩn của Tòa Thánh về hôn cũng cố gắng trở thành những
nhân dị giáo, đạo ai nấy giữ. Bà người đem Tin Mừng tới những
tâm sự: “Đối với chúng con, trong người xung quanh. Gia đình, nhất
những cuộc hôn nhân hỗn hợp, chủ là gia đình Phi Châu, có nhiệm vụ
đề này ‘Các Thách Đố Mục Vụ của làm chứng cho đức tin của mình ở
Gia Đình trong Bối Cảnh Phúc Âm giữa đời và ở khu vực xung quanh.
Hóa’ lại càng quan trọng hơn nhiều Cũng là một thách đố khi ta ý thức
khi áp dụng vào thực tế của chúng được sức mạnh của truyền thống.
con: làm thế nào để một người đàn Các chọn lựa và quyết định của ta
ông, theo Hồi Giáo, và một người phải giúp người xung quanh hiểu
đàn bà, theo Công Giáo, trong hơn biết hơn, chấp nhận và yêu mến
Thiên Chúa hơn.”
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* Ông bà Ron và Mavis Pirola
và những phản ứng
Riêng phát biểu của cặp vợ
chồng người Úc là ông bà Ron và
Mavis Pirola đã gây nên một luồng
phản ứng không thuận lợi khi ông
bà đặt lên câu hỏi: “Chúng con sẽ
làm gì khi đứa con đồng tính muốn
đem bạn tình về nhà trong dịp lễ
họp mặt gia đình?” Ông bà ấy nêu
lên rằng: “Gia đình phải đối mặt
với sự căng thẳng trong việc bảo
tồn chân lý đức tin trong khi vẫn
phải thể hiện lòng từ bi và thương
xót”. Họ kể lại việc có một số bạn
bè của họ phải làm như thế nào khi
người con đồng tính của họ muốn
đem bạn tình về nhà trong dịp lễ
Giáng sinh: “Nó là con của con
mà!”
Cụ thể là thế này: ”Những
người bạn của chúng con đã lên
chương trình họp mặt gia đình
vào lễ Giáng sinh, khi đó người
con trai đồng tính của họ nói rằng
anh ta cũng muốn mang bạn tình
của mình về nhà họp mặt. Các
bậc phụ huynh này hoàn toàn tin
tưởng vào giáo lý của Giáo Hội và
họ biết rằng con cháu của họ sẽ
chứng kiến việc tiếp đón của người
con trai này với bạn tình của anh
ta trong đại gia đình. Phản ứng
của họ có thể được tóm gọn trong
câu này: ‘Nó là con của chúng con
mà!’”
Theo ông bà Pirola, “Giáo Hội
liên tục phải đối mặt với sự căng
thẳng để bảo tồn chân lý trong
khi vẫn phải thể hiện lòng từ bi
và thương xót. Các gia đình phải
đối mặt với sự căng thẳng này
trong mọi lúc.” Từ đó. ước mong
của ông bà Pirola đối với THĐ là:
“Một mô hình truyền giáo cho các
giáo xứ phải trả lời được với các
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tình huống tương tự như vậy!”

Hồng Y [Burke] nói rằng cha mẹ
trong trường hợp này có thể gây
Ông bà còn nêu lên một tình
ngộ nhận cho con cháu của họ, và
huống khác, một kinh nghiệm
gây hại cho họ “bởi thái độ dường
thực tế về “một người bạn đã ly
như tán đồng một hành vi phạm tội
dị của chúng con nói rằng đôi khi
nghiêm trọng của một thành viên
cô ấy cảm thấy mình không hoàn
trong gia đình.”
toàn được đón nhận trong giáo
xứ của mình. Tuy vậy cô vẫn tham (4) Phúc Trình Sau Thảo
dự thánh lễ thường xuyên và giáo Luận và phản ứng.
dục con cái rất tốt. Đối lại giáo xứ
Từ ngày khởi sự làm việc
không có thiện cảm với cô và việc
cô ly dị là một chướng mắt cho (05/10/2014) cho đến cuối tuần
họ. Từ những người như cô, chúng lễ đầu, THĐ đã trải qua 10 phiên
con ngộ ra rằng tất cả chúng con họp với nhiều ý kiến và đề nghị
còn giữ những yếu tố khiếm khuyết sôi nổi, nhiều khi không phải là
trong cuộc sống. Nhận ra sự khiếm không có những cuộc tranh cãi
khuyết, chúng con sẽ bớt phán xét khá gay gắt, đến nỗi, tại phiên họp
người khác, phán xét sẽ làm cản thứ 10, sau khi bản phúc trình sau
thảo luận giữa kỳ được công bố đả
trở việc loan báo Tin Mừng.”
xẩy sinh “các nhận định không
Phát biểu của ông bà Pirota thuận lợi cho phúc trình” (như
về đứa con đồng tính được truyền nhan đề bản tin của Vũ Văn An
thông Công giáo Việt Nam, cụ thể ngày 14/10/2014 trên VietCatholic
là VietCatholic News (Vũ Văn News đã chỉ ra). Hoặc “Âu lo của
An, ngày/10/2014) cho là “phát các nghị phụ với bản Phúc Trình
súng khá điếc tai”. Đặng Tự Do Sau Thảo Luận” (theo như Đặng
trên VietCatholic News ngày Tự Do cũng ngày 14/10/2014 trên
11/10/2014 nói rõ hơn: “Cách VietCatholic News). Hay “Thượng
đặt vấn đề và cách giải quyết [về Hội Đồng về Gia Đình gây chấn
người con trai đồng tính] của ông động với Phúc Trình Sau Thảo
Ron và Mavis Pirola đã gây ra xao Luận” (Vũ Văn An, VietCatholic
xuyến và bất mãn cho nhiều người News 13/10/2014)…
Hoa Kỳ.”
Lý do: “Các nghị phụ phàn
Tác giả Đặng Tự Do trích dẫn nàn rằng bản Phúc Trình Sau Thảo
câu trả lời của ĐHY Raymond Luận đưa ra hôm Thứ hai đã không
Burke (Mỹ) cho chương trình phản ánh đúng những suy nghĩ của
truyền hình LifeSite News: “Nếu Thương Hội Đồng” (Đặng Tự Do
những mối quan hệ đồng tính – Âu lo…14/10/2014).
luyến ái là những mối quan hệ rối
Bài viết của Đặng Tự Do nêu rõ
loạn về bản chất, mà thực sự cúng
là như vậy – thì việc chào đón một ĐHY Raymond Burke (Mỹ) “cáo
thành viên gia đình cùng với một buộc rằng bản Phúc Trình không
người khác đang trong quan hệ rối phản ánh chính xác các cuộc thảo
loạn ấy trong một cuộc gặp gỡ gia luận tại THĐ, nhưng ‘trên thực tế
đình có ý nghĩa gì với con cháu lại đề xuất những quan điểm mà
nhiều nghị phụ không thể chấp
chúng ta?”
nhận, và tôi có thể nói những mục
Cũng theo Đặng Tự Do, Đức
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tử trung thành với đoàn chiên
không thể chấp nhận.’” Cũng theo
tiết lộ của bài báo, “vị Hồng Y Mỹ
cho biết rằng ‘một số lượng lớn
những nghị phụ của THĐ phản
đối Phúc Trình này.’”
Ngày 16/10/2014, các tham dự
viên của Thượng Hội Đồng bước
vào giai đoạn II của cuộc thảo
luận. Cha Lombardi kể lại rằng:
“Những gì tôi chứng kiến sáng
nay là rất đáng ghi nhận … Mọi
người thảo luận rất cởi mở và đó
là một phần quan trọng của việc
đổi mới từ cuộc họp của Thượng
Hội Đồng…”
Các tham dự viên sẽ tiếp tục
nghiền ngẫm các văn bản từ tài liệu
làm việc để bàn về những thách
đố nơi gia đình trong bối cảnh
Tân Phúc Âm hóa. Cha Federico
Lombardi, Giám đốc phòng báo
chí cùng các trợ lý đã tường thuật
lại những gì Đức Hồng Y Christoph
Schonborn người Áo trình bày về
giai đoạn tiếp theo này trong tiến
trình thảo luận.
Cha Lombardi trình bày “điểm
chính” cuộc thảo luận vào sáng thứ
Năm và những kết quả từ cuộc thảo
luận đang được cánh báo chí trên
thế giới lưu tâm cách đặc biệt. Mỗi
nhóm đều làm việc chăm chỉ để đề
xuất những cải tiến, sửa đổi trong
tài liệu làm việc của Thượng Hội
Đồng và sẽ đi đến biểu quyết vào
ngày thứ Bảy 18.10 tới đây.
Trong khi một số các phương
tiện truyền thông đời đã mô tả
cuộc thảo luận đang xảy ra những
căng thẳng, xung đột từ các giám
mục có đầu óc cải tiến thì Cha Tom
Rosica người Canada cho biết các
cuộc thảo luận hết sức chân thành
và trung thực và đó cũng là mong
muốn của Đức Thánh Cha. Đồng
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thời từ những thảo luận chân thành lại với cánh nhà báo rằng: Nhiệm
và trung thực này sẽ đưa ra quyết vụ của Giáo Hội là tìm kiếm hạt
định trong Giáo Hội.
giống tích cực của sự thật trong
Một số những thắc mắc từ các mọi tình cảnh, để nhận ra tình yêu
cuộc hội thảo trước, nay cũng đang nơi mỗi gia đình.”
có những giải thích
nhiều sự đồng thuận,
Minh của VRNs (Tin
Nam) ghi nhận ngày
như sau:

nhận được
như Hoàng
DCCT Việt
16/10/2014

“Phải chăng những thay đổi
này dẫn đến việc thay đổi bản chất
của Giáo huấn Giáo hội về đời
sống hôn nhân và gia đình? Đức
Hồng Y Schonborn khẳng định
rằng: ‘Không hề có chuyện đó.
Việc đổi mới là nhằm để phát triển
giáo huấn của Giáo hội để đối phó
với những thách đố trong đời sống
ngày nay. Đức Thánh Cha mời gọi
chúng ta ‘chuyển đổi mục vụ’ trong
Giáo Hội nơi nhiều nước châu
Âu, là một thành phần của thế
giới. Điều đó đòi hỏi sự can đảm
nơi các Giáo hội tại Châu Âu là
‘đi ra các đường phố’, gặp tất cả
mọi người, tôn trọng và tiếp đón
họ, chứ không phải phán xét tình
trạng của gia đình hay định hướng
về khuynh hướng tính dục nơi gia
đình ….
“Trường hợp về những người
có khuynh hướng đồng tính thì
giáo lý và các tài liệu nói rằng
phải tiếp đón họ như những nhân
vị và có cách cư xử mang tính Kitô
giáo. Nhưng việc tôn trọng họ
không có nghĩa là tôn trọng hành
vi của họ.
“Đức Hồng Y Schonborn cũng
nói đến kinh nghiệm đau khổ nơi
những người con khi cha mẹ chúng
ly dị, cũng như sự ngưỡng mộ của
mình khi ngài làm việc mục vụ ở
Vienna về tình yêu và sự quan tâm
của một đôi đồng tính. ĐHY nhắc
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anh em. Đức Phanxicô đã nhắc lại
chuyện này: “Tất cả chúng ta đều
là kẻ phạm tội”. Phải nuôi dưỡng
sự sống trong mọi lãnh vực. Công
việc của chúng ta là đưa giáo dân
Ngoài ra, trên truyền thông về với ơn sủng chứ không phải vì
internet, người ta cũng đọc thấy các nguyên tắc mà loại bỏ họ. Đó
quan điểm của ĐHY Kasper về là công việc hàng ngày của các tu
một số vấn đề trong khủng hoảng sĩ Dòng Tên chúng tôi. Tòa Thẩm
gia đình hiện nay và những phản Tra biết chuyện này rất rõ.”
ứng đối với quan điểm ấy.
Vị linh mục kết luận: “Thần
Theo tác giả Vũ Văn Khí vẫn là trước hết, vì Thần Khí
An, VietCatholic News ngày đến từ Thiên Chúa, còn luật lệ và
16/10/2014 (Thượng Hội Đồng nguyên tắc là của con người. Đối
về gia đình, quan điểm gây tranh với luân lý về tình dục và gia đình,
cãi của Đức HY Kasper về Phi và phải dịu dàng và có tình anh em.
Á Châu), “trong cuộc phỏng vấn Không phải chia rẽ nhưng là hòa
mới đây của hãng tin Zenit, ngài hợp. Người ta không thể rao giảng
phát biểu hết sức một chiều, phiến Phúc Âm mà đi ngược với Phúc
diện về quan điểm của các Giáo Âm. Chỉ có lựa chọn tập trung vào
Hội Công Giáo Phi Châu, trong Chúa Kitô mới là lựa chọn thoát
khi lại dựa các luận điểm của mình được các tranh chấp cằn cỗi, các
vào những Giáo Hội không phải là tranh cãi ý thức trừu tượng. Các
Công Giáo để bênh vực chủ trương lỗ hổng và các bất toàn không vô
của mình là cho phép người Công hiệu hóa sự tiến triển của gia đình
Giáo ly dị và tái hôn dân sự được trong xã hội từ mấy mươi năm nay.
rước lễ (hình như không cần xưng Nếu có gì tiêu cực thì không phải
tội!), theo một mô thức mà ngài tất cả mọi chuyện đều tiêu cực”
gọi là “được khoan dung dù không (VietCatholic News, Cha Bề trên
Tổng quyền Dòng Tên trả lời
được chấp nhận”.
phỏng vấn về Thượng HĐGM
Trong khi đó, khi được báo thế giới, Nguyễn Tùng Lâm dịch,
Vatican Insider phỏng vấn, nêu 10/13/2014).
lên hỏi “Các người bảo thủ nói
Chúng tôi thực hiện bản tóm
giáo điều đang bị lâm nguy”, Bề
trên Tổng quyền Dòng Tên, linh lược này đang khi THĐGM đi
mục Adolfo Nicolas, người sẽ từ vào giai đoạn cuối của tuần lễ thứ
nhiệm vào năm 2016, đang tham hai, chúng tôi chưa rõ THĐ kết
dự Thượng Hội đồng Giám mục thúc như thế nào cuộc hội ngộ kéo
thế giới về gia đình đang diễn ra dài hai tuần lễ này, nên xin ghi
tại Rôma, đã trả lời: “Tuyệt đối nhận lại một lần nữa lời của ĐHY
hóa là sai lầm. Chúng ta lấy ví Brandmuller: “Chúng ta phải nhớ
dụ của những cặp sống chung rằng THĐ ngoại thường này sẽ
với nhau. Không phải vì có khiếm chưa có một đúc kết cụ thể nào.
khuyết mà mọi sự đều xấu. Cũng Chỉ có THĐ thường kỳ diễn ra vào
như, có một cái gì đó tốt khi người năm tới mới có thể làm điều đó.”
ta không làm điều xấu cho người
Chúng ta tiếp tục hiệp thông
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cùng ĐTC Phanxicô và toàn thể
Giáo Hội khẩn thiết cầu xin Chúa
Thánh Thần ban ơn soi sáng cho
các Đấng bậc tìm ra và thực hiện
viên mãn các điều tốt đẹp Chúa
muốn cho Giáo Hội và cho sự
thăng tiến của mọi gia đình, nhất là
gia đình con cái Chúa nơi trần gian
này đang rơi vào khủng hoảng. ◙
		

(ngày 17/10/2014).

Tin giờ chót:
Bản Tường trình
kết thúc THĐ

V

ào
đêm
18
rạng
19/10/2014, chúng tôi
đọc được những bản tin kết thúc
THĐGM thế giới. Xin mạn phép
ghi lại những điểm then chốt mà
bản tin ngày 18/10/2014 của Vũ Văn
An, VietCatholic News đưa ra dưới
nhan đề “Thượng Hội Đồng về
Gia Đình: tường trình sau cùng”.

trình giữa khoá hay còn gọi là bản
tường trình sau thảo luận (relatio
post deceptationem).
Bản tin nêu rõ: Các đoạn nói
về hai vấn đề trên là những đề mục
không hội đủ 2 phần 3 số phiếu để
được thông qua, mặc dù đã được
sửa lại với những lối nói thận trọng
hơn. Có giám mục sẵn sàng thay
đổi thì cũng có giám mục lo ngại
trước việc xâm hại tới truyền thống
Công Giáo.

Bản tường trình của THĐ được
dùng để hướng dẫn các cuộc thảo
luận trong suốt năm tới, chuẩn
bị cho THĐ thông thường về gia
đình dự trù được tổ chức vào tháng
Mười, 2015.

Bản tường trình kết thúc rằng:
Người đồng tính phải được “chào
đón một cách tôn trọng và tế nhị”
không nên “bị kỳ thị một cách bất
công”; nhưng đồng thời cũng quả
quyết rằng “không có căn bản
Đức HYRaymundo Damasceno nào” để so sánh “dù là xa xôi” các
Assis, TGM Aparecida, Ba Tây, mối liên hệ đồng tính này với cuộc
hôn nhân giữa 1 người đàn ông và
cho rằng đây là một “tài liệu thỏa
1 người đàn bà.
hiệp” nghĩa là phản ảnh cố gắng
Về những người CG ly dị và tái
dung hoà khuynh hướng muốn
có sự cởi mở lớn hơn và khuynh hôn dân sự, tường trình sau cùng
hướng bảo thủ lo lắng trước viễn cho hay: việc cho phép họ rước lễ
được cả hai phe nhiệt tình tranh
ảnh giáo huấn GH bị lu mờ.
Điều này xem ra cũng phản ảnh luận và kết cục, THĐ đã quyết
định để nó lại cho một cuộc nghiên
viễn kiến của Đức Phanxicô. Trong
cứu thấu đáo hơn.
bài diễn văn dài 10 phút, Đức GH
Riêng thủ tục tuyên bố hôn
nói rằng Giáo Hội Công Giáo cần
mở ra con đường trung dung giữa nhân vô hiệu, đại đa số các nghị
“cứng cỏi chống đối” và “thương phụ THĐ ủng hộ một hệ thống
xót sai lầm”. Ngài nói thêm: Giáo nhanh hơn, đơn giản hơn và lý
Hội không nên “ném đá người tội tưởng nhất là miễn phí. Tuyên bố
lỗi, người yếu đuối và người bệnh vô hiệu là tuyên bố rằng một cuộc
hoạn” mà cũng không nên “xuống phối hợp chưa bao giờ là hôn nhân
khỏi thập giá” bằng cách tự thỏa cả vì thiếu một trong những điều
làm nó thành sự. Trên thực tế, lời
hiệp với “tinh thần thế gian”.
Bản tin cho biết Đức Giáo tuyên bố này cho phép người ta kết
Hoàng vừa dứt lời, THĐ đứng lên hôn lần thứ hai trong GH. ◙

Theo bản tin này, đêm thứ Bẩy,
THĐ về Gia Đình phiên đặc biệt
đã kết thúc với bản tường trình sau
cùng, hay bản tường trình của THĐ
(Relatio Synodi), được công bố chi
tiết. Theo đó, đã có sự sửa đổi lớn
đối với cả hai vấn đề đồng tính
và ly dị tái hôn so với bản tường hoan hô trong 5 phút đồng hồ.

KÍNH MÔØI ÑOÄC GIAÛ VAØ THAÂN HÖÕU ÑOÙN COI CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀN
HÌNH DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN TREÂN ÑAØI SBTN VAØO LUÙC 1:30PM (giôø mieàn
Tâaây HK) MOÃI THÖÙ BAÛY ÑAÀU THAÙNG. CHÖÔNG TRÌNH NAØY CUÕNG ÑÖÔÏC
LÖU TRÖÕ TREÂN TRANG NHAØ WWW.DIENDANGIAODAN.US
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hương Hội Đồng Giám
mục về Gia Dình vừa
mới diễn ra tại Vatican từ ngày 5
đến 19 tháng 10 năm 2014.Xin
được tóm tắt mấy điểm căn bản.
Thượng Hội Đồng Giám mục
(THĐGM) là một thể chế định kỳ
được Đức Giáo hoàng Phaolô VI
có sáng kiến thiết lập qua Tự sắc
Apostolica Sollicitudo, ngày 159-1965. Thượng Hội Đồng Giám
mục có thể nhóm họp thành hội
nghị chung thường lệ hay ngoại
thường.
I..
Ngày 8-10-2013, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã quyếtđịnh
triệu tập một Đại hội Ngoạithường
Thượng Hội ĐồngGiám mục
(THĐ) với chủ đề: Những Thách
đố Mục vụ về Giađinh
trong Bối cảnh của công
cuộc Phúc-âm-hóa. Văn
PhòngTổng Thư Ký THĐ
đãthực hiện bước chuẩn
bị với việc gởiđi Tài
Liệu Chuẩn Bị, tài liệu
đã khơi dậy nhiềusuy tư
rất ý nghĩa trong toàn thể
Dân Chúa. Kết quả của
việctham khảo ý kiến đó
được thu thập và trình bày
trong Tài LiệuLàm Việc
(Instrumentum Laboris).
Vì tầm mức rộng lớnvà
phức tạp của chủ đề, Đức
Thánh Cha đã quyết định
một lộtrình làm việc gồm
hai giai đoạn. Trong Đạihội Ngoại
thường năm 2014, các nghị phụ đã
lượng giá và phân tíchsâu xa hơn
các dữ liệu, chứng từ và những ý
kiến củacác Giáo Hội địa phương,
nhằm để trả lời cho các thách
đốmới về gia đình. Đại hội thường
lệ năm 2015, gồm phần lớn các
đạibiểu thuộc hàng giám mục và
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THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

VỚI CHỦ ĐỀ NHỮNG THÁCH ĐỐ MỤC VỤ VỀ GIA ĐÌNH
 Nguyễn Đức Tuyên
tiếp tục công việc của ThượngHội
Đồng họp năm 2014, sẽ suy tư bàn
thảo sâu xa hơn các đềtài được đề
ra nhằm tìm ra chỉ dẫn mục vụ
thích hợp.
Tài liệu làm việc khai sinh từ
các bản trả lời các câu hỏicủa Tài
liệu chuẩn bị, được phát hành tháng
11 năm 2013,được bố cục theo tám
nhóm câu hỏi liên hệ tới hôn nhân

gồm cả những khó khăn trong đó
có sự hiểu biết vềLuật tự nhiên.
Phần thứ hai nói về những đề
nghị, các thách đốvà những hoàn
cảnh khó khăn hiện tại liên quan
tới mục vụ giađình. Phần thứ ba
nói về sự cởi mở đón nhận sự
sống và tráchnhiệm giáo dục của
bậc cha mẹ, vốn là đặc tính của
hôn nhângiữa một người nam và

vàgia đình, và đã được gởi đi khắp
một người nữ, có tham chiếu đặc
các nơi để tham khảo.
biệtđến những hoàn cảnh mục vụ
Bản văn gồm ba phần và lấy lại hiện tại.
tám đề tài chính của bản câu hỏi
II. Sau Thánh Lễ khai mạc
đề ra.
tại Nhà Thờ Thánh Phêrô ngày 5,
Phần thứ nhất dành cho THĐ đã bước vào buổi họp khoáng
Tin Mừng về Gia đinh, giữa kế đại đầu tiên ngày 6-10-2014. Nhân
hoạchcủa Thiên Chúa và ơn gọi dip này, Đức Giáo hoàng Phanxicô
của con người trong Đức Kitô, thúc giục các vị giám mục và các
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tham dự viên khác “mạnh dạn lên
tiếng”, tuy nhiên vị diễn giả chính
lại thận trọng, khi nhấn mạnh rằng
chủ điểm tranh luận không phải là
tín lý mà là việc thực hành tín lý.
Hội nghị giai đoạn I đã thảo luận
trong 10 phiên họp trong đó có
những tham luận của giáo dân.

việc cụ thể hóa trong các Giáo Hội
- các đề tài của thông điệp
địa phương, luôn luôn ở trong tình Humanae vitae (Sự sống con
hiệp thông với Đức Thánh Cha.
người) do Đức Phaolô VI ban hành
- việc chuẩn bị hôn nhân năm 1968, và tập trung vào vấn đề
Kitô là điều thiết yếu, vì hôn nhân cởi mở đối với sự sống, và định
này không phải chỉ là một truyền nghĩa sự cởi mở này như một ”đòi
thống văn hóa hoặc một đòi hỏi xã hỏi nội tại của tình yêu vợ chồng”.

hội, nhưng là một quyết định theo
Tuy nhiên, tất cả 10 nhóm trong
Người Việt Nam duy nhất tham ơn gọi.
6 phiên họp đã đưa ra nhiều nhận
dự Thượng Hội Đồng Giám mục
- những người ly thân, ly xét và đưa ra 500 yêu cầu sửa chữa
là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc,
dị và ly dị tái hôn, ‘không phải bản phúc trình giữa khóa, trong đó
Tổng Giám Mục Sàigòn, trong tư
là điều khôn ngoan khi nghĩ đến nổi bật về những điểm sau:
cách là Chủ tịch Hội Đồng Giám
những giải pháp độc nhất, theo tiêu
- Thượng Hội Đồng nên đặt
mục Việt Nam.
chuẩn ‘hoặc phải có tất cả hoặc trọng tâm nhiều hơn về sự bất khả
III. Hôm thứ Sáu, 10 tháng không được gì hết’.
phân ly của hôn nhân Công Giáo,
10, các nghị phụ đã bước vào giai
- việc cứu xét nhanh chóng hơn là tập trung quá nhiều vào
đoạn thứ hai có tính chất quyết
các đơn xin tuyên bố hôn nhân “những tình huống bất toàn của
định, với sự hình thành các nhóm
vô hiệu, đặc biệt chú ý đến đức tin các gia đình”.
nhỏ để đạt đến những quyết định
của những người kết hôn để nhận
- Cần thiết phải làm rõ nghĩa
được tổng hợp vào bản kết luận của
xét xem bí tích hôn phối của họ có của từ ngữ “thuyết tiệm tiến”
Thượng Hội Đồng tức là trong tài
thành sự hay không.
(gradualism).1
liệu “Relatio post disceptationem”
- việc cho những tín hữu ly
- Có nguy cơ là kỷ luật bí
làBản Tường Trình Sau Thảo
Luận.Lúc 9 giờ sáng thứ hai 13- dị tái hôn được rước lễ, thực hiện tích càng ngày càng sa sút khi ban
10-2014, Thượng HĐGM đã nhóm một sự cởi mở nhiều hơn đối với cấp những ngoại lệ liên quan việc
phiên khoáng đại thứ 11 để nghe những trường hợp đặc biệt, bất khả rước lễ của những người ly dị và
bản Tường trình đúc kết ý kiến của phân ly mà không gây ra những bất tái hôn.
180 nghị phụ trong tuần đầu của công hoặc đau khổ mới.
- Từ ngữ “tội lỗi” hầu như
Công nghị Giám mục thế giới. Văn
- vấn đề rước lễ thiêng liêng vắng mặt trong suốt bản phúc
bản này gồm 58 đoạn được dùng vẫn còn bị bỏ ngỏ.
trình.
làm căn bản cho cho việc soạn
- cần suy tư sâu hơn về các
- Thượng Hội Đồng không
Văn kiện chung kết của Thượng
cuộc hôn nhân hỗn hợp và những nên chiều theo não trạng của thế
HĐGM này.
vấn đề hệ trọng liên quan tới kỷ gian.
Bản tường trình đề ra 3 đường luật khác của các Giáo Hội Chính
- Khi cung cấp việc chăm
hướng chỉ đạo, đó là lắng nghe bối Thống về hôn phối.
sóc mục vụ cho những người đồng
cảnh xã hội và văn hóa trong đó
những
người
đồng
tính
tính, Giáo Hội không nên “tạo ra
các gia đình ngày nay đang sống;
sau đó là đối chiếu với những viễn luyến ái, Giáo Hội phải trở thành một ấn tượng đánh giá tích cực
tượng mục vụ cần đề ra và nhất là căn nhà đón tiếp họ; nhưng Giáo khuynh hướng này”.
nhìn lên Chúa Kitô, lắng nghe Tin Hội vẫn quyết liệt không chấp nhận
- Thượng Hội Đồng nên thảo
sự kết hiệp đồng tính luyến ái và
Mừng của Chúa về gia đình.
luận về những vấn đề thời sự như
những sức ép của các tổ chức quốc
Bản tường trình đã đề cập tế. Giáo Hội cũng đặc biệt chú ý việc mướn người đẻ thuê và những
phim ảnh khiêu dâm.
đến:
đến các trẻ em sống với các cặp
- Thánh Gia phải được trình
- những trường hợp mục đồng phái, và tái khẳng định rằng
bày
như là một mô hình của cuộc
vụ khẩn cấp nhất, cần ủy thác cần đặt lên hàng đầu những yêu
sách và quyền lợi của các trẻ em. sống gia đình.
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- Thượng Hội Đồng nên
khuyến khích và cảm ơn các gia
đình Công Giáo trung tín với giáo
huấn của Giáo Hội.
Nói tóm lại, “Liên quan tới các
hoàn cảnh gia đình khó khăn, các
nhóm nhỏ làm nổi bật điều này:
Giáo Hội nên là tổ ấm chào đón
mọi người, ngõ hầu không ai cảm
thấy bị từ khước”. Nói chung, các
nhóm nhỏ trình bày cả việc đánh
giá “Bản Tường Trình Sau Thảo
Luận” (RPD), tức tài liệu tạm
thời công bố vào giữa khóa họp
của THĐ, lẫn các đề nghị để tổng
hợp vào trong “Bản Tường Trình
của THĐ” (RS), tức văn kiện dứt
khoát và có tính kết luận của THĐ.
Cuối cùng, có yêu cầu phải nhấn
mạnh rằng bản RS dù sao cũng chỉ
là tài liệu chuẩn bị cho THĐ bình
thường dự tính cho tháng Mười
năm 2015.
Thực ra, các điều đó được
đề nghị cho cuộc thảo luận trong
các nhóm nhỏ, như qui luật của
Thượng HĐGM qui định.Những
tu chính của 10 nhóm làm việc của
công nghị đã được đệ trình để tổng
hợp tài liệu “Relatio synodi” (phúc
trình của công nghị) mà Thượng
Hội Đồng thảo luận vào sángthứ
bẩy, 18-10-2014. Đến chiều thứ
bẩy, có phiên khoáng đại thứ 15
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và là phiên cuối cùng.
Các nghị phụ đã bỏ
phiếu thông qua Bản
tường trình Thượng
HĐGM để đệ lên
ĐTC và đó sẽ là cơ
sở cho tài liệu làm
việc - Instrumentum
Laboris- của Thượng
Hội Đồng Giám mục
Thường Lệ XIV với
chủ đề của Đại hội
chung thường lệ lần
thứ XIV Thượng Hội Đồng Giám
mục đã được công bố: “Ơn gọi
và sứ vụ của gia đình trong Giáo
Hội và trong thế giới hiện nay”.
Thượng Hội đồng này do Đức
Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ
diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến
ngày 25 tháng Mười 2015.

nói về các cám dỗ như những ẩn
dụ rất có ý nghĩa về THĐGM vừa
qua:
- Thứ nhất là cám dỗ cứng
nhắc đố kỵ, nghĩa là muốn khép
kín trong chữ viết chứ không để
cho mình được Thiên Chúa làm
ngạc nhiên,
- Cám dỗ của những người xuề
xòa hủy hoại, nhân danh lòng từ bi,
đánh lừa, băng bó các vết thương
trước khi chữa trị,
- Cám dỗ muốn biến đá thành
bánh, để chấm dứt cuộc ăn chay
lâu dài, nặng nề và đau thương,

- Cám dỗ xuống khỏi thập giá,
để làm hài lòng dân, chứ không ở
lại trên thập giá để thi hành thánh
ý Chúa Cha; khuất phục tinh thần
trần thế thay vì thanh tẩy nó và làm
IV. Bản tường trình chung cho nó tùng phục Thánh Linh của
kếtcủa Thượng Hội Đồng Giám Thiên Chúa.
Mục đặc biệt về gia đình đã được
- Cám dỗ lơ là đối với kho tàng
thông qua và công bố chiều tối thứ
bẩy, 18-10-2014.Bản tường trình đức tin, coi mình không phải là
này gồm 62 đoạn được đánh số người bảo quản nhưng là sở hữu
theo thứ tự và được các nghị phụ chủ và là chủ nhân,
bỏ phiếu từng đoạn.
-Cám dỗ lơ là thực tại, dùng
Trước tình trạng một số đoạn một ngôn ngữ tỷ mỉ, và một ngôn
không có sự đồng thuận của ngữ chà nhám để nói bao nhiêu sự
Thượng HĐGM, tuy được đa số mà chẳng nói gì cả!
phiếu quá bán, nhưng không được
đa số 2 phần 3, như thế, ĐTC
Phanxicô quyết định vẫn để cho
toàn bộ bản tường trình thuộc
văn kiện tạm thời và gửi đến các
Giáo Hội địa phương để chuẩn bị
cho Thượng HĐGM thế giới khóa
thường lệ thứ 14 vào tháng 10 năm
tới. Ngài cũng cho phép để công
chúng, qua các ký giả, được biết
mỗi đoạn được bao nhiêu phiếu,
để hiểu mức độ đồng thuận của các
nghị phụ về từng điểm.
Trong diễn văn bế mạc, ĐTC

V. Ghi nhớ vắn tắt:

1. Có 3 điểm chính yếu của
Thương Hội Đồng: Thứ nhất, sự
quan trọng của tình yêu hy sinh
trong hôn nhân và gia đình, thứ hai,
mọi ngôn từ phải xuất phát từ tận
đáy lòng, và thứ ba, mọi vươn tay
có tính mục vụ phải diễn ra trong
ngữ cảnh giáo huấn của Giáo Hội
và của Thánh Kinh.
2. Thần Khí vẫn là trước hết,
vì Thần Khí đến từ Thiên Chúa,
(xem tiếp trang 34)
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Tường trình đúc kết
các bài phát biểu
tại Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới

về gia đình

 G. Trần Đức Anh OP
(Radio Vatican)

VATICAN.

L

úc 9 giờ sáng thứ hai
13-10-2014,
Thượng
HĐGM thế giới khóa đặc biệt về
gia đình đã nhóm phiên khoáng
đại thứ 11 để nghe bản Tường
trình đúc kết ý kiến của các nghị
phụ phát biểu trong tuần qua.
Trước sự hiện diện của ĐTC
và các nghị phụ, ĐHY Peter Erdoe,
người Hungari, Tổng tường trình
viên, đã đọc bản tường trình đúc
kết các ý kiến chính trong các bài
phát biểu và suy tư của 180 nghị
phụ trong tuần đầu của Công
nghị GM thế giới. Văn bản này
được dùng làm căn bản cho cho
việc soạn Văn kiện chung kết của
Thượng HĐGM này.
Bản tường trình đề ra 3 đường
hướng chỉ đạo, đó là lắng nghe bối
cảnh xã hội và văn hóa trong đó
các gia đình ngày nay đang sống;
sau đó là đối chiếu với những viễn
tượng mục vụ cần đề ra và nhất là
nhìn lên Chúa Ki-tô, lắng nghe Tin
Mừng của Chúa về gia đình.
- Gia đình là thực tại ”quan
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những trường hợp mục vụ khẩn
cấp nhất, cần ủy thác việc cụ thể
hóa trong các Giáo Hội địa phương,
luôn luôn ở trong tình hiệp thông
với ĐTC. Trước hết có việc loan
báo Tin Mừng gia đình cần thực
hiện, không phải để lên án, nhưng
là chữa lành sự dòn mỏng của con
người. ”Loan báo Tin Mừng là
trách nhiệm chung của toàn thể
Dân Chúa, mỗi người theo sứ vụ
và đoàn sủng riêng. Nếu không có
chứng tá vui mừng của các đôi vợ
chồng và của các gia đình, thì việc
loan báo, cho dù là đúng đắn, cũng
có nguy cơ không được hiểu hoặc
bị chìm đắm trong biển cả những
lời nói vốn là đặc tính của xã hội
chúng ta. Các gia đình Công Giáo
được kêu gọi trở thành những chủ
thể tích cực trong việc mục vụ gia
Tiếp đến là hướng nhìn lên đình.”
- Bản tường trình nhấn mạnh
Chúa Ki-tô, Đấng tái khẳng định
sự kết hiệp bất khả phân ly giữa rằng việc chuẩn bị hôn nhân Kimột người nam và một người nữ, tô là điều thiết yếu, vì hôn nhân
nhưng cũng cho phép đọc giao này không phải chỉ là một truyền
ước hôn phối trong sự liên tục và thống văn hóa hoặc một đòi hỏi xã
mới mẻ. Nguyên tắc ở đây phải là hội, nhưng là một quyết định theo
nguyên tắc tiệm tiến đối với các ơn gọi. Không nhắm làm cho chu
đôi vợ chồng bị thất bại tronog hôn kỳ huấn luyện trở nên phúc tạp,
nhân, trong một viễn tượng bao mục đích nhắm tới ở đây là đi vào
gồm đối với những hình thức bất chiều sâu, chứ không giới hạn vào
toàn của thực tại hôn phối.”
những đường hướng tổng quát, trái
lại cũng cần canh tân việc đào tạo
- Bản tường trình được ĐHY
linh mục về vấn đề gia đình, nhờ sự
Erdoe tuyên đọc cũng đề cập đến
trọng và quí giá”, ”là nguồn vui
mừng và cũng là nơi có thử thách,
những tình cảm sâu và và những
quan hệ nhiều khi bị thương tổn,
là trường dạy về lòng nhân đạo.
Trước tiên cần lắng nghe gia đình
trong toàn bộ phức tạp của thực tại
này. Chủ nghĩa cá nhân thái quá,
thử thách lớn về cô đơn, tình cảm
tự kỷ gắn liền với những tình cảm
mong manh, ”ác mộng” vì công ăn
việc làm bấp bênh, cùng với chiến
tranh, nạn khủng bố, di cư, ngày
càng làm cho tình trạng nhiều gia
đình bị suy thoái. Chính trong bối
cảnh đó, Giáo Hội phải mang lại
hy vọng và ý nghĩa cho đời sống
con người ngày nay, giúp họ ngày
càng hiểu biết giáo lý đức tin nhưng
đồng thời cũng đề nghị với họ lòng
từ bi Chúa.”

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

can dự của chính các gia đình. Các
nghị phụ cùng đề nghị phải tháp
tùng các gia đình sau khi hết hôn,
là thời kỳ sinh tử và tế nhị, trong
đó các đôi vợ chồng chín mùi sự ý
thức về bí tích, ý nghĩa và những
thách đố về bí tích này.

với nhau, xác định thể thức hành
chánh ở cấp giáo phận để tuyên
bố hôn nhân vô hiệu, khởi sự việc
xét xử đơn giản trong trong những
vụ hôn phối vô hiệu tỏ tường, đặc
biệt chú ý đến đức tin của những
người kết hôn để nhận xét xem bí
Đồng thời Giáo Hội cũng phải tích hôn phối của họ có thành sự
khích lệ và nâng đỡ các giáo dân hay không. Tất cả những điều đó
dân thân trong lãnh vực văn hóa, đòi nhân viên giáo sĩ và giáo dân
chính trị và trong xã hội, để không tại tòa án hôn phối được chuẩn bị
quên tố giác những yếu tố ngăn thích hợp, và các GM địa phương
cản đời sống gia đình chân thực, có trách nhiệm nhiều hơn.”
vạch rõ nhưng kỳ thị, nghèo đói,
- Về việc cho những tín hữu ly
loại trừ và bạo lực.
dị tái hôn được rước lễ, vị Tổng
- Về những người ly thân, ly tường trình viên liệt kê những đề
dị và ly dị tái hôn, ĐHY Erdoe nghị chính được trình bày trong
nhấn mạnh rằng ‘không phải là Thượng HĐGM như: duy trì kỷ
điều khôn ngoan khi nghĩ đến luật hiện hành, thực hiện một sự
những giải pháp độc nhất, theo tiêu cởi mở nhiều hơn đối với những
chuẩn ‘hoặc phải có tất cả hoặc trường hợp đặc biệt, bất khả phân
không được gì hết’; vì thế phải ly mà không gây ra những bất công
tiếp tục cuộc đối thoại trong các hoặc đau khổ mới; hoặc chọn con
Giáo Hội địa phương, trong niềm đường thống hối: cần thực hiện
tôn trọng và yêu mến đối với mỗi hành trình này dưới trách nhiệm
gia đình bị thương tổn, nghĩ ngay của GM giáo phận, trước khi được
đến người vợ hoặc chồng bị bỏ rơi lãnh nhận các bí tích.
một cách bất công, tránh những
thái độ kỳ thị và phải bảo vệ các
trẻ em. ”Điều quan trọng là chấp
nhận một cách lương thiện và xây
dựng những hậu quả của việc ly
thân hoặc ly dị đối với con cái: con
cái không thể trở thành một ”đồ
vật” để tranh giành, và cần phải
tìm kiếm những hình thức tốt đẹp
nhất để con cái có thể vượt thắng
chấn thương do sự phân rẽ gia đình
và có thể tăng trưởng bao nhiêu có
thể trong thanh thản.”
- Về việc cứu xét nhanh chóng
các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô
hiệu, ĐHY Erdoe nhắc lại những
đề nghị đã được các nghị phụ đề ra
trong khóa hợp: nghĩa là không cần
phải có 2 phán quyết đồng thuận
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Vấn đề rước lễ thiêng liêng
vẫn còn bị bỏ ngỏ, và các nghị phụ
kêu gọi đào sâu hơn về thần học,
cũng vậy cần suy tư sâu hơn về các
cuộc hôn nhân hỗn hợp và những
vấn đề hệ trọng liên quan tới kỷ
luật khác của các Giáo Hội Chính
Thống về hôn phối.

quốc tế đặt điều kiện một quốc gia
phải ban hành các qui luật chịu ảnh
hưởng của ý thức hệ gender, giới
tính, thì mới được nhận viện trợ
tài chánh... Giáo Hội cũng đặc biệt
chú ý đến các trẻ em sống với các
cặp đồng phái, và tái khẳng định
rằng cần đặt lên hàng đầu những
yêu sách và quyền lợi của các trẻ
em.
- Phần cuối của bản tường trình
có đề cập đến các đề tài của thông
điệp Humanae vitae (Sự sống con
người) do Đức Phaolô 6 ban hành
năm 1968, và tập trung vào vấn đề
cởi mở đối với sự sống, và định
nghĩa sự cởi mở này như một ”đòi
hỏi nội tại của tình yêu vợ chồng.”
- Nhiều nghị phụ nhấn mạnh
sự cần thiết phải có một ngôn ngữ
thực tế cụ thể, biết giải thích vẻ
đẹp và chân lý cởi mở đón nhận
hồng ân con cái, và nhờ sự giáo
dục thích hợp về các phương pháp
điều hòa sinh sản tự nhiên, và sự
đả thông hài hòa và ý thức giữa đôi
vợ chồng trong mọi chiều kích.

ĐHY Erdoe không quên ghi
nhận rằng cuộc đối thoại trong
Thượng HĐGM diễn ra trong bầu
không khí tự do và lắng nghe nhau.
Ngài cho biết những suy tư trình
bày trên đây chưa phải là quyết
định, vì hành trình của Thượng
HĐGM sẽ được tiếp nối trong khóa
- Về những người đồng tính họp thường lệ nhóm vào tháng 10
luyến ái, trong Thượng HĐGM, năm tới, 2015, cũng về đề tài gia
có các nghị phụ nhấn mạnh rằng đình.
những người đồng tính luyến ái
Sau bài tường trình của ĐHY
là những người có năng khiếu và
Erdoe, các nghị phụ được 10 phút
chất lượng có thể cống hiến cho
giải lao trước khi trao đổi ý kiến
cộng đoàn Ki-tô: Giáo Hội phải trở
về bài này. Rồi ban chiều, từ lúc 4
thành căn nhà đón tiếp họ; nhưng
giờ rưỡi, các nghị phụ nhóm họp
Giáo Hội vẫn quyết liệt không chấp
và thảo luận trong các nhóm nhỏ
nhận sự kết hiệp đồng tính luyến ái
theo các sinh ngữ khác nhau (SD
và những sức ép của cac tổ chức
13-10-2014) ◙
33

Đức Giáo Hoàng Phanxicô
tiếp TT Nguyễn Tấn Dũng

VRNs (19.10.2014)

R

adio Vatican cho biết hôm
qua, 18.10, ĐTC Phanxicô
đã tiếp kiến Thủ Tướng Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn
Tấn Dũng. Sau đó Thủ tướng đã gặp
ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh
Tòa Thánh, có Đức TGM ngoại trưởng
Dominique Mamberti tháp tùng.

hồi năm 2007. Trong cuộc
hội kiến có nêu bật sự dấn
thân của Giáo Hội đóng
góp vào việc phát triển
đất nước, nhờ sự hiện diện
của Giáo Hội trong nhiều
lãnh vực để mưu ích cho
toàn thể xã hội. Trong bối
cảnh đó có tái khẳng định
sự đánh giá cao đối với sự
nâng đỡ của Chính Quyền dành cho
Cộng đồng Công Giáo trong khuôn
khổ những phát triển được Hiến
Pháp năm 2013 khẳng định liên
quan đến chính sách tôn giáo, cũng
như về sự trợ giúp cho Vị Đại Diện
Tòa Thánh không thường trú ở Việt
Nam trong việc thi hành sứ mạng
của Ngài, nhắm thăng tiến quan hệ
giữa Giáo Hội và Nhà Nước, hướng
tới mục tiêu chung là các quan hệ
ngoại giao. Rồi cũng đề cập tới một
vài vấn đề mà hai bên cầu mong sẽ
được đào sâu và giải quyết qua các
kênh đối thoại hiện có”.

Dũng khẳng định Việt Nam luôn
coi trọng quan hệ với Tòa thánh,
đồng thời thực hiện nhất quán và
không ngừng hoàn thiện chính sách
tôn trọng và bảo đảm quyền tự do
tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng
của người dân; ủng hộ Giáo hội và
đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp
tục đóng góp tích cực vào công cuộc
xây dựng, phát triển và bảo vệ đất
nước”.

những tình trạng trái ngược với
Tin Mừng. Trong khi một lối tiếp
cận khác phải nhìn nhận rằng ước
muốn có một gia đình đã được
Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn
mỗi người, cả những tín hữu vì
những lý do khác nhau không
sống hoàn toàn phù hợp với Lời
Chúa Kitô”.

trong nền thần học luân lý và mục vụ
Công Giáo, theo đó, nên khuyến khích
người ta mỗi ngày mỗi bước gần gũi hơn
với Thiên Chúa và kế hoạch của Người
dành cho đời ta, chứ không nên mong họ
nhẩy vọt từ bước đầu hồi tâm tới chỗ hoàn
thiện ngay một lúc. Nguyên tắc trên hợp
với bản chất con người. Họ không thể một
sớm một chiều trở nên hoàn thiện, và cần
có thời gian để họ tiếp tục chiến đấu với
tội lỗi.
Tuy nhiên, Đức Gioan Phaolô II, trong
Familiaris consortio, cho rằng tiệm tiến
là tiệm tiến trên đường thánh thiện, chứ
không tiệm tiến trên đường từ bỏ tội lỗi.

Đài này cho biết thêm: “Trong
các cuộc hội kiến thân mật, các vị
bày tỏ sự hài lòng về cuộc gặp gỡ
hôm nay, đánh dấu một giai đoạn
quan trọng trong tiến trình củng cố
những quan hệ giữa Tòa Thánh và
Việt Nam, vì đây là lần thứ hai, Thủ
Báo điện tử của Chính phủ VN
Tướng Dũng thực hiện cuộc viếng
thăm tại Vatican sau cuộc viếng thăm cho biết: “Thủ tướng Nguyễn Tấn
Thượng HĐGM...
(tiếp theo trang 31)

còn luật lệ và nguyên tắc là của
con người. Đối với luân lý về tình
dục và gia đình, phải dịu dàng và
có tình anh em.
3. Có vẻ như có hai quan niệm
khác nhau trong các cuộc thảo
luận tại Thượng HĐGM. Một quan
niệm cho rằng không nên do dự gì
khi dùng những từ như ”tội lỗi”,
ngoại tình và hoán cải, khi nói về
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4. Mọi chuyện chỉ là những
suy tư. Nếu có những chung quyết
quan trọng phải chờ năm tới.◙

Khác với các lần viếng thăm của
các quan chức khác, lần này không
thấy TT Dũng xin Tòa thánh khuyên
Giáo hội tại Việt Nam tôn trọng pháp
luật, mà đã cho biết luật về tư do tôn
giáo chưa hoàn thiện, hiện này đang
“không ngừng hoàn thiện chính sách
tôn trọng và bảo đảm quyền tự do
tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của
người dân”.
Báo chính phủ cũng cho biết
Đức giáo hoàng “bày tỏ quan ngại
về tình hình căng thẳng ở Biển Đông
và khẳng định mong muốn đóng góp
vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an
ninh tại khu vực và trên thế giới”. ◙

1. Thuyết tiệm tiến là một nguyên tắc
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

THÔ GIOÙ CHÖÔÙNG
CUOÀNG PHONG

LỜI TÂU CỦA DŨNG
(Viết giùm TT Nguyễn Tấn Dũng lời thưa với Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi Dũng
được ngài tiếp kiến tại Vatican ngày 18-10-2014)

Kính thưa Giáo Chủ Phan- Sinh
Tôi là Tể Tướng Ba Đình, Thăng Long
Nhân khi chạy nhảy lông nhông
Trời Âu ủng oẳng để mong kiếm mồi
Được ngài ưu ái tiếp tôi
Tôi xin đa tạ, thịt xôi chẳng (dám) màng!
Vài câu thăm hỏi làng nhàng
Vài hình tay bắt, nhe hàng răng hô
Là tôi le lói tha hồ
Dân phục xát đất, hoan hô hết mình
Mấy anh thế giới văn minh
Biết đâu lại có cảm tình, giúp thêm.
Nhờ ngài thân tôi bớt rêm
Ngài là dầu nóng làm mềm mặt mo
Chẳng vậy mà mấy anh to
Anh Sang, anh Trọng cũng mò đến đây.
Các ngài luôn mở vòng tay
Hiền từ, nhân ái, giãi bầy trắng đen
Tụi tôi nghe chửi đã quen
Xin ngài cứ phán, kẻ hèn xin ghi
Ghi rồi trịnh trọng mang về
(Cất vào ngăn kéo, quên đi mấy hồi)
Nhân quyền, dân chủ lôi thôi
Xin ngài tạm gác cho tôi yên lòng
Tự do tôn giáo lòng thòng
Ngài đi mà hỏi mấy ông “vít vồ”
Tự do áo mũ se sua
Tha hồ rước xách, tranh đua diễn tuồng
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Lâu lâu có vụ Con Cuông
Công an, bộ đội sai đường tí thôi
Lỡ làm máu đổ thịt rơi
Tụi nó xin lỗi qúa trời, thấy không?
Sứ Thần Tòa Thánh lông bông
Lang thang như kẻ sang sông lỡ đò
Tụi tôi cũng rất đắn đo
Cho ông ấy trụ thêm lo cả bầy
Sợ rằng ông ấy ra tay
Xiết bù loong lại, cha thầy hết chơi!
Ngài rằng nhà đất của người
Sao không chịu trả còn đòi lấy thêm?
Đất tôn giáo ở Thủ Thiêm
Chỉ bằng lỗ mũi, bạc tiền đáng chi.
Thưa rằng nguyên tắc thực thi
Toàn dân chẳng có thứ gì của riêng.
Ngài lo những chuyện thiêng liêng
Quan tâm lọ mắm, củ riềng làm chi?
Khi nào thiên hạ im re
Không còn chỉ trích, răn đe tụi này
Tôi sẽ đạt giấy mời ngay
Để ngài thăm viếng vài ngày Việt Nam.
Đôi lời thăm hỏi vấn an
Xin ngài cầu nguyện và ban phước lành
Cho tôi danh toại công thành
Không còn địch thủ, tung hoành muôn
năm...◙
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Tưởng niệm biến cố 01-11-63,
đọc tác phẩm

“La République du Việt-Nam et les Ngô-Đình”
của Ngô Đình Quỳnh, Ngô Đình Lệ Quyên
& bà Jacqueline Willemetz

 Trần Phong Vũ

T

ác phẩm La République du
Việt-Nam et les Ngô Đình
–Nền Cộng Hòa Việt-Nam và dòng
họ Ngô-Đình do hai người con của
ông bà cố vấn Ngô Đình Nhu là Ngô
Đình Quỳnh, Ngô Đình Lệ Quyên
(cô Lệ Quyên qua đời do một tai
nạn xe năm 2012) và bà Jacqueline
Willemetz1 đứng tên đồng tác giả.
Nguyên tác viết bằng Pháp ngữ do
nhà xuất bản L’Harmattan ở Paris,
Pháp ấn hành năm 2013. Cho đến
này chưa thấy có bản dịch Việt
ngữ. Tác phẩm chính thức ra mắt
độc giả hải ngoại nhân lễ tưởng
niệm 50 năm cố Tổng Thống Ngô
Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình
Nhu bị thảm sát kéo theo sự sụp
đổ của nền Đệ Nhật Cộng Hòa
Việt Nam. Buổi ra mắt được tổ
chức ở Giáo Xứ Việt Nam, Paris
Pháp quốc hôm 02-11 năm 2013.
Một cách tổng quát, tác phẩm
có 246 trang, chia làm ba phần
chính.

danh Trần Lệ Xuân.
Chương II.- Thuật lại cách tóm
tắt sự ra đời của nền Đệ Nhất Cộng
Hòa Việt Nam. Hai mốc điểm
quan trọng là cuộc trưng cầu dân
ý, truất phế Bảo Đại ngày 23-101955 và một năm sau, ngày 26-101956 công bố nền CHVN. Trong
chương này, tác giả đưa nguyên
văn lá thư thứ nhất viết ngày 204-1956 và lá thư thứ hai không
đề ngày, nhưng qua nội dung cho
thấy viết vào khoảng sau Tết năm
1962 của ông Ngô Đình Nhu gửi
người bạn đồng môn của ông là bà
Jacqueline Willemetz tại Ecole des
Chartes, Paris.
Chương III.- Cuộc chính biến
ngày 01-11-1963 dẫn tới cái chết
thảm khốc của TT Ngô Đình
Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu,
và sự cáo chung của nền Đệ Nhất
CHVN.

Chương IV.- Trình bày một
số những sự kiện quan trọng liên
* Phần đầu hơn 70 trang gồm quan tới biến cố cần được nhìn lại.
4 chương:
Lá thư thứ ba của ông cố vấn Ngô
Chương I.- trình bày về thân Đình Nhu viết ngày 02-9-1963
thế giòng họ Ngô Đình, bao gồm (chẵn hai tháng trước khi hai anh
cả gia tộc bà Ngô Đình Nhu, nhũ em Tổng Thống bị thảm sát) gửi
1
Bà Jacqueline Willemetz là một bà Jacqueline Willemetz được đưa
trong những đồng môn của ông Ngô Đình vào chương này. Trong một chú
Nhu trong suốt thời gian theo học Ecole thích nơi trang 65 cho biết nguyên
des Chartes.
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văn cả ba lá thư viết tay của ông
Nhu hiện được lưu trữ tại văn khố
École des Chartes. Nội dung mỗi
lá thư chứa đựng những suy tư
của vị cố vấn TT đầu tiên của Việt
Nam ứng vào những vấn đề thời
sự trong từng giai đoạn với những
tình huống khác nhau.
* Phần thứ hai 29 trang là
những hình ảnh mô tả dòng họ
Ngô Đình. Trước hết là chân dung
cụ Ngô Đình Khả, hình ghép cụ bà
và sáu người con trai, từ ông Ngô
Đình Khôi, Giám mục Ngô Đình
Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình
Nhu, Ngô Đình Luyện, Ngô Đình
Cẩn, một số ảnh chân dung cố Tổng
Thống, ông bà Ngô Đình Nhu và
mấy tấm hình ghi lại những hoạt
động của bà Nhu.
* Phần thứ ba là một đoạn Hồi
Ký của bà Ngô Đình Nhu chiếm
phân nửa tác phẩm với tiêu đề “Le
Caillou Blanc” – tạm địch là “Viên
Sỏi Trắng”.
Ngoài ra là những trang cuối
in lại bút tích của chính ông Ngô
Đình Nhu trong ba lá thư ông viết
cho đồng môn của ông ở Ecole des
Chartes, Paris..
Xuyên qua nội dung tác phẩm
“La République du Việt Nam et les
Ngô Đình”, người đọc ghi nhận
một vài nét đặc biệt, đáng chú ý
sau đây.
Hẳn không phải ngẫu nhiên khi
trình bày vể thân thế giòng họ Ngô
Đình, tác giả đã bắt đầu chương
này với mốc lịch sử nước nhà ở
thời điểm 939, năm chấm dứt thời
Bắc thuộc để bước vào thời tự chủ
với Ngô Quyền, vị vua đầu tiên
của dân tộc Việt Nam.
Phải chăng các đồng tác giả
muốn nhấn mạnh tới sự kiện Ngô
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Vương Quyền, người đánh đuổi
quân Nam Hán, khai mở đế chế,
đặt nền móng cho nền độc lập
nước nhà sau 1000 năm bị người
Tàu đô hộ? Từ đấy gợi cho người
đọc mhớ tới hơn một nghìn năm
sau –năm 1956- một người cũng
thuộc giòng họ Ngô –Chí sĩ Ngô
Đình Diệm- có công loại bỏ mọi
tàn tích của thời phong kiến và 100
năm dưới ách đô hộ của thực dân
Pháp cùng với mưu toan nhuộm đỏ
toàn cõi Việt Nam của cộng sản để
mở đường cho dân tộc đi vào một
kỷ nguyên mới? (Tiếc rằng, lịch sử
đã diễn ra theo hướng khác, khiến
cho tác giả Trung tá Nguyễn Văn
Minh, nguyên chánh văn phòng
của ông Ngô Đình Cẩn viết tác
phẩm “Dòng họ Ngô Đình, Ước
Mơ chưa đạt”!)
Ngoài những nét lớn ghi dấu
sự ra đời và cáo chung của nền Đệ
Nhất Cộng Hòa Việt Nam, trong
chương thứ tư phần thứ nhất, tác
giả đã nêu bật lên một số sự kiện
cụ thể nhằm phản bác những luận
cứ của phe chống đối chế độ, bao
gồm nhóm Phật Giáo Ấn Quang.
Về điểm cho rằng cố TT Ngô Đình
Diệm vì là tín đồ Công giáo nên có
tinh thần kỳ thị Phật giáo, tác giả
đã đưa ra nhiều chứng minh đầy
tính thuyết phục để phản biện lại
luận cứ này. Thí dụ như ở trang 63,
tác giả cho hay: trong số 18 tổng
bộ trưởng trong nội các thời ấy chỉ
có 5 vị có tín ngưỡng Công giáo.
Trong khi ấy, tỉ lệ số tướng lãnh
trong quân lực Việt Nam Cộng
Hòa lúc bấy giờ có cùng niềm tin
với vị lãnh đạo quốc gia cũng chỉ
là thiểu số so với những vị có tín
ngưỡng khác, bao gồm Phật giáo.
Trả lời luận cứ cho rằng chế
độ Đệ Nhất Cộng Hòa kìm hãm
sự phát triển của Phật Giáo, tác
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cấp, nhà văn Trần Trung Đạo đã
trích dẫn lời của thủ tướng Ấn, ông
Shri Jawaharlal Nehru, trong cuộc
phỏng vấn ngày 19-12-1960, cho
hay: “Các chính phủ Úc, Mỹ và
Tân Tây Lan đã viện trợ 10 lakhs
Rupees, 4,75,000 Rupees, 2,63,920
Rupees theo thứ tự để chính phủ
Ấn chi dùng cho các chương trình
tỵ nạn Tây Tạng. Riêng chính phủ
Việt Nam Cộng Hòa tặng 1300 tấn
gạo”. Ngoài ra, tài liệu còn cho
hay, Bộ Trưởng Ngoại Giao Ấn
(Về điểm này, có lẽ cũng cần
Shrimati Lakshmi Menon cũng
phải nói tới bài viết mới đây của
xác nhận, trong lần thứ hai chính
nhà văn Trần Trung Đạo được đăng
quyền của Tổng Thống Ngô Đình
trên mạng Đàn Chim Việt Info.
Diệm còn gửi thêm 200 tấn gạo để
Đại cương nhà văn họ Trần cho giúp đỡ dân tị nạn Tây Tạng.
biết, mới đây ông đọc được trên
Nhà văn Trần Trung Đạo nhấn
mạng một bài viết thuật lại lời Đức
mạnh:
Đạt Lai Lạt Ma cho hay đầu thập
“Như vậy, việc chính phủ Việt
niên 60 thế kỷ trước, hàng chục
ngàn tín đồ Phật giáo Tây Tạng Nam Cộng Hòa giúp đỡ tín đồ của
theo chân ngài tị nạn qua Ấn Độ Đức Đãt Lai Lạt Ma không chỉ một
đã phải trải qua những năm tháng lần mà hai lần và cũng không chỉ
gian nan khổ ải, thiếu ăn thiếu mặc. vài ngàn mà hàng trăm ngàn tấn
Giữa cảnh ngộ khó khăn ấy, ngài gạo là chuyện thật”.)
đã được Tổng Thống VNCH Ngô
Ngoài ra, cũng trong chương
Đình Diệm gửi hàng trăm tấn gạo này, ba đồng tác giả Ngô Đình
qua cứu trợ. Sau bản tin này, tác Quỳnh, Ngô Đình Lệ Quyên và
giả Nguyễn Kha2 trong nhóm Giao Jacqueline Willemetz còn nhắc lại
Điểm đã viết mỗt bài phản bác với việc phái đoàn Liên Hiệp Quốc tới
tiêu đề mang nặng tư tưởng mạt Việt Nam từ ngày 24-10 đến 03sát: “Đức Dalai Lama, ông Ngô 11-1963 để điều tra về lời tố cáo
Đình Diệm và mặc cảm tội lỗi của của Ủy Ban Liên Phái Phật giáo là
nhóm ‘hoài Ngô’”.
chính quyền Đệ Nhất Cộng Hỏa
giả đã chứng minh: chỉ dười thời
Tổng Thống Ngô Đình Diệm, có
tới 1275 ngôi chùa mới được xây
dựng. Riêng với chùa Xá Lợi, một
ngôi chùa danh tiếng của Giáo
hội Phật giáo Việt Nam ở thủ đô
Sàigòn thời ấy, Ngô Tổng Thống
đã tự mình quyết định trích ra 600
ngàn đồng giúp vào việc kiến thiết.
Đấy là chưa kể hàng ngàn ngôi
chùa khác đã được chính quyền
giúp đỡ phương tiện trùng tu.

Nhưng may thay, nhờ những
tài liệu còn lưu trữ trong văn khố
của chính quyền New Dehli do
Hoà Thượng Thích Như Điển viện
chủ chùa Viên Giác ở Đức cung

2

Nguyễn Kha là một trong số
18 tác giả thuộc Nhóm Giao Điẻm từng
là đồng tác giả trong một cuốn sách có
nội dung bôi bác tác phầm “Crossing the
Threshold of Hope – Bước Qua Ngưỡng
Cửa Hy Vọng” của Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II

kỳ thị và đàn áp Phật giáo. Điều
đáng tiếc là bản báo cáo của phái
đoàn phi bác hầu hết những lời tố
cáo chỉ được đưa ra sau cuộc chính
biến 01-11-63 và đã bị người ta cố
tình quên lãng.
Sau hết, chúng tôi nghĩ rằng
việc các tác giả đưa hồi ký của bà
Ngô Đình Nhu vào tác phẩm có
những ưu điểm rất đáng chú ý.
37

Tập hồi ký có tên là Le Caillou
Blanc – Viên Sỏi Trắng, chiếm
phân nửa tác phẩm, chính xác là
122 trang, không kể nguyên bản ba
lá thư với bút tự của ông Cố Vấn
Ngô Đình Nhu gửi bạn đồng môn
của ông ở École des Chartes. Như
trong lời mở đầu buổi giới thiệu
tác phẩm ở Paris hôm 02 tháng 11
năm 2013 của đồng tác giả Ngô
Đình Quỳnh, nội dung cuốn hồi
ký của thân mẫu ông mang nhiều
tư tưởng thần bí. Trang đầu hồi ký
ghi lại lời Kinh Thánh sau đây:
“Ai có tai, thì hãy nghe Lời
Thánh Thần Thiên Chúa nói với
các Giáo Hội: Kẻ thắng, Ta sẽ ban
cho man-na được giấu kín; Ta cũng
sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng,
trên đó khắc một tên mới; chẳng
ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh
nhận” (Apocalyse 2, 17). Và thêm
lời Thánh sử Luca : “Ai là người
nhỏ nhất trong anh em, thì kẻ ấy là
người lớn nhất” (Luc 9, 48).
Ngoài phần mở đầu, nội dung
hồi ký thuật lại những kỷ niệm thời
thơ ấu của bà Ngô Đình Nhu, nhũ
danh Trần Lệ Xuân. Bà sinh năm
1924 trong một gia đình quyền
quý, theo học trường Pháp. Năm
17 tuổi gặp ông Nhu, hai người
yêu nhau và được chính ông Ngô
Đình Diệm, vị Tổng Thống tương
lại của Việt Nam Cộng Hòa, với
vai trò quyền huynh thế phụ, tác
thành đôi lứa cho hai người vào
năm 1943.
Đọc trang cuối, người ta biết bà
kết thúc hồi ký “Viên Sỏi Trắng”
ngày 22-8-2010 tại nơi cư ngụ
mang tên Tịnh Quang Lâu ở ngoại
ô kinh thành Rôma, Ý.
Xuyên suốt nội dung hồi ký,
người đọc bị hút vào những tư
tưởng bí nhiệm với những trích
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dẫn trong Thánh Kinh, nhất là ở
phần cuối. Tuy vậy, với tư cách là
phu nhân của ông Cố vấn Chính
trị Ngô Đình Nhu, em dâu vị Tổng
Thống VNCH trong suốt 9 năm, bà
đã hé mở cho người đọc thấy được
nhiều góc cạnh khuất lấp về tình
hình chính trị đương thời, bao gồm
cuộc sống riêng tư của bà sau khi
kết hôn với ông Nhu, mà chỉ những
người trong cuộc mới biết rõ.
Bà kể lại những tháng ngay cô
đơn, lo lắng vì chồng thường vắng
nhà, hai người anh, một bị giết (ông
Ngô Đình Khôi) cùng với con trai,
một bị Hồ Chí Minh bắt giữ, sau
đó được thả (ông Ngô Đình Diệm)
trong khi ông Nhu phải trốn tránh,
cho đến ngày ông Diệm về nước
chấp chánh tháng 7 năm 1954.
Tác giả hồi ký đã thuật lại những
biến cố quan trọng trước khi nền
Đệ Nhất CHVN ra đời, trong đó
có bóng dáng sự can thiệp của bà.
Hơn một lần bà công khai lên án
bàn tay nhám của thực dân (được
hiểu là người Pháp) và đế quốc (ám
chỉ người Mỹ) nhúng vào nội tình
chính trị miền Nam trong những
cuộc đảo chánh dẫn tới cái chết của
Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông
cố vấn Ngô Đình Nhu. Chính bà
là tác nhân khiến không chỉ tướng
Hinh, con trai nguyên thủ tướng
Nguyễn Văn Tâm, vốn được người
Pháp đỡ đầu bị truất quyền, mà cả
phó thủ tướng Nguyễn Văn Xuân
cũng phải từ chức, thời gian ông
Diệm mới về nước chấp chánh.

Thuột năm 1957 có vai trò của Lê
Văn Kim vốn là một tay sai của
Pháp khi trước. Trong những cuộc
đảo chính bất thành đầu thập niên
60, bà đã công khai nói thẳng với
CIA rằng “chúng tôi không trông
chờ được coi là đồng minh (là bạn)
của Mỹ mà chỉ mong Hoa Thịnh
Đốn đừng can thiệp vào nội tinh
Việt Nam”. Lời tuyên bố thẳng
thừng này của người được coi là
Đệ Nhất Phu Nhân VN khi ấy, đã
khiến Nhà Trắng quan tâm. Sau
đó, do áp lực của cả Pháp và Mỹ
bà phải phải rời Sàigòn qua Hoa
Kỳ trong ba tháng với lý do được
hiểu ngầm là để tránh sự can thiệp
của bà vào việc ổn định nội các của
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Thời
gian này bà có dịp học thêm Anh
ngữ.

Sau khi trở thành dân biểu,
năm 1958 bà trình lên Quốc Hội
Dự Luật về Gia-Đình với mục tiêu
tối hậu là giải phóng phụ nữ về
mặt pháp lý -một vợ một chồng,
nam nữ bình quyền trong mọi
lãnh vực, bao gồm cả việc quản
trị, sử-dụng và phân chia gia sản,
thừa kế di sản…-. Vì trước đó bà
kể lại việc chồng bà –ông cố vấn
Ngô Đình Nhu- đề ra thuyết Nhân
Vị đề cao tính siêu việt của con
người, cho nên có thể hiểu việc đệ
trình Dự Luật Gia Đình như một
hình thức đưa thuyết Nhân Vị vào
thực tế sinh hoạt xã hội lúc bấy
giờ. Có điều sau này những người
am hiểu hoàn cảnh Việt Nam cho
Theo nhận định của tác giả hồi rằng: những việc làm của ông bà
ký thì sau cuộc trưng cầu dân ý Nhu tuy xuất phát từ một viễn kiến
thành công ngày 23-10-1955 và sự đáng trân trọng nhưng nó được đưa
khai sinh nền CHVN một năm sau, ra công khai quá sớm nên đã bị dư
người Pháp vẫn nuôi ý định trở lại luận đương thời phê phán.
Việt Nam bằng cách tạm thời lánh
Hồi ký cũng nhắc tới việc bà
qua Căm Bốt. Vẫn theo bà nhu, vụ thành lập Phong Trào Phụ Nữ
TT Diệm bị ám sát hụt tại Ban Mê Liên Đới (PT/PNLĐ) với mục tiêu
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Nữ trong Thánh Kinh.

Chân dung bà Ngô Đình Nhu
(Bìa báo Life, 9 tháng Tám, 1963)

khích lệ và trợ giúp nữ giới bước
ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, tham
gia vào những công tác xã-hội, từ
thiện, kể cả chính trị. Với tư cách
người sáng lập Phong Trào, bà tích
cực khơi gợi lòng yêu nước của chị
em phụ nữ. Một trong những hoạt
động nổi của PT/PNLĐ là thành
lập lực lượng Phụ nữ bán quân sự
vào khoảng tháng 10 năm 1961.
Việc gia nhập được tiến hành theo
tinh thần tự nguyện. Chị em được
huấn luyện sử-dụng vũ khí và
thực hành tác vụ y tế, cứu thương
thường thức. Để làm gương, bà
cho trưởng nữ Lê Đình Lệ Thủy
gia nhập lực lượng này ngay từ khi
cô mới 16 tuổi.
Nếu việc khai sinh thuyết Nhân
Vị của ông Cố Vấn Chính Trị được
bà gán cho một sứ mạng thiên sai
theo Phúc âm Thánh Mát Thêu, thì
tính cách linh thiêng của sự ra đời
PT/PNLĐ khi ấy cũng được nhìn
thấy qua sáng kiến gói ghém trong
huy hiệu cây đèn dầu của các Trinh
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Trong vụ Phật giáo, bà Nhu
đưa ý kiến là cần có đại diện các
đảng phái và các tổ chức xã-hội
dân sự trong Ủy Ban Liên Phái,
nhưng TT Ngô Đình Diệm không
thuận vì không muốn có sự hiện
diện của bà. Nhưng trước khi công
bố Thông báo, trong đó Phật giáo
đã ký thuận, ông Nhu trao cho bà
đọc để hỏi ý kiến. Bà thấy lạ vì hầu
hết những đòi hỏi của Phật giáo
đều chưa bao giờ bị cấm, do đó bà
đề nghị phía chính phủ ký nhưng
ghi thêm mấy chữ là những đòi hỏi
trong Thông báo chung chưa hề
bị cấm. Ông Cố vấn trình bày lại
nhận định của bà khi đem Thông
cáo chung đến buổi họp nội các,
ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu làm
thinh trong khi Phó Tổng thống
Nguyễn Ngọc Thơ mỉa mai: ”Họ
uống trà có sâm còn mình uống trà
thường khiến mình trở thành kẻ
ngu”. Theo nhận định của bà, câu
nói của ông Thơ đã khiến ông Mẫu
cạo đầu từ chức để bày tỏ thái độ
chống đối.

cứu khi có biến và ít ngày sau tới
Rome an toàn.
Ngày 15-11-1963, bà và con
gái rời Los Angeles để đi Rome
sinh sống. Bị đế quốc bỏ rơi, nhưng
ở phi trường đầy phóng viên báochí và truyền hình. Trong hồi ký,
bà ghi lại tình cảnh bà bị đế quốc
bỏ rơi và hầu như bất cứ ai, kể cả
những ký giả có ý bênh vực bà sau
đó đều bị ám hại.

(Nhân đây, người đọc xin mở
dấu ngoặc để nêu lên một thắc
mắc: tại sao khi viết hồi ký có
rất nhiều điều tôi cho là rất quan
trọng bà từng trả lời cuộc phỏng
vấn của chương trình “Vietnam: A
Television History – lịch sử Việt
Nam bằng truyền hình” tại Roma
ngày 02-11-1982 đã không được
đề cập tới. Thí dụ như những câu
hỏi liên quan tới cố Tổng Thống
Ngô Đình Diệm, những luận điệu
xuyên tạc về nhân cách ông cố
vấn Ngô ĐìnhNhu khi họ nêu lên
những đồn đại là ông nghiện thuốc
phiện và về chính bà, khi người
Mỹ mệnh danh bà là “Dragon
Ngày 12-9-1963, bà Nhu và Lady – Rồng Cái, Bà Chằng”, nhất
trưởng nữ Ngô-Đình Lệ-Thủy lên là chuyện Đệ Nhất CHVN toan
đường đi “giải độc” ở Âu châu và tính “nói chuyện” với Hànội.
Hoa-Kỳ. Trong thời gian ở Mỹ,
Xin ghi lại vài chi tiết sau đây:
trước khi anh em Tổng thống bị sát
“Thưa bà Nhu, bà ‘’tham chính’’
hại, bà và con gái được bảo vệ cẩn
giữa
thời kỳ 1954 đến 1963. Bà
mật, nhưng sau đó gần như bị bỏ
rơi khiến một Linh mục phải nhờ có thể nói cho chúng tôi biết một
một gia đình người địa phương chút về con người TT Diệm không?
giúp đỡ mẹ con bà cho đến khi qua Bà có thể phác họa tính cách của
ông, và cho biết ông có thay đổi
Rome.
trong suốt giai đoạn chín năm đó
Ở trong nước, trước ngày xảy không?
ra đảo chánh, ông Nhu lo liệu cho
Bà Nhu trả lời: Tuyệt đối, ông
ba người con lên Đà-Lạt và dặn dò
trưởng nam là cậu Ngô Đình Trác không bao giờ thay đổi. Để mô
nếu có chuyện gì xảy ra phải đưa 2 tả tính cách của Tổng Thống, tôi
em trốn vào rừng sau nhà. Nhờ thế có thể nói rằng ông là người công
các con bà đã được trực thăng tiếp chính –Công chính như trong
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Thánh Kinh-. Điều ấy có nghĩa là
ông có thể phạm sai lầm, nhưng
lúc nào cũng sẵn sàng phục thiện.
Cho nên đó là lý do tại sao tôi cho
rằng phương tây đã phạm tội ác khi
lên án ông, thậm chí giết ông mà
không cho ông cơ hội để trả lời….
Khi người phỏng vấn nêu câu
hỏi về chính vai trò của bà khi ấy,
và về điều người Mỹ mệnh danh
bà là “Rồng Cái”, bà Nhu nói: “Vai
trò của tôi ư? Nói chính xác điều
ấy thật là khó. Tôi chỉ có thể nói
rằng tôi được Thiên Chúa túm cổ
như con mèo nhỏ, rồi quẳng vào
một đấu trường có những con sư
tử. Nhưng tôi tin rằng chỉ vì tôi
cầm tinh sư tử nên tôi tin mình
có thể giao hòa hoặc đương đầu
với chúng…. Riêng họ gọi tôi là
“Rồng Cái”, vì họ thấy rằng tôi có
vẻ không tỏ ra khiếp nhược. Chồng
tôi, ông rất không hài lòng với một
đàng là người anh Tổng Thống của
ông, đàng khác là vợ ông. Ông xem
cả hai chúng tôi là ngây thơ! Vâng,
trong vô thức, chúng tôi không biết
được thực tế rằng muốn nhảy vào
trận đấu mà lại không hoặc chẳng
biết rằng mình đang chiến đấu với
những con thú hung dữ. Nên ông
từng nói với ông anh TT của mình:
‘’Anh à, anh chỉ nên làm thầy tu,
và em nữa (nói với tôi), em nên ở
nhà làm người nội trợ thầm lặng là
hơn.’’ Nhưng tôi nói, tất nhiên, nếu
được phép làm điều mình muốn,
tôi sẽ lập tức nghe lời khuyên của
chồng tôi là trở về nhà để đan, may
và nấu nướng. Đó thật sự là những
điều duy nhất mà tôi thích trong
đời. Nhưng, khi tôi ở đất nước của
tôi, người ta tìm đến tôi và yêu cầu
tôi làm chuyện này, chuyện nọ.

mọi thứ để giao (chúng) lại ngay
cho họ vì tôi không muốn và chẳng
thích tí nào cuộc sống như thế vào
lúc ấy. Nên người ta gọi tôi là
“Rồng Cái” vì thấy rằng tôi hoàn
toàn quyết tâm là không có gì có
thể ngăn cản tôi. Điều duy nhất họ
có thể làm, nếu họ muốn ngăn cản
tôi, là họ phải giải thích cho tôi là
tôi sai. Nếu họ không giải thích
được thì tôi bất cần. Vì thế, họ
thấy rõ rằng tôi chẳng sợ gì cả…
Giới báo chí đã mời tôi đi. Đầu
tiên, họ nói: ‘’Ông Nhu, Gia đình
Nhu, không có ông bà Nhu, tin tốt
lành.’’ Họ phải rời khỏi nước tôi
nên họ mời tôi đi giải thích tại các
bục diễn thuyết của Mỹ về vị thế
của tôi. Quý vị thấy giới báo chí
làm như thế đó. Khi tôi rời nước
tôi, vừa đến đó, ở Belgrade vào
thời điểm ấy, tôi được Bộ Ngoại
Giao Mỹ cho biết rằng tôi không
nên đến Mỹ vì sự an toàn cho tôi
không được bảo đảm!
Thì ra họ mời tôi chỉ với mục
tiêu cách ly tôi khỏi nước tôi.
Nhưng, ngay sau khi tôi rời Việt
Nam, thì họ nói: ‘’đừng có đến!’’
Tôi nói tôi đã rời khỏi nước tôi chỉ
để đi đến đó và Chính phủ Mỹ sẽ
chứng minh cho thế giới thấy họ có
khả năng bảo vệ một người phụ nữ
yếu đuối ngay trên lãnh thổ của họ
hay không?... Vào thời điểm ấy, họ
mời tôi và, sau khi tôi rời đất nước
của tôi, họ nói với tôi như vậy. Tất
nhiên, tôi đã bị lừa gạt.”

tôi là người luôn trung thành với
Thiên Chúa…. Năm này qua năm
khác, cái chết của chồng tôi, tôi có
thể chấp nhận nó, nhưng hạ thấp
nhân cách của ông thì tôi không
thể chịu đựng nổi…”
Khi người phỏng vấn yêu cầu
bình luận về lời đồn là vì chồng
của bà cảm thấy bị phản bội bởi
người Mỹ nên đã toan tình thương
lượng với Hànội, bà nói:
“Những cuộc thương lượng với
CS sao? Như tôi đã có lần giải thích,
chúng tôi đã thắng cuộc chiến. Nếu
chúng tôi không thắng cuộc chiến
thì không bao giờ Chính phủ Mỹ
nhảy vào Việt Nam! Chúng tôi
đã thắng cuộc chiến. Người cộng
sản đã không dám leo thang chiến
tranh. Họ chỉ có một trong hai lựa
chọn: hoặc leo thang! Điều này họ
không dám! Do đó, chính họ phải
gửi người của họ đến với chúng tôi.
Vì sao? Giản dị vì chồng tôi đã tìm
ra giải pháp chống lại cuộc chiến
tranh phá hoại (Bà muốn ám chỉ sự
thành công của việc xây dựng Ấp
Chiến Lược tại nông thôn). Giải
pháp đó cho phép người dân miền
Nam sống trong chiến tranh, chống
lại chiến tranh, dù có chiến tranh.
Và, vì vậy, người cộng sản không
có chọn lựa nào khác hơn là gửi
người của họ đến nói chuyện với
chồng tôi. Cho nên, sự việc này đã
bị người ta xoay ngược qua hướng
khác để chống lại chồng tôi bằng
cách gán cho ông là người đi bước
đầu. Xin thưa đây hoàn toàn là một
sự dối trá.,,

Về câu hỏi, có dư luận cho
rằng ông Nhu độc quyền, là người
cuồng trí và nghiện bạch phiến, bà
Vào lúc ấy, chúng tôi chỉ mới
trả lời:
bắt đầu nói chuyện với họ để biết
“Vâng, họ nói rất nhiều điều để họ muốn gì! Họ đến, và muốn biết
chống lại chồng tôi. Thậm chí họ về điều kiện cho Chương Trình
Nên tôi thấy rất rõ rằng, nếu còn moi nhiều chuyện khác tương Vòng Tay Mở Rộng (Open Arms
tôi không làm những điều ấy thì tự… Tôi tin ở nhân cách chồng Program) của miền Nam là gì?...
chẳng có ai làm. Vì thế tôi tổ chức
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Thực ra, Chiêu Hồi là sự trở về,
sự trở về của người anh em hoang
đàng. Vì vậy, chúng tôi nói với họ
chúng tôi sẽ giết -nói sao đây?-,
le veau gras (tiếng Pháp là con bê
béo) là cho anh, vâng, cho người
con hoang đàng… Người ta làm
thịt bê, quý vị gọi con bê béo như
thế nào? Nhưng chúng tôi nói với
họ chúng tôi sẽ giết con bê béo.
Qua cách diễn tả như thế để đối lấy
sự trở về của đối phương, tôi nghĩ
rằng người Mỹ cảm nhận rằng họ
sẽ là con bê béo. Có lẽ thế, nếu
không, tôi chẳng giải thích được tại
sao họ đã làm điều họ đã làm?!”
Lý giải cho câu hỏi của người
phỏng vấn là tại sao năm 1963 lại
dẫn tới một màn kết thúc bất hạnh
như thế cho miền Nam Việt Nam,
sau khi tự hỏi “biết nói sao đây?”,
bà nói, giọng tự tin, quyết đáp:
“Tất cả là do lòng kiêu ngạo!
Chính phủ Mỹ tin rằng họ có chân
lý nên họ tự cao, khinh miệt vì... họ
quá duy vật không thể hiểu được...
Thậm chí tôi không thể buộc tội
họ hay là gay gắt với họ bởi vì tôi
phải nói rằng ngay cả người dân
của chúng tôi cũng đã không hiểu
gì hết!!! Nhiều người không hiểu,
vì duy vật, chỉ nhìn bên ngoài để
tin rằng chồng tôi là người cuồng
trí, giản dị vì ông coi thường tất cả
sức mạnh vật chất và kiên trì gắn
bó với giải pháp của ông. Nhưng
đó chỉ là sự hiểu lầm do lòng kiêu
ngạo của một bên và hầu như là sự
thiếu khả năng suy nghĩ của bên
kia. Với người Mỹ, tôi tin rằng đó
là lòng kiêu ngạo. Và với người
dân của chúng tôi, tôi tin rằng đó
chỉ vì thiếu khả năng lập luận,
chưa trưởng thành.”)
Hẳn có người nêu lên câu hỏi về
mục tiêu của bà quả phụ Ngô Đình
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Nhu viết cuốn hồi ký này? Để có
được giải đáp rốt ráo cho câu hỏi
này quả thật không dễ dàng. Muốn
hiểu được phần nào điều tác giả
muốn gửi gấm trong hồi ký, theo
tôi, trước hết chúng ta nên đọc lại
những lời trần tình mang đôi chút
bí nhiệm phảng phất niềm tin tôn
giáo trong hơi văn của chính tác
giả ở phần mở đầu trang 112:

Nam ứng vào những vấn đề thời
sự trong từng giai đoạn với những
tình huống khác nhau. Từ đấy nó
mang giá trị chứng từ về một giai
đoạn lịch sử quan trọng liên quan
tới Việt Nam thời cận đại. Riêng
lá thư thứ ba, xuyên qua ngôn ngữ
và những biến động xảy ra vào giai
đoạn cuối của Đệ Nhất CHVN,
một không khí u uất, ảm đạm phủ
“Trong những năm tháng cuối bóng trên từng con chữ.
đời, sau nửa thế kỷ im hơi lặng
Để hiểu rõ vị trí quan trọng của
tiếng, tôi thấy có trách nhiệm phài ông Ngô Đình Nhu, người ta không
ghi lại những gì cần biết. Đấy thể không chú ý tới ảnh hưởng của
là cách giải thoát cho tất cả mọi ông trong chính giới Pháp nhờ
người. Cũng không phải chỉ để những hào quang do ông tạo được
thỏa mãn thị hiếu của quần chúng, với tư cách một người xuất thân
nhưng chính là để trả lại những từ École des Chartes. Trên trang
gì định mệnh đòi hỏi “kẻ bé mọn mạng Dân Làm Báo ngày 07 tháng
nhất” của Thiên Chúa, vào thời 10 năm 2010, người ta đọc được
điểm của họ. Tôi khởi sự viết cuốn một tài liệu cho hay:
hồi ký này để giúp mọi người hiểu
“Năm 1970, tức là 7 năm sau
được những đòi hỏi của một chuỗi
khi chế độ Diệm-Nhu sụp đổ, ông
dài đời sống đã được lập trình, và
Trần Kim Tuyến, một người bạn
để nhận ra rằng cuộc sống không
và sau này là cộng sự thân thiết
bao giờ vận hành ngược lại với ý
của ông Nhu, cho biết: ông Nhu có
muốn con người, trái lại, luôn luôn
bằng cử nhân văn học ở Sorbonne
như là phải như vậy”.
rồi học tiếp École de Chartes.
Sau hết, người đọc không thể Trong một tài liệu khác thì nói rõ
không quan tâm tới nội dung ba lá ông Nhu học ngành cổ tự học lưu
thư ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu gửi trữ (archiviste palégraphe).
bà Jacqueline Willemetz, đồng môn
Ông Tuyến cho biết trường này
của ông ở École des Chartes, Paris.
rất kén chọn, sinh viên phải qua hai
Những lá thư này được gửi vào ba
năm dự bị ở một trường rất danh
thời điểm khác nhau: Lá thư đầu
tiếng là Henry Đệ Tứ rồi mới được
ghi ngày 20-4-1956; Lá thư thứ hai
nhập học, mỗi lớp chỉ có 20 học
không đề ngày tháng, nhưng nội
viên, sử dụng tiếng Latin rất nhiều,
dung cho thấy vào dịp trước Tết
và chỉ có hơn một nửa số học viên
1963 và lá thư cuối cùng viết ngày
này tốt nghiệp (link này cho thấy
02-9-1963, chẵn hai tháng trước
năm 1938 chỉ có 13 người trong
ngày tác giả và bào huynh của ông
danh sách luận văn). Do đó có từ
–TT Ngô Đình Diệm- bị thảm sát.
“Chartistes” để chỉ các sinh viên
Như đã nói trong đoạn trên, nội tinh hoa của École des Chartes.
dung mỗi lá thư chứa đựng những Năm 1961, khi ở đỉnh cao quyền
suy tư của vị cố vấn chính trị của lực, ông Nhu có qua Paris và gặp
vị Tổng Thống đầu tiên của Việt
(xem tiếp trang 63)
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Nền Giáo Dục Học Đường
Dưới Thời Đệ I Cộng Hòa 1

nhân. Điểm này đã được long
trọng xác nhận trong lời mở đầu
của Hiến Pháp 1956: „Tin tưởng ở
giá trị siêu việt của con người mà
sự phát triển tự do, điều hòa và đầy
 Phạm Hồng Lam đủ trong cương vị cá nhân cũng
như trong đời sống tập thể phải là
mục đích của mọi hoạt động Quốc
1 Bài nói chuyện tại Frankfurt/M, Đức quốc, nhân lễ giỗ lần thứ 51 cố tổng thống
gia“. Thăng tiến toàn diện ở đây
Ngô Đình Diệm
có nghĩa là cá nhân đó có được
âu là nét độc đáo của quyết: đó là sản phẩm sao chép từ trưởng thành trong ba chiều kích
nền giáo dục học đường thuyết Personalisme của các triết hay ba tương quan: với chính mình
dưới thời Đệ I Cộng Hòa do gia người Pháp. Chính ông Ngô (í thức được sự độc lập, tự do và
TT Ngô Đình Diệm lãnh đạo? Đình Nhu cũng xác nhận: Nhân trách nhiệm đối với chính mình),
Vị này không dính dáng gì cả tới với cộng đồng (trách nhiệm đối với
Trong buổi lễ nhậm chức thủ
thuyết của Emmanuel Mounier gia đình, xã hội, quốc gia), với siêu
tướng tháng 7 năm 1954, ông NĐ
hay giáo lí của Thiên Chúa Giáo 2. nhiên (để đạt tới Chân Thiện Mĩ).
Diệm long trọng tuyên bố trước
Chủ trương Nhân Vị và mục tiêu
Nói tới Nhân Vị là nói tới
quốc dân: „Dân tộc việt nam đã
thăng tiến toàn diện cũng được
bị lạm dụng từ lâu, nay đang tìm phẩm giá (Nhân) và chỗ đứng (Vị)
long trọng xác nhận nơi lời mở đầu
lối đi, tìm một đường lối chắc chắn của con người trong vũ trụ và cuộc
của Hiến Pháp Đệ I Cộng Hòa.
dẫn họ đạt tới những lí tưởng nồng sống. Thuyết Nhân Vị xác tín rằng,
Thuyết Nhân Vị không coi con
nhiệt khát khao từ lâu. Tôi cương con người là loài linh thiêng nhất
người
là một chủ thể tiêu thụ, như
giữa
các
tạo
vật
(linh
ư
vạn
vật),
quyết vạch đường lối ấy cho dân
tộc, bất chấp mọi chông gai gian nói khác đi, người là cái Đức hội tụ nền kinh tế tư bản vẫn quan niệm.
của Trời Đất (nhân dã kì thiên địa Nó cũng không coi con người cá
khổ“ 1.
chi đức). Con người gồm thể xác và nhân chỉ là một công cụ sản xuất
Đường lối chắc chắn mà ông
tâm linh. Thể xác phản chiếu Đất, Hòan toàn nô lệ cho tập thể, như
quyết vạch ra đó là con đường Cần
tâm linh phản chiếu Trời nơi con Cộng Sản vốn chủ trương. CS
Lao Nhân Vị, gọi tắt là Nhân Vị.
người. Người là một trong ba yếu không công nhận con người cá
Nhân Vị nói tới ở đây là một hệ tố đồng vị của Tam Tài, thành phần nhân, coi nó chỉ là một bộ phận
tư tưởng mang sắc thái việt nam, nối kết giữa Trời và Đất. Trời che, trong bộ máy sản suất lớn của xã
được ông Ngô Đình Nhu và các Đất chở, Con Người Hòan thành. hội.
tham mưu của ông đề ra và dùng Như vậy, qua vai trò lao động
Đấy là điểm khác biệt của
nó làm nền tảng cho việc trị quốc, Hòan thành của mình, con người
Nhân Vị so với Tư Bản và Cộng
trong đó dĩ nhiên cả cho chính sách làm cho cái Đức của Trời Đất sáng
Sản. Nền tảng khác biệt này rồi
giáo dục.
ra, nghĩa là cùng góp phần với Trời đây sẽ cho ta thấy những khác biệt
Sở dĩ tôi nói Nhân Vị thời Đệ I Đất tác tạo vũ trụ. Vì thế, Nhân Vị về mục đích và nền tảng giáo dục
Cộng Hòa mang sắc thái việt nam, thời Đệ Nhất Cộng Hòa được gọi giữa ba chủ thuyết này.
là vì nó chủ yếu được rút ra từ chữ là „Cần Lao Nhân Vị“.
Bài tham luận này không đi
Nhân của Khổng giáo, chứ không
Khi nhìn nhận giá trị của con vào chi tiết cụ thể về mặt tổ chức
phải như nhiều người vẫn quả người siêu việt như thế, thì mọi
và thực hiện của hệ thống giáo dục
chính sách, trong đó có giáo dục, học đường thời Đệ I Cộng Hòa.
1
Xem Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ
nghĩa Nhân Vị. Con Đường Mới, Con
đều trước hết phải lấy con người Chẳng hạn, hệ thống trường ốc
Đường Của Tiến Bộ, in trong „Cuộc
làm gốc, phải nhắm tới sự thăng thời đó được tổ chức như thế nào?
Cách Mạng Nhân Vị Chưa Hoàn Tất“,
tiến toàn diện của con người cá Thi cử ra sao? Giáo khoa như thế
Đặc san 2007, Hội Người Việt Quốc Gia
2
Nguyễn Ngọc Tấn, như
Việt Nam, CA, Hoa-kì. Bản tiếng Anh
nào? Phương pháp dạy ra sao?
trong Đặc San 2008.
trên, tr. 147/8.
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Chính sách tự trị đại học, đào tạo
giáo viên, nghiên cứu khoa học
được tiến hành như thế nào v.v…?
Hiện có nhiều tài liệu trên các
trang thông tin đề cập tới những
điểm này 3.
Những chi tiết đó chỉ là phần
hình thức - „phần Xác“ - của một
nền giáo dục. Chúng là những
mặt biểu hiện ra bên ngoài của cái
động lực chủ đạo hình thành nên
nền giáo dục đó. Ta gọi động lực
chủ đạo này là "Hồn" của nền giáo
dục.

thuộc địa từ 1864, Hòan toàn do
Pháp cai trị. Miền Trung tuy vẫn
thuộc quyền Nhà Nguyễn của Việt
Nam, nhưng dưới sự cố vấn của
Pháp. Miền Bắc là đất bảo hộ,
nghĩa là do Pháp cai trị nhân danh
Vua VN.
Năm 1919 là năm mở kì thi Hội
cuối cùng, đó cũng là thời điểm
chính thức chấm dứt nền Hán học
tại Việt Nam kéo dài 900 năm.

Trên danh nghĩa, Việt Nam đã
có độc lập từ 1945, nhưng từ đó
cho tới 1954 lại rơi vào tình trạng
Vì vậy, ở đây hôm nay, tôi mời chiến tranh, nên đã chẳng có thay
quý vị và các bạn chúng ta cùng đổi lớn nào về mặt giáo dục.
tìm hiểu về cái Hồn của nền giáo
Thời Cộng Hòa ở đây muốn
dục thời Đệ I Cộng Hòa. Nói cách
nói tới cả Đệ I (1955-1963) và Đệ
khác, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi:
II Cộng Hòa (1963-1975), bởi vì
Đâu là nét độc đáo của nền giáo
nền tảng giáo dục của Đệ II Cộng
dục này và nó biểu hiện ra như
thế nào?

5 mục đầu thuộc phần Xác, có
thể kê ra thêm các yếu tố khác nữa
vào phần này. Còn 2 mục dưới là
Hồn của định chế giáo dục.
Mọi định chế (tổ chức) xã hội
đều có một phận vụ (mục đích).
Phận vụ xác định sự tồn tại và cơ
cấu tổ chức của định chế. Để lập
một xí nghiệp, trước hết người
ta phải xác định mục đích của xí
nghiệp: sản xuất gì. Từ đó chọn
vật liệu và phương án thích hợp để
thực hiện mục đích đó. Định chế
giáo dục cũng vậy. Câu hỏi đầu
tiên đặt ra cho một chính sách giáo
dục là mình sẽ cung cấp cho đời
loại người như thế nào, và để có
mẫu người đó phải dùng những
chất liệu đào tạo nào? Chữ Anh Pháp Education (ducare, tiếng Latinh: dẫn về một mục tiêu nào đó)

Để giúp nhận
diện điểm này,
chúng ta hãy so
sánh nền giáo dục
trong các thời kì
cận đại và hiện đại
tại Việt Nam qua
bảng sau đây.
[Việc phân chia
ra thời Quân Chủ
và Bảo Hộ chỉ mang
tính cách tương đối,
bởi vì cho tới năm
1945 Việt Nam bị
chia thành ba miền
với ba chính sách
cai trị khác nhau:
Miền Nam là đất
3

Có thể xem Giáo Dục Việt
Nam Cọng Hoà: http://vi.wikipedia.org/
wiki/Gi%C3% A1o_d%E 1%BB%A5c_
Vi%E 1%BB%87t_Nam_C%
E1%BB%99ng_h%C3%B2a
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Hòa cũng chỉ là sự tiếp nối các yếu hay tiếng Đức Erziehung (Ziehen:
tố đã có từ Đệ I Cộng Hòa, nên có kéo đưa tới một điểm nào) nói lên
thể gộp cả hai giai đoạn này vào í nghĩa đó.
làm một].
Câu hỏi về mục tiêu và nền
43
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tảng giáo dục này được gọi là Triết
Lí Giáo Dục. Triết lí giáo dục, xem
như thế, là điều đương nhiên phải
đặt được ra. Nhưng, khi nhìn lại
suốt dòng lịch sử giáo dục tại Việt
Nam, ta thấy chỉ có Việt Nam Cộng
Hòa, nhất là Đệ I Cộng Hòa, là đặc
biệt quan tâm tới nó mà thôi 4.
Trước sự bế tắc vô phương cứu
chữa của nền giáo dục tại Việt Nam
hiện nay, nhiều người cho rằng,
lí do là vì nhà nước cộng sản đã
không có một Triết Lí Giáo Dục.
Mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng,
tổng bí thư đảng cộng đảng việt
nam, cũng tát nước theo mưa mà
rằng: „Sở dĩ đã bao lần cải tổ giáo
dục đều thất bại là vì đảng và nhà
nước của ta không có Triết Lí Giáo
Dục“! Nói như thế là để chạy tội
cho chủ trương giáo dục khốn nạn
của đảng ông mà thôi, chứ có thứ
chính sách nào mà lại không dựa
trên một nền tảng và mục tiêu nào
đó 5.

nặng chữ Đức. Đích nhắm của nền
giáo dục này là mẫu người Quân
Tử, nghĩa là những vị quan đức độ,
biết lấy tam cương ngũ thường làm
căn bản cho cuộc sống và hành
động. Dĩ nhiên, nền Khổng học
thời nhà Nguyễn, đặc biệt trong
thời Pháp thuộc, đã không còn
cái nét đẹp ban đầu của nó nữa.
Nho học kể từ thời nhà Tống bên
Tàu (thế kỉ 11) đã bị lạm dụng và
xuyên tạc cho quyền hành chuyên
chế của vua chúa. Nho học ban đầu
chủ trương dân trọng hơn vua (dân
vi quý, quân vi khinh), Tống Nho
chuyển thành ngược lại. Nho học
ban đầu dạy tận trung với Nước,
tận hiếu với Dân. Tống Nho bẻ
cong thành trung quân ái quốc
(trung thành với vua là yêu nước);
khẩu hiệu này đã được cộng sản
sao lại thành:Trung với đảng hiếu
với dân hay Yêu nước là yêu xã hội
chủ nghĩa! Dưới thời Pháp thuộc,
nền tảng Đức dục của Nho học
lại bị lung lay thêm nữa bởi chính
sách cai trị cũng như bởi các giá
trị thực dụng do người Pháp mang
vào. Tuy nhiên nói chung, giáo dục
nho học trước sau vẫn coi trọng
chữ Đức.

về trường ốc lẫn nội dung. Cả nước
chỉ có được ba trường trung học ở
Mĩ Tho, Sài Gòn, Hà Nội có tới
cấp tú tài cho người bản xứ. Người
ta chỉ quan tâm việc cung cấp kiến
thức thực dụng (Trí dục), còn Đức
dục Hòan toàn không được nhà
nước bảo hộ đoái Hòai.

Nền giáo dục cộng sản tuy
không hạn chế như dưới thới quân
chủ và pháp thuộc, nhưng thực chất
cũng chẳng khác gì so với hai thời
kì kia. Mục tiêu của nó là để sản
xuất một mẫu người gọi là „con
người mới xã hội chủ nghĩa“.
Con người mới xhcn là mẫu người
nhắm mắt tin tưởng vào chủ nghĩa
và sẵn sàng làm công cụ phục vụ
cho chủ nghĩa. Để có loại người
này, các nhà nước cộng sản đặt
trọng tâm vào Hồng (nhồi nhét
í thức hệ), từ các cháu nhi đồng
cho tới sinh viên đại học. Đối với
cộng sản, Hồng quý hơn Chuyên
(đào tạo văn hoá kĩ thuật). Hồng
là yếu tố quyết định. Còn Chuyên
Hồn của định chế giáo dục
dù có mở rộng cũng nhằm để phục
vụ cho đảng và nhà nước của nó.
Thời quân chủ chỉ chú trọng
Nhân danh tính ưu việt của í thức
tới việc tổ chức các kì thi để kiếm
hệ cộng sản, họ huỷ diệt mọi cội
người ra làm Quan phục vụ vương
rễ văn hoá dân tộc. Nhân danh nền
triều, còn việc giáo dục các cấp thì
Trong thời Pháp thuộc, mục đạo đức xhcn, họ phá nát mọi căn
thả mặc, chẳng ai quan tâm. Để có
được những ông Quan tận trung tiêu giáo dục chú trọng tới việc bản đạo đức truyền thống. Nhân
với vua, nền giáo dục nho giáo đặt đào tạo một lớp người bản xứ danh xã hội vô giai cấp, họ chặt
giúp việc cho guồng máy cai trị, đứt mọi giềng mối nền tảng nơi gia
4
Xem thêm Giáp Văn Dương,
cụ thể qua trường Thông Ngôn ở đình, thân tộc, xã hội và tôn giáo.
Gọi Tên Triết Lí Giáo Dục: http://www.
Nam kì (1905) và các trường Hậu
Mô hình xã hội chủ nghĩa ra
thesaigontimes.vn /114544/Goi-ten-trietBổ
(đào
tạo
quan)
ở
Bắc
kì
(1903)
ly-giao-duc.html
sao, chưa ai biết. Qua thú nhận của
và Trung kì (1911). Pháp chỉ cung tổng bí thư cộng đảng Nguyễn Phú
5
Cộng sản quan niệm Giáo Dục
cấp cho họ một ít khả năng Quốc Trọng, cho đến hết thế kỉ này cũng
chủ yếu là công tác tẩy não và nhồi nhét
í thứ hệ, còn những công đoạn khác như
ngữ, một ít Pháp ngữ và một ít kiến chưa chắc có được mô hình đó!
truyền đạt kiến thức, đức dục, thể dục là
thức chuyên môn vừa đủ để có thể Còn mẫu „người mới xhcn“ thì ai
thứ yếu. Vì thế, con cái của những đảng
thừa hành công việc mà thôi 6. Vì ai cũng đã thấy. Đó là những thế hệ
viên bị họ kết án trong vụ „xét lại chống
thế, giáo dục thời này rất hạn chế
đảng“ bị cấm vào đại học, trừ các ngành
người Việt dối trá, lừa đảo, thuần
Sư Phạm, Nông Nghiệp và Xây Dựng,
vật chất, vô cảm, thiếu í thức công,
mà họ xem là „đồ tã“. Xem Trần Đĩnh,
6
Xem thêm Tùng Phong, Chính
thà mất nước còn hơn mất đảng!
Thằng Cù, Người Việt Books 2014, trang Đề Việt Nam, Sàigòn Việt Nam 1964, tái
520.
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bản tại Hoa-kì 2009, trang 54-59.
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Mục tiêu giáo dục của của Đệ
I Cộng Hòa nhắm tới việc đào tạo
Công Dân với í thức độc lập, tự do
và trách nhiệm để cùng chung tay
phát triển Đất Nước và xây dựng
Dân Chủ. Để có được những công
dân tự do, độc lập và trách nhiệm
như thế, nền tảng giáo dục phải
như thế nào?
Năm 1958, chính phủ triệu tập
một Đại Hội Giáo Dục gồm đại
diện các nhân sĩ, học giả, quân
đội, chính quyền, các tổ chức quần
chúng và cơ quan văn hóa giáo
dục để cùng nhau đề ra một triết lý
giáo dục cho miền Nam. Đại Hội
đã chọn ba nguyên tắc Nhân Bản,
Dân Tộc và Khai Phóng làm nền
tảng cho nền giáo dục.
Nhân Bản là lấy con người làm
gốc, lấy cuộc sống của con người
làm căn bản, không xem con người
như một phương tiện hay công cụ
phục vụ cho mục tiêu của một cá
nhân, đảng hay tổ chức nào. Mọi
người dù khác nhau, nhưng đều
có quyền được hưởng những cơ
hội đồng đều để thăng tiến qua
giáo dục. Hiến Pháp 1956 ghi cụ
thể: „Mọi người dân có quyền theo
đuổi học vấn. Những người có khả
năng mà không có phương tiện
… sẽ được nâng đỡ để theo đuổi
học vấn“. Vì con người có giá trị
như nhau, nên không có sự kì thị
theo lí lịch hay phân biệt đối xử vì
khác biệt tư tưởng chính trị, thành
phần xã hội, địa phương, tôn giáo,
chủng tộc… Nền giáo dục nhân
bản nhắm tới sự phát triển toàn
diện con người cá nhân, vì thế Trí
dục, Đức dục và Thể dục được nhà
trường Đệ I Cộng Hòa quan tâm
đồng đều.
Nhưng con người nhân bản
không phải là những ốc đảo, mà
46

họ sống trong những cộng đồng từ
nhỏ là gia đình đến làng xã tới quốc
gia dân tộc. Mỗi Dân Tộc đều có
những kinh nghiệm quá khứ chung
để chia sẻ và một dự án tương lai
chung để theo đuổi. Họ có những
kinh nghiệm chung để soi chiếu,
những giá trị chung để đồng hành,
những truyền thống chung để gắn
bó. Nguyên tắc Dân Tộc trong
giáo dục là làm sao để mỗi người
công dân biết tôn trọng, giữ gìn và
phát huy những kinh nghiệm, giá
trị và truyền thống tốt đẹp đó, để
cùng gắn bó với Đất Nước. Cộng
sản chủ trương xoá sạch tất cả để
làm lại, đó không những là cái
ngu, mà là một tội ác đối với Dân
Tộc, như Tùng Phong (Ngô Đình
Nhu) đã nhận định cách đây hơn
50 năm: „Không có một hành động
nào sát hại một dân tộc bằng hành
động quét sạch tàn tích trước để
xây dựng tương lai, vì như thế có
nghĩa là không bao giờ chúng ta
xây dựng được một kho tàng kinh
nghiệm để làm hậu thuẫn cho sự
lãnh đạo quốc gia“7. Vì thế, từ Tiểu
cho tới Trung Học thời Đệ I Cộng
Hòa đều có môn Công Dân Giáo
Dục với những bài học về tổ chức
xã hội và quốc gia, về phong tục xã
hội, về bổn phận của cá nhân với
gia đình, xã hội và tôn giáo, về bổn
phận của học sinh với nhà trường,
về quyền và trách nhiệm của người
dân đối với Tổ Quốc.

phần hiện đại hoá quốc gia, tiến bộ
hoá xã hội. Cụ thể là mở ra để tiếp
nhận tinh thần dân chủ, nếp sống
văn minh, nền khoa học kĩ thuật
của phương tây. Về việc học hỏi kĩ
thuật tân tiến của phương tây, tác
giả Tùng Phong, trong tác phẩm đã
dẫn, khuyên người Việt chúng ta:
không những học làm theo người
tây phương, nghĩa là học lấy kiến
thức kĩ thuật và phương pháp chế
tạo của họ, mà trên tất cả, cần phải
học làm như họ, nghĩa là làm sao
có được khả năng sáng tạo như họ.
Muốn thế, phải học lối suy nghĩ
chính xác và cách tổ chức trật tự
ngăn nắp của họ. Theo tác giả, hai
điểm này là nguồn gốc xuất phát
mọi sáng tạo và phát minh kĩ thuật,
bởi vì „kĩ thuật tây phương là một
lề lối đến với (đặt)vấn đề, tìm hiểu
vấn đề, giải quyết vấn đề và tổ
chức vấn đề, mà tinh thần chính
xác của văn minh tây phương đã
sáng tạo“ 8.
Chúng ta vừa lược qua một vài
tiêu biểu của nền giáo dục qua các
thời đại, đặc biệt tìm hiểu triết lí
giáo dục thời Đệ I Cộng Hòa.

Tại sao triết lí giáo dục của
Đệ I Cộng Hòa lại như thế và của
các chế độ khác lại như kia? Thời
gian qua, có rất nhiều bài viết về
nền giáo dục Đệ I Cộng Hòa trên
các hệ thống truyền thông. Tất cả
đều nêu bật ba nguyên tắc giáo dục
này, nhưng tuyệt nhiên không ai
Song song với Dân Tộc là đề cập tới điểm căn bản nhất: Vì
nguyên tắc Khai Phóng. Nguyên sao lại có được ba nguyên tắc đó?
tắc Dân Tộc chủ trương lấy tinh Người ta đua nhau mô tả Sóng,
thần truyền thống tốt đẹp của nhưng không ai đặt câu hỏi, tại sao
Dân Tộc làm gốc. Nhưng gốc này lại có Sóng!
không trụ một chỗ và khép kín, mà
Tất cả chung quy là do nơi
mở ra với thế giới, sẵn sàng đón
nhận những tinh hoa văn hóa và quan niệm về con người.
văn minh của nhân loại, để góp 8
Tùng Phong, sđd, tr. 319.

7

Tùng Phong, sđd, tr. 190.

(xem tiếp trang 63)
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Mạn Đàm Giữa

NGUYỄN VĂN LỤC VÀ VĨNH PHÚC

“NHỮNG HUYỀN THOẠI VÀ SỰ THẬT
VỀ CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM”
Con dấu Tiết Trực Tâm Hư của TT Ngô Đình Diệm ►
(Nhân Lễ Giỗ 50 năm (2013) Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô
Đình Diệm, được Người Việt Hải Ngoại tổ chức khắp nơi trên thế
giới, blog Mười Sáu tuyển đăng bài “Cái Ghế Của Thợ Uốn Tóc”
– câu chuyện tác giả Nguyễn Văn Lục mạn đàm với tác giả Vĩnh
Phúc, nhân dịp cựu nhà báo BBC – Vĩnh Phúc cho tái bản cuốn:
“Những Huyền Thoại Và Sự Thật Về Chế Độ Ngô Đình Diệm”)
Nguyễn Văn Lục (NVL):
Nay thì xin đi vào chính nội dung
cuốn sách của ông. So ra với lần
xuất bản trước, 1998, lần này dày
hơn đến 100 trang. Điều gì đã thêm
vào như thế?
Vĩnh Phúc (VP): Thêm vào vì
mình không hài lòng với lần xuất
bản đầu tiên, thấy cần tìm kiếm
thêm nhân chứng. Chẳng hạn tìm
hiểu thêm con người của ông Ngô
Đình Cẩn. Ông có cướp đoạt tài
sản của người ta không, có cho bộ
hạ khủng bố đối lập không? Những
nhân chứng mới như Nguyễn
Tường Bá, Nguyễn Tường Thiết,
cháu và con trai Nhất Linh giúp soi
sáng thêm về chủ tâm quyên sinh
của ông Nhất Linh để phản đối
chế độ? Ngoài ra còn những nhận
xét, đánh giá quý báu của cụ Võ
Như Nguyện, một nhân vật theo
rất sát với ông Ngô Đình Khôi rồi
ông Diệm. Cuộc phỏng vấn cụ Võ
Như Nguyện quả thực hữu ích, vì
nó củng cố thêm cho những điều
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tôi đã trình bày trong lần xuất bản
đầu tiên.
Nhưng thích thú không kém là
những lời của nhân chứng cựu đại
úy tùy viên Lê Châu Lộc. Nhờ Lê
Châu Lộc ta hiểu thêm “con người”
Ngô Đình Diệm như thế nào trong
những hoàn cảnh cay nghiệt của
vai trò một tổng thống, thấu hiểu
được những cá tính con người
ông ấy và nhất là cái cõi riêng tư,
những nỗi niềm trăn trở và cô đơn
của ông ấy.

sự thật về con người Ngô Đình
Diệm?
VP: Theo tôi thì giá đọc được
chính bài viết thì vẫn hơn là những
điều tôi nói ra đây. Nhưng về cá
nhân ông ấy, tôi nghĩ ông là người
có đạo đức và về phương diện
chính trị, ông là người có lòng với
đất nước, với dân tộc, trước ông và
sau ông, thật cũng khó có người
sánh bì.
NVL: Ông có nghĩ rằng, những
ý kiến của ông về ông Diệm sẽ có
một số người phản đối, thậm chí
coi ông Diệm là thứ độc tài ác ôn,
gia đình trị, ba đời Gia tô bán nước,
làm tay sai cho giặc?

Nhà văn, nhà viết sử làm sao
VP: Chính vì còn có những
đạt được cái cõi riêng ấy để hiểu
người nghĩ như thế nên mới có vấn
được một con người?
đề cần giải trừ những huyền thoại
NVL: Tôi cũng nhìn ra được
và những sự thật về con người ấy.
điều ấy, khi đọc những phần nhận
Với lại không ai cấm họ nói viết
xét của Lê Châu Lộc. Đó là những
ra như thế, với điều kiện họ đưa ra
thứ tư liệu ròng mà không dễ có
được bằng cớ khả tín Vâng, vấn đề
được. Đỗ Thọ cũng viết về ông
là nói sao cũng được, miễn là có
Diệm, nhưng để tình cảm lấn lướt
bằng cớ khả tín.
nhiều quá. Người đọc bị ngộp.
NVL: Nói chuyện bằng cớ,
Cảm thấy không tự nhiên.
thưa ông, đã có lần ông chủ bút
Nhưng đâu là huyền thoại và
báo ĐT gửi cho tôi một bức hình
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gia đình ông Diệm và hỏi xem tôi
nghĩ gì? Hình ảnh một già đình
quan lại thuộc hàng Thượng thư
triều đình ba đời làm tay sai cho
Pháp mà như thế sao?
VP: Vâng, bức hình mà ông
nói chính là bức hình thứ nhất ở
trang 305 trong sách của tôi, do
cựu trung úy Nguyễn Minh Bảo lấy
đựơc trong phòng ông Diệm trong
cuộc đảo chính 1/11/63. Theo tôi,
bức hình nói lên tất cả. Trông rõ cái
cảnh nghèo khó, thanh bạch của gia
đình ông ấy. Ông Diệm, ông Thục
đi chân đất, quần áo nhếch nhác lôi
thôi như bất cứ một gia đình nông
dân nghèo túng nào.
Nhưng ông nói thật hay nói
đùa đấy? Lấy đâu ra ba đời làm tay
sai cho Pháp, mà ông Diệm làm
tay sai cho Pháp hồi nào?
NVL: Có thể là tại vì ông Diệm
có lý tưởng và nhờ ông sống độc
thân, không bị ràng buộc vào gia
đình nên ông mới hết lòng với dân,
với nước.
VP: Có thể lắm và chắc cũng
không thể không nghĩ tới điều đó.
Có vợ con thì nó khác.

đoạn
ông
Diệm gặp đô
đốc Felt là
điểm thắt nút
mối bang giao
hợp tác giữa
chính phủ Mỹ
và ông Diệm
trong suốt 9
năm.
Buổi
sáng hôm ấy,
ông Diệm nôn
nóng
khác
thường,
tức
giận đạp đổ
ghế vì sĩ quan
tùy viên tới
chậm. Cái tức
giận tùy viên
chỉ là cái cớ
thôi. Cái chính là lá bài sắp lật
ngửa. Và tôi nghĩ rằng: Ván bài
lương tâm và trả giá giữa người
Mỹ và ông Diệm nằm ở buổi tiêp
kiến hôm đó trước khi ông Diệm
bị thảm sát. Đó là bản chúc thư giã
từ sau 9 năm cầm quyền, một lần
chót nói lên cái quan điểm khác
biệt giữa người Mỹ và ông Diệm.
Những kẻ viết sử sau này thường
bác bỏ luận cứ này để biện hộ cho
việc lật đổ ông ấy.

Nhưng ngược lại, ông lại tỏ ra
rất bình tĩnh khi dinh độc lập bị
ném bom. Lê Châu Lộc nhận thấy
ông Diệm vẫn ngồi đọc sách một
cách bình thản hỏi: “Cái chi đó?”
“Dạ người ta bỏ bom mình”. “Thế
à, mà ai bỏ bom vậy?”
Theo Lê Châu Lộc, Làm tùy
viên cho ông Diệm là khổ lắm.
Theo ông đi kinh lý tối ngày, bất
kể thì giờ, bất kể ngày đêm. Bằng
máy bay, bằng trực thăng, bẵng xe,
bằng xuồng,” thăm dân cho biết sự
tình”. Có lần phải kê ghế bố mà
ngủ trong khi bên dưới lõng bõng
nước. Những chuyến đi vất vả và
nguy hiểm như thế cũng không làm
ông Tổng Thống nản lòng, vì ông
muốn đến tận nơi hẻo lánh nhất,
hoàn cảnh khó khăn nhất để đem
lại nguồn an ủi cho binh sĩ.

NVL: Ông có nghĩ rằng khi
đọc sách của ông, sẽ có người nghĩ
Không có người Mỹ, cuộc đảo
rằng, ôi cha Vĩnh Phúc này là tên chánh đó không có cơ thành tựu.
Bắc kỳ, công giáo di cư, Hố Nai?
VP: Vừa rồi, ông đang hỏi tôi
VP: (Cười) Cứ để họ hiểu lầm. về con người ông Diệm. Tôi chưa
Người như ông Diệm còn không nói hết, thì đấy, con người ấy có
thiếu kẻ hiểu lầm, thì phần tôi có thể khoan dung ngay cả đối với kẻ
nghĩa lý gì.
thù. Nhưng cũng con người đó có
NVL: Phần tôi, tôi đặc biệt chú thể nóng như lửa, mặt đỏ gay, hầm
trọng đoạn Lê Châu Lộc, tùy viên hầm, giộng ba toong thình thình
Thử hỏi sau này có anh lãnh
của ông Diệm kể buổi sáng hôm trên sàn máy bay vì thấy treo cờ
đạo nào làm được như thế không?
ấy ông Diệm phải tiếp kiến đô đốc Vatican, vứt hồ sơ vào mặt ông
NVL: Tôi cũng nghĩ như vậy.
Felt tại Đàlạt. Ông có nhận xét gì Nhu mà không cho tùy viên lượm
lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, ông Có ông lãnh đạo nào bỏ ra vài lần
về buổi gặp gỡ lịch sử này?
thăm dân, thăm trường học trong
tổng thống nguôi giận.
VP: Ông tinh ý lắm, nêu dẫn
suốt những năm về sau này? Chữ
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nhiều lần, mỗi lần muốn viết
điều gì về chế độ Ngô Đình
Diệm. Tôi đều dở ra tham
khảo. Nhưng chê trước đã.
Thật ra, không phải chê mà
ấm ức.
Thứ nhất, cuốn sách
không có cái nhìn tổng thể lớp
lang về chế độ ấy. Nó thiếu
văn mạch của những chuỗi
sự kiện nối tiếp nhau. Nó nêu
ra đó rồi để cho độc giả tùy
ý chọn lựa thái độ. Quả là có
rộng lượng và tôn trọng độc
giả. Sự kiện từng mảnh của
chế độ ấy như chính ông nói
với tôi, như đống gạch. Có
viên lành lặn, viên vỡ. Rồi
ông bày hàng ra, ông đẩy cái
Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngủ ngon lành
trách
nhiệm đánh giá cho các
trên láng tre ọp ẹp trong 1 lần đi kinh lý.
nhà sử học, cho người đọc.
Mà như chúng ta biết đấy.
kinh lý, tôi nghĩ là chữ đặc quyền
Nhà
sử học nào đã làm được công
dùng cho ông Diệm. Sau này chữ
đó không còn có trong tự điển việc ấy? Trong khi đó, đáng nhẽ là
nữa.. Vậy mà thời ông Diệm, ciné trách nhiệm của ông phải làm?
chỉ chiếu những chuyện gì đâu.

VP: Ông nhắc tôi mới nhớ.
Tôi còn nhớ hồi đó, ciné hát xong
bài chào cờ là hát bài suy tôn Ngô
Thổng thống. Đáng nhẽ phải bỏ tù
cái thằng cha nào đã nghĩ ra cái bài
hát thối tha: Toàn dân Việt Nam
nhớ ơn Ngô Tổng Thống. Bài đó
giết ông Diệm từng ngày, từng giờ
không cần gươm giáo đấy. Vứt bài
hát đó vào cầu tiêu và chiếu lên
hình ảnh ông Tổng Thống đi bốt,
lội bùn, sắn quần lên tới đầu gối thì
còn gì đẹp bằng nữa?[1]
NVL: Vâng, quả đúng như
vậy.
VP: Nay thì đến lúc tôi hỏi
ngược lại ông: Đọc lần tái bản này
ông thấy thế nào?
NVL: Phải nói bản cũ, tôi đọc
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Thứ hai, về phương pháp làm
việc, ông đã chọn cách viết chỉ
dựa trên nhân chứng, một thứ Oral
History, rất khả tín, thời thượng.
Phải chăng, đó là lối làm việc theo
thói quen từ BBC của ông? Nhưng
lối viết nêu dẫn nhân chứng lại rất
áp đảo, trấn áp người đọc. Chẳng
hạn khi chính Lê Châu Lộc nói
rằng, ông Diệm nghe tin phi công
Phạm Phú Quốc ở trong tù bị bọn
công an hành hạ đến nơi đến chốn.
Ông Diệm không an tâm sai Lê
Châu Lộc đến nhà giam xem thử.
Lê Châu Lộc bắt Phạm Phú Quốc
dơ tay cho xem có bị thương tích
không. Không có. Chỉ nêu sự
việc: Một người đã ném bom tính
giết mình, đã không bị đưa ra tòa,
không bị cho đi mò tôm là may,
lại còn thăm hỏi. Chuỗi sự kiện đó
dẫn đưa tới việc phải thừa nhận:

Ông Diệm là người tốt. Không lạ
gì, sau đó, Phạm Phú Quốc đã viết
thư xin lỗi ông Diệm.
Tôi chỉ nói, lối viết đó có tác
dụng thuyết phục, vì nó vượt lý
luận, bịt miệng những ai muốn nói
khác, muốn bôi nhọ.
Ở trên, tôi nói ấm ức, vì ông
không xử dụng tài liệu. Ông cũng
đã nêu ra những lý do khi ông cho
rằng những hồi ký, những sách
viết về chế độ ấy do các nhà văn,
nhà chính trị, nhà báo viết bố láo,
bố lếu, bóp méo lịch sử cho dù
dùng tài liệu ngoại quốc viết cũng
tào lao, rất là bôi bác. Nói chung là
như thế.
Nhưng này, ông chê người ta
viết bố láo, bố lếu. Vậy có thể nào
ông cho biết đích danh một tác giả
hay một cuốn sách viết bôi bảc?
VP: Cái này thì xin ông tha
cho. Tôi chỉ nói được là nhiều lắm,
tôi tránh nói ra. Độc giả đọc họ là
biết rồi. Sau khi anh em ông Diệm
bị giết, nhiều người đã viết quá sai
sự thật chỉ nhằm mục đích câu độc
giả. Sau 1975, cũng thế. Ngay cả
những bầy tôi, sau này viết về chủ
mình, cũng phản bội, viết bôi bác,
nói trắng ra đen. Theo tôi, viết như
thế không xứng đáng một người
cầm bút.
Chính vì vậy, tôi chọn lựa
không xử dụng tài liệu của bất cứ
ai.
NVL: Chọn lựa như thế, đúng
ra là chọn lựa tư cách là một nhà
báo hay nhà sử?
VP: Nhà báo thì cung cấp thông
tin, dữ kiện. Còn nhà sử cung cấp
kiến thức. Nói như thế thì ông biết
tôi là nhà gì rồi?
NVL: Cũng đúng, nhưng tôi
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xin bổ túc, Trần Trọng Kim kiến tiếng và nên lên tiếng. Ông nghĩ phía bên kia, đưa ra một quan điểm
thức sử đâu có bao nhiêu, nhưng sự thế nào về vấn đề này?
đánh giá hoàn toàn trái ngược với
trung thực thì lồng lộng mà kẻ hậu
VP: Thật ra những người như phía VNCH. Mười Hương viết
bối chỉ biết cúi đầu khâm phục.
ông Ngô Đình Nhu đáng nhẽ phải về thân phận những cán bộ nằm
VP:Tôi cũng không nghĩ gì để lại những Mémoires thì đỡ cho vùng bị chính quyền VNCH bắt,
khác ông. Chúng ta cùng nói chung chúng ta biết bao nhiêu. Hình như sau 1975 lại bị CS nghi ngờ không
một thứ ngôn ngữ: Sự can đảm và các người làm chính trị ở Việt Nam xử dụng. Mười Hương đã nhận
lòng trung thực. Đó là những đức không có thói quen viết nhật ký. xét về kẻ thù số 1, không đợi trời
tính cần có của một người cầm Tôi cũng nghĩ đến trường hợp TT chung là ông Ngô Đình Cẩn như
bút.
Thích Trí Quang nhưng quá khó thế nào, trong đó đánh giá rất cao
vai trò ông Cẩn trong việc tiễu trừ
NVL: Khi ông dùng chữ bày gặp. Cả TT Hộ Giác một khuôn mặt CS nằm vùng. Đọc Mười Hương
tôi viết về chủ mình thì gián tiếp đấu tranh nổi bật thời đó hiện còn để thấy rằng kể cả ông Diệm, ông
người đọc như tôi cũng hiểu bầy sống ở Mỹ, tôi cũng cố tìm cách Nhu cho đến người dân miền Nam,
tiếp xúc nhiều lần mà không đựơc.
tôi là ai rồi?
Tôi sẽ đặc biệt lưu tâm đến trường nhất là miền Trung đã đánh giá quá
thấp con người Ngô Đình Cẩn.
VP: Ấy chớ, xin ông đừng diễn hợp này trong lần tái bản sau.
dịch xa quá.
Một cán bộ Cộng Sản thứ gộc
NVL: Tôi xin góp ý thêm về
NVL: Trong biến cố Phật giáo, vấn đề tài liệu. Tôi được biết là TT như Mười Hương đánh giá cao
mặc dầu ông đã cố gắng phỏng Trí Quang có viết về biến cố Phật Ngô Đình Cẩn thì cũng là điều để
vấn một số người như cụ Quách
Tòng Đức, TT Thích Tâm Châu
và ngay cả ông Đặng Sỹ v.v.. Phần
trả lời của TT Tâm Châu chưa đầy
đủ lắm. Phải nói về vai trò của TT
ấy như thế nào, vai trò của TT Trí
Quang có tính cách quyết định về
đường lối đâu tranh chống chính
quyền? Nguyên đo đưa đến sự đổ
vỡ đến tách ra thành hai khối Phật
giáo? Phần ông Đặng Sỹ thì tránh
né trả lời. Chính tôi cũng liên lạc
với ông được hai lần, nhưng ông
cứ khất lần. Rất tiếc nay người nhà
ông báo cho tôi biết ông mới qua
đời. Thế là một dấu mốc lịch sử
bị đứt quãng. Nhưng tôi vẫn thấy
còn cần đào sâu thêm nữa để có
Tồng Thống Ngô Đình Diệm tiếp các tăng sư Phật Giáo
tại Dinh Gia Long.
thể khai thông một số vấn đề chưa
sáng tỏ như vụ nổ đài phát thanh
Huế v.v… Những người như đại giáo 63, gần như không phổ biến.
úy Minh, văn phòng cố vấn chỉ Cho dù có được phổ biến, với lối chúng ta suy nghĩ chứ. Cũng như
đạo của ông Cẩn có thể đóng góp viết Oral History của ông, dĩ nhiên luật sư Quan rất khinh ghét ông
cho rõ thêm vai trò ông Cẩn và đặc ông sẽ không xử dụng. Thật tiếc. Cẩn, nhưng lúc biện hộ cho Ngô
biệt TT Trí Quang, sau 1975, ông Cũng vậy, tôi thấy có những tài Đình Cẩn, nhận ra con người ấy
rút vào bóng tối một cách khó hiểu liệu từ phía C.S như của cán bộ đáng nể, đáng kính, đáng thương
như có điều gì không tiện nói. Im Cộng Sản Mười Hương chẳng hạn. và đã khóc khi nghe Ngô Đình Cẩn
lặng ở đây là vàng. Ông cần lên Rất là hữu dụng, một cái nhìn từ bị lên án Tử hình và đã viết hồi ký
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Luật Sư Võ Văn Quan thăm ông Ngô
Đình Cẩn tại Khám Chí Hoà.

về vụ án này.
Ông Cẩn không vô tích sự đến
như thế, ông không ngu dốt đến
như thế. Cách hành xử của ông có
thể do lối dùng người không chính
thống, không hành chánh, nhưng
hiệu quả thì có. Miền Trung yên
áng một phần nhờ ông Cẩn. Quét
sạch bọn Cộng Sản nằm vùng do
một tay ông.. Đối với Phật giáo,
thử hỏi ai là người bao che ông
Thích Trí Quang, ai tiến cử các
TT Trí Quang, Thiện Minh gọi là”
đồng chí” Trí Quang, Thiện Minh
như chính ông đã viết trong sách
trang 76. Ai khuyến cáo các tướng
vùng phải giúp đỡ các khuôn hội
Phật Giáo, ai giúp đỡ tiền bạc sửa
chữa Từ Đàm, ai đã ngăn chặn việc
hạ cờ Phật giáo sau khi người dân
Huế đã lỡ treo rồi mới có lệnh nhắc
nhở từ Saigon? Vâng ai?
Tôi phải nói rằng, Ngô Đình
Cẩn nhạy bén chính trị, dù ít học
đã làm chính trị theo bản năng.
Chưa chắc gì ông đã thích Phật
giáo, nhưng đã biết cách thức hành
xử thế nào đối với cái nôi Phật giáo
miền Trung mà công giáo chỉ vỏn
vẹn có 4%.
Vậy mà con người ấy theo tôi
đã bị đời khinh rẻ, bị oán hận, bị
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gán ghép nhiều thứ, bị chính đức, sống như một nhà tu hành,
những người mà mình hết lòng không có tham vọng vật chất và
giúp đỡ hận oán nhất.
thật sự có lòng yêu nước, thương
Tôi thì không. Khẳng định dân. Ông tự tin vào lương tâm
là không, vì hiểu một con người trong sáng của mình nên muốn
bắt mọi người phải nghe theo. Cứ
không hẳn là dễ.
như Lê Châu Lộc, tùy viên của ông
Lịch sử còn đó để thấy điều Diệm kể lại thì hằng ngày, ông xem
tôi nói cần được suy nghĩ lại. lễ vào sáng sớm. Nếu không có lễ
Có thể chính ông cũng không thì cầu nguyện. Ông quỳ gối giang
đồng ý, bởi vì ông chỉ chú ý hai tay ra, cầu nguyện. Sau đó, tắm
nhiều đến ông Diệm, ông Nhu, rửa, thay đồ, rồi làm việc.
nhất là ông Tuyến.
NVL: Thế thì đi tu cho rồi
(Cười)
VP: Xưa nay người ta chỉ làm
Dám ông cũng bất công lắm.
được một việc nếu muốn giỏi.
Nay thì phải nói một điều. Cuốn Không thể vừa đi tu vừa làm chính
sách của ông viết, tất cả giá trị nó trị.. Được việc này thì hỏng việc
nằm trong tinh thần muốn tôn trọng kia. Làm chính trị, mà đạo đức như
sự thật. Thấy trắng nói trắng, thấy nhà tu, không biết lừa lọc tráo trở
đen nói đen. Đọc là thấy. Nhiều thủ đoạn nên mới bị phản và mất
lần trong lúc nói chuyện, ông cũng mạng. Nhưng cũng phải nói anh em
nhấn mạnh tới điều này và chỉ điều ông Diệm có óc” tỵ quyền”, nghĩa
này thôi. Như trong lời mở đầu, là bảo vệ quyền thế của mình.
ông tặng vợ con và không quên
Những Bùi Văn Thinh, Lê
tặng những người yêu sự thật.
Quang Luật, Trần Văn Tuyên, Trần
Hy vọng là tôi có trong số Văn Lý… đều không được dùng
chỉ vì tỏ ra nổi quá. Năm 1996, ông
những người ấy.
Như Phong kể lại với tôi rằng, ông
(Cùng cười)
Lê Quang Luật đã đưa ra nhận xét:
NVL: Nay cuộc đàm đạo giữa “anh em nhà ấy họ chỉ nghĩ tới họ
tôi và ông có thể hướng vào nhân trước.” Rồi nặng tình họ hàng quá.
vật chính của cuốn sách: Con người Thấy anh em làm bậy mà không
ông Diệm với tất cả cái xấu, cái dám ngăn cản vì quá nể nang. Ví
tốt, cái bất cập, cái sai trái khuyết dụ để cho ông Cẩn, bà Nhu lộng
điểm, cái bị vu oan, cái bị người hành. Để ông Thục tổ chức lễ Ngân
khánh linh đình, với ông Chủ tịch
đời oán ghét, nguyền rủa.
Quốc hội Trương Vĩnh Lễ làm chủ
Theo ông, ông nghĩ gì về ông
tịch ban tổ chức…
Diệm?
Riêng về buổi lễ tổ chức mừng
VP: Trước hết, mình không
Ngân khánh Tổng Giám mục Ngô
phải là người ở cạnh ông Diệm để
Đình Thục, tôi xin nói rõ thêm.
có thể đưa ra những nhận xét trực
Có một chi tiết về ông Ngô
tiếp về ông ấy. Nhưng qua những
Đình
Nhu, xin nói ra đây. Thứ
người đã từng sát cánh với ông
Diệm thì phải nhìn nhận như sau: nhất, tôi được nghe kể lại từ một
người bạn dạy đại học Huế cho
Ông Diệm là một người đạo
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những sách vở
tài liệu đưa ra
con số 300 ngàn
người bị tù đầy
hoặc bị ám hại?
VP: Người
nào đưa ra con
số 300 ngàn
người thì cứ
đưa ra bằng cớ,
nhưng
người
ở đâu mà lắm
Bút tích của Ông Cẩn cám ơn LS. Quan.
thế? Người nào
còn nghi ngờ, xin
biết rằng, theo cha Luận kể lại, khi làm ơn cho biết có bao nhiêu, mấy
được biết có việc tổ chức lễ Ngân trăm, mấy ngàn? Có những trường
khánh ông Ngô Đình Thục. Ông hợp cấp dưới nó làm mà ông Tổng
Nhu rất khó chịu và không dám nói Thống, ông Nhu có thể không biết,
thẳng ra, ông bèn kêu Linh Mục xin cũng cứ nêu ra, cụ thể là những
Cao Văn Luận, viện trưởng viện đại nhân vật đối lập như ông A hay ông
học Huế vào Sàigòn gấp. LM Luận B v.v…
vội vào và không biết có chuyện
Riêng tôi, với tư cách người
gì. Ông Nhu cho cha Luận hay nhờ
cầm bút, tôn trọng sự thật, tôi biết
cha Luận, nói với Đức cha hủy bỏ
có những người chủ tâm ám sát ông
việc tổ chức lễ Ngân khánh, hoặc
Diệm như cụ Hà Thúc Ký, phi công
làm một cách khiêm tốn, nho nhỏ
Phạm Phú Quốc và tên Cộng Sản
thôi. Dĩ nhiên chẳng ai nghe và bọn
Hà Minh Trí. Vậy mà họ được đối
bầy tôi đã tổ chức rềnh rang buổi
xử đàng hoàng. Ngay ở các nước
lễ ấy đến chướng mắt mọi người.
dân chủ Tây Phương, tội ám sát
Những kẻ nịnh thần chính là những
người sẽ bị xử ra sao? Nhất là ám
kẻ giết chết gia đình họ Ngô. Ông
sát một Tổng thống?
Nhu là người chống giáo trị –anti
Hà Minh Trí ám sát hụt ông
–clérical– theo nghĩa đạo ra đạo,
đời ra đời tách biệt nhau. Nhưng Diệm ở Ban Mê Thuột, chỉ bị tù,
sau 1975 được thả. Một mật vụ thời
mình ông làm được gì?
ấy cho tôi biết họ đề nghị đẩy tên
NVL: Theo tôi thì chế độ Ngô
Hà Minh Trí từ trên lầu xuống cho
Đình Diệm bị rất nhiều người thù
chết, rồi bảo là là tai nạn. Ông Nhu
hận. Sau cái chết của họ và cho đến
không cho, bảo cứ giam lại.
bây giờ, qua sách vở, qua những
Cụ Hà Thúc Ký, nay ở bang
hồi ký, qua những tiếp xúc với giới
Phật tử.- Xin lỗi ông nhé – hình như Maryland. Chính tôi đã phỏng vấn
sự oán hận đó vẫn còn. Theo ông, cụ và cụ cười kể rằng: “Hồi xưa tôi
điều gì đã làm cho người ta oán hận định ám sát ông Diệm. Nhà tôi ở
đến như thế và về phần những người đường Công Lý, gần trường Quốc
như ông Diệm, ông đối xử ra sao Anh, tôi chủ tâm đào một đường
với Phật giáo? Có chính sách tiêu hầm ra đến đường Công Lý, cách
diệt người Phật giáo hay không? Có khoảng 50 thước và chôn 20 kg
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chất nổ rồi chờ xe ông Diệm đi qua,
sẽ giật mìn để ám sát ông Diệm”.
Tôi hỏi rằng khi cụ bị bắt họ đối xử
ra sao. Cụ trả lời:
- Lạ nhất là không bao giờ họ
đánh đập.Tôi lúc nào cũng nghĩ
rằng hễ bị ông Diệm bắt là bị giết
liền chứ không thể sống được, vì tôi
làm cho ổng mệt lắm.
Còn ông Phạm Phú Quốc thì
theo lời tôi phỏng vấn ông Lê Châu
Lộc, ông cho biết như sau. Một
đêm Tổng Thống Diệm gọi Lê
Châu Lộc hỏi: “Anh có nghe cái đó
không?” (Nghe Quốc bị tra tấn dã
man không)
- Dạ không
- Thấy báo cáo vậy. Xuống
thăm nó nghe. Coi có vậy không,
về cho tôi biết.
Lê Châu Lộc đi gặp Phạm Phú
Quốc theo lệnh Tổng Thống:
- Tổng thống sai tôi tới, hỏi xem
anh có bị hành hạ không.
- Không có.
- Anh dơ tay tôi coi, anh có bị
rút móng tay không?
- Không, nhưng tôi có viết
một lá thư, nhờ anh đem về được
không?
- Tôi không có nhiệm vụ đó.
Anh để mấy người điều tra họ lo
chuyện đó.
Cũng theo Lê Châu Lộc, chính
ông Võ Văn Hải là người đưa ông
Nguyễn Chánh Thi ra máy bay để
trốn sang Nam vang. Nếu không có
lệnh của ông Diệm, liệu ông Hải có
dám làm chuyện này không?
NVL: Nhưng còn những trường
hợp các ông Tạ Chí Diệp, Nguyễn
Bảo Toàn, Hồ Hán Sơn, Vũ Tam
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thẳng ông Ngô Đình Nhu về
vụ Tạ Chí Diệp, ông Nhu bảo
Accident.
NVL: Xin ngắt lời ông
một chút. Tôi nhận thấy chế
độ hành chánh thời ông Diệm
quá tập trung về dinh Độc Lập.
Chẳng hạn một chuyện treo cờ
Phật giáo cũng phải trình TT,
đáng nhẽ tỉnh trưởng phải lo
chuyện này. Nhất nhất chuyện
gì từ tướng vùng đến các bộ
trưởng đều đợi lệnh TT. Ông
Nhu trở thành thứ Thủ tướng
bất đắc dĩ.
VP: Nhận xét của ông,
nhiều người cũng nghĩ như
thế.
NVL: Lại còn những tiếng
đồn về lãnh chúa miền Trung
với những vụ thủ tiêu người
nữa.

Các tướng lãnh dưới thời Tổng Thống Diệm, đa số là Phật Tử, chỉ có 2 người theo đạo
Công Giáo là ông Huỳnh Văn Cao và Đề Đốc Hồ Tấn Quyền

Anh thì sao? Họ bị giết, bị thủ
tiêu?
VP: Phải nhìn nhận, đây là vết
đen của chế độ Ngô Đình Diệm.
Ông Hà Thúc Ký kể rằng đảng viên
Đại việt bị tra tấn hay bị thủ tiêu.
Nhưng cần lưu ý là những vụ này
đều xảy ra vào cuối triều Ngô Đình
Diệm, năm 1963, lúc mà ông Tuyến
đã bị cho ra rìa và do đó đám mật vụ
công an lộng hành dưới quyền Đại
tá Nguyễn Văn Y, Tổng giám đốc
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Cảnh sát công an, và Nguyễn Văn
Hay, Dương Văn Hiếu làm phó tổng
giám đốc. Theo ông Cao Xuân Vỹ ,
ông có hỏi Đại tá Nguyễn Văn Hay
khi ông này vào trình hồ sơ cho ông
Diệm. Ông Diệm phê: “Thanh toán
cho xong.” Tụi bộ hạ là Khưu Văn
Hai và đàn em hiểu thanh toán là
đem giết. Thế là Nguyễn Bảo Toàn
và Tạ Chí Diệp bị giết oan. Còn Hồ
Hán Sơn thì Trần Kim Tuyến cho
là các phe của Cao Đài diệt nhau.
Ông Cao Xuân Vỹ cũng có lần hỏi

VP: Cái này tôi chỉ có thể
viết lại theo lời cụ Võ Như
Nguyện thôi. Theo cụ Nguyện,
ông Cẩn là người có máu tham
lam, tham nhỏ thì rồi đến lúc
tham lớn. Chẳng hạn như việc
mua lại khách sạn Morin?
Mua bằng gì? Khách sạn này
do ông Nguyễn Văn Yến làm
chủ. Ông bị bắt giam đến nỗi
chết trong tù Phần tôi — Vĩnh Phúc
— tôi vẫn còn thắc mắc là có phải
ông Yến chết là do mật vụ ông Cẩn
đánh cho chết không? Rồi đến nhà
thầu khoán Phương cũng bị chết.
Tiền đâu mà ông Cẩn mua khách sạn
Thuận Hóa? Chủ Hotel Embassy
trong Sàigòn để tên Lê Văn Hiệp.
Cái Hotel Maxim ở Paris cũng để
tên Lê Văn Hiệp nhưng thực sự là
của ông. Còn đất đai ngoài miền
Trung thì để tên Lê Trọng Quát.
NVL: Trong vụ xử Phan Quang
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Đông ngày 26/3/64, tòa án cách
mạng họp ở Huế đã xét xử Phan
Quang Đông về các tội cố sát, bắt
giam trái phép, sách thủ tiền bạc và
lũng đoạn kinh tế. Các tội đó liên
hệ đến 19 nạn nhân từ 26/10/55 –
1/11/63. Vào Năm 1963, gia đình
ông Yến đã đệ đơn TT Diệm cứu
xét. Ông Diệm giao cho ông Đỗ
Mậu, cục trưởng an ninh quân đội.
Ông này sợ liên lụy lại trao cho đại
úy Phạm Bá Thích ở Huế. Cuộc
điều tra kết quả ra sao thì không ai
được biết. Nhưng chắc chắn đã đưa
đến cái chết của Phan Quang Đông.
Ở Sàigòn thì vào ngày 25/6/64,
Dương Văn Hiếu Nguyễn Thiện
Dzai và Nguyễn Tư Thái bị kết án
khổ sai chung thân và Phan Khanh
10 năm khổ sai.

Văn Đôn?
VP: Không, ông Hồ đóng hay
hơn chứ. Khánh, Đôn sao bì được.
Khánh phải gọi là diễu dở.
Theo lời kể của Lê Châu Lộc,
chính TT Quảng Liên, Hiệu trưởng
trường Bồ Đề gần chợ Cầu Muối
đã được ông Diệm cho xuất ngoại
du học, và chính ông Diệm đã tặng
Đức Đạt Lai Lạt Ma 10 ngàn đô-la
để giúp người tỵ nạn Tây Tạng.
Phần cụ Võ Như Nguyện, lúc
còn làm Chủ tịch Uỷ ban Nội vụ
Quốc Hội, đã đưa các TT Trí Thủ,
Thiện Minh, Trí Quang vào gặp
Tổng thống Diệm để xin đổi tên
Hội Phật giáo Thừa Thiên thành
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Ngày hôm sau ông Diệm ký liền.

VP: Người ta bảo Phan Quang
Đông phải chết, cũng như Đặng Sỹ
phải lãnh án tù, vì các tướng đảo
chính muốn làm vừa lòng một số
nhà lãnh đạo Phật giáo quá khích.

Còn chuyện này không kém
quan trọng: Xưa nay, người ta
thường bảo các ông Diệm Nhu ra
lệnh tấn công chùa, gọi là kế hoạch
“nước lũ”. Việc đem lực lượng
NVL: Đây là câu hỏi mấu chốt, cảnh sát tấn công chùa là một quyết
câu hỏi có thể còn gây tranh luận, là định vụng về của chế độ. Đã đành
đầu mối cho việc lật đổ ông Diệm có nhiều tướng lãnh mà đứng đầu
hay ít ra là cái cớ cho việc lật đổ là Tôn Thất Đính, đề nghị tấn công
ông: ông Diệm, ông Nhu có kỳ thị chùa. Nhưng trách nhiệm người
lãnh đạo vẫn là ông Tổng Thống.
Phật giáo hay không?
Sự sáng suốt, sự khôn ngoan của
VP: Câu hỏi coi vậy không khó
người lãnh đạo để đâu? Hay cũng
để trả lời. Nếu tôi làm chính trị thì
bảo rằng đằng sau chuyện này có
ngay cho dù tôi có đố kỵ với Phật
bàn tay người Mỹ?
giáo, tôi vẫn tỏ ra thân thiện với
Tôi đã hỏi ba người, ở 3 tư thế
Phật giáo. Ông Diệm, ông Nhu đủ
khôn ngoan để làm việc đó. Vấn đề khác nhau:
là cấp dưới như tỉnh trưởng, quận
NVL: Xin cắt ngang ông một
trưởng làm bậy mà ông Tổng thống lần nữa về cách thức của ông khi
không thể kiểm soát hết được, theo chọn người để phỏng vấn. Sự chọn
như nhận xét của Hòa thượng Thích lựa có chủ đích của ông giúp nâng
Tâm Châu. Nhưng, Ông Diệm mức độ khả tín của cuốn sách.
không phải là loại người đóng kịch Ngoài ông Trần Kim Tuyến là điều
giỏi đến như thế?
cần thiết cho sự hình thành cuốn
NVL: Đóng kịch hay chắc phải sách này không tránh được. Những
dành cho ông Nguyễn Khánh, Trần tên tuổi khác đã không có mặt như
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Lâm Lễ Trinh, Đỗ Mậu là một sự
không có mặt có ý nghĩa? Tuy
nhiên, có một người mà tôi nghĩ
rằng nên được phỏng vấn lắm. Đó
là cụ Đoàn Thêm. Tôi biết chút ít
về con người cụ Đoàn Thêm. Cụ là
người làm việc bên cạnh ông Diệm,
nhưng không ưa tính nết ông Diệm,
nếu không nói là ghét và đố kỵ.
Nhưng qua những ghi chép trong:
Việc Từng Ngày, người ta thấy
cụ nhận xét chi li, tỉ mỉ và khá là
CÔNG BẰNG đối với ông Diệm.
Thật sự không cần ca tụng hay nịnh
ông Diệm như một số sách đã viết.
Theo tôi, chỉ cần viết công bằng,
viết trung thực cũng đủ rồi. Rất tiếc
là nay cụ Đoàn Thêm cũng đã mất
rồi.
VP: Cám ơn hảo ý của ông
trong những nhận xét về các nhân
vật được phỏng vấn, ông đã nói
trúng ý tôi. Riêng cụ Đoàn Thêm
tôi đã cố thử xin phỏng vấn nhưng
khó lắm, vì cụ dè dặt. Nay rất tiếc
cụ dã qua đời. Bây giờ xin trưng
dẫn ý kiến của ba người đó.
Ông Cao Xuân Vỹ: “Việc tấn
công chùa là do đề nghị của các
tướng. Ông Nhu nói với tôi thế
này: Phải giải quyết vụ Phật giáo
cho xong, không thì anh em binh sĩ
ngoài tiền tuyến không an tâm. Sau
đó, tôi có hỏi các tướng, các ông
chối hết. Nhưng mấy anh em ấy
họp nói rằng, chính Tôn Thất Đính
chủ trì phiên họp. Nhưng đứng ra
hành động là Lực lượng đặc biệt và
Cảnh sát.”
Ông Cao Xuân Vỹ cũng có
mặt ở chùa Xá Lợi, lúc chùa bị tấn
công. Chắc hẳn những điều ông nói
là đúng.
Cụ Quách Tòng Đức: Có lẽ với
(xem tiếp trang 114)
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Giáo dân Thái Hà biểu tình giữ đất
“Các anh hãy ra Hoàng Sa, Trường Sa mà giữ đất,
giữ đảo đừng có cướp đất của người dân”
VRNs (25.10.2014) – Hà Nội –
ác anh hãy ra Hoàng Sa,
Trường Sa mà giữ đất, giữ
đảo đừng có cướp đất của người
dân”. Đó là những lời bà con giáo
dân giáo xứ Thái Hà đã nói với
công an, an ninh khi những người
này mang barie và chặn bà con
không cho vào khu vực đất hồ Ba

C

con biết mến yêu và phụng sự
Chúa….”

mà giữ đất, giữ đảo đừng có
cướp đất của người dân”. “Đất
của nhà thờ hãy tôn trọng và trả
lại cho nhà thờ. Đây là mảnh
đất mà cha ông chúng tôi đã bỏ
xương máu ra để có, các anh
đừng có ăn cướp, chia chác
nhau”

Bà con giáo dân đứng trước
lối vào khu đất khoảng hơn gần 2

Khu vực
đất hồ Ba
Giang cách
nhà thờ giáo
xứ khoảng
300 m, khi
đoàn biểu

tình đến trước
khu vực mảnh
đất đã có nhiều
dân phòng, công
an, anh ninh đứng
sẵn và dùng barie

giờ đồng hồ sau đó ra về. Đi qua
khu vực vườn hoa – khu đất của
giáo xứ mà chính quyền định phân
lô bán nhưng sau đó phải làm vườn
hoa, bà con thấy người ta lắp rạp tổ

Giang lúc sáng nay 25.10.2014. chặn lối vào
Sau thánh lễ sáng, lúc 8 giờ 30 khu đất
khoảng 50 bà con giáo dân Thái
Đ o à n
Hà đã tập trung tiến ra mảnh đất hồ người biểu
Ba Giang mà nhà cầm quyền đang tình vẫn hát
thi công trái phép để biểu tình, yêu vang lời Kinh
cầu chính quyền tôn trọng và trả Hòa
Bình.
lại mảnh đất cho giáo xứ và nhà Giáo dân nói
dòng.
với các viên
Trên tay cầm biểu ngữ “Trả lại
đất cho giáo xứ Thái Hà”. Đoàn
người vừa đi vừa hát Kinh Hòa
Bình “Lạy Chúa từ nhân, xin cho
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an ninh rằng:
“Các anh hãy
ra Hoàng Sa,
Trường Sa
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chức đám cưới thì sẽ tiếp tục xuống đường để
trên khu vưc cho mọi người biết cách hành xử
này, một người như kẻ cướp của nhà cầm quyền.
nói: không thể
Cha Giuse Nguyễn Văn
phân lô bán
Phượng, chính xứ giáo xứ Thái Hà
được, phải làm
kiêm phó bề trên tu viện Dcct Hà
vườn hoa, nhưng
Nội cho biết, mặc dù giáo xứ và
chúng lại biến
nhà dòng đã lên tiếng, đã gửi đơn
vườn hoa thành
kiến nghị khẩn cấp yêu cầu dừng
khu vực cưới
ngay việc thi công trái phép trên
hỏi. Bà con nói
mảnh đất hồ Ba Giang nhưng họ
với nhau, bao
vẫn tiếp tục thi công ngày đêm. Họ
lâu chính quyền
đã không tôn trọng chúng tôi và
chưa trả lại đất
tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của
cho giáo xứ
bà con giáo dân.◙

VRNs (26.10.2014) – Hà Nội

S

au thánh lễ và cuộc rước
kiệu kết thúc tháng Mân
Côi lúc 21 giờ, hôm qua 25.10,
cha Giuse Nguyễn Văn Phượng,
chánh xứ Giáo xứ Thái Hà và cha
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, quản lý
Tu viện DCCT Hà Nội đã ngỏ lời
với cộng đoàn liên quan đến khu
đất Hồ Ba Giang. Các ngài khẳng
định quyền sở hữu của Giáo xứ và
Nhà Dòng đối với khu đất Hồ Ba
Giang mà chính quyền đang cho
người thi công trái phép và nói với
cộng đoàn: “Chúng ta không nhân
nhượng! Chúng ta không thể để
cướp trắng như vậy. Một tấc đất là
một giọt máu của tổ tiên để lại.”
Ngỏ lời với Cộng đoàn trong
ngôi nhà thờ Giáo xứ, cha Giuse
Nguyễn Văn Phượng nói rằng:
“Liên quan đến khu vực đất Hồ
Ba Giang, DCCT khắp nơi trên
đất nước Việt Nam đã và đang cầu
nguyện. Đối với Giáo xứ và Tu viện
tại đây, chúng tôi đã làm đơn khiếu
nại khẩn cấp lên ông Nguyễn Thế
Thảo, chủ tịch UBND Tp. Hà Nội
và các ban ngành vào ngày 16.10
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Giáo xứ Thái Hà:

“Một tấc đất là một giọt máu của tổ tiên để lại”
vừa qua, nhưng chúng tôi chỉ nhận cho chúng tôi và bà con giáo dân
được câu trả lời cách chiếu lệ. Vào cảm thấy bức xúc. Do đó, chúng
ngày 22.10 vừa qua, chúng tôi gửi tôi muốn ngỏ lời và kêu gọi anh chị
một đơn thư khẩn cấp lần thứ hai, em để hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện,
yêu cầu nhà cầm quyền ngưng thi xin Chúa soi lòng mở trí để họ tôn
công khu đất Hồ Ba Giang. Nhưng trọng đất tôn giáo, những nơi thờ
anh chị em biết, họ vẫn đang thi tự như mảnh đất của chúng ta.”
công. Anh chị
em cũng biết
thêm rằng, họ
thi công cách
lén lút, dùng
công an, vũ
lực ngăn cản
mọi người tới
khu vực mảnh
đất này. Họ
thi công vào
cả ban đêm,
nên càng cho
thấy sự nghi
ngờ ở đây. Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Gx. Thái Hà ngỏ lời
với mọi người về khu đất Hồ Ba Giang
Điều này làm
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IN FOCUS TRUNG TÂM NHÃN KHOA & KÍNH THUỐC

OPTOMETRY

15972 Euclid St., Suite G. Fountain Valley, CA 92708

(góc EUCLID & EDINGER, trong khu Emerald Bay Restaurant và BBQ Buffet Shopping Center)

(714) 531-7626
Nữ Bác Sĩ TRẦN THỊ THANH HOÀI
Nữ Bác Sĩ TRẦN THỊ THANH HÀ
Tel:

Tốt Nghiệp Bác Sĩ Nhãn Khoa tại Southern California College of Optometry

Nhãn Khoa Tổng Quát
• Khám mắt tận tâm. Đo độ chính xác.
• Truy tầm các chứng bệnh về mắt như:
• Mắt lòa, mắt cườm, áp xuốt cao, mắt yếu, kém...
• Văn phòng trang bị máy móc tối tân.
• Có license cho toa thuốc chữa bệnh.

SPECIAL: $79
Exam, Frame & Lenses
Frames from
30% - 50% OFF

Kính
• Rất nhiều gọn kính thời trang nổi tiếng của Pháp, Ý,
Mỹ & Nhật.
• Đủ loại tròng kính mỏng, nhẹ, không lằn và đổi màu.
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SỐ 83 • THÁNG 10-2008

Nhận:
Medi-Cal, Cal-Optima, Bảo Hiểm
và Credit Card
Có giá đặc biệt cho quý vị H.O. và
trả tiền mặt.

OPEN:
Mon-Fri: 10AM - 6PM
Sat: 10AM - 5 PM
Sun: 10AM - 3 PM
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“Những nhà cầm quyền Hà Nội muốn làm
ngày sắp gì thì làm. Chúng ta có hàng ngàn
tới
là người, chúng ta có đức tin. Chúng
những ngày ta có ơn Chúa và sự bảo trợ của Mẹ
khó khăn. Hằng Cứu Giúp”
Chúng tôi
Tay cầm nến sáng và những lời
sẽ
quyết
kinh Kính Mừng, những bài hát về
sống chết
Mẹ được cất lên suốt cuộc kiệu
đến cùng.
Sau lời ngỏ của cha Gioan Lưu
Xin quý ông
bà và anh Ngọc Quỳnh, cha Giuse Phượng
chị em khi khẳng định với mọi người rằng,
nghe tiếng chưa bao giờ DCCT trao quyền sử
chuông và dụng đất cho nhà cầm quyền. Ngay
Sau thánh lễ lúc 20 giờ, cộng đoàn rước kiệu Đức Mẹ nhân kết thúc
khi
nghe cả cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích,
tháng Mân Côi
thấy thông trước khi mất, ngài đã nói và được
Cha Giuse Phượng nói tiếp:
tin, xin quý ghi lại: ngài không trao, hiến, tặng
“Trong quá khứ cũng như hiện ông bà và anh chị em đến đây với bất cứ một tấc đất, một cơ sở nào
tại, chúng tôi vui mừng được cùng chúng tôi. Chúng ta không nhân cho chính quyền hay cho tổ chức
đồng hành với anh chị em. Chúng nhượng! Chúng ta không thể để cá nhân nào. Do đó, khu đất Hồ Ba
tôi vừa mừng kỷ niệm 50 năm cướp trắng như vậy. Một tấc đất là Giang luôn luôn có chủ sở hữu hợp
pháp, không hề vắng chủ từ năm
thành lập Tỉnh DCCT Việt Nam và một giọt máu của tổ tiên để lại.”
1928 cho đến bây giờ.
chúng tôi đã nhấn mạnh và nhắc
“Chúng ta đã tới chính quyền
đến công lao của anh chị em: Anh
Cha Giuse Phượng mời gọi mọi
để yêu cầu họ dừng lại nhưng họ
chị em đã cùng đồng hành, cùng
đã phớt lờ và họ đã nói thẳng ra là người hiệp nhất, gắn bó với nhau
cộng tác và cùng đồng phận với các
đã được đồng ý (Chính quyền cho để nói lên sự thật giữa một xã hội
tu sĩ DCCT trên mọi nẻo đường,
rằng khi còn sống, cha Giuse Vũ đầy gian dối. Sau đó mọi người ra
nhất là trong việc làm chứng cho
Ngọc Bích
chân lý và sự thật ”
đã ký giấy
Khi ngỏ lời với cộng đoàn, cha n h ư ợ n g
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, Quản lý quyền sử
Tu viện nhấn mạnh đến ba điều:
dụng đất
“Nhà cầm quyền đã có dã tâm cho họ).
ăn cướp nên họ lờ đi tất cả những K h ô n g
đồng
quyền căn bản của chúng ta. Cho ai
nên chúng ta đừng ngộ nhận, đừng ý cả! Do
lầm tưởng. Đừng nghĩ rằng lấy cái đó, trong
mác là làm công viên hay làm hồ n h ữ n g
sinh thái. Trước tất cả những điều ngày tới,
lừa lọc của nhà cầm quyền này, chúng ta
tôi xin quý ông bà và anh chị em phải chiến
cẩn thận. Chúng ta không nên để đấu: quay
mắc lừa họ…Đừng có đưa chiêu trở lại như
Gần một ngàn người tham gia cuộc rước
bài làm công viên ra để mà mị dân. năm 2008.
Nên xin ông bà và anh chị em cẩn Chúng ta
khu vực sân cạnh nhà thờ nghe cha
thận đối với thói mị dân của nhà thắp lên ngọn lửa của Thái Hà.
Chúng ta quyết tâm không để cho Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong
cầm quyền Hà Nội.”
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nói về khu đất Hồ Ba Giang trong chương
trình Café Tối của Truyền Thông Chúa Cứu
Thế.
Trước đó, sau thánh lễ, các hội đoàn trong
Giáo xứ với cả ngàn giáo dân cùng với quý
cha trong Tu viện đã làm cuộc rước kiệu Đức
Mẹ xung quanh khu vực công viên và bệnh
viện là mảnh đất và Tu viện trước đây của
Nhà Dòng đang bị chính quyền tiếm quyền
sử dụng. Đoàn rước cầm nến sang trên tay
dâng lên Mẹ Maria những lời kinh Mân Côi,
những lời ca tiếng hát và cả lời kinh Hòa
Bình cầu nguyện cho tình cảnh hiện tại của
Giáo xứ và Tu viện.◙

Tưởng Niệm Biến Cố...

Giáo dân theo dõi thông tin về khu đất Hồ Ba Giang qua màn hình tại
sân nhà thờ

thế Tổng Thống Diệm và ông Nhu.”

Cöôøi Tí Cho Vui

Từ trích đoạn trên, người ta hiểu
được ba lá thư của ông Nhu gửi bà
ĂN SINH TỐ
gỡ cá nhân với ngoại trưởng Pháp Jacqueline Willemetz, một trong
là Couve de Murrville, đại sứ Pháp những “Chartistes” bạn đồng môn
Sau khi khám bệnh, bác sĩ bảo
ở Việt Nam và Étienne Manach phụ của ông, không chỉ mang ý nghĩa
bà bệnh nhân: “Bà thiếu rất nhiều
trách Châu Á của bộ ngoại giao Pháp. giao tế bình thường. ◙
sinh tố và chất xơ, bà cần ăn nhiều
Cũng theo ông Tuyến thì nhờ hào
trái cây tươi, đặc biệt ăn cả vỏ, ăn
quang của trường Chartes nên các
nhiều vỏ mới tốt.
cuộc gặp gỡ tuy chỉ mang tính cách
Tháng sau bà bệnh nhân trở lại
cá nhân mà ông Nhu đã giúp làm ấm
gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi: “Sao, bà ăn
lại quan hệ Pháp Việt. Sau khi có
nhiều trái cây có vỏ, bà thấy thế nào?”
được sự ủng hộ của Pháp, ông Nhu
bắt đầu có lập trường cứng rắn hơn
“Thưa mọi sự thì OK, chỉ trừ
với Mỹ, dẫn đến việc Mỹ quyết thay
ăn trái dừa thì hơi khó." ◙
(tiếp theo trang 41)

Nền Giáo Dục...
(tiếp theo trang 46)

Augsburg, ngày 09.10.2014. Kỉ niệm
vụ cho đảng và chế độ; không thể
25
năm
ngày 70 ngàn dân Leipzig xuống
để đầy tớ hiểu biết hơn chủ được.
đường biểu tình, khởi đầu báo hiệu ngày

Cả ba chủ nghĩa trên chủ trương tàn của chế độ cộng sản tại Đông Đức.
bịt mắt con người trong ngu dốt và
giam hãm con người trong sợ hãi
để dễ bề sai khiến.

Quân Chủ coi dân là vật sở hữu
của Vua. Vật sở hữu thì chỉ để sử
dụng, chứ chẳng có quyền gì. Hay
nói như Phan Chu Trinh, Quân
Nhân Vị coi trọng con người,
Chủ coi dân là cỏ rác, nên chẳng
muốn
họ trở thành những Công
đáng quan tâm.
Dân toàn diện để chung tay xây
Thực dân coi người bản xứ là
dựng nền Dân Chủ.
nô lệ, không cần giáo dục.
Và đó là nét độc đáo cao cả của
Cộng Sản coi con người chỉ là
nền giáo dục thời Đệ I Cộng Hòa. ◙
công cụ sản xuất hay đầy tớ phục
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Tích cöïc tham
döï chieán dòch
moãi Ñoäc Giaû
giôùi thieäu theâm
Ñoäc Giaû môùi.
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Hà Nội

Chạy Khắp Nơi

Mong Cứu Kinh Tế
 Trần Nguyên Thao
Tháng trước, khi mục này vắng mặt trên diễn đàn, thì cũng lắm chuyện “trái khoáy” trong kinh tế diễn ra
ngay tại Hanoi: Ông Thủ Tướng Dũng thì khoe khoang“8 tháng qua, kinh tế tiếp tục có những biến chuyển
tích cực, dự kiến có đến 85,7% đạt chỉ têu”. Hai tuần sau, Ủy Ban Giám sát Tài Chánh Quốc Gia tạt vào mặt
ông Dũng một “mẻ bùn” được chuyên gia trong ngành “vỗ tay tán thưởng”, khiến ông Thủ Tướng “im re”,
chưa đưa ra phản ứng gì. Trước đó, Tổng Cục Thống Kê cũng cho biết từ đầu năm đến nay, có gần 46 ngàn
doanh nghiệp giải thể. Vào lúc “rốn rắm tứ bề”, Hanoi chia nhau chạy sang phía Tây phương, qua chuyến đi
của chính người cầm đầu chính phủ, ông Nguyễn tấn Dũng, theo ngay sau chuyến “về Mỹ” (*) của ông Phạm
bình Minh, Ngoại Trưởng. Hai chuyến đi đều nhằm cứu kinh tế. Thỏa thuận thương mại tự do châu Âu – Việt
Nam (EVFTA)) đươc ông Dũng nói là sẽ tăng cường đàm phán để ký kết trong vài tháng nữa; còn cánh cửa
TPP Hanoi cố đẩy để lọt được vào thì đang từ từ khép lại. Cuộc thương thảo vào TPP đúng ra kết thúc cuối
năm ngoái, nhưng tính kiêu căng cố hữu của Hanoi đã chặn “miếng mồi”Hanoi hết sức thèm thuồng tới thời
điểm khác, mà hậu quả lại chưa biết ra sao. Trừ phi còn vài tháng nữa, Hanoi đưa ra các quyết định “xuống
nước”thì cánh cửa TPP sẽ mở toang (?)

Nội thù . . . nhiều mặt

B

áo cáo tình hình kinh tế
trong 8 tháng đầu năm
của Ủy Ban Tài Chánh Quốc Gia,
được truyền thông trong nước dẫn
lại cho thấy tổng cầu thấp đang
gây khó khăn cho chỉ tiêu tăng
trưởng 5,8%; trong năm nay sẽ chỉ
đạt 5,6%. Hậu quả kinh tế này do
vụ giàn khoan HD-981 gây ra. Cho
đến nay Hanoi mới nhận ra “thủ
phạm” chính là “đồng chí đối
tác chiến lược” lớn nhất - là thằng
“giặc bên Ngô”, vẫn tiếp tục thao
túng kinh tế và chính trị Việt Nam.
Từ lâu Bắc Kinh đã đặt người vào
mọi lãnh vực ngay trong Việt Nam,
khiến Hanoi không tự mình cựa
quậy được. Hanoi vội quay sang
phía Tây phương, nhưng trong hàng
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ngũ chóp bu nội bộ Cộng đảng, một doanh nghiệp Việt Nam đã phá
phần vẫn bị Bắc Kinh khống chế. sản, giải thể từ đầu năm nay, tăng
12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong một bản nghiên cứu công
Chỉ riêng trong tháng 8, khoảng
bố hôm 13/10/2014, ngân hàng
6.700 doanh nghiệp đã phải đóng
Úc-New Zealand ANZ (Australia
cửa, tăng 35% so với tháng trước
& New Zealand Banking Group)
đó. Hai năm qua, có hàng trăm
đã tỏ ý hoài nghi về các số liệu
ngàn doanh nghiệp đã phá sản.
chính thức mà chính quyền Việt
Điều này đương nhiên dẫn tới tín
Nam vừa công bố liên quan đến
dụng ở mức thấp là 3.7%; năm
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
ngoái ở mức 4.7%. Còn vài tháng
Mức tăng trưởng trong quý III cao
nữa là hết năm, Hanoi có “độ đá
khác thường trong lúc đa phần các
vá trời” cũng không cách gì nâng
chỉ số kinh tế đều cho thấy đà đi
mức tín dụng đạt chỉ tiêu 12 % cho
xuống.
năm nay. Ngoại trừ lại cho các dự
Số liệu mới nhất từ Ủy ban án ma vay bừa bãi như từng làm
Giám sát Tài chính Quốc gia được trong các năm 2004 đến 2011; có
công bố chỉ vài tuần sau khi báo năm tín dụng được cấp đến 33%.
cáo của Tổng Cục Thống kê hồi Kết qủa là ngày nay nợ xấu tăng
cuối tháng Tám cho biết 44.500 cao hơn 106%. Trong một báo cáo
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ở chỗ họ luôn muốn nhận quá
nhiều nhưng lại chẳng cho đi bao
nhiêu.

mới nhất về khu vực tài chính của
Việt Nam, Ngân hàng Thế giới đã
bày tỏ quan ngại về “chất lượng
thống kê tài chính” và cho rằng
cách đánh giá nợ xấu của VN hiện
này là “không đáng tin cậy”

Hanoi lỡ nhiều dịp
Nhà báo Phạm chí Dũng nêu ra
nhiều cơ hội để Việt Nam xích lại
gần hơn với Hoaky, đồng thời giảm
áp lưc chính trị và lệ thuộc kinh tế
từ phương Bắc, nhưng Hanoi đã
không làm chỉ vì kiêu căng, khiến
dẫn đến cánh cửa TPP phải
khép lại… Tháng 122013, ngoại trưởng Hoa
kỳ, TNS John Kerry thăm
Hanoi , tháng 3-2014 nữ
Thứ trưởng Ngoại giao
Mỹ Wendy Sherman cũng
đến VN trong cùng mục
đích mở thêm cánh cửa
cho TPP . Sau đó, cơ hội
lớn không kém là Ủy viên
bộ chính trị Phạm Quang
Nghị sang Mỹ để “trút bầu
tâm sự”, ngay sau đó là
Thượng nghị sĩ Cộng hòa
John McCain lẫn Chủ tịch
Hội đồng Liên quân Mỹ
Martin Dempsey đều lập
tức có mặt tại Hà Nội để
“đáp lễ”. Chưa kể, Việt Nam còn
có đến hai dịp để bày tỏ thiện tâm
ở Genève, Thụy Sĩ vào tháng 2 và
tháng 6 năm 2014. Nhưng bi kịch
cho Nhà nước Việt Nam chính là
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lưỡng viện Hoa Kỳ, trong đó có
cơ chế thông qua quyền đàm phán
nhanh TPP (fast track). Có nghĩa
Chúng ta nên để ý là cùng là vào lúc này, ngay cả Tổng thống
thời gian với cuộc đàm phán cấp Obama cũng không còn được toàn
cao về TPP tại Hà Nội vào đầu quyền quyết định về TPP, mà phải
tháng 9/2014, đã không có bất chờ cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ diễn
kỳ tù nhân chính trị nào được ra vào tháng 11/2014 và sau đó đợi
Nhà nước Việt Nam đặc xá vào cơ quan này thông qua quyền đàm
dịp Quốc khánh 2/9. Sau đó đến phán nhanh TPP trong sớm nhất
cuối tháng 10/2014, dường như vào đầu năm 2015.
chịu một sự thúc ép ngày càng Cải tổ vô “thùng không
căng từ quốc tế lẫn trong nội bộ, đáy”
Bộ Công an mới chịu thả 5 tù nhân
Đầu tháng 10, trước chuyến
lương tâm, nhưng nói xin lỗi, toàn
đi
Âu
Châu của ông Dũng, Hanoi
những người “sắp chết” và gần như
đã mất “sức lao động dân chủ”, có loan báo sẽ cải tổ hệ thống ngân
nghĩa là hầu như không còn “nguy hàng thương mại. Việc này Hanoi
hiểm” gì đối với sự tồn tại của đã đưa ra từ năm 2011, khi đó nói
chính quyền. Mà thả như vậy thì là, sẽ giảm số lượng các ngân
chỉ mới là nhỏ giọt và chẳng thể đủ hàng trong nước từ 40 xuống còn
thành tâm trước sự đòi hỏi rốt ráo 15 hay 17 trước năm 2016, mặc
của cộng đồng quốc tế, do đó vẫn dù giới quan sát cho rằng mục tiêu
làm cho Quốc hội Hoa Kỳ trở nên khả thi hơn là giảm xuống còn 20
ngân hàng vào trước năm
2020. Nay thì Hanoi đã lập
lại tin này.
Theo dự liệu, 4 ngân
hàng quốc doanh lớn nhất
vẫn được cho là sẽ tiếp tục
chiếm lĩnh thị trường, cùng
với 8 ngân hàng tư nhân quy
mô vừa hiện nay được cho
là các định chế tài chính với
nhiều tiềm năng tăng trưởng
hơn.
Giới chuyên gia tài chánh
vạch ra rằng, 4 ngân hàng
quốc doanh lớn của Việt Nam
- Agribank, ViettinBank,
BIDV và VietcomBank,
chiếm khoảng 50% nợ và
quá khó nghĩ trước khi đưa ra một
38% tổng số vốn điều lệ (theo khảo
quyết định về Việt Nam có được
sát của KPMG). Những ngân hàng
tham gia vào TPP hay không.
này đa phần mang nợ xấu.
Trong khi đó, càng về sau này,
Theo luật lệ tài chánh hiện tại,
quyền lực càng chuyển dần sang
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các nhà đầu tư nước ngoài có thể
mua tối đa là 30% cổ phần trong
ngân hàng. Thí dụ BIDV, đang
thương lượng, để đến cuối năm
2015, nhà nước chỉ còn sở hữu
khoảng 65% cổ phần tại đây.
Theo cách cải tổ được Hanoi
tính toán, thì Cộng đang vẫn giữ
quyền kiểm soát trong kinh tế, tài
chánh. Như thế giới lãnh đạo Hà
Nội vẫn có cơ sở để nắm chắc
rằng“bao nhiêu lợi quyền tất qua
tay mình” - như một câu sắt đá
trong Cộng Sản Quốc Tế Ca. Rốt
cuộc các sai lầm làm mất hàng
trăm ngàn tỷ, không ai chịu trách
nhiệm. Tiền cứ bị cuốn hút vào
những thùng không đáy như vụ
Vinashin, Vinalines.
Bao lâu nay, Hanoi chỉ nói khi
cần; còn làm thì lại khác rất xa.
Đây là một thí dụ cụ thể : Tháng
Bảy năm 2013, Hanoi cho phép
lập công ty quản lý tài sản VAMC,
với khoản vốn ban đầu là 24 triệu
đôla, nhằm giúp mua lại nợ xấu từ
các ngân hàng để đổi lại trái phiếu
chính phủ. Chỉ trong 7 tháng đầu
tiên, VAMC đã mua lại khoảng
2,5 triệu Đôla nợ xấu, nhưng sau
đó hoạt động của công ty này đã
chậm lại. Nhiều chuyên gia tố
giác, Hanoi đã cho làm các thủ tục
để “đảo nợ”; nợ cũ thành mới, giúp
các món nợ được “đảo” trở thanh
nợ vừa mới vay, còn lâu lắm mới
“đáo hạn” để phải trả; vòng đảo nợ
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Hanoi luôn khoe là, quĩ dự trữ
ngoại tệ của Việt Nam những năm
gần đây liên tục tăng mạnh và đã
đạt con số đến xấp xỉ 30 tỷ Đô la.
Vậy tại sao Hanoi không dùng chỉ
dưới 5% của 30 tỷ Đôla đó cho
việc tái cơ cấu giảm áp lực trả nợ
công quốc tế của quốc gia? Còn lý
do nào để sử dụng quĩ dự trữ ngoại
tệ quốc gia hợp lý hơn? Nếu phải
cứ quay thì nợ xấu sẽ rất thấp.
đi vay thêm 1 tỷ Đôla thì điều đó
Khi VAMC thành hình, công chỉ có thể giải thích rằng, quĩ dự
luận la lên, vốn có 24 triệu Đôla thì trữ ngoại tệ quốc gia là rỗng tuếch,
làm ăn gì với núi nợ xấu. Nhưng bản chỉ là cái bánh vẽ nên không ai
chất của Hanoi là lừa công chúng. “cắn” được… dù chủ nhân của nó
Thành ra vốn 24 triệu Đôla là quá là Cộng đảng cũng đành chịu!
dư rồi! Đúng như lời Giảng Viên
Các Tập đoàn doanh nghiệp
Kinh tế, Tiến sỹ Kinh tế Phạm thế
quốc
doanh lớn của Hanoi không
Anh : Về bản chất, VAMC không
phải là công cụ xử lý nợ xấu mà có khả năng trả nợ cũ đã vay mà
chỉ kéo dài thời gian giúp các ngân còn không có chút uy tín nào để
hàng thương mại tự giải quyết nợ đi vay thêm nữa, như họ đã từng
xấu thông qua tái cấp vốn.”(BBC vay nợ vào giữa những năm 20002010. Nền kinh tế vẫn tăng mỗi
Oct 14)
năm trên 5%, tại sao không có đủ
Hanoi mất khả năng trả nợ tiền điều hành mà luôn vay nợ.
Cũng trước khi ông Dũng sang Theo Tiến sỹ Kinh Tế Phạm đăng
Châu Âu, Hanoi tung ra kế hoạch Doanh nợ công Việt Nam nay đã
sẽ vay thêm 1 tỷ Đôla vào năm ở mức xấp xỉ 105%. Điều này nói
2015, nói là để khai thác tỷ giá hay lên rằng các số liệu do Hanoi công
lãi suất vay nợ thấp trên thị trường bố đều không đúng. Các đinh chế
quốc tế hiện
nay, tái cơ cấu
nợ công, giảm
lãi suất của các
món nợ cũ, qua
đó giảm áp lực
trả nợ lên Chính
phủ hiện nay mà
không làm tăng
nợ quốc gia.. Lối
giải thích này của
Hanoi bị truyền
thông mọi phía tố giác là, “cách
nói dối trơ trẽn để che dấu thực kinh tế, tài chánh quốc tế vẫn luôn
trạng mất khả năng trả nợ đến hoài nghi về những gì Hanoi công
hạn, nợ công đã vượt mức nguy bố!
(xem tiếp trang 80)
hiểm từ lâu…”
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nứa tuềnh toàng không
nội thất, sau đó một vạt
cây cối bị đốn trơ gốc
và miếng đất mới khai
phá chưa kịp xây cất
nhà lán. Nhưng nổi lên hơn cả là
hình ảnh Cụ Hồ và Lê Đạt. Ai xui
mà chỉ có hai người ngồi xổm?

Soå Tay Thöôøng Daân Tưởng Năng Tiến
Tác Phong Của Bác
Chúng mình tiêu bạc thật, họ
tiêu bạc giả, hãy cho lòi thánh
đường bạc giả ra.

N

Trần Đĩnh – Đèn Cù

hớ – năm nào – ông Nguyễn
Chí Thiện đã “suýt” làm
(xong) một bài thơ để dâng Bác,
nhân ngày sinh nhật của Người:
Hôm nay 19-5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới hơi phang phác
Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sọt rác
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác
Đến thằng Mac
Tổ sư Bác
Cũng chửa được tôi nguệch
ngoạc vài câu
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác
Thế rồi tôi đi làm việc khác
Kệ cha Bác!

SOÁ 156 THAÙNG 11-2014

Tôi thì chả có việc gì khác để
làm, rảnh thấy bà luôn; đã vậy,
lại còn hơi bị tiểu tâm nên thỉnh
thoảng (khi nổi cáu) vẫn cứ ...
đá vào một con chó chết. Coi, có
dễ giận không chớ: “Bác tự nhận
mình chỉ nêu ra được tác phong,
còn tư tưởng lý luận thì để cho
Mao Chủ tịch.” (Trần Đĩnh. Đèn
Cù, Westminster, CA: Người Việt,
2014).
Đ... mẹ, nói vậy mà nghe được
sao? Chủ thuyết thì của Marx, tư
tưởng và lý luận thì của Mao, và
chúng bảo sao là Hồ bào hao làm
vậy. Sao mà Bác kính yêu của
chúng ta lại dễ chịu (và dễ dậy) dữ
vậy cà?
Vẫn theo Trần Đĩnh, vào thời
điểm này, Bác phải chịu lép một bề
vì nhà nước ta chưa được các nước
XHCN quàng vai bá cổ (lôi vào
phe của anh em vô sản quốc tế) và
Đảng thì đang ở vào tình cảnh thê
thảm lắm. Không tin, cứ nhìn thử
bức ảnh (chụp vào mùa Thu năm
1949) này coi:

Cụ Hồ - chắc đến chỗ Trường
Chinh có việc - hốc hác đăm chiêu,
Lê Đạt mặt còn hơi sữa nhưng nom
thẫn thờ. Tôi không thể không nghĩ
đến hai cha con một nông dân già
bán gà ế chợ chiều ủ ê bên nhau
mà đường về thì xa và nhà thì nhẵn
gạo…
Đặc biệt không một chút ranh
giới phân chia đẳng cấp giữa người
và người. Không một bóng dáng
quyền lực. Tất cả là một khung
cảnh buồn, hiu hắt, suy tàn… Mấy
thành viên cuối cùng của một bộ
tộc sống trên một dẻo rừng biệt
lập được National Geography
chụp được. Bức ảnh với hết không
khí hiện thực ủ ê của nó cho thấy
Cụ Hồ không thể không băng qua
vùng biên giới bị quân Pháp chiếm
đóng để tìm Mao Trạch Đông. (Sđd
trang 54).

Gặp bác Mao xong, được giao
cho nhiệm vụ làm tiền đồn của phe
XHCN là bác Hồ hoá rồng liền.
Tác phong đổi hẳn. Hết vẻ “ủ ê
” như “một nông dân già bán gà
ế chợ chiều,” và (chắc) cũng thôi
Bức ảnh đập ngay vào mắt ngồi chồm hổm, rồi biến ngay
người
xem thành một ... đấng quân vương
bởi vẻ hoang – theo như lời kể của Trần Đức
vu, tiều tụy: Thảo, ba năm sau:
một lán nứa
Lần ấy, khoảng cuối năm 1952,
nhỏ ba vách lúc tôi đang vô cùng hoang mang
thắc mắc, bực bội trong lòng vì tôi
biết là đảng đang triệu tập tại Tân
◄Ảnh lấy từ Trào, ở ATK này, mà tôi lại không
BBC
được tham dự. Nhưng rồi xẩy ra
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một vụ việc là tôi cực kỳ xúc động:
Người trông xa, ma trông gần.
có lệnh truyền xuống để chuẩn Bởi trông từ quá xa nên đã có lúc
bị đưa Trần Đức Thảo đi chào thiên hạ cứ ngỡ Bác là một vị thánh
“Bác”!
sống. Ký giả Tây (Jean Lacouture)
phong Bác thành “thánh François
...
bưng biền.” Báo Mỹ – Time, số ra
Rồi giờ phút sự thật, giữa “ông ngày 16 tháng 7 năm 1965 – gọi
cụ” và tôi đã tới. Một cán bộ đặc Bác là “vị thánh râu dài của nước
biệt được phái tới... Cán bộ lễ Việt Nam.”
tân này dặn dò từng chi tiết tỉ mỉ,
Thiệt là quá đã và quá đáng!
chứng tỏ một sự tôn vinh, sùng bái
tuyệt đối:
May là dân Việt – thưở đó –
không
mấy ai rành ngoại ngữ nên
- Yêu cầu của ban lễ tân là
đồng chí phải thận trọng trong vẫn có người quan sát “tác phong
từng cử chỉ, từng lời nói khi gặp bưng biền” của Bác với ít nhiều
“Người.” Thứ nhất là cần nhớ rằng nghi ngại, và ... ái ngại:
khi gặp thì phải đứng xa “Người”
“Một lần tôi quay cảnh ông
ít ra là ba mét! Chỉ
khi “Người” ra dấu,
ra lệnh, mới được lại
gần hơn. Thứ nhì là
không được tự ý nói
leo, “Người” có hỏi
câu gì thì mới được
phép trả lời. Mà
phải trả lời đúng vào
câu hỏi đó, tuyệt đối
không được tự ý nói
thêm, nói ra ngoài
câu hỏi. Thứ ba là
không được chào
trước, nói trước.
Thứ tư là không
được xưng “tôi”, y
như ngang hàng với
“Người.”
- Nếu không được xưng tôi thăm đồng bào nông dân ở Hải
Dương, mùa hè năm 1957. Sáng
thì xưng bằng gì?
sớm hôm ấy trời mưa to, trên
- Đồng chí có thể xưng bằng đường còn lại những vũng nước
“con,” hay bằng “cháu,” và phải
lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội
gọi Người bằng “bác” như đồng
bào vẫn gọi... Những mệnh lệnh ông tụt dép, cúi xuống xách lên.
này là quan trọng, đồng chí phai Trong ống ngắm của máy quay
ghi nhớ cho kỹ, kẻo làm hỏng cuộc phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ
diện kiến với “Người” là tai hại lắm không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông
đấy. Không phải ai ở đây cũng đã không đi men vệ đường bởi vì ông
được tới gần để chào “Người” đâu. muốn chưng đôi dép. Vì lòng kính
(Trần Đức Thảo. Những Lời Trăng trọng đối với ông, không muốn rồi
Trối, Arlington, VA: Tổ Hợp Xuất đây người xem sẽ nhận ra trên màn
Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2014).
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ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt
máy. Nghe tiếng cái Eymo 35 đang
kêu xè xè đột ngột im tiếng, ông
ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ngay đó
ông hiểu ra.” (Vũ Thư Hiên. Đêm
Giữa Ban Ngày. California: Văn
Nghệ, 1997).
Ôi, tưởng gì chớ cái “tác phong
chưng dép” thì bác vẫn “thao tác”
đều đều – vô cùng thành thạo – ở
khắp cả mọi nơi:
Khi Bác tới thăm 1 ngôi đền
lớn và cổ kính của Ấn Độ thì có
một chuyện lạ xảy ra. Lúc Bác
bước vào trong đền, để lại đôi dép
bên ngoài thì bất ngờ có hàng trăm
phóng viên báo chí,
nhiếp ảnh, quay phim
ập đến vây kín đôi dép
cao su của Bác.
Họ như phục sẵn
từ rất lâu rồi, một số
phóng viên còn cúi
xuống dùng tay sờ,
nắn đôi dép tỏ vẻ lạ
lùng và trịnh trọng.
Sau đó họ vội vàng
ghi chép lại những
gì mình vừa thấy. Từ
những góc độ, cự ly
khác nhau, các phóng
viên thi nhau bấm
máy, họ chen nhau để
có được những vị trí thuận lợi.
Rồi tiếp theo đó là cảnh đám
đông dân chúng kéo đến từ các
ngả, ùa vào để được ngắm nghía
đôi dép. Đó chỉ là một cảnh tượng
tự hào và cảm động mà bạn bè
quốc tế đã dành cho đôi dép của
Bác trong rất nhiều nơi Bác tới
thăm. (“Trăm phóng viên nước ngoài
vây kín đôi dép của Bác” – Tin Ngắn,
19/05/2013).
Ngoài đôi dép, đôi môi của Bác
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cũng được bạn bè thế giới đặc biệt
quan tâm và (vô cùng) quan ngại –
theo như bản tường thuật của The
Straits Times, số ra ngày 8 tháng 3
năm 1959:
“Chủ tịch Hồ Chí Minh của
Bắc Việt, 68 tuổi, đã bị bảo một
cách thẳng thừng rằng phải ngưng
việc hôn hít các em gái Indonesia
và tôn trọng những điều dạy của
Hồi giáo.
Báo chí Indonesia đã phê bình
Chủ tịch Hồ về việc thường xuyên
hôn hít trong chuyến viếng thăm
10 ngày xuyên qua Java và khu
nghỉ mát quần đảo Bali.”

Nữ cũng
như Trung
ương Mặt
trận Liên
Việt, người
thường
cùng họp
long trọng
với
Hồ
Chí Minh,
Tôn Đức
Thắng,
H o à n g
Quốc Việt.
Nay bà trở thành địa chủ phản
động, cường hào gian ác lợi dụng
tiếng thân sĩ để phá hoại cách
mạng và kháng chiến, có nhiều nợ
máu với bần cố nông.... Cụ Hồ bịt
râu đến dự... (Trần Đ. 83 - 84).

Dzụ này Đảng dấu kín như
mèo ... nên mãi đến năm 2014 cả
Thảo nào mà Bác đã “vãi nước
nước mới biết được “những nụ hôn
vượt biên giới” (xa xôi) này. Cũng mắt,” sau khi chứng kiến cái chết
trong năm 2014, thiên hạ còn biết rất đỗi thương tâm và rùng rợn của
thêm đôi điều tai tiếng (nữa) về tác bà Nguyễn Thị Năm:
phong của Bác – như đã dẫn:
Khi du kích đến đưa bà ta đi,
- Yêu cầu của ban lễ tân là bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy
đồng chí phải thận trọng trong van “các anh làm gì thì bảo em
từng cử chỉ, từng lời nói khi gặp trước để em còn tụng kinh”. Du
“Người.” Thứ nhất là cần nhớ rằng kích quát: “Đưa đi chỗ giam khác
khi gặp thì phải đứng xa “Người” thôi, im!” Bà ta vừa quay người thì
ít ra là ba mét! Chỉ khi “Người” mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng.
ra dấu, ra lệnh, mới được lại gần Mình được đội phân công ra Chùa
hơn. Thứ nhì là không được tự ý Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua
nói leo, “Người” có hỏi câu gì thì áo tồi nhất...
mới được phép trả lời. Mà phải trả
Mua áo quan được thì không
lời đúng vào câu hỏi đó, tuyệt đối
không được tự ý nói thêm, nói ra cho bà ta vào lọt. Du kích mấy
ngoài câu hỏi. Thứ ba là không người bèn đặt bà ta nằm trên
được chào trước, nói trước. Thứ tư miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm
là không được xưng “tôi”, y như vừa hô: “Chết còn ngoan cố này,
ngang hàng với “Người.” (Trần ngoan cố nổi với các ông nông
Đ.T.247).
dân không này?” Nghe xương kêu
- Cải cách ruộng đất chính răng rắc mà tớ không dám chạy,
thức nổ pháo hiệu đầu tiên ở xã sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối
Dân Chủ, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo
trên quốc lộ 1 lên Lạng Sơn. Đối vọ như con rối gẫy vậy… (Trần Đ.
tượng: Nguyễn Thị Năm, tức Cát
85 – 86).
Hanh Long, nhân sĩ tên tuổi trong
Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ
Ý Trời, có thiệt không đó – cha
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nội? Nói gì mà nghe thấy ghê dữ
vậy?
Vâng, tôi xin đối mặt với công
luận đây. Tôi ăn gian nói dối thì
các ông cứ việc vạch ra. (Trần
Đ.393).
Công luận thì tôi cũng tin
như ông Nguyễn Chí Thiện (“Tôi
biết nó, đồng bào miền Bắc này
biết nó. Việc nó làm, tội ác nó ra
sao.” 1968) nên khỏi cần đối mặt.
Thiên hạ chỉ còn phải chờ “các
ông” trong Ban Tuyên Giáo Trung
Ương sẽ “vạch ra” cái tội “ăn gian
nói dối” của Trần Đĩnh thôi.
Chỉ sợ là phải chờ rất lâu và
bên công an vì sốt ruột nên sẽ vào
cuộc sớm hơn. Trong trường hợp
này, tôi cũng xin được nhắc nhỏ (và
nhắc trước) rằng tác giả Đèn Cù đã
bị kết án từ năm 1968 rồi [“1.Phủ
nhận mọi đường lối, chính sách
của Đảng, nhất là đường lối kháng
chiến chống Mỹ; 2. Lăng mạ lãnh
tụ giai cấp, lãnh tụ dân tộc Hồ chủ
tịch; 3. Chuẩn bị viết tiểu thuyết
chống Đảng.” (Trần Đ. 464.)] mà
chả hề bị tù tội gì ráo trọi.
Nay (e) khó mà tìm được tội
danh gì mới, và đương sự thì đã
bước vào tuổi bát tuần. Đụng vô
“thằng chả” chỉ thêm rách việc
thôi. ◙
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Löôïm Laët
Ñoù Ñaây
Chuyện lạ Việt Nam: truy
tố thẩm phán xử án oan

B

ản tin của đài RFA vừa cho
hay, một trong các quan
tòa xử oan ông Nguyễn Thanh
Chấn về tội giết người đã bị khởi tố
hôm 30/9/2014. Chuyện hiếm thấy
này đang gây chú ý trong dư luận
với hy vọng nhiều con sâu khác
trong ngành tư pháp của chế độ
Xã Nghĩa Việt Nam sẽ phải trả giá.
Án oan rất phổ biến ở Việt Nam,
một số vụ được minh oan nhưng có
lẽ chưa khi nào vị thẩm phán chủ
tọa phiên tòa xử oan lại bị qui trách
nhiệm đến cùng, bới lại một phán
quyết sai lầm của 10 năm trước.
Án oan gây chấn động này là vụ

Ảnh chụp ông Chấn
hôm được trả về gia đình
SOÁ 156 THAÙNG 11-2014

ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội
giết người, sau khi ngồi tù 10 năm
đã được minh oan và trả tự do.
Đây là trường hợp của nguyên
thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối
cao Phạm Tuấn Chiêm, 65 tuổi
cư ngụ ở Gia Lâm Hà Nội. Ở tuổi
này chắc hẳn ông Chiêm đã về
hưu từ lâu và cũng không thể ngờ
là mình lại bị cấm đi khỏi nơi cư
trú, bị khởi tố bị can để điều tra
về hành vi thiếu trách nhiệm gây
hậu quả nghiêm trọng trong vụ án
oan Nguyễn Thanh Chấn. Được
biết, ngày 27/7/2004, ông Phạm
Tuấn Chiêm thẩm phán Tòa phúc
thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao,
lúc đó Chủ tọa phiên phúc thẩm
xem xét kháng cáo kêu oan của
ông Nguyễn Thanh Chấn bị tòa sơ
thẩm kết tội giết người với bản án
chung thân. Theo VnExpress ông
Chiêm bị cáo buộc đã sử dụng
các chứng cớ được thu thập trái
qui định để y án tù chung thân
đối với ông Nguyễn Thanh Chấn
về hành vi giết người. Hồi tháng
5/2014 Cục Điều tra Viện Kiểm
sát Nhân dân Tối cao cũng ra
lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi
tố bị can và đã bắt tạm giam 2
cán bộ liên quan đến vụ án oan
Nguyễn Thanh Chấn.

Luật sư Hà
Huy Sơn ở Hà Nội
nói với chúng tôi là
bản thân ông chưa
từng biết về việc
có thẩm phán chủ
tọa phiên tòa nào
vì xử án oan sai mà
sau này bị truy tố.
Đáp câu hỏi là việc
khởi tố thẩm phán
Phạm Tuấn Chiêm
có bất thường hay
không? LS Hà Huy
Sơn cho hay: “Theo tôi thì việc
này cũng có qui định trong bộ Luật
Tố tụng Hình sự và bộ Luật Hình
sự Việt Nam. Luật đã qui định thì
cũng không có gì là bất thường
nhưng việc khởi tố một thẩm phán
chủ tọa phiên tòa thì nó cũng là
chuyện hiếm ở Việt Nam.”

Tù nhân lương tâm Đậu
Văn Dương được thả trước
thời hạn
Tù nhân lương tâm Đậu Văn
Dương, sinh năm 1988 thuộc một
trong những thanh niên sinh viên
Công giáo- Tin Lành tại Nghệ An
bị bắt và bị kết án tù, vừa được
thả về nhà sớm bốn tháng so với
án tù 42 tháng mà tòa tuyên cho
anh trong phiên phúc thẩm ngày
26 tháng 9 năm 2012 với tội danh
tuyên truyền chống Nhà nước theo
điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Trả lời câu hỏi của phái viên
Gia Minh đài RFA là do đâu anh
được trả tự do sớm, anh Dương
cho hay:
“Họ thông báo là cải tạo tốt,
nhưng thực tế tôi có ‘cải tạo’ gì
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đâu, họ tìm cách để cho về. Lúc
bị bắt ở Trại Nghị Kim, sau đó lên
Trại 5. Khi mới vào thì trực Trại
Nghi Kim bật đèn xanh cho tù
đánh tôi. Có hai người tù đánh tôi

gọi là ‘lên bờ xuống ruộng’; đánh
từ lúc vào khoảng 10 giờ tối cho
đến gần 4 giờ sáng. Nếu không có
Chúa thì khả năng tôi không thể
đứng ở đây, cũng dễ mà chết rồi.
Lúc đó tôi đau nhức toàn thân,
nhưng cũng cầu nguyện nhiều nên
vượt qua được.”
TNLT Antôn Đậu Văn Dương
Blog thanhnienconggiao
Anh cho biết tiếp:
“Khi lên trại 5 họ nhốt tôi với
những người với các án như ma
túy, giết người cướp của, đủ hết.
Còn tù nhân lương tâm thì có một
số anh như anh Diệu, anh Duyệt,
anh Dũng, anh Xuân Anh khi họ lên
thì có gặp. Tôi gặp anh Diệu được
một vài hôm và họ biết nên tách
riêng ra. Anh Duyệt, anh Dũng họ
cũng chuyển đi mổi người mỗi nơi.
Anh Xuân Anh còn mấy ngày nữa
về thì họ cho ở với tôi.”
Khi được hỏi về sinh hoạt tôn
giáo trong tù, anh Dương cho hay:
“Trong thời gian đầu tôi có một
cuốn Kinh Thánh, họ thu nhưng tôi
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đòi lập biên bản, họ nói (sẽ) cho
nhưng cuối cùng lại không cho.
Tôi làm đơn kiến nghị- khiếu nại
nhưng ra gặp, họ nhất quyết không
trả. Họ nói vào tù những sách tôn
giáo: Phật giáo, Công giáo… đều
cấm hết, khi nào ra tù mới trả.
Tôi viết tâm thư và bắt đầu tuyệt
thực. Trong tâm thư tôi viết tại sao
sách Kinh Thánh Tân Ước dạy
con người hướng thiện mà không
cho. Các ông sợ sách hướng thiện
hay sao mà không cho phạm
nhân đọc. Ngoài ra Kinh Thánh
là niềm tin, là cuộc sống của tôi,
như thế các ông đã chà đạp lên
niềm tin, cuộc sống của tôi, và
các ông vi phạm vào quyền tự do
tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Do đó
tôi sẽ tuyệt thực 7 ngày, 10 ngày….
Sau khi viết tâm thư và tuyệt thực
thì một số cán bộ gọi ra nói ‘chúng
tôi sẽ tìm sách trả lại cho anh’; ý
của họ muốn tôi ngừng tuyệt thực;
nhưng tôi kiên quyết khi nào trả
sách mới ngừng. Lúc đó ông khác
gọi tôi ra để gặp. Chính ông Đinh
Công Chiến, người thu sách của
tôi nói rằng ‘những sách về tôn
giáo đều cấm hết, nếu muốn nhận
thì sau khi hết án
mới được nhận.
Anh có kiện ra
thủ tướng tôi
cũng không sợ’.
Tôi nói ông đã vi
phạm quyền tự
do tôn giáo, tín
ngưỡng là quyền
tự do cơ bản của
con người, nếu
ông không trả
tôi tiếp tục tuyệt
thực. Sau đó cách một hôm, ban
lãnh đạo họp nhau và trả sách cho
tôi nên tôi ăn trở lại.”

bị bắt hồi ngày 02 tháng 8 năm
2011. Một hoạt động khiến anh
Đậu Văn Dương thực hiện và bị
kết tội là tham gia rải truyền đơn
kêu gọi tẩy chay bầu cử hội đồng
nhân dân các cấp vào tháng 5 năm
2011. Nhóm của Đậu Xuân Dương
gồm có anh cùng Trần Hữu Đức,
Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong.
Hiện anh Trần Hữu Đức đang phải
thụ án 39 tháng tù tại Trại Phú
Sơn, Thái Nguyên. Chu mạnh Sơn
đã hoàn tất 30 tháng tù hồi tháng 2
vừa qua. Riêng Hoàng Phong chịu
18 tháng tù treo trong cùng vụ rải
tuyền đơn với ba người vừa nói.

Còn nhớ, anh Đậu Văn Dương

(xem tiếp trang 83)

Dù được về nhà trước thời hạn,
nhưng anh Đậu Văn Dương vẫn
phải chịu quản chế 18 tháng theo
bản án tuyên trước đây. Anh cho
biết sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại
những sai trái trong xã hội và tham
gia sinh hoạt với các sinh viên
Công giáo như trước khi đi tù.

Trái cây của Tàu ‘nhúng
hóa chất’ khiến người trong
nước quan ngại

Nguồn tin báo VietnamNet cho
hay: trái cây Trung Quốc đang là
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Tình Thương Tâm Việt:

SAP-VN

"Cho Em Niềm Hy Vọng" 12
 Trangđài Glassey-Trầnguyễn
1.

Tâm “Việt»

L

ần đầu tôi ‘gặp’ Hoạ sĩ
Châu Thuỵ là tháng Giêng
2008, tại thủ phủ Sacramento của
tiểu bang California, khi tôi cùng
phái đoàn các sinh viên trẻ đến trao
đổi với các nhà hành pháp của tiểu
bang, và được Thượng nghị sĩ Lou
Correa đưa đi tham quan khu làm
việc của ông. Trên tường, nổi bật
giữa những tranh ảnh và bằng tưởng
lệ, là bức bút hoạ có tựa đề “Việt.”
Hình chữ “S» và hồn chữ trong
tranh làm tôi liên tưởng ngay đến
chữ “Tâm Việt.» Đó là cái huyền
nhiệm của bút hoạ Châu Thuỵ - từ
một chữ, một nét, người xem có thể
liên tưởng đến nhiều điều khác cũng
tuyệt vời như nội dung của bức bút
hoạ. Một năm sau đó, khi thực hiện
chương trình Làng Việt Nam tại
Hội Xuân VAYA tại Balboa Park ở
San Diego, tôi đã mời Nhà bút hoạ
Châu Thuỵ đến triển lãm và thuyết
trình tại Làng, qua sự giới thiệu

của Nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ.

Cô Tuyết Võ, một người ở tuổi
‘thất thập,’ nhưng vẫn mong sẽ có
dịp tiếp tục đi phục vụ thêm nhiều
năm nữa, dù “chuẩn bị lên đường
giữa mùa hè oi bức,” nhất là “năm
nay đoàn lại làm việc ở miền Trung
đất đai khô cằn, nắng cháy: A
Lưới.”
Theo Cô Tuyết kể, “A Lưới là
một huyện trên miền núi vùng cao,
có dãy Trường Sơn hùng vĩ bao
quanh, là thượng nguồn của năm
con sông lớn. A Lưới cách thành
phố Huế 70 km về phía Tây. Phía
Bắc giáp huyện Phong Điền.Phía
Đông giáp huyện Hương Trà.A
Lưới là vùng đất có nhiều dân tộc,
bản sắc văn hóa riêng, từ tiếng nói
đến cách ăn mặc. Huyện A Lưới
còn nghèo và đang được xây dựng
trường học, trạm y tế, thủy lợi và
chương trình điện lực.”

Về bức tranh với tựa đề “Việt,”
Nhà bút họa Châu Thuỵ giải thích,
“Để tìm đường đến tự do, chúng ta
đã hy sinh lớn lao, mặc dù chúng ta
đã mất mát hầu như tất cả. Nhưng
dù phải xa đất Mẹ, chúng ta vẫn
cương quyết giữ vững nền văn hóa
và bản sắc dân tộc Việt. Bức tranh
‘Việt’ làm rạng ngời sắc thái dân
tộc Việt Nam. Tác phẩm khơi dậy
niềm tự hào, giá trị, truyền thống
và sự quý trọng tự do qua lịch sử
Phái đoàn năm nay cũng đa
nghìn năm đấu tranh hào hùng để
dạng như mọi năm. Cô Tuyết nói,
giữ vững sắc Việt.”
“Chúng tôi gồm Bác Sĩ, Nha Sĩ,
Vậy, bút hoạ có gì khác với thư Dược Sĩ, Kỹ Sư, và nhóm thiện
pháp của ông đồ mà Vũ Đình Liên nguyện hưu trí, đều là những thiện
ghi lại trong bài thơ bất hủ chúng nguyện viên đến từ các Tiểu Bang
ta vẫn ngâm nga mỗi dịp Xuân về? Nước Mỹ. Chúng tôi lên đường
Theo Nhà bút hoạ Châu Thuỵ, thì với những thùng chất đầy thuốc trị
“đây là hai trường phái nghệ thuật bệnh, bàn chải, kem đánh răng, mắt
khác nhau. Thư pháp thì viết Chữ kính, kẹo bánh và thú nhồi bông cho
Hán và chữ Nôm, còn Bút Hoạ thì trẻ em. Đoàn sẽ khám bệnh, khám
vẽ Chữ Quốc ngữ, dùng mẫu tự La- răng, khám mắt và cho thuốc.”
tinh. Do đó, có một sự phân biệt lớn
Chuẩn bị cho chuyến y tế lưu
giữa hai thể loại hình thức nét của
động, nhưng Cô Tuyết gói ghém
từng chữ, và sự kết hợp giữa hình
cho mình một hành trang tưởng
và nét, tạo nên khác biệt hoàn toàn
chừng như phi-y-tế: Tình Thương,
giữa hai ngành nghệ thuật.”
mà theo Cô, “hai chữ viết hoa, ai
đọc qua cũng cảm nhận được với
2.
“Tình Thương»
cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng man
Lại nói về chuyến phục vụ y tế mác nhưng người CHO là chỉ biết
lưu động thường niên của SAP-VN cho đi cái yêu thương rạt rào thật tự
nhiên bằng một trái Tim nồng ấm
2014.
thương yêu tình người. CHO mà
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không nghĩ mình vừa cho đi, CHO
thật dễ dàng như trao tặng nụ cười
nở trên môi.” Tưởng là phi-y-tế,
nhưng trong ngành y, sự tận tuỵ yêu
thương của cả lương y và nhân viên
y tế chính là mấu chốt để con người
mau khỏi bệnh.

người lớn cũng như trẻ em, răng
đều bị sâu vì không được chỉ dẫn
cách giữ gìn sạch sẽ để bảo vệ răng.
Có tiếng khóc của trẻ em vì chưa
một lần bị nhổ răng. Có em thì răng
sữa lung lay không chịu nhổ trong
khi răng mới đã mọc bên trong. Các
em ngừng khóc ngay khi được chị
Britney cho bàn chải và kem đánh
răng, cùng những con thú nhồi bông
tuyệt đẹp.” Cô Tuyết chú ý đến một
điều thú vị là, “Phòng Khám Răng
còn đẹp hơn Phòng Khám Thai vì
được dựng lên bằng những tấm màn
đám cưới có ren màu hồng… vì nơi
đây là căn lều dùng làm đám cưới
của người dân trong huyện. Thế mà
Nha sĩ cũng mát tay, có hôm làm
việc quá tải vì răng sâu cần phải
nhổ, nên hôm đó cân được hơn 3
kilo răng sâu!” Hình như đây là một
kỷ lục mà có lẽ những nha sĩ Mỹ
gốc Việt ở Quận Cam sẽ không bao
giờ đạt tới!

Cô Tuyết hồi tưởng lại những
giây phút đầy Tình Thương của
chuyến đi, “Chúng tôi, hơn bốn
mươi Thiện nguyện viên sống nơi
xứ người, nhưng lòng vẫn luôn
hướng về Quê Hương, nơi có biết
bao người cơm áo còn chật vật,
tiền không đủ trang trải thuốc men.
Chúng tôi làm với tất cả trái tim
yêu thương. Bác Sĩ trong đoàn dịu
dàng hỏi han và nắm lấy những bàn
tay chai đá của bệnh nhân, những
bàn tay nhọc nhằn ngoài đồng áng
ruộng nương hoặc đốn củi trong
rừng sâu. Có người chưa một lần
cầm đến cây viết, có những em bé
chưa biết cắp sách đến trường vì
nhà ở tận ven sườn núi, đường gập
Bây giờ, chúng ta ghé qua
ghềnh nhiều hiểm nguy nên đành Phòng Khám Mắt, nơi mà Cô Tuyết
quanh quẩn bên đàn gà, đàn vịt.”
diễn tả là “tràn ngập tiếng cười vì
những vị cao niên sung sướng khi
Hoàn cảnh sống khó khăn của được đeo kính vào mắt, mắt trông
bệnh nhân làm cho việc khám bệnh thấy rõ ràng sau bao ngày tháng
miễn phí tại A Lưới càng thêm không thể xâu kim để may vá hay
ý nghĩa và vô cùng cần thiết. Cô bắt những con sâu trong rau cho
Tuyết kể, “Phòng Khám Thai là những bữa cơm chiều. Họ bước
chiếc giường nhỏ được che dựng ra khỏi phòng kính cười toe toét
lên bằng những tấm màn và một với nụ cười trơ nướu, vì trong tay
chiếc ghế lung lay dành cho nữ Bác có mắt kính vừa nhận được, lại có
Sĩ. Người Mẹ tương lai lắng nghe thêm chai nhỏ mắt Artificial tear.
từng lời giải thích về việc bảo toàn Họ đã vui với tất cả niềm vui trọn
thai nhi trong quá trình mang thai. vẹn. Ai cũng khoe kính đẹp, kính
Nụ cười rạng rỡ trên môi người Nữ thần nên nhìn thấy được con sâu.
bác Sĩ đã làm ấm lòng người Mẹ và Bác Sĩ mắt cũng cảm thấy vui lây.”
thai nhi đang nằm trong bụng người
Mẹ trẻ.”
Tình Thương là một liều thuốc
lạ.Nó làm cho cả người cho lẫn
Bên cạnh đó, cũng theo lời Cô người nhận đều hân hoan. Bây giờ
Tuyết, thì “Phòng các Nha sĩ làm đến phòng thuốc, mà Cô Tuyết nói
việc thật nhọc nhằn. Bệnh nhân, là lúc nào “cũng đông nghẹt người
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vì đây là trạm cuối cùng, bệnh nhân
cầm giấy đến lấy thuốc sau khi đã
được bác sĩ khám bệnh. Những
Dược Sĩ làm việc quá cực vì theo
toa cho thuốc nhưng phải giải thích
cách dùng cho đúng, trong khi bệnh
nhân có người không cùng ngôn
ngữ, nên phải cần người thông dịch,
dù người dịch chỉ biết nghe và nói
để dịch lại vài điều chính. Phòng
thuốc mất nhiều giờ để giải thích
thật rõ ràng nên lúc nào cũng đông
người chờ đợi. Những Dược Sĩ trẻ
tuổi và những cán sự viên ngồi đếm
thuốc và cho vào bao kèm giấy chỉ
dẫn, tất cả đều luôn làm việc rất
hăng say và cẩn thận, tỉ mỉ. Một
team làm việc thật tuyệt vời như
một bức tranh đẹp với muôn màu
sắc.”

3.
Tình Thương Tâm
Việt
“Bức tranh đẹp với muôn màu
sắc” ấy có những chi tiết sau: 54
tình nguyện viên, phục vụ tổng
cộng 1,721 bệnh nhân y, 622 bệnh
nhân nha, 1,024 bệnh nhân mắt,
cung cấp 5,706 đơn thuốc, với sự
tài trợ của MAST Cares, Alcon,
Allergan, AmeriCares, Ampharco
USA, Bausch & Lomb, Edinger
Medical Group, KNL Foundation
& Partners in Restoring Vision
Improving Lives, Lion Insight
International, Magnolia Eye Clinic,
Providence Little Company of Mary
Medical Center, St. Jude Medical
Center, Ultralight Optics, WalmartVN, và các nhà tài trợ khác. Thật
là một sứ mạng Tâm-Việt mà SAPVN đã thực hiện trong những ngày
làm việc hết sức ngắn ngủi và nóng
bức!
Vì là một thiện nguyện viên cao
tuổi, lại không quen cái nóng của
79

quê mình, nên Cô Tuyết đã đổi vai,
làm bệnh nhân. Cô kể lại, “Phòng
kính đã soạn mắt kính và đã bắt đầu
nhận bệnh nhân. Mắt bệnh, chúng
tôi chuyển qua cho bác sĩ Bạch
Kim, mắt lão cần kính để đọc thì
có chúng tôi lo. Bệnh nhân bắt đầu
ngồi chờ đợi rất đông bên ngoài,
cái bụng của tôi cũng bắt đầu muốn
biểu tình.Tôi đứng lên và cho bác sĩ
Châu biết tôi cần qua phòng thuốc,
vì thấy mình bệnh rồi. Bác Sĩ Châu
dìu tôi đi với ánh mắt thân thương
và lo âu. Tôi được các em Dược Sĩ
lo lắng hỏi han và cho thuốc uống.
Tôi uống thuốc và ân hận đã để các
em trong đoàn phải lo. Nghỉ được
đôi chút, tôi bỗng chạy vụt ra ngoài
vì cảm thấy muốn buồn nôn, nhưng
không kịp nữa rồi.”
Cô Tuyết vừa cảm động với
sự chăm lo của mọi người, vừa áy
náy, “Đứng bên cạnh là những ánh
mắt lo âu của Châu, Trung, Nghĩa
đã làm tôi ấm lòng nhưng cảm thấy
guilty. Châu và Trung, trưởng đoàn,
đề nghị tôi nên về Hotel để nghỉ
dưỡng cho khoẻ để mai đi làm tiếp.
May mắn là hôm đó không làm ở
A Lưới, đường không xa nên tôi an

lòng đi về. Về đến Hotel, tôi thay
vội cái áo rộng thùng thình, leo lên
giường và ngủ thiếp một giấc dài.
Tỉnh giấc, đã 3 giờ chiều, tôi đói
meo nên gọi về chùa Đức Sơn, một
Trung Tâm nuôi các em Cô Nhi mà
tôi đã hẹn tối đó lúc 8 giờ khi làm
việc xong trở về, tôi sẽ đến thăm.
Tôi xin chén cháo muối và nhờ Sư
Cô mang đến vì tôi sẽ không giữ
hẹn đến chùa được.Tôi gởi chút quà
về Chùa cho các em có thêm sách
vở và áo mặc ấm mùa Đông. Tôi
ăn chén cháo rất ngon trong sự yêu
thương trìu mến của người nấu.”

Những tấm lòng của SAP-VN
sẽ luôn mãi trẻ, dù ở tuổi nào, vì
Tình Thương thì không biết đến
tuổi tác, màu da, giai cấp. Một Tình
Thương Tâm Việt, đã được diễn đạt
qua bút hoạ Châu Thuỵ và những
“trái tim rất chín muồi» của SAPVN tại buổi tiệc gây quỹ “Cho Em
Niềm Hy Vọng 12” vào lúc 5 giờ
chiều, ngày 19 tháng Mười 2014.
Như mọi năm, dạ tiệc đã diễn ra
tại Nhà hàng Mon Amour, tọa lạc
tại 3150 W. Lincoln Ave, #134,
Anaheim, CA 92801. Đặc biệt năm
nay, chương trình văn nghệ sẽ do ca
nhạc sĩ Diệu Hương phụ trách, với
Cô Tuyết tâm sự, “Tôi thấy sự xuất hiện của ca sĩ Thanh Hà và
mình nợ rất nhiều người, tôi là Anh Tuấn.
người NHẬN nên tôi biết trân quý
những người đã CHO tôi, dù chỉ là
Hàng trăm đồng hương đã cùng
ánh mắt, lời hỏi han, săn sóc, hay cái đến nếm trãi Tình Thương Tâm Việt
nắm tay dìu tôi vào phòng tạm nghỉ. qua những tác phẩm tài hoa của
Chỉ có người NHẬN mới cảm thấy Nhà bút hoạ Châu Thuỵ trong phần
tràn ngập cảm xúc, Hạnh Phúc và sự Art Expo & Sale, và những biểu đạt
biết ơn.Tôi cảm ơn SAP-VN đã cho tuyệt vời của các thiện nguyện viên
tôi cơ hội chia sẻ yêu thương cho SAP-VN. Mọi người đã cùng SAPtha nhân, cho tôi cảm xúc khi được VN nuôi dưỡng một Tình Thương
NHẬN. Cảm ơn chị Mỹ Linh, Vinh, Tâm Việt cho đồng bào bất hạnh tại
Châu, Hương, Trung, Nghĩa, các em quê nhà, để cùng SAP-VN đưa Hy
Dược Sĩ trẻ nhưng có trái Tim rất Vọng vào những cảnh đời còn lắm
chín muồi, rất nồng ấm tình người.” gieo neo. ◙

cho thấy nền kinh tế tài chánh của
Việt Nam xuống cấp nhanh hơn.
(tiếp theo trang 66)
Đây là lỗi lầm tài chánh hết sức
nguy hại cho thế hệ mai sau, vì
Đây sẽ là đợt vay nợ để tái có
toàn dân Việt sẽ phải nai lưng mà
cấu nợ công của chính phủ lần thứ
trả nợ. ◙ Oct 19-14
tư, kể từ khi nó có định hướng kỳ
(*) Ông Phạm Bình Minh là Công sứ,
lạ là chuyên “đi vay để giảm nợ”?
từng làm Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Việt
Và, cứ xung quanh mỗi lần “đi
Nam ở Hoa Kỳ từ 2001 đến 2003, và là
vay có chu kỳ” đó là một lần kinh con trai của cựu Ngoại Trương Nguyễn
tế VN mấp mé khủng hoảng, các Cơ Thạch (tên thật Phạm Văn Cương).
năm 1990, 2000 (chu kỳ 10 năm);
2005, 2010 và … 2015 (chu kỳ còn
5 năm)
Hanoi chạy Khắp Nơi...

Chu kỳ vay nợ gần nhau hơn
80

Cöôøi Tí Cho Vui
THAM ĂN

Chị gái cho em trai nhỏ lựa
chocolat có nặn hình:
- Em thích miếng chocolat có
hình bé trai hay miếng có hình bé
gái?
- Em thích miếng có hình bé
trai
- Tại sao?
- Tại vì em được ăn thêm một
mẩu.◙
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Nhớ Hà Nội xưa
thuở thiếu thời.
 Bút ký của Đoàn Thanh Liêm

G

ia đình chúng tôi đã qua
định cư tại California
được gần 20 năm. Tính ra thì số
những năm tháng này cũng tương
đương với khỏang thời gian tôi
sinh sống trên quê hương đất Bắc
là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Lúc này là vào giữa tháng 10 năm
2014, thì khí hậu ở đây tại bờ biển
miền Tây nước Mỹ (West Coast) đã
bắt đầu mát dịu, nhiệt độ ban ngày
chỉ vào khỏang trên dưới 20 độ C
– chứ không còn nóng bức ở mức
35 – 37 độ như hồi tháng trước vào
cuối mùa hè nữa. Có thể nói Mùa
Thu đang tới trên đất Mỹ đây rồi.
Buổi sáng nay, tôi nhớ lại mấy
câu thơ mình đã làm hồi 30 năm
trước, lúc bắt đầu bước vào tuổi
“ngũ thập tri thiên mệnh” và đang
sinh sống tại Sài gòn. Xin được ghi
lại đày đủ bài thơ đó như sau:
Mùa Thu Nhớ Bạn
Mùa Thu chợt đến - lòng man mác
Nhớ Hà nội xưa - thuở thiếu thời
Bạn bè năm ấy – giờ đâu nhỉ?
Kẻ vắng người còn – dạ khó
nguôi!
Sài gòn 1983.
Tôi sinh trưởng tại một làng
quê trong tỉnh Nam Định cách
xa Hà nội chừng trên 100 cây số
thôi. Vì thế mà ngay từ trước năm
1945 trong làng đã có nhiều bà con
đi làm hay định cư ở ngay tại đất
Hà thành hoa lệ này. Khi về thăm
viếng bà con trong làng, thì những
người này thường hay kể chuyện
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về cuộc sống văn minh tiến bộ của
người dân tại Hà nội. Và bọn trẻ
con chúng tôi luôn luôn thích thú
kể lại cho nhau nghe những câu
chuyện ngộ nghĩnh đó về phong
cảnh và con người của cái thành
phố ngàn năm văn vật này.
Rồi đến năm 1952 lúc đã bước
vào tuổi 18, thì tôi được gia đình
gửi ra theo học tại Trường Chu
Văn An ở Hà nội. Đã từng trải
qua cảnh chiến tranh tàn phá kinh
hòang ác liệt ở miền quê, tôi thật
chóang ngợp với tình hình an ninh
trật tự và sung túc thịnh vượng của
thành phố là thủ phủ của miền Bắc
Việt nam vào thời gian đó. Và chỉ
vài ba tháng sau, là tôi đã có thể
thích nghi hòa nhập vào với cuộc
sống chung với các bạn đồng trang
lứa với mình nơi thành phố xinh
đẹp dễ thương, thanh lịch và đày
dãy những di tích lịch sử và danh
lam thắng cảnh này. Xin được ghi
chi tiết hơn về cuộc sống thời trai
trẻ của thế hệ chúng tôi ở Hà nội
thời kỳ trước năm 1954.

I – Cái thời vui sống ở Hà
nội năm xưa ấy.
Với tính vô tư năng động của
tuổi trẻ, lớp bạn học chúng tôi
lao mình vào chuyện học tập để
bù đắp lại quãng thời gian bị mất
trong những năm phải di tản chạy
lọan trước đây. Mà thành phố Hà
nội lúc nào cũng hào phóng cung
ứng cho bọn trẻ chúng tôi những

cơ hội giải trí thư giãn thỏai mái sau những giờ phút phải tập trung
suy nghĩ học tập căng thẳng.
Một địa điểm chúng tôi thường
lui tới để gặp gỡ nhau và nhìn
ngắm phố phường, đó là Hồ Hòan
Kiếm ở trung tâm thành phố. Nơi
di tích lịch sử với truyền thuyết
con rùa mang lưỡi gươm trả về cho
nhà vua Lê Lợi (The Lake of the
Returned Sword), thì lúc nào cũng
tấp nập xe cộ qua lại và người đi
bộ vòng quanh ven hồ. Và vào
những ngày mùa hè oi bức chúng
tôi còn thường rủ nhau đi tắm bơi
lội tại khu hồ Quảng Bá Nghi Tàm
sát với Hồ Tây.
Gặp ngày trời đẹp, chúng
tôi còn rủ nhau dành cả một buổi
chiều để đạp xe chạy vòng quanh
khu vực Hồ Tây dài đến trên 20
cây số - để hít thở không khí trong
lành và thưởng thức những vẻ đẹp
nơi đồng quê êm ả thanh bình tại
vùng ngọai thành Hà nội. Ở vào
tuổi mười tám đôi mươi, chúng
tôi thật lòng say mê hồn nhiên vui
sống với “cái tuổi thanh xuân thơ
mộng ấy”.
Chúng tôi còn rủ nhau đi coi
những phim từ Hollywood của
Mỹ thật hấp dẫn với những tài tử
gạo cội, màu sắc âm thanh tòan
hảo. Đặc biệt phim “Gone with
the wind” (Cuốn theo chiều gió)
với cặp diễn viên Clark Gable –
Vivien Leigh trổ tài diễn xuất thật
tuyệt vời.
1 / Mùa thu Hà nội.
Và đặc biệt là cảnh vật nơi đất
kinh kỳ vào mùa thu, thì thật đày
vẻ quyến rũ – quả thật nó đã gây
ấn tượng thật sâu đậm trong tâm
hồn nhạy cảm của lớp thanh thiếu
niên chúng tôi. Đó là phương diện
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khách quan của khung cảnh địa lý
nhân văn. Còn về mặt tâm lý chủ
quan, thì chúng tôi chịu ảnh hưởng
nhiều bởi thơ văn và âm nhạc thời
tiền chiến - với những bài thơ bất
hủ của cụ Nguyễn Khuyến như
“Thu ẩm”, “Thu điếu”, Thu vịnh”
v.v..., hay các bài nhạc của Đặng
Thế Phong như “Giọt Mưa Thu”,
“Con Thuyền Không Bến”. Và cả
của những bài văn, bài thơ trong
kho tàng văn chương của Pháp
nữa, điển hình như bài “Chanson
d’automne” (Ca khúc Mùa Thu)
tuyệt vời của Paul Verlaine. Tôi
thật vui thích sảng khóai mỗi khi
ngâm nga những câu thơ tuyệt đẹp
trong Truyện Kiều của cụ Tiên
Điền Nguyễn Du, cụ thể như câu
: “Rừng phong thu đã nhuốm màu
quan san”.

thật rõ ràng, sáng sủa đẹp mắt. Và
nói chung, thì các thầy giáo đều rất
tận tâm trong việc sọan bài giảng
và hết lòng hướng dẫn cho chúng
tôi trong việc học tập để đạt được
kết quả tốt trong các kỳ thi kết thúc
hai năm cuối bậc Trung học.

Và chừng vài tháng trước kỳ thi
văn bằng Tú Tài I vào năm 1953
cũng như Tú Tài II vào năm 1954,
chúng tôi thường họp thành từng
nhóm 3 - 4 người để cùng học ôn
bài chung với nhau. Nhờ vậy, mà
trong lớp có đến gần một nửa học
sinh trường công lập đều vượt qua
được cửa ải kỳ thi Tú Tài I - mà
hồi đó được coi là rất gay go hóc
búa. Trong khi đó, thì số thí sinh
từ các lớp tư thục lại đậu rất ít, có
lớp không quá 10% số học sinh thi
đậu. Vì số học sinh thi đậu không
Vì thế, mà các văn nghệ sĩ ấy nhiều, nên danh sách các học sinh
đã giúp cho chúng tôi biết thưởng trúng tuyển đều được công bố trên
ngọan những vẻ đẹp ngây ngất của các tờ báo ở Hà nội nữa, để bà con
mùa thu một cách cực kỳ linh động tiện bề theo dõi.
viên mãn. Điều này rõ rệt đã góp
phần rất quan trọng để làm tăng II – Bạn bè năm ấy – giờ đây
thêm phẩm chất trong đời sống tình ai còn, ai mất?
cảm của thế hệ thanh niên chúng
Có thể nói trong mấy năm
tôi (quality of life) - mặc dầu hồi sinh sống và học hành tại Hà nội
đó cuộc chiến tranh đang ở vào hồi đó, thì tôi có duyên quen biết
giai đọan ác liệt ngay tại các miền gắn bó thân thiết được với cả trăm
quê không xa Hà nội bao nhiêu.
bạn đồng môn, bạn cùng lứa tuổi
2 / Chuyện học hành, thi cử hồi với mình. Chúng tôi sống gần gũi
nhau, học tập sát cánh với nhau ấy.
và cùng có chung những mộng đẹp
Tại trường Chu Văn An là một về một tương lai tươi sáng cho bản
cơ sở giáo dục có danh tiếng vào thân mỗi người, cũng như cho đất
bậc nhất ở miền Bắc từ lâu, thì tôi nước và dân tộc Việt nam thân yêu
được sát cánh với nhiều bạn học của mình.
thật thông minh xuất sắc – nhờ vậy
Thế nhưng do Hiệp định
mà mình cũng phải cố gắng để mà
theo kịp với chúng bạn. Hồi đó, Geneva quy định việc chia cắt
các sách giáo khoa bằng tiếng Việt phân đôi đất nước, mà anh em
vẫn còn thiếu, nên chúng tôi phải chúng tôi lại phải rời xa nhau, kẻ
học bài trong các sách viết bằng thì di cư vào miền Nam, người thì
tiếng Pháp với lối trình bày in ấn theo với gia đình ở lại miền Bắc.
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Cho đến năm 2014 này, thì chúng
tôi đã chia tay sống xa cách nhau
đúng 60 năm rồi. Xin ghi lại danh
tánh các bạn đã ra đi và các bạn mà
tôi đã có dịp gặp lại trong thời gian
gần đây.
1 / Những người bạn đã vĩnh
viễn ra đi.
Ít nhất phải có đến cả chục bạn
đã ra đi từ giã cõi đời, mỗi người
trong một hòan cảnh khác nhau.
Xin liệt kê như sau.
*Trong số các bạn ở lại miền
Bắc sau năm 1954, thì gần đây tôi
biết rõ các bạn này đã từ giã cõi đời
: Các anh Phạm Xuân Nhàn, Đặng
Mộng Lân, Đặng Công Tọai.
*Số bạn di cư vào miền Nam
và đã mất ở đây: Các anh Đỗ Vinh,
Nguyễn Bá Khánh, Nguyễn Hồ
Quỳ, Nguyễn Văn Quí.
*Số bạn mất ở California: Các
anh Vũ Ngô Luyện, Nguyễn Ngọc
Đĩnh, Nguyễn Ngọc Phan, Nguyễn
Tri Phương, Đoàn Hữu Khánh.
2 / Những người bạn vẫn còn
liên lạc được gần đây.
A - Khá nhiều bạn hiện định cư
trên đất Mỹ, cụ thể như:
* Tại California : Các anh Trịnh
Đình Cương, Trần Quang Hải, Đỗ
Phan Ngọc, Nguyễn Trọng Hiền,
Vũ Ngọc Óanh, Nguyễn Ngọc
Thụy, Ngô Văn Quang, Trần Văn
Điền, Lưu Trung Khảo,
* Tại Texas: Các anh Vũ Tiến
Thông, Đặng Văn Đức, Vũ Hữu
Bao, Đỗ Huy Hòang.
* Tại Washington DC: Các
anh Hòang Song Liêm, Ngô Đình
Thuấn, Bùi Hữu Thư.
* Tại New Jersey: Anh Chu
Văn Hồ.
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B - Tại Paris Pháp quốc, thì tôi
đã gặp lại các bạn: Đỗ Đăng Di, Võ
Thế Hào, Bạch Ly Từ, Vũ Dương
Tuyền, Phạm Xuân Yêm.

buồn vui đã xảy ra trên đất nước ta.
Mà khủng khiếp nhất là những đau
thương tang tóc chồng chất gây
ra bởi cuộc chiến tranh huynh đệ
C – Tại Montréal Canada, thì tương tàn – khiến làm thiệt mạng
có các bạn: Trần Văn Kim, Đinh đến cả mấy triệu con người - mà
tất cả đều là bà con ruột thịt thân
Bảo Lĩnh, Bùi Thiệu Tường.
yêu của hết thảy chúng ta. Rồi tiếp
D – Tại Việt Nam, thì ở Hà nội theo đó lại là một chế độ độc tài
có các bạn: Đỗ Xuân Lôi, Ngô Văn đảng trị hủ lậu và khắc nghiệt nhất
Trọng, Nguyễn Phúc Giác Hải.
trong lịch sử trên 4,000 năm của
* Ở Sài gòn, thì có Phạm Hòai đất nước ta.
Đức, Lê Đức Cửu và đặc biệt có ba
Mặc dầu vậy, cái tình cảm
anh là Linh mục Công giáo: Hòang thân thương gắn bó giữa các bạn
Sĩ Quí, Nguyễn Đức Thiệp, Đoàn học năm xưa tại Hà nội lúc chúng
Phú Xuân.
tôi mới ở vào tuổi mười tám đôi
mươi, thì không bao giờ lại có thể
III – Để tóm lược lại.
bị suy xuyển phai lạt đi được. Vào
Trên 60 năm đã qua, bao nhiêu năm 2014 lúc này, chúng tôi đều
chuyện đổi thay với những hệ lụy đã bước qua tuổi 80 cả rồi và cũng
Lượm Lặt Đó Đây
(tiếp theo trang 75)

mối bất an đối với nhiều người Việt
Nam do có nhiều thông tin về hoa
quả tẩm chất bảo quản có thể giữ
tươi nhiều tháng, nhưng có hại cho
sức khỏe. Một số người cho rằng,
hoa quả càng đẹp mã lại càng độc
và giá cao hơn. Báo chí Việt Nam
cũng dẫn lời người bán hàng ở chợ
Long Biên nói “Hoa quả loại to,
bóng, mịn màng... thì đều nhúng
qua hoá chất”.

Báo này dẫn lời
phóng viên mô tả điều
họ gọi là “dư luận đang
hoang mang về việc
nhiều loại hoa quả như
lê, táo, đào… để từ 6
đến 9 tháng mà không
hỏng thậm chí vỏ vẫn
láng bóng, mịn và có
màu đẹp mắt.” Báo
Tuổi Trẻ cho biết, phần lớn số hoa
quả trên thị trường Việt Nam hiện
nay đều nhập từ Trung Quốc, mặc
dù nhiều loại hoa quả được các
thương lái gắn mác New Zealand,
Mỹ!

Đến chợ đầu mối Long Biên
vào sáng sớm, có thể thấy hàng
Những người bán hàng ở chợ
loạt xe tải chở các thùng hoa quả
khuyên,
một trong những cách
ghi chữ Trung Quốc.

đều đủ từng trải để mà biết an phận
sống cho đến hết những ngày cuối
đời của mình.
Bài viết ngắn ngủi này nhằm
gợi lại chút ít kỷ niệm của thế hệ
bọn trai trẻ chúng tôi đã có duyên
gặp gỡ, sinh sống và học tập chung
với nhau nơi thành phố lịch sử thân
yêu hồi những năm đầu của thập
niên 1950.
Để kết thúc, ngòai bài thơ “Mùa
Thu Nhớ Bạn” đã ghi ở phía trên,
tôi xin được gửi thêm đến tất cả
các bạn hai câu thơ sau đây nữa:
“Cái tuổi thanh xuân thơ mộng ấy
Suốt đời hồ dễ mấy ai quên?”. ◙
Thành phố Costa Mesa, California
Tháng Mười 2014

tránh mua phải hoa quả tẩm hóa
chất độc hại, không nên ăn hoa
quả trái mùa. Ngoài ra có thể chọn
những quả chín không đều, to vừa
phải, có vỏ ngoài xù xì, và chú ý
tới mùi chín đặc trưng của từng
loại quả. ◙

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
SOÁ 156 THAÙNG 11-2014
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BUÔN BÁN SÚNG ĐẠN, CẦN SA, MA
TÚY và CỜ BẠC CÓ TỘI HAY KHÔNG?

N

ước Mỹ đang đứng trước
một thảm họa. Đó là
những cuộc bắn giết nhau trong
gia đình, ở trường học, nơi buôn
bán, hoặc ở các quán ăn và nơi giải
trí. Sở dĩ có tai họa này là vì người
dân Mỹ được phép mua súng đạn
quá dễ dàng, khiến cho quá nhiều
người có súng để tự vệ hoặc (bọn
lưu manh) để đi trộm cướp, hoặc
trả thù thanh toán nhau giữa các
băng đảng. Chính vì nhiều người
có súng đạn nên tại nạn bắn giết
người khác thường xảy ra ở nhiều
nơi trên đất Mỹ. Đây là mối lo
sợ của người dân lành vì không
biết lúc nào mình có thể là nạn
nhân của tai họa súng đạn khi ra
ngoài đường phố hay ở trong nhà.

IVề việc buôn bán
súng đạn, ma túy, cờ bạc..
Điều răn Thứ Năm của Chúa
cấm giết người, tức là phải tôn trọng
sự sống của mình và của người
khác, vì sự sống là quà tặng quí giá
nhất của Thiên Chúa ban cho con
người, được tạo dựng “giống hình
ảnh của Thiên Chúa.” (St 1: 27)
Thiên Chúa ban sự sống cho con
người và chỉ một mình Ngài có
quyền trên sự sống của loài người
mà thôi. Vì thế Ngài đã truyền cho
con người giới răn rất quan trọng
là:

Mặt khác, làm hại người như
đặt điều nói xấu, vu cáo, chứng
gian để hạ nhục ai trước công
luận cũng là hình thức giết người
về mặt tinh thần mà con người ở
khắp nơi thường mắc phạm.
Giáo lý của Giáo Hội đã liệt
kê những tội nghích điều răn
Thứ Năm như sau:
1Về mặt thể lý: cấm
cố sát hay giết người khác (murder)
tự sát (suicide) phá thai (abortion)
Làm cho chết êm dịu (Euthanasia).
Đây là những hình thức giết người
về mặt thể lý.
2-Vể mặt tinh thần,: phải
tôn trọng danh dự và linh hồn của
người khác, bằng cách không nêu
gương xấu, dịp tội khiến cho người
khác có thể sa ngã vì mình. Chúa
Giêsu đã lên án kẻ gây ra gương
xấu như sau:
“Không thể không có những
cớ làm cho người ta vấp ngã.
Nhưng khốn cho kẻ làm cho
người ta vấp ngã. Thà buộc cối
đá lớn vào cổ nó và xô xuống
biển, còn lợi cho nó hơn là để
nó làm cớ cho một trong những
kẻ bé nhỏ này vấp ngã.” (Lc 17:
1-2)

“Ngươi không được giết
người”. (Xh 20: 13)

Những cớ làm cho người ta
vấp ngã là buôn bán hay giúp phổ
“Ngươi không được giết các biến các phim ảnh, sách báo dâm
Vì thế, câu hỏi đặt ra cho kẻ vô tội và người công chính, ô, trụy lạc, mở nhà điếm, sòng
vì Ta không cho kẻ có tội được bạc, buôn bán phụ nữ và trẻ em
người Công Giáo là:
cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm
trắng án.” (Xh 23: 7 )
1-Người Công Giáo có được
(child prostitution) vô cùng khốn
Giết người có nhiều hình thức: nạn, sản xuất phim ảnh bạo động,
phép buôn bán súng đạn, cờ bạc
giết về thể xác như đánh đập, đâm trồng và bán các loại cần sa, ma
cần sa, ma túy không?
chém, bắn chết ai vì thù hằn cá nhân túy… Riêng ở Mỹ, buôn bán súng
2- Người Công Giáo có được
hay vì mục đích chính trị thâm độc đạn cũng được coi là tiếp tay với
phép tham dự các nghi lễ của
muốn triệt hạ đối phương, vì tranh những kẻ khủng bố, lưu manh
các giáo phái ngoài Công Giáo
dành quyền lợi, tài sản, hay muốn nguy hại cho sinh mang của người
không?
độc quyền kinh doanh, buôn bán dân lành vô tội, như đã từng xảy
Xin trả lời như sau:
v.v
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ra ở khắp Nước Mỹ. Cụ thể, trong
tháng 11 năm 2012 ở Newtown,
Connecticut, một kẻ đã mang súng
vào trường bắn chết 20 học sinh
tiểu học và 4 người lớn trong đó
có mẹ của hung thủ và chính hung
thủ cũng tự sát, sau khi giết hàng
chục nạn nhân mà đa số là trẻ em
từ 6 đến 10 tuổi. Tại nạn khủng
khiếp vì súng đạn này vẫn còn làm
kinh hoàng cho người dân Mỹ cho
đến nay và khiến cho các nhà lập
pháp Mỹ đang bàn cải về việc có
nên cấm –hay hạn chế việc buôn
bán súng đạn hay không.Bọn tư
bản mại bản vô lương tâm thì cố
bảo vệ quyền lợi buôn bán súng
đạn để làm giầu, bất chấp hậu quả
tai hại cho người dân vô tội, nạn
nhân của các vụ bắn nhau bừa bãi
vì quá nhiều người có súng hay có
thể mua súng đạn dễ dàng ở khắp
nước Mỹ.

xứng thì cũng là tội nghịch điều
răn thứ bảy cách chắc chắn. Lại
nữa, không thể lấy lý do muốn
giúp xây nhà thờ, tu viện, nhả nuôi
trẻ mồi côi, xây trường học,…để
biện minh cho việc cờ bạc vì mục
đích tốt không thể biện minh cho
phương tiện xấu được.Tóm lại, cờ
bạc là một điều lỗi phạm đức công
bằng mà người tín hữu phải tránh
vì cờ bạc sẽ dẫn đến gian manh,
trộm cắp, mãi dâm, phản bội, và
phá vỡ hạnh phúc gia đình…
3-có được phép buôn bán
hay trồng các loại cần sa, thuốc
phiện hay không?

Dùng cần sa, ma túy (drugs) nói
chung, là một tội nặng vì hậu quả
nguy hại cho sức khỏe con người.
Do đó, trồng và buôn bán các loại
cần sa ma túy là một gương xấu
phải tránh vì hậu quả tai hại của
các loại độc tố này cho sức khỏe
Vì mối nguy hại của việc súng của người khác mà mình phải tôn
đạn có thể rơi vào tay những kẻ trọng theo giáo lý hiện hành của
bệnh boạn tâm thần, hay lưu manh Giáo Hội.(x SGLGHCG số 2291).
khủng bố, nên chắc chắn buôn bán
súng đạn là một thương vụ nguy II- Về việc tham dự các
hại mà người tín hữu Chúa Kitô nghi lễ của các giáo phái
phải tránh xa, để không vì tiền mà ngoài Công giáo:
tiếp tay cho những kẻ bất lương
Xin được nói lại một lần nữa
làm hại người khác. Đây là mối
là
chỉ
có Giáo Hội Công Giáo
hiểm nguy rất to lớn cho sự an toàn
sinh mạng của người dân sống trên và các Giáo hội Chính Thống
Đông Phương (Eastern Orthodox
đất nước tự do quá trớn này !
Churches) là có các bí tích hữu
2-Có được phép cờ bạc hiệu như Phép rửa, Thêm Sức, Hòa
không? chắc chắn là không, vì Giải, Sức dầu bệnh nhân, Truyền
cờ bạc, dưới bất cứ hình thức nào, Chức thánh và Hôn phối, vì chỉ các
cũng là điều phi luân vì nghich với Giáo Hội này mới có nguồn gốc
điều răn thứ bảy cấm lấy của người Tông Đồ (Apostolic succession)
khác.Không phải cứ vào nhà người mà thôi.
ta ăn trộm tiền hay đồ vật mới là
Ngoài ra, tất cả các Giáo
phạm tội nghịch điều răn thứ bảy.
Phái
Tin Lành, như, Baptist,
Ngược lại, ước muốn lấy vật gì
thuộc sở hữu của người khác, hay Episcopal, Evangelical, Methodist.
đi đến nơi cờ bạc để mong kiếm Presbyterian, Lutheran, Memonite,
tiền mà không phải lao động cân Church of Christ và cả Anh giáo
SOÁ 156 THAÙNG 11-2014

(Anglican Communion)… đều
không có nguồn gốc Tông Đồ, nên
không có các bí tích hữu hiệu nói
trên; trừ Phép Rửa (Baptism) mà
đa số họ có và được Giáo hội Công
Giáo nhìn nhận, nếu họ cũng làm
phép rửa với nước và Công thức
Chúa Ba Ngôi. Nhóm nào không
làm với Công thức này – như nhóm
Bahai Hullah, và Marmonite…- thì
nếu tín đồ của họ muốn gia nhập
Công Giáo, họ phải được rửa tội lại.
Trong mục đích đại kết
(Ecumenism) mà Giáo Hội Công
Giáo đã theo đuổi từ nhiều thập
niên qua, nhằm tiến đến hiệp nhất
giữa các Giáo hội và tín hữu còn ly
khai, các tín hữu Công Giáo, cũng
được khuyến khích giao thiệp trong
tình huynh đệ với các anh chị em
cùng tin Chúa Kitô nhưng đang ở
bên ngoài Giáo Hội Công Giáo, vì
chưa thể hiệp nhất được trong cùng
một giáo lý, tín lý, bí tích, phụng
vụ, và tôn trọng vị Đại Diện duy
nhất của Chúa Kitô trên trần gian
là Đức Thánh Cha, tức Giám Mục
Rôma và cũng là Thủ lãnh Giáo
Hội Công Giáo hoàn vũ.
Đa số các giáo phái trên chỉ
có giảng thuyết Kinh Thánh (hiểu
theo cách cắt nghĩa riêng của họ)
và làm Phép rửa mà thôi. Một số
như nhóm Episcopalian, Lutheran.
First United Church… cũng có
nghi thức bẻ bánh và uống rượu
nho trong lúc hội họp và nghe
giảng thuyết. Tuy nhiên vì họ
không có chức Linh mục hữu hiệu
nên dù các mục sư của họ có đọc
lời Chúa nói trong Bữa tiệc ly
thì cũng không thể biến bản thể
(substance) của bánh và rượu trở
nên bản thể Chúa Kitô được vì họ
không có chức Linh mục hữu hiệu
như đã nói trên.
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Vì thế, nếu vì xã giao mà phải
tham dự nghi lễ nào của anh em
Tin Lành nói chung, thì người
Công Giáo không được tham gia
vào việc bẻ bánh và uống rượu với
họ, vì làm như vậy có nghĩa là hiệp
thông với họ trong niềm tin không
có Chúa Kitô hiện diện thực sự
trong Phép Thánh Thể như Giáo
Hội Công Giáo và Chính Thống
Đông Phương tin. Họ bẻ bánh và
uống rượu là để nhắc lại bữa Tiệc
Ly của Chúa Giêsu như được ghi
lại trong ba Phúc Âm của Matthêu.
Mac-cô và Lu ca., chứ không phải
là Thánh Lễ Misa cử hành trong
Giáo Hội Công Giáo đã dâng lại
Hy Tế thập giá và diễn lại bữa ăn
sau cùng của Chúa Kitô với Nhóm
mười Hai..Và trong Bữa ăn sau
cùng này, Chúa Kitô đã lập Phép
Thánh Thể và Chức Linh mục để
“anh em làm việc này mà tưởng
nhớ đến Thầy” như Chúa đã
truyền cho các Tông Đồ hiện diện
(Lc 22: 19; 1 Cor 11: 25)

giám mục và linh mục mới được
chia sẻ Chức Linh Mục đời đời của
Chúa Kitô, là “Thượng Tế đời đời
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê”
(Dt 6: 20). Chính nhờ có chức linh
mục hữu hiệu, nên các tư tế Công
Giáo và Chính thống (giám mục,
linh mục) mới có thể đọc lời truyền
phép hữu hiệu (valid consecration)
để biến bản thể của bánh và rượu
trở thành bản thể của Chúa Kitô
khi cử hành Thánh lễ Tạ Ơn
(Eucharist) trên bàn thờ ngày nay.
Vì các Giáo Hội Chính Thống
Đông Phương cũng có các bí tích
hữu hiệu, nên người Công Giáotrong trường hợp không tìm được
nhà thờ và linh mục Công Giáo- thì
được phép tham dự nghi lễ phụng
vụ ở một nhà thờ Chính Thống
trong nơi mình cư ngụ và lãnh các
bí tích Thánh Thể, hòa giải và sức
dầu nơi các linh mục Chính thống.

thần tượng của các tôn giáo bạn, vì
chúng ta không cùng chia sẻ niềm
tin với họ về Đấng mà họ tôn thờ..
Ngoài ra, người Công giáo
cũng được khuyến khích giao thiệp
thân hữu với các anh chi em ngoài
Công Giáo trong mục đích tìm sự
hiệp nhất giữa các anh chị em đó
với Giáo Hội Công Giáo, là Giáo
Hội duy nhất mà Chúa Kitô đã thiết
lập trên nền tảng Tông Đồ để tiếp
tục Sứ vụ rao giảng và làm chứng
cho Tin Mừng của Chúa cho muôn
dân cho đến ngày mãn thời gian
Tuy nhiên, chúng ta phải giữ
vững đức tin Công Giáo, vâng
phục và thi hành những gì Giáo
Hội là Mẹ dạy dỗ chúng ta trong
các lãnh vực giáo lý, tín lý, luân lý,
phụng vụ và bí tích.

Chúng ta cũng cầu xin cho sự
mau hiệp nhất của tất cả các giáo
hội hay công đoàn đức tin đang
Nhưng nếu vì xã giao hay có còn ở bên ngoài Giáo Hội Công
liên hệ gia đình mà phải tham dự Giáo để “họ được nên một như
nghi lễ hay tang lễ của anh em
Nói rõ hơn, chỉ có Giáo Hội Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi chúng ta là một”. (Ga 17: 22) như
Công Giáo và các Giáo Hội Chính giáo… (Islam) thì người Công giáo Chúa Giêsu đã tha thiết cầu xin
Thống Đông Phương là có bí tích có thể đốt hương cho người quá cùng Chúa Cha trước giờ Người
truyền chức thánh hữu hiệu, nên các cố, nhưng không được bái lậy các thọ nạn thập giá để cứu chuộc cho
nhân loai. ◙

Cöôøi Tí Cho Vui
KHÔNG LẤY NGƯỜI
CÙNG HỌ
Trong lúc giận chồng, bà
vợ nói:
- Tôi thà lấy thằng qủy dữ
còn hơn lấy ông.
Ông chồng bình thản trả
lời:
- Ấy, không được. Luật
hôn nhân không cho phép anh
chị em cùng họ lấy nhau.◙
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KINH NGHIỆM
Ông chồng khoe với vợ là
vừa đập chết 3 con ruồi đực
và hai con ruồi cái. Bà vợ thắc
mắc:
- Làm sao anh phân biệt
được con nào là đực con nào
là cái?
- Dễ ợt. Nhờ kinh nghiệm
để biết thôi. Con ruồi nào đậu
trên lon bia thì 99% là ruồi
đực. Con nào đậu trên điện
thoại thì đích thị là ruồi cái.◙

GIỐNG BỐ
Anh con trai hí hửng về
khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, con nhỏ Hoa nó
chịu lấy con rồi. Cô ta nói với
con là cô ấy cảm động lắm và
con là người yêu đầu tiên của
cô ấy.
Bà mẹ nhìn con thương
hại, trả lời:
- Sao mà con dễ tin thế.
Đúng là cha nào con nấy!◙
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Đại Hội Gia Đình
Toàn Thế Giới 2015 tại Hoa Kỳ

H

ội Ngộ Gia Đình Toàn
Thế Giới (World Meeting
of Families) dự trù tổ chức từ
22 đến 27 Tháng Chín năm 2015
tại Thành phố Philadelphia, tiểu
bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Bước đầu chuẩn bị biến cố
Hội Ngộ, trong Thánh lễ ngày
07/9/2014 tại Nhà thờ
Chánh tòa Thánh Phêrô và
Phaolô tại Philadelphia,
Đức Cha Charles J. Caput,
vị mục tử đứng đầu Tổng
Giáo Phận Philadelphia
long trọng làm phép bản
kinh và bức tranh sơ dầu
chủ đề Hội Ngộ Gia Đình
Toàn Thế Giới.
Cảm hứng từ chủ đề
của Hội Ngộ “Tình yêu
là sứ mệnh của chúng ta:
gia đình sống viên mãn”,
bản kinh và bức tranh sẽ
là biểu tượng và động lực
thúc đẩy mọi người ý thức
và nâng cao đời sống gia
đình hầu đón nhận nồng nhiệt cuộc
Hội Ngộ Gia Đình Toàn Thế Giới
năm 2015. Đức TGM Chaput nói:
“Khi đặt trọng tâm vào việc làm
phong phú và tăng năng lượng cho
đời sống thiêng liêng của các gia
đình – Công giáo cũng như không
Công giáo, tôi hy vọng bản kinh và
bức ảnh này sẽ giúp tất cả chúng
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ta tự xét mình, xét cả lòng cả trí
chúng ta hầu làm cho mối quan hệ
giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng
như giữa các gia đình với nhau sâu
sắc hơn và có ý nghĩa hơn”.

diễn tả chủ đề Hội Ngộ Gia Đình
Toàn Thế Giới. Bức ảnh giúp người
tín hữu Công giáo khi đọc bản
kinh càng cảm nghiệm một cách
sâu sắc hơn ý nghĩa của từng lời
Bản kinh chính thức cho Hội nguyện. Đây là bức tranh sơn dầu
Ngộ Gia Đình Toàn Thế Giới tại của Nghệ nhân Neilson Carlin, cư
Philadelphia năm 2105 là phương dân thành phố Philadelphia. Bức
ảnh minh họa hình
ảnh Thánh Gia Thất
trong đó chẳng phải
chỉ có Chúa Giêsu,
Đức Mẹ Maria và
Thánh Giuse mà còn
có cả bóng hình của
cả song thân Đức
Maria là Thánh Anna
và Thánh Gioakim.
Đối với người
Việt Nam, bức ảnh
mang một ý nghĩa sâu
sắc về truyền thống
văn hóa dân tộc kết
hợp với niềm tin Kitô
giáo: Truyền thống về
một Đại gia đình với
ba thế hệ trong cùng
thức giúp các đại biểu khắp hoàn một mái ấm: Ông bà (Gioakim,
cầu chuẩn bị về mặt thiêng liêng Anna), Cha mẹ (Giuse và Maria),
cho biến cố trọng đại này. Bản Con cái (Giêsu).
kinh tuy ngắn, song chứa đựng và
Bức ảnh cũng làm nổi bật hình
chuyển tải ý nghĩa thâm sâu của
ảnh tình mẫu tử đậm đà giữa Đức
đời sống gia đình, chủ đề cuộc Hội
Maria và Chúa Giêsu. Bên cạnh là
Ngộ Gia Đình Toàn Thế Giới.
vai trò bảo hộ của người chồng,
Cùng với bản kinh là bức ảnh người cha là Thánh Giuse. Một nét
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độc đáo khác của bức tranh là sự
hiện diện của ông bà “ngoại”, lớp
thế hệ thứ nhất của gia đình: Thánh
Gioakim và Thánh Anna. Tất cả
đều ngời sáng niềm hạnh phúc
trong tình yêu thương chan hòa.

thành với Tin Mừng của Chúa.
Cầu xin Thánh Gia Thất là mẫu
gương của mọi gia đình, cùng với
sự phù trợ của Chúa Thánh Thần,
dẫn dắt gia đình chúng con, đặc
biệt những gia đình gặp nhiều sự
khốn khó nhất, để làm sao tất cả
đều là mái nhà hiệp thông và cầu
nguyện, tất cả đều tìm kiếm sự thật
và sống trong tình yêu Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức
Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Giêsu, Maria, Giuse, xin cầu
cho chúng con.
Tiếp nối thông tin sơ khởi về
Hội Ngộ Gia Đình Toàn Thế Giới,
chúng tôi mạn phép ghi lại ở đây
bản tin Công Giáo của Tờ tin Dòng
Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs)
để chúng ta cùng chia sẻ.

Theo tờ tin hàng tuần của
Giáo phận Metuchen, New Jersey,
tác giả bức tranh, nghê sĩ Carlin,
người được ủy nhiệm hoàn thành
bức tranh sơn dầu này, đã khiêm
tốn phát biểu: “Tôi lấy làm vinh
dự và khiêm cung bày tỏ lòng tri
ân về cơ hội được dùng tài năng
của mình mà phục vụ Giáo Hội,
phục vụ bà con đồng đạo của
mình cũng như phục vụ cho biến
cố toàn cầu trọng đại này, biến cố
mà mọi người đều mong đợi sẽ có
sự hiện diện của ĐTC Phanxicô.
Cảm hứng từ chủ đề ‘Tình yêu là
sứ mệnh củaa chúng ta’, tôi thành
thật cầu mong bức ảnh này sẽ lôi
kéo mọi người thuộc mọi niềm tin
khác nhau cùng hướng về cuộc Hội
Ngộ, đến với những ngày Hội Ngộ
để từ đó hết thảy cùng xích lại kề
VRNs (30.09.2014)
cận nhau và cảm thấy mình gắn bó
ài Gòn- Theo news.va- Hội
với nhau chặt chẽ hơn trong một
đồng Tòa Thánh về Truyền
gia đình” (Catholic Spirit, Diocese
thông Xã hội hôm 29.09 vừa qua,
of Metuchen, Sep. 25, 2014).
đã công bố vài đoạn trong sứ điệp
Bản kinh chính thức Đại Hội
Ngày Truyền Thông Thế Giới năm
Gia Đình Toàn Thế Giới Tại
2015 với chủ đề: “Truyền thông
Philadelphia năm 2015
gia đình: nơi gặp gỡ quà tặng tình
(mạn phép tạm dịch)
yêu“. Chủ đề này phù hợp với chủ
Lạy Thiên Chúa là Cha hết đề mà Thượng Hội Đồng Thế Giới
về Gia đình chọn “Các thách đố
thảy chúng con.
Trong Chúa Giêsu, Con Chúa Mục Vụ nơi Gia Đình trong bối
và là Đấng Cứu chuộc chúng con, cảnh Phúc Âm hóa”, đang chuẩn
Chúa đã làm cho chúng con trở bị nhóm họp vào ngày 5.10 tới đây.

Gia đình:
nơi gặp gỡ quà
tặng tình yêu

S

nên con cái nam nữ của Chúa trong
gia đình Hội Thánh.
Nguyện xin Ân sủng và Tình
yêu của Chúa giúp mọi gia đình
chúng con trên khắp thế giới được
hiệp nhất với nhau sống trung
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Tưởng cũng nên nhắc lại Ngày
Truyền thông Thế giới, được Công
Đồng Vatican II đề xướng và thành
lập, được cử hành ở nhiều quốc
gia. Theo đề nghị của các Giám
mục trên toàn thế giới, ấn định kỷ

niệm ngày này là Chúa nhật trước
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Mỗi năm đều có một sứ điệp của
Đức Thánh Cha cho ngày Truyền
thông Thế Giới. Sứ điệp được công
bố vào ngày lễ Thánh Phanxicô
thành Sales (24 tháng Giêng), vị
thánh bổn mạng của những người
làm truyền thông.
Sau đây là một vài trích đoạn
trong sứ điệp ngày Truyền thông
Thế giới 2015, liên quan đến gia
đình và phù hợp với chủ đề được
chọn để thảo luận trong Khóa họp
Ngoại Thường của Thượng Hội
Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia
đình sắp diễn ra:
“Tin tức hàng ngày cho chúng
ta biết những khó khăn phải mà
các gia đình ngày nay đang phải
đối mặt.”
“Mối quan hệ giữa các thành
viên trong gia đình được xác định
và hướng dẫn bởi một lề luật gọi là
“luật tự do”. Đó là luật tôn trọng và
vun đắp phẩm giá nơi mỗi người để
các thành viên đón nhận nhau cách
chân thành, gặp gỡ và đối thoại,
sẵn sàng phục vụ cách quảng đại
và vô vị lợi, liên đới nhau cách sâu
xa.”
“Làm thế nào chúng ta có thể
nói với những người đang bị thương
tổn và thất vọng hôm nay rằng tình
yêu giữa một người nam và một
người nữ là điều thiện hảo? Làm
thế nào chúng ta có thể giúp trẻ em
biết rằng chúng là một món quà
quý giá nhất? Làm thế nào chúng
ta có thể sưởi ấm trái tim của con
người, đặc biệt là những người bị
tổn thương và thất vọng và giúp
họ tái khám phá vẻ đẹp của tình
yêu? Làm thế nào chúng ta có thể
thấy rằng, gia đình là nơi đặc biệt
(xem tiếp trang 94)
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Tin Möøng
Giöõa Doøng Ñôøi
 Trần Việt Cường

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên
Diễn Đàn Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008.
Những bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia
sẻ tóm kết mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau
những buổi hội nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô
thuộc PT Cursillo Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng
chia sẻ trong phiên họp không theo Lịch Phụng Vụ và cũng
không phải là những bài được lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp
cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt san, nên mỗi kỳ báo DĐGD
chỉ có thể giới thiệu với độc giả một hoặc hai bài chia sẻ trong
tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có điều kiện, loạt bài chia
sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây
chỉ là những cảm nghiệm cá nhân và không phải là
những bài giải thích Phúc Âm theo tiêu chuẩn thần học.

Người Phụ Nữ Ngoại Tình
Gioan 8:1-11

Sau đó ai nấy về nhà mình. Còn Chúa Giêsu lên núi Olive. Vừa tảng sáng, Ngài lại tới Đền Thờ. Toàn dân
đến với Ngài, và Ngài ngồi xuống giảng dạy họ. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến một người phụ nữ
bị bắt đang ngoại tình. Họ để chị đứng ở giữa và nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt
quả tang đang ngoại tình. Trong Sách Luật, ông Mô-sê truyền dạy chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn
Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ hỏi vậy để gài bẫy, tìm cớ tố cáo Người.
Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống lấy tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài đứng lên và bảo họ: “Ai
trong các ông không có tội, thì cứ lấy đá ném chị này trước đi.” Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất.
Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người
phụ nữ vẫn đứng đó. Chúa Giêsu đứng lên và hỏi: “Này chị, họ đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?”
Người phụ nữ đáp: “Thưa Ngài, không có ai cả.” Chúa Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu!
Chị về đi và đừng phạm tội nữa.”

C

âu đầu tiên trong Tin
Mừng hôm nay nói về sự
việc xẩy ra sau cuộc tranh luận
giữa Nicôđêmô bênh vực cho
Chúa Giêsu và những người Biệt
Phái muốn lên án Ngài. Người
Biệt Phái trước đây đã âm mưu
giết Chúa giờ đây lại càng bực tức
vì Chúa Giêsu công khai giảng dạy
trong dịp Lễ và dân chúng say mê
lắng nghe Ngài. Cả những lính
canh họ sai đến bắt Chúa cũng trở
về tay không với lời bào chữa kỳ
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lạ: Chưa thấy ai nói hay như ông
này (Xem Mat-thêu 7:45-52). Sau
đó ai nấy về nhà mình, những
người Biệt Phái cũng vậy. Họ
không những trở về trong căn nhà
họ ở mà còn trở về với tình trạng
tâm hồn tự kiêu, khép kín, không
đón nhận tình yêu của họ. Họ trở
về với tâm hồn không hoán cải
và không đón nhận dược ơn cứu
độ. Đây là tình trạng nguy hiểm
của những ai cậy dựa vào nhân
đức hay khả năng của riêng mình.

Còn Chúa Giêsu một mình
lên núi Olive. Bản văn không nói
Chúa lên núi Olive làm gì nhưng
ta có thể hình dung Ngài lên núi
để một mình cầu nguyện và sống
trong tình hiệp nhất với Chúa Cha.
Giữa cơn sóng gió cuồng nộ của
lòng thù ghét của những người
Biệt Phái đang tìm cách giết Ngài,
Chúa Giêsu vẫn giữ an bình trong
sự tuân phục thánh ý Chúa Cha và
trong tình thương yêu vô bờ bến
Ngài dành cho con người: Ngài đã
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

quyết tâm dâng hiến mạng sống
Ngài làm giá cứu chuộc muôn dân.
Mẫu gương cầu nguyện của Chúa
Giêsu phải luôn sáng chói trong
tâm hồn những ai muốn theo chân
Chúa loan báo Tin Mừng. Và cũng
là con đường mà tất cả chúng ta,
những môn đệ Chúa phải luôn dõi
theo, nhất là giữa những cơn phong
ba, bão táp trên đường đời.
Tình thương bao la Chúa
Giêsu dành cho con người được
biểu lộ qua một chi tiết đầy cảm
động. Thánh Gio-an ghi lại là vừa
tảng sáng, Chúa đã trở lại Đền
Thờ để giảng dạy. Không hiểu là
Chúa Giêsu có thức cả đêm trên
núi Cây Dầu để cầu nguyện không.
Ta không rõ điều này. Nhưng có
một điều chắc chắn là sau khi cầu
nguyện,Ngài như được bổ sức và
đầy hăng say, nghị lực để khởi
hành rất sớm; nên mới tảng sáng
Chúa đã vào Đền Thờ. Cũng có thể
là vì Ngài biết là giờ của Ngài đã
sắp điểm, Ngài không còn ở với
con cái loài người bao lâu nữa nên
tình thương nhân loại lầm than đã
thúc đẩy Chúa ra đi từ sớm tinh
mơ. Ngài vốn đã thương họ như
đoàn chiên không người chăn và
giờ đây Ngài lại sắp ra đi, nên trái
tim Ngài lại càng như đầy ắp tâm
tình thương xót. Và quả nhiên, dân
chúng thấy Ngài thì như bầy chiên
nhìn thấy chủ chăn và lũ lượt kéo
tới với Chúa. Thánh Gio-an ghi lại
là toàn dân đến với Ngài, và Ngài
ngồi xuống giảng dạy họ.
Sự kiện Chúa Giêsu ngồi giữa
toàn dân là một hình ảnh đẹp
tuyệt vời và là niềm hy vọng lớn
lao cho cả nhân loại. Chúa Giêsu
là Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa
chúng ta. Ngài đã trở thành một
con người trọn vẹn. Thiên Chúa
đã thật sự thành người để chia sẻ
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những yếu đuối và giới hạn nghiệt
ngã của thân phận làm người.
Thiên Chúa thành con của loài
người để con người có thể trở
thành con Thiên Chúa! Thiên Chúa
thành người chịu bao nỗi khổ đau
để cứu độ tất cả những lầm than
của phận người. Con người không
ơn cứu độ giống như một đoàn tử
tội bồng bế nhau đi trên con đường
một chiều với tận cùng là mồ chết,
không một ánh sao hy vọng. Riêng
sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa
đám người tử tội đó đã làm bùng
lên một chân trời hy vọng, và đã
biến đổi hẳn phận người.
Giữa khung cảnh đẹp tuyệt vời
và đầy hy vọng của tình thương yêu
đó, lòng thù hận của con người lại
biểu lộ qua việc những thủ lãnh tôn
giáo gài bẫy để tìm cách buộc tội
Ngài. Họ dẫn đến một người đàn
bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại
tình, và hỏi Chúa là theo luật Môi
-sen phải ném đá cho chết, còn
theo Chúa phải giải quyết ra sao.
Nếu Chúa nói phải ném đá cho
chết thì trái với luật pháp người La
Mã không cho phép người Do Thái
lên án tử hình. Còn nếu nói tha cho
người phụ nữ thì trái luật Môi-sen.
Họ tưởng Chúa Giêsu không thể
thoát được cạm bẫy của họ.
Chúa không trả lời họ, và Ngài
cúi xuống bắt đầu viết trên cát bụi.
Không ai biết Chúa viết những điều
gì trên mặt đất. Có người suy diễn
là Chúa viết ra tội lỗi của nhưng
người đang lên án người đàn bà
ngoại tình. Người đàn bà khốn khổ
kia, không hiểu vì cô đơn hay trong
một phút nhẹ dạ, yếu lòng đã phạm
tội ngoại tình; và giờ đây đang chịu
xấu hổ ê chề giữa đám đông. Hơn
thế nữa tâm hồn còn đang thác
loạn, kinh hoàng trước viễn tượng
một cái chết đau đớn, tàn bạo: bị

ném đá cho tới chết! Còn những
người thủ lãnh tôn giáo đang lên
án người phụ nữ có lẽ đang tự cho
mình là trong sạch, đạo đức thánh
thiện. Họ đang rất an tâm vì nghĩ
rằng đâu có ai biết được và ngờ
tới những tội lỗi mà họ đã phạm
trong bóng tối. Nhưng Chúa Giêsu
đã bắt đầu viết trên mặt đất. Và
Ngài là Thiên Chúa thấu suốt tâm
hồn mỗi người. Ngài là Đấng công
chính và cũng đầy tình yêu thương
nhân hậu, thứ tha. Thật nguy tai
cho những ai cậy dựa vào nhân
đức và sức mạnh của riêng mình
trước mặt Thiên Chúa. Và cũng
thật may mắn thay cho những ai
nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi
của mình để đặt hết tin tưởng và hy
vọng nơi lượng từ nhân của Ngài.
Suy diễn rộng hơn nữa, ta có
thể hình dung Chúa viết trên cát bụi
là để nhắc nhở cho ta về sự mong
manh, vô thường của kiếp người.
Mong manh như hoa cỏ giữa đồng
xanh, sớm nở chiều tàn. Đời người
thật chóng qua, nên còn được bao
ngày, cần phải dành hết cho yêu
thương. Đời người đã ngắn ngủi
mà lại còn để hận thù nung nấu
tâm can thì thật là tội nghiệp. Còn
ham hố chức quyền, tham vọng thì
có khác chi người xây lâu đài trên
cát bụi. Cuối cùng tất cả lầu đài
hay danh vọng cũng chỉ là một hại
bụi hồng trong cơn gió lốc của thời
gian. Có thể là Chúa đang nhắc nhở
cho chúng ta là những lo âu toan
tính, những ước mơ, những thành
trì mà chúng ta đang hy vọng xây
cho mình ở đời này cũng là xây
trên cát bụi, và thật sự chúng chỉ
là cát bụi. Chỉ còn một ít thời giờ
nữa thôi, tại sao không biết dùng
thời gian còn lại để thương yêu
nhau. Tại sao còn tranh dành, ghen
tức. Tại sao còn lôi nhau ra tòa, ra
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trước đám đông!
Hình ảnh Chúa Giêsu ngồi viết
trên cát bụi là một hình ảnh thật
đẹp và mang nhiều biểu tượng mà
ta có thể suy diễn và chiêm niệm.
Có lẽ Chúa ngồi xuống đất viết
vì Chúa buồn trước cảnh người
lên án người. Chúa buồn và xót
thương cho nguời phụ nữ bị tước
đoạt hết nhân cách và bị lôi ra bêu
rếu giữa đám đông. Chúa cũng
buồn cho người Biệt Phái trong
những mưu mô toan tính, và buồn
vì sự nhẫn tâm của họ. Chúa cũng
thương cả những người Biệt Phái
và mong muốn cho họ được cứu
độ. Chúa đang viết gì hay đang
vẽ gì trên mặt đất làm sao ta biết
được. Có lẽ Ngài đang viết những
lời yêu thương, hay nhắc nhở con
người về kiếp sống vô thường như
cát bụi. Hay có lẽ Ngài chỉ đang vẽ
những bông hoa, những cánh chim
trời, hoặc trời trăng mây nước. Có
thể Ngài viết trên đất để kéo dài
thời gian, muốn tránh một cuộc đối
đầu. Hay Ngài muốn cho thêm cơ
hội để những người Biệt Phái biết
hồi tâm, quên đi hận thù, kết án mà
trở về với sự yêu thương, thứ tha,
hòa giải.
Người Biết Phái đã cứng lòng
trong sự tự kiêu. Họ tự cho mình
là luôn đúng, cho mình là đạo đức,
thông thái và khôn ngoan. Họ tin
là lần này Chúa Giêsu không thể
thoát được cạm bẫy của họ nên nhất
định không bỏ qua. Thánh Gioan ghi rõ “Vì họ cứ hỏi mãi nên
Ngài đứng lên và bảo họ”. Chính
Chúa Giêsu là Đấng Công Chính,
và là Thiên Chúa thật. Chúa đã
đứng lên nói lời phán quyết. Ta có
cảm tưởng là mọi người hiện hiện
đều nín thở để lắng nghe câu trả
lời của Chúa sau thời gian khá dài
chờ đợi. Quảng trường không một
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tiếng động. Người Biệt Phái đang
mừng thầm vì dù Chúa phán quyết
thế nào cũng sẽ bị mắc bẫy. Dân
chúng cũng đang thắc mắc muốn
biết hồi kết cục. Còn người phụ nữ
ngoại tình mới đang lắng nghe câu
phán quyết của Chúa ở trong tâm
trạng sỡ hãi lo âu nhất. Câu nói của
Chúa đối mới cô sẽ quyết định vấn
đề sinh tử.
Nhưng lời phán quyết của
Chúa thật không ai ngờ tới! Và
lời đó trải qua hơn hai ngàn năm
vẫn như còn đang sống động: Ai
trong các ông vô tội, hãy ném đá
người phụ nữ này trước đi. Chúa
Giêsu không coi thường tội lỗi của
người phụ nữ, Ngài cũng chẳng
phá luật Môi-sen. Chúa muốn làm
thức tỉnh những người đang âm
mưu hãm hại Chúa. Lời Chúa như
một ánh sáng chiếu soi trong tâm
hồn những ai tự cho mình là thánh
thiện để lên án người khác. Chúa
muốn nhắc nhở cho những người
Pharisêu biết là chính họ cũng
đang ở trong đoàn người có tội.
Lời đó làm cho những người Biệt
Phái và toàn thể dân chúng đang
tò mò đứng coi phải giao động. Vì
nghe lời đó, mọi người đều nhìn lại
tâm hồn và cuộc đời mình và như
chợt nhận ra bao nhiêu tội lỗi và
khuyết điểm. Những tội lỗi tưởng
chừng như đã được che dấu rất kín,
chẳng ai hay biết giờ đầy bầy tỏ rõ
ràng trước ánh sáng của lời Chúa
Giêsu. Trong đoàn lũ đám đông và
kể cả các thủ lãnh tôn giáo, những
người xưa nay vẫn được tiếng đạo
đức, ai dám tự cho là người vô tội
bây giờ.

tội lỗi thầm kín của họ. Hay họ chỉ
sợ bóng sợ gió vậy thôi, chứ thật sự
Chúa đang vẽ lên một khung trời
an vui, hay viết lên những lời kêu
gọi yêu thương nhau mà. Chẳng
ai biết được Chúa đang viết gì.
Thật ra chính lương tâm họ đã lên
án họ. Họ còn lo sợ nếu lên tiếng
tự xưng mình là vô tội thì có khi
chính họ lại nhận được những viên
đá đầu tiên. Và họ đã lần lượt bỏ
đi. Thánh Mat-thêu nói là bắt đầu
từ những người lớn tuổi. Họ lần
lượt bỏ đi hết, những tiếng người
xì xầm nói chuyện hay bàn tán xôn
xao cũng lặng dần. Tiếng giầy dép
ồn ào huyên xáo cũng như đã thôi
không còn khua vang, trả lại cho
khoảng trường sự thinh lặng. Chúa
Giêsu vẫn đang viết trên mặt đất.
Cuối cùng trên khoảng trường
mênh mông của ngày lễ hội chỉ
còn có hai người, người đàn bà
ngoại tình đáng bị tội ném đá; và
Chúa Giêsu, người duy nhất trong
cả nhân loại không hề vương tội
lỗi, người duy nhất có quyền lên
án chị. Ta hãy lắng nghe những đối
thoại trong lời tuyên án của tình
yêu sau đây.
Chúa Giêsu hỏi người phụ nữ:
-Không ai kết án con hay sao?
-Thưa Thầy, không có ai cả.
-Ta cũng vậy, Ta không kết án
con đâu. Con về đi và đừng phạm
tội nữa.

Thật phúc cho người phụ nữ
ngoại tình vì đã gặp được Tình Yêu
và được Ngài tha thứ quá dễ dàng.
NhưngTin Mừng hôm nay không
dành riêng cho người phụ nữ mà
Sau khi nói lời phán quyết trên, còn là Tin Mừng cho chúng ta và
Chúa lại cúi xuống viết trên cát bụi. cho cả nhân loại. Vì tất cả chúng
Chúa còn viết gì nữa đây? Những ta đều là những tội nhân như người
ông Biệt Phái lăm le cầm đá ném phụ nữ,dù là phạm tội cách này
(xem tiếp trang 106)
có sợ là Chúa đang viết lên những
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

BÍ NGÔ NHẬT BẢN
Nói tơi bí ngô ta liên tưởng tơi Halloween; thường thì người Mỹ dùng bí ngô khoét thành đầu lâu đang
cười trong có đèn hay nến để hù con nít. Họ cũng dùng bí ngô nấu chè hay pie vào ngày Lể Tạ Ơn. Hồi xưa ở
ngoài Bắc vào dịp Tết; Me tôi hay nấu chè bí ngô đặc, có vừng rang rắc lên trên gọi là “chè kho”. Nhưng đây
ta dùng Bí Ngô Nhật bán quanh năm ở chợ Việt Nam. Ta thường dùng bí ngô Nhật để nấu các món ăn. Bí ngô
Nhật ăn rất bùi, ngậy và ngọt. Bí ngô chứa nhiều chất đạm, chống lão hóa, folic acid, potassium và không có
chất béo, bí ngô chứa nhiều chất xơ nên rất nhuận trường cùng rất cao về vitamins A, C tốt cho mắt, đồng thời
tốt cho da và tóc. Nào, bây giờ ta dùng Bí Ngô Nhật để nấu món ăn:
Nguyên liệu bí ngô nhồi thịt Microwaves:
1 quả bí ngô trung bình độ 5 hay 6 pounds.
2 quả trứng gà (có thể thay thế bằng 2 Tsp bột năng).
1 C tôm cắt vụn( tùy ý)
1 C thịt nạc xay hay thị gà xay.
1 C nấm hương cắt vụn.
1 C mộc nhĩ ngâm mềm, cắt nhỏ.
5 Cây hành lá thái nhỏ.
2 nhánh tỏi đập dập bằm nhỏ.
1 Tsp đường.
2 tsp nước mắm ngon.(tùy theo mặn nhạt)
Các thứ trộn đều để một bên.
Cách làm:
Bí ngô rửa sạch, cho vào Microwave 5 phút cho mềm. Lấy ra cắt khoanh tròn ¼ phía trên để làm nắp đậy.
Lấy hết hột ra, nhồi thịt vào trong. Đậy nắp lại cho vào Microwaves nấu 10 phút lấy ra, mở nắp. dùng một cái
que xiên thit cắm sâu vào chính giữa, nếu que không đính thịt là chín; nếu que còn dính thịt thì nấu thêm mấy
phút nữa cho tới khi thử mà que không dính thịt là được. Bạn bổ ra làm 6 hay 8 phần để bào đĩa ăn với cơm.
Ngoài nhồi thịt, bí ngô còn có thể nấu canh, hay xào, nấu chè, hoặc luộc lên ăn chơi cũng ngon lắm! Nhớ
nên dùng bí ngô 2 hay 3 lần mỗi tuần rất tốt cho sức khỏe.
Lưu ý: Bí ngô khi còn sống rất cứng, tay mình yếu không thể bổ, hay cắt ra được. Sau khi nấu 5
phút vào Microwave thì để cắt hơn. Bí ngô chín dùng cả vỏ chỉ bỏ đi cái cuống. ■
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người bệnh khó chịu trong
một thời gian ngắn. Các
khớp xương sẽ trở lại bình
thường trong vòng một
tuần lễ. Trong vài trường
hợp nó có thể kéo dài cả
tháng. Các người mang bệnh nan y
sẽ có các triệu chứng nặng hơn và
kéo dài lâu hơn.

TRANG Y HOÏC
Bệnh
Chickungunya

Tưởng cũng nên nhắc sơ qua
 Bác sĩ Vũ Thế Truyền vè con muỗi truyền bệnh. Đó là
loại muỗi cái thuộc gia đình Aedes
aegypti và Aedes albopictus. Hai
ùa đông sắp đến, một Chẩn bệnh
loại muỗi này thường hoành hành
số đông người sống ở
- Các triệu chứng của bệnh cả ngày nhưng nhiều nhất vào sáng
những vùng lạnh lẽo miền bắc
chickungunya cũng hơi giống các sớm và buổi trưa. Sau khi chúng
sẽ đi nghỉ hay chạy trốn lạnh vè
triệu chứng của một bệnh do muỗi đốt người bệnh sẽ bay đi đốt người
miền nam. Một số khá đông sẽ đi
truyền cho con người. Đó là bệnh lành mạnh để gây họa. ◙
xa hơn xuống tận những vùng ấm
Dengue.
áp ở vùng vịnh hay các đảo vùng
- Nếu quí vị có những triệu
caribbeans. Đây là những vùng rất
lý tưởng để nghỉ hè. Tuy vậy lại chứng nêu trên, xin quí vị đi khám
có nhiều bệnh cùa vùng nóng. Đặc bác sĩ ngay để được chẩn đoán
Sống Đạo Giữa Đời
biệt là một bệnh mà các cơ quan y bệnh cấp thời.
(tiếp theo trang 89)
tế đã xác nhận xẩy ra cho một số du
- Quí vị nên báo cho bác sĩ biết
khách sau khi trở về từ nhựng vùng quí vị mới đi du lịch về.
để chúng ta trải nghiệm vẻ đẹp của
này. Đó là bệnh Chickunggunya.
- Bác sĩ sẽ thử nghiệm máu đề cuộc sống, niềm vui? Làm thế nào
Bệnh Chickungunya do vi tìm và xác nhận bệnh chickungunya
để gia đình trở nên quà tặng của
khuẩn gây ra. Vi khuẩn này được hay các bệnh do mỗi truyền
tình yêu cho nhau, nơi tìm thấy sự
truyền vào con người khi bị muỗi nhiễm.
an ủi, nhận được sự tha thứ và gặp
đốt. Sau khi trở lại đất liền những
gỡ nhau?
du khách bị nhiễm bệnh sẽ cảm Chữa trị
“Giáo Hội phải tái học hỏi để
thấy các triệu chứng sau đây.
Hiện tại chưa có thuốc để chữa
bệnh chickungunya. Nhưng để thấy rằng gia đình là một món quà
Triệu chứng
giảm thiểu các triệu chứng bệnh, tuyệt vời, nơi của điều thiện hảo và
- Khi bị nhiễm vi khuẩn quí vị có thể làm một số việc sau: tuyệt mỹ. Giáo Hội được mời gọi
để bày tỏ sống động hơn nữa về
Chickungunya người bẽnh sẽ có
Nghi
ngơi
hoàn
toàn.
món quà tình yêu, mà người chồng
những triệu chứng xuất hiện từ 3
và người vợ trao hiến cho nhau,
đến 7 ngày sau đó như sau:
- Uống thật nhiều nước.
nhờ đó thu hút mọi người đến với
- Nóng lạnh với thân nhiệt
- Nên uống những loại thuốc Thiên Chúa. Sự thu hút này thật
rất cao.
như ibuprofen, naproxen hay thú vị vì nó đẩy con người nhìn
- Đau nhức các khớp xương. acetaminophen để làm bớt nóng vào thực tại của nhân vị và nó mở
và bớt đau bắp thịt và đỡ sưng các ra cánh cửa tương lai đưa đến sự
- Đau đầu, nhức mỏi tay khớp xương.
sống”. ◙
chân, các khớp xương sẽ sưng lớn
Bệnh chickungunya không gây
lên và đôi khi bệnh nhân có thể có
 Hoàng Minh
nguy hiểm chết chóc nhưng sẽ làm
những chấm đỏ nổi trên da.

M
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ngã tư gần nhà tôi có tiệm
bán hoa của người Đại
Hàn, Sáng nay đi qua thì tôi giật
mình vì những chậu hoa cúc đẹp
quá. Xưa rày hễ nói tới cúc là tôi
nghĩ ngay tới màu vàng, bây giờ thì
không đúng như vậy nữa. Các chậu
cúc bày trên kệ cho tôi thấy trăm
màu: vàng, xanh, đỏ, tím, hồng, và
bao nhiêu màu biến thể. Năm ngoái
tôi chú ý tới cúc mầu tím, tím đậm
tím lợt, năm nay tôi thấy một màu
tím mới là tím đỏ hồng. Tôi chỉ
nói tới màu tím thôi đó nha. Bây
giờ màu nào cũng biến hóa. Tôi đã
đứng ngắm các chậu hoa cúc trăm
sắc này rất lâu mà không chán mắt.
Rồi tôi tự hỏi các mầu hoa cúc tươi
đẹp này từ đâu đến. Ngày xưa quê
tôi chỉ có cúc trắng và cúc vàng thôi
mà. Tôi đang ngẩn ngơ như vậy
thì bất chợt có một bà sơ đi qua.
Bà sơ này tôi quen. Tôi đem thắc
mắc này hỏi bà sơ. Bà liền cười rồi
bảo: Thiên Chúa đã cho bộ óc con
người mở mang thêm, con người
đã biết trộn màu pha vào hạt giống.
Những chậu cúc muôn sắc này nhắc
ta quyền năng của Thiên Chúa,
nhất là trong ngày lễ lớn đang đến:
Lễ Tạ Ơn Thanksgiving Day! Nói
xong thì bà sơ vui vẻ chào tôi rồi đi.

Tạ Ơn đang đến. Bà sơ về nhà dòng
còn tôi tất tả đến nhà Cụ Chánh tiên
chỉ. Mấy kệ hoa cúc đã làm tôi tới
trễ. Làng An Lạc chúng tôi đang
họp về ngày lễ Tạ Ơn. Năm nào Cụ
Chánh cũng nói: Tôi đã thề rằng
bao lâu còn thở là tôi còn mừng lễ
này trọng thể dể bày tỏ lòng biết ơn
vị đại ân nhân của gia đình chúng
tôi mà.

Vị đại ân nhân của Cụ Chánh là
ai, các bạn còn nhớ không? Thưa đó
chính là Cha Paolo. Hồi thập niên
1980 dân Miền Nam bùng lên việc
vượt biên trốn chạy thiên đường
CS và Canada bùng lên phong trào
cứu các thuyền nhân VN. Gia đình
Cụ Chánh, ông Từ Hòe, ông ODP
cùng ở trại tỵ nạn bên Thái Lan và
cùng được nhà thờ Cha Paolo bảo
trợ. Anh John và Chị Ba Biên Hòa
ở trong giáo xứ của Cha Paolo nên
anh chị đã tiếp tay với giáo xứ lo
cho Cụ và các bằng hữu. Chúng tôi
quen nhau từ những ngày lịch sử
này. Mỗi năm, cứ ngày lễ Tạ Ơn thì
cả làng tôi đến nhà thờ Cha Paolo
xem lễ và bày tỏ lòng biết ơn các
ân nhân đã bảo trợ năm xưa. Năm
nay cụ Chánh đã làm cả nhà thờ
xúc động. Cụ đem tới 2 mâm lễ vật,
một mâm xôi và một mâm bánh
Bà sơ nói đúng qúa. Mấy bông Tiramisu. Giáo dân Canada lần đầu
hoa cúc này nhắc nhở mọi người lễ tiên được ăn xôi VN thì thích lắm,
và nỗi vui này đã tăng lên gấp bội
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khi được ăn bánh Tiramisu và nghe
cụ Chánh nói về đồng bánh này. Cụ
đã trọng tuổi, nhưng còn nói được
tiếng Anh rất chuẩn. Cụ thưa với
Cha Paolo: Vì cha có gốc Ý nên
làng chúng tôi làm một đồng bánh
có gốc Ý, tên nó là Tiramisu. Cái
tên Ý này có nghĩa là ‘kéo chúng tôi
lên’, tira=kéo, mi=tôi, su=lên. Mấy
chục năm xưa, khi chúng tôi đang
nheo nhóc khổ cực trong trại tỵ nạn,
Cha đã kéo nhóm chúng tôi lên khỏi
vũng bùn tỵ nạn và đưa chúng tôi
đến thiên đàng Canada này. Nói đến
đây rồi cụ già 90 tuổi nức nở, nước
mắt giàn giụa. Thấy Cụ khóc ai
cũng xúc động. Cha Paolo vội chạy
tới ôm lấy cụ. Cha vừa vỗ vai vừa
nói: Cụ ơi, nào có chi, tất cả chúng
ta đều là con của Chúa, là anh em
với nhau mà.
Mãi rồi cơn xúc động mới hết,
rồi Chị Ba Biên Hòa mới cắt bánh
mời mọi người.
Cụ Chánh đã chọn làm đồng
bánh gốc Ý đúng lúc và ý nghĩa tên
đồng bánh hay quá, phải không các
bạn?
Mà các bạn đã ăn bánh này bao
giờ chưa? Xưa nay tôi ít ăn bánh
ngọt, mà bữa nay tôi đã đòi ăn một
miếng lớn vì không thể cầm lòng
được. Thật là ngon hết sức vậy đó.
Bánh này do Chị Ba Biên Hòa và
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hai cô Huế làm. Ba tiên nữ này
đã học làm bánh này với người Ý,
đã làm thử nhiều lần, và đã thành
công mỹ mãn. Hôm nay các nàng
mới khoe tài. Nó gồm có bột, bơ,
phó mát, trứng, cream, cà phê, rượu
cognac, rượu Kalua… Cha Paolo ăn
xong liền nói: Xin bái phục, bánh
các bạn VN làm ngon hơn bánh mẹ
tôi là người Ý làm khi xưa.

người đẹp trong làng cũng đã làm
hai đồng bự, một mang đến nhà thờ,
một để cả làng ăn lúc này. Cụ B.95
lần đầu tiên ăn món bánh Ý nên
khen hết lời. Xưa nay lão chưa hề
bao giờ được ăn bánh ngon đến thế.
Miếng bánh mềm như bánh kem, có
hương vị rượu cognac nhè nhẹ. Và
bánh này phải đi với cà phê. Hôm
nay là ngày lễ trọng, ai cũng uống
Sau buổi lễ và tiếp tân ở nhà cà phê, có mất ngủ chút xíu cũng
thờ thì cả làng kéo về nhà cụ tiên không sao.
chỉ, phe các bà thì kéo vào bếp làm
Vừa nhâm nhi cà phê, vừa nói
cơm chiều còn phe các nhà quân tử chuyện đời, ôi sung sướng hết biết.
chúng tôi thì kéo vào phòng khách Bao giờ Cụ B.95 cũng lên tiếng hỏi
bàn các chuyện quốc sự. Chắc các thần tượng của cụ là anh John đầu
cụ thắc mắc về các chuyện quốc sự tiên. Cụ hỏi nguồn gốc lễ Tạ Ơn.
này, phải không cơ? Thưa chúng tôi Anh John vui vẻ đáp ngay, vì nó là
bàn nhiều chuyện lắm, chẳng hạn môn lịch sử phải học ở nhà trường
chúng ta có nên tham dự vào binh từ bé. Rằng chuyên này dài, cháu
đoàn LHQ đi đánh nhóm ISIS quá xin tóm lược. Là ngày xưa, vào năm
khích không, hoặc có nên tấn công 1620, có một nhóm người Anh theo
dàn khoan hỗn láo 891 ở gần đảo đạo Thanh Giáo bị vua nước Anh
Hải Nam không, hoặc có nên tham cầm tù chán rồi đuổi đi. Họ lên con
gia các cuộc biểu tình ở Hong Kong tàu mang tên Mayflower đi tìm đất
không.
sống. Họ vượt Đại Tây Dương và
Rồi bữa ăn chiều được dọn ra. đã đến được miền đất Hoa Kỳ, bang
Nhà bếp của làng giỏi thật. Chị Ba Massechusetts. Đoàn của họ gồm
Biên Hòa là đầu bếp chính. Bữa nay 102 người đã được một bộ lạc Da
là lể Tạ Ơn của Canada, chúng tôi Đỏ tiếp rước cho ăn cho ở. Nhưng vì
đã có bữa ăn truyền thống, thực đơn mùa đông ban đầu khắc nghiệt quá
gồm gà tây bỏ lò ăn với các món bí nên họ chết mất 46 người. Số người
ngô và khoai tây. Bên cạnh thì có sống sót may thay đã được người
thêm chút xíu thức ăn truyền thống Da Đỏ chỉ dẫn cách trồng cây, hái
VN: các món xôi. Cụ Chánh cười hà trái. Năm sau, 1621, những người
hà rồi kể: sáng nay các chị ấy làm này đã trúng mùa. Họ đã làm lễ cám
hai mâm xôi, một mâm mang đến ơn Thượng Đế và cám ơn người Da
nhà thờ Cha Paolo cho dân Canada Đỏ, và từ đó lễ này thành truyền
ăn, còn mâm thứ hai thì bây giờ cho thống. Hai trăm năm sau, năm 1863
phe ta ăn. Mâm xôi này có sự góp Tổng Thống Abraham Lincoln đã
sức của Cụ. B.95. Các cụ có biết nâng ngày lể Thanksgiving này lên
mâm xôi này gồm mấy thứ không? hàng quốc lễ. Dân Canada là dân
Thưa những bốn: Xôi đậu xanh, ngoan đạo, thấy lễ này mang đầy ý
xôi đậu đỏ, xôi gấc, xôi đậu phọng. nghĩa, nên đã noi gương Hoa Kỳ.
Ăn gà tây Canada với xôi VN, hai Lễ Tạ Ơn không mang màu sắc tôn
thứ hợp nhau lắm các cụ ạ. Và món giáo, chỉ là ngày nhắc ta phải biết
tráng miệng là bánh Tiramisu. Các ơn, trên hết là biết ơn Đấng Tạo
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Hóa đã tạo ra thực phẩm, rồi biết ơn
cha mẹ, rồi xã hội. Đây là ngày lễ
của gia đình, dân chúng đi lại thăm
viếng nhau nhiều nhất. Vì nó kéo
dài những 4 ngày nên nhiều người
có đủ thời gian đi thăm họ hàng và
bạn bè, nay nhà này, mai nhà khác,
mốt nhà khác nữa…Món ăn truyền
thống của ngày lễ là gà tây nhồi bỏ
lò (deep fried turkey) ăn với khoai
tây và các món làm từ bí ngô, món
tráng miệng là bánh bí đỏ, pumkin
pie, ăn với kem.
Có một chuyện liên hệ tới lễ
này là lễ ‘phóng sinh’ 2 con gà. Vì
dịp này toàn quốc Mỹ giết hàng
triệu con gà tây, nên tổng thống Mỹ
thường chủ lễ phóng sinh tại Tòa
Bạch Ốc. Tổng thống thả tượng
trưng 2 con gà tây ra ngoài miền đất
hoang, với ý là xin lỗi loài gà tây đã
bị loài người chúng tôi sát hại nhiều
qúa trong lễ này.
Rồi sang phần thời sự, Anh
John xin kể những chuyện bên lề,
vì những chuyện chính như dịch
Ebola, bọn ISIS Hồi Giáo qúa khích
thì ai cũng biết rồi.
Chuyện đầu tiên là việc thủ
tướng Harper của Canada tuyên bố
nhóm 7 nước giàu nhất thế giới G7
sẽ dứt khoát không nhận Nga của
Putin vào nhóm nữa. Từ nay chỉ có
G7 chứ không có G8. Nga tức lắm
và đang hăm dọa sẽ trả thù Canada.
Canada không sợ. Nhớ năm ngoái
Nga đe dọa cắt khí đốt và dầu lửa
ở Ukraine và Âu Châu, Canada và
Mỹ đã nhảy vào tiếp cứu liền.
Tin thứ hai là công ty Burger
King của Mỹ đã mua đứt công ty Tim
Hortons của Canada, và dự định sẽ
mang trụ sở chính từ Hoa Kỳ sang
đặt tại Canada. Báo chí tìm hiểu thì
được công ty Burger King trả lời là
đất Canada có nhiều ưu điểm cho
97

việc đầu tư và bành trướng. Rõ ràng tôi được nhà văn TU DINH gủi cho
đất lành chim đậu nha.
một bản tin cũng liên quan tới việc
Tin thứ ba là thành phố Toronto biểu tình. Theo ông Tu Dinh thì sở
ở ngay bên hồ Ontario nên có rất dĩ dân trí Hong Kong cao như vậy
nhiều bãi tắm về mùa hè. Nhóm là do văn hóa của nước nước Anh
nghiên cứu Forum Research đã làm bảo hộ ngày xưa để lại. Chính sách
một cuộc phỏng vấn dân chúng và thưộc địa là xấu nhưng đem văn
cho biết đa số dân Toronto ủng hộ ý minh và văn hóa chính quốc mà
kiến cho phép phụ nữ được cởi trần rải trên đất thuộc địa Hong Kong
này thì qúa tốt và tuyệt vời. Ấn
trên bãi tắm.
Độ xưa kia cũng được hưởng nên
Xin các bà có chồng nhiều máu văn hóa này, nên tuy nghèo mà Ấn
xấu lưu ý: nếu qúy vị đến du lịch Độ nhất định không theo cộng sản.
Toronto mà ông xã cứ đòi đi bãi tắm Bài ông Tú Dinh gửi cho tôi là bài
thì nên ngăn cấm ngay nha.
trích trong cuốn sách ‘Lang Thang
Anh John kể tin tiếp theo mà trên đất Mẹ’ mà ông sắp xuất bản.
cười hề hề: Rằng đầu năm 2014 Xin cám ơn bạn Tu Dinh. Chúng ta
này, nhiều khu dân cư Toronto mất cầu xin cho các bạn trẻ Hong Kong
điện mấy ngày liền. Bây giờ 9 tháng thành công trong việc đòi dân chủ
sau tự nhiên số trẻ sinh ra tăng vọt. này. Xin đừng có một Thiên An
Chẳng hạn chỉ một ngày 19.9.2014 Môn thứ hai. Cầu mong ngọn lửa
vừa qua có 10 em bé chào đời. Việc biểu tình này mau lan đến Việt Nam
này chưa từng xảy ra bao giờ. Các là nơi xưa nay dân vẫn phải đi bầu
nhà xã hội đang đi tìm hiểu lý do. theo lối đảng CS chỉ định.
Bạn nào biết lý do tại sao có hiện
Tin cuối cùng là cuộc trưng
tượng đẻ nhiều như thế này xin vui cầu dân ý về việc ly khai của dân
lòng mách cho họ với.
Tô Cách Lan tháng trước. Đa số
Tin tiếp theo là tin sinh viên đã không muốn ly khai. Ai cũng
Hong Kong biểu tình chống cộng thở phào nhẹ nhõm. Nếu dân Tô
sản Tàu độc tài toàn trị, bắt dân bầu Cách Lan mà ủng hộ việc ly khai
cho người bọn chúng chọn sẵn, y thì Canada gặp rắc rối to. Tại sao ư?
như ở lục địa và y như ở VN. Xưa Thưa vì tỉnh bang Quebec ở Canada
nay chưa bao giờ tôi thấy có cuộc mấy chục năm trước đã 2 lần trưng
biểu tình nào trên thế giới trật tự, ôn cầu dân ý về việc này và tuy nhóm
hòa, và lịch sự như cuộc biểu tình đòi ly khai đã thất bại, nhưng ngọn
này. Báo chí vừa cho đăng 2 tấm lửa ly khai ở Quebec vẫn còn âm ỷ.
hình làm cả thế giới kinh ngạc, tấm Nếu Tô Cách Lan mà nói YES cho
thứ nhất chụp một anh cảnh sát đang việc ly khai thì chắc chắn ngọn lửa
dùng chai nước uống của mình mà đòi ly khai âm ỷ ở Quebec sẽ bùng
rửa mắt cho một sinh viên biểu tình lên ngay. Thật may cho Canada. Và
bị hơi cay, bức thứ hai chụp một cô may cho cả Hoa Kỳ nữa vì nghe nói
sinh viên che dù chống mưa cho Texas cũng lăm le đòi ra riêng. Xin
một anh cảnh sát đang canh biểu cám ơn các bạn Tô Cách Lan.
tình. Nào ai có thể ngờ dân trí Hong
Kể đến đây xong thì anh John
Kong cao như vậy.
tuyên bố hết phần thời sự, rồi anh
Đang viết những dòng này thì xin Ông ODP tiếp sức. Ông ODP
gật đấu rồi nói ngay với cụ B.95:
98

Mỗi lần nhắc tới VC là cụ kêu
nhức đầu, bữa nay xin cụ đại xá vì
tôi thấy mấy chuyện VC ngứa mắt
ngứa tai vô cùng, không nói ra thì
không chịu được. Câu nhập đề này
khiến cả làng chú ý lắng nghe.
Ông kể chuyện cuốn Tự Điển
Tiếng Việt mới in ở Hà Nội. Ông
chưa có cuốn này trong tay nhưng
nghe bài trích dẫn sơ sơ của BS
Nguyễn Hy Vọng mà đã thấy lộn
ruột. Chẳng hạn cuốn tự điển này
định nghĩa cái miệng là ‘ một bộ
phận hình lỗ ở phía dưới của mặt’.
Các bạn nghe xong thấy câu định
nghĩa này thế nào? Không ai được
chê nha vì tự điển này do các nhà
trí thức ở Hà Nội biên soạn dấy. Hà
Nội là trái tim của VC. VC đã từng
vô ngực xưng mình là ‘đỉnh cao trí
tuệ loài người’, đã là đỉnh cao thì
làm sao mà sai được.
Cụ Chánh lên tiếng ngay: Hà
Nội cái gì! Hà Nội của tôi thời trước
1954 đâu có ngu dốt thế. Hà Nội
ngàn năm văn vật của tôi năm 1954
đã di cư vào Miền nam hết rồi! Bây
giờ phải gọi bọn chúng là ‘Hà Lội’
mới đúng. Để chứng minh thêm về
sự dốt nát của Hà Nội hiện nay, cụ
Chánh kể luôn sang chuyện ‘Giáo
Sư Tiến Sĩ’ Nguyễn Thiện Nhân.
Ông Nhân hiện nay là một nhân vật
cao cấp của CSVN. Ông được xưng
tụng là giáo sư tiến sĩ, là bộ trưởng
giáo dục, là chủ tịch Mặt Trận Tổ
Quốc, là một trong 16 ủy viên Bộ
Chính Trị Trung Ương. Ông khai
đậu tiến sĩ năm 1993 tại Đại Học
Magdeburg bên Đức. Chỉ có một
điều hơi kẹt cho ông là Đại học
Magdeburg thành lập năm 1993,
chả lẽ đại học này vừa thành lập thì
ông đã đậu tiến sĩ ngay sao. Ha ha.
Cũng chưa hết chuyện ngôn ngữ
Hà Nội. Trên đây nói về bằng tiến sĩ
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

của ông bộ trưởng giáo dục, sau đây
là lời phát biểu của một vị phó tiến
sĩ nói về chuyện nạo vét Hô Gươm,
Giáo sư phó tiến sĩ Hà Đình Đức
đã phát biểu, xin các cụ lắng nghe
cho kỹ ngôn ngữ mới của Hà Lội
nha: ‘… Sau khi vét thí điểm kết quả
sẽ được quan trắc đánh giá để có
phương án xử lý tiếp theo. Khu vực
xử lý thí điểm chưa tới 1% diện tích
hồ, lượng nước hao hụt không đáng
kể nên không cần bổ cập…’
Các cụ có hiểu ‘quan trắc,
phương án, xử lý, bổ cập’ là gì
không? Đây không phải là tiếng
Việt, đây là tiếng Tàu. Các cụ ơi,
rõ ràng CSVN đang đưa đất nước
chúng ta từng bước vào lộ trình sát
nhập mất rồi, theo đúng chỉ thị của
Trung Cộng trong hội nghị Thành
Đô đã vẽ ra.
Trước đây tôi có đọc Wikileaks
nói về viêc CSVN dâng nước cho
Tàu, trong lòng vẫn còn hoài nghi,
nay vừa đọc thêm tài liệu của viên
chức cao cấp của CSVN là Thiếu
Tướng Hà Thanh Châu, chính ủy
Tổng Cục Công Nghiệp Quốc
Phòng. Tướng Châu vừa đào tẩu và
xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Ông Châu
đã trao cho Hoa Kỳ một tập tài liệu
tối mật. Tạp Chí Foreign Policy của
Hoa Kỳ đã cho công bố một số tin
tức về việc ngày 10-8-1987 Nguyễn
Văn Linh từ VN đã sang Trùng
Khánh gặp Hồ Diệu Bang và Đặng
Tiểu Bình theo lệnh gọi để bàn việc
sát nhập Việt Nam vào dất Tàu. Tàu
ra hạn thời gian là 60 năm, qua 3
giai đoạn sau đây:

VN thành tỉnh Âu Lạc thuộc địa Đâu quản thây phơi trận mạc.
phận Quảng Châu.
…
Tàu Cộng đã dặn Việt Cộng Bọn ngươi hãy liệu bảo nhau
phải dùng chiến thuật hòa bình, hữu Nhìn thây Gò Đống mà liệu thắng
nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, liệu thua
lặng lẽ, như tằm ăn dâu. Tiếng Tàu Thấy cọc Bạch Đằng mà nghĩ sau
từ từ sẽ là ngôn ngữ chính, tiếng nghĩ trước
Việt là ngôn ngữ phụ. Vấn đề còn Đừng để Biển Đông như Đằng
lại sẽ bàn về sau là khi VN đã sát Giang máu nhuộm đỏ lòm
nhập vào Quảng Châu thì VN sẽ là Chớ để Hoàng Sa là Đống Đa xương
phơi trắng xác…
một tỉnh hay là một khu tự trị.
…
Nghe tới việc Đảng CSVN
Ông H.O. từ đầu bữa tới giờ vẫn
dâng nước cho Tàu Cộng thì mặt
ông ODP tái đi. Ông bảo đã đến lúc ngồi im nghe, nay mới mở miệng:
tất cả chúng ta không thể ngồi yên Tôi thương đất nước Việt Nam của
được nữa. Phải cầm súng mà đánh tôi quá. Không biết quê hương tôi
quân Tàu và quân phản quốc. Bây qua thời chó đẻ, thời chó chết, rồi sẽ
giờ ở VN có 2 đoàn thể mang súng, sang thời kỳ gì nữa đây.
một là công an, hai là quân đội. Sức
Cô Cao Xuân bèn lên tiếng hỏi:
mạnh của CSVN là lực lượng công Anh vừa nói tới ‘thời chó đẻ và thời
an. Mục đích của công an không chó chết’ là ý làm sao? Tôi sống
phải là bảo vệ lãnh thổ mà chỉ là để ngoài Huế chưa hề nghe hai câu này.
bảo vệ Đảng Công Sản mà thôi. Bây Ông H.O. cười hà hà. Đây là kiểu
giờ chỉ còn quân đội. Chúng ta phải nói của dân Saigon sau 1975. Khi
làm sao khơi dậy lòng yêu nước của nói về thời trước 1975, tuy giặc giã
quân đội.
triền miên nhưng dân còn có cơm ăn
Đồng bào ơi, khơi dậy nha, nổi áo mặc, con chó cũng được ăn no.
lửa lòng yêu nước lên nha. Tôi mới Vì nó dược ăn no và phây phả như
đọc được một bài phú của thi sĩ Kha vậy nên chó ở Miền Nam đẻ con dài
Tiệm Ly khá hay. Bài phú chửi quân dài. Sau 1975, khi các đỉnh cao Hà
Tàu xâm lăng đảo Trường Sa và lấn Lội vào thì cả Miền Nam đói rách,
chiếm hải phận của chúng ta. Nghe người cũng chả đủ cơm mà ăn, nói
xong mà thấy lửa bốc lên trong gì đến chó. Do đó, sau 1975, chó ở
lòng. Tôi xin trích vài câu gần cuối Miền Nam chết dài dài.
bài nha:

Nãy giờ nghe chuyện CSVN bán
nước nên cả làng nín thở, nay nghe
………………
câu chuyện pha trò của ông H.O.
… Bọn ngươi quen nết xưa xấc láo, thì cả làng cười ồ lên. Cụ B.95 bảo
giở giọng hung tàn
không ngờ người Miền Nam thâm
Lậm thói cũ nghênh ngang, chơi trò thúy như vậy. Anh John xin kể một
Đợt 1: tháng 7-2020: bạo ngược
câu chuyện liên quan tới thời kỳ đói
Nói
cho
ngươi
biết
dân
tộc
ta:
VN là quốc gia tự trị
khổ ‘chó chết’. Tôi có đọc ở đâu đó
Từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn một câu chuyện, nghe thoáng qua
Đợt 2: tháng 7-2040:
giáo dài
thì chả có gì hay, nhưng nghe rồi
VN là quốc gia thuộc trị
Từng đuổi bọn ngươi bằng thanh nghĩ một chút thì mới thấy cái thê
Đợt 3: tháng 7-2060: kiếm bạc
thảm của thời sau 1975, thời CSVN
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cai trị. Chuyện kể về các thày giáo
dạy học ở nhà trường, các thày được
trả lương bằng khẩu phần gạo. Bữa
đó có một ông giáo đến lãnh gạo,
ông nói với cô cán bộ đang xúc gạo
cho ông:

đầu tiên nghe cụ B.95 nói tiếng Anh.
Thấy mọi người có vẻ thích chuyện
học tiếng Anh, cụ được hứng kể
tiếp chuyện con heo và đưa cháu
bé. Rằng bữa đó không biết làm sao
mà con chó nó rượt con bé. Con bé
Cán bộ ơi, cán bộ vui vừa chạy vừa kêu ‘heo, heo’. Nghe
lòng để riêng hột cỏ và cát sạn ra nó kêu vậy lão liền bảo: Đó là con
một bên, xin đừng trộn vào gạo, vì chó chứ không phải con heo. Con
chị nó cười rồi bảo lão: Em cháu nó
lâu nay tôi lựa cả ngày mệt qúa.
nói tiếng Anh ‘help help’ là cầu cứu
Vì câu này, ông giáo Miền Nam mọi người giúp nó, chứ không phải
bị mang ra hội đồng kỷ luật vì dám nó kêu tên con heo!
nói xấu chế độ.
Các bạn đã thấy cụ già B.95
Cũng ông giáo này một hôm đi hôm nay vui chưa. Không ngờ cụ
xe đạp ở Saigon đụng phải một ông già lây cái bệnh tếu của bọn chúng
cán bộ vừa từ Hà Nội vào Nam. tôi từ lúc nào.
Ông cán bộ quắc mắt la: Mắt anh
Ông ODP là người cười to tiếng
để đâu mà sao không tránh cán bộ?
và
lâu
nhất bữa nay. Rồi ông góp ý:
Ông giáo này có máu tếu bèn thưa:
Xin lỗi cán bộ, chúng tôi đã hết sức Lúc nãy Cụ B.95 bảo khi nghe các
tránh mà không nổi, chúng tôi tránh chuyện về VC thì nhức đầu khó chịu,
từ năm 1954 dến 1975, mà vẫn tôi xin mách một phương pháp chữa
bệnh này. Là mỗi khi bị nhức đầu,
không kịp.
thần kinh căng thẳng, thì bạn hãy
Cụ B.95 lên tiếng xin làng thôi mở đài xem chương trình văn nghệ
nói về đề tài VC kẻo đêm nay cụ của André Rieu. Bạn mở YouTube
mất ngủ. Rồi chính cụ làm gương về hay Google là có liền. Các bạn biết
việc chuyển đề tài. Cụ lên tiếng ca anh chàng nhạc sĩ đẹp trai người Hà
ngợi Cụ Chánh nói tiếng Anh nghe Lan này chứ. Anh ta đã 63 tuổi mà
ngon lành qúa, lúc cụ cám ơn Cha vẫn tràn đầy sức sống và tài ba. Anh
Paolo và giáo xứ ở nhà thờ: Chả bù ta vừa kéo đàn vĩ cầm, vừa điều
cho tôi. Tôi sang đây từ năm 1995 khiển dàn nhạc. Anh mang ban nhạc
mà cho tới giờ tôi nghe tiếng Anh đi vòng quanh thế giới. Các xuất
vẫn như vịt nghe sấm. Rồi cụ kể hát của anh bao giờ cũng đầy nghẹt
chuyện cụ học tiếng Anh năm xưa: người và ai cũng đắm chìm trong
- Tôi đâu có đến trường. Mấy một bầu không khí hòa bình hạnh
đứa cháu chúng nó dậy tôi ở nhà. phúc, ai cũng vui vẻ, tươi cười, vừa
Lão học trước quên sau. Tên 7 ngày vỗ tay, vừa lắc lư, vừa hát theo. Anh
trong tuần, học mãi mới thuộc, nghe André vừa chơi đàn, vừa điều khiển
lão nói mà lũ cháu bò ra cười. Lão ban nhạc hàng trăm người, lại kiêm
đọc thế này: Mâm đây (Monday), luôn việc giới thiệu chương trình.
Tiêu đây (Tuesday), Quét đây Anh nói được rất nhiều thứ tiếng,
(Wednesday), Thớt đây (Thursday), và nói rất có duyên, rất trang trọng,
Phay đây (Friday), Xả tiêu đây lịch sự, thân ái. Hội trường ở đây
thường là những công viên lớn. Một
(Saturday), Xương đây (Sunday).
xuất hát của André Rieu thường dài
Cả làng ầm lên tiếng cười vì lần 3 giờ. Bạn có mệt mỏi và nhức dầu
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cách mấy, xem xong chương trình,
cam đoan bạn sẽ hết bệnh.
Cô Tôn Nữ ngồi bên Chị Ba
Biên Hòa lên tiếng hỏi: Nhưng tôi
không giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp
thì làm sao mà thưởng thức chương
trình được? Ông ODP đáp ngay: Cô
lầm lớn rồi, âm nhạc là một ngôn
ngữ quốc tế. Tiếng cười và âm nhạc
là hai ngôn ngữ không cần ai thông
dịch cả. Nghe là hiểu liền.
Cụ Chánh góp thêm ý: bác nói
tới tiếng cười làm lão nhớ Đức Đạt
Lai Lat Ma. Ông là bậc đại thánh,
thần tượng của lão. Nét mặt ông bao
giờ cũng tươi và luôn có nụ cười. Tết
năm ngoái một người bạn phương
xa gửi cho lão một tấm thiệp, trên
tấm thiểp này không in lời chúc tết
mà in lời Ngài Đạt Lai Lạt Ma, lời
như sau:
… Thế giới ngày nay chỉ chú
trọng tới việc phát triển trí khôn mà
quên phát triển trái tim. Chúng ta
hãy phát triển trái tim, phát triển
tấm lòng yêu thương. Hãy yêu và
thương nhữngng người nghèo khổ
và bệnh tật, hãy yêu và đem bình an
tới cho mọi người…
Lời của Ngài sao giống lời Kinh
Hòa Bình của Thánh Phanxicô mà
người Công Giáo hay đọc và hát
trong nhà thờ. Lời kinh đầy ắp tình
người. Nhạc sĩ Kim Long đã phổ
nhạc bài kinh này hay hết sức. Nhạc
và lời có thần. Mai này Ngài Lạt Ma
mà viên tịch thì chắc chắn ngài sẽ
lên níết bàn rồi sang thiên đàng ngồi
bên Thánh Phan Xi Cô.
Các cụ có biết bài ca ‘Kinh Hòa
Bình’ này không cơ? ◙
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Blogger Điếu Cày -

Nguyễn Văn Hải

bị trục xuất khỏi
Việt Nam
CTV Danlambao -

B

logger Điếu Cày Nguyễn
Văn Hải, một trong những
tù nhân lương tâm nổi tiếng vừa bị
nhà cầm quyền cộng sản trục xuất ra
khỏi Việt Nam cách đây vài tiếng.
Nguồn tin thân cận gửi đến
Danlambao khẳng định, tối ngày
21/10/2014, lực lượng công an đã áp
giải Điếu Cày từ trại giam số 6 Nghệ
An ra sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau
đó trục xuất anh ra khỏi Việt Nam.
Gia đình Điếu Cày ở Sài Gòn không
nhận được bất kỳ thông báo gì từ
phía nhà cầm quyền và không biết

Ảnh FB Anh Chí
SOÁ 156 THAÙNG 11-2014

họ sẽ đưa anh đi đâu.
Một số bạn ở Hà Nội đã ra sân
bay Nội Bài để kiểm chứng và theo
FB Anh Chí thì an ninh đã đưa anh
Điếu Cày qua cổng số 7 để lên
chuyến bay đi Hong Kong và lúc 19
giờ tối cùng ngày.

chính phủ Hoa Kỳ và nhà nước Việt
Nam trong đàm phán TPP. Phía nhà
nước Việt Nam đã yêu cầu anh nhận
tội, xin khoan hồng và làm đơn xin
ra tù trước thời hạn nhưng anh Điếu
Cày đã từ chối vì anh cương quyết
với lập trường của anh là anh không
có tội.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một
Có mặt tại sân bay là bà Tham
trong những sáng lập viên của Câu
tán chính trị của ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà
Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Vì những
Nội - Jenifer Neidhart de Ortiz.
hoạt động cho tự do báo chí và bảo
Theo tin của Nguyễn Trí Dũng - vệ chủ quyền, anh đã bị nhà nước kết
con trai của Điếu Cày - cho biết thì án 30 tháng tù giam vì “tội trốn thuế”
trước đó có một người nước ngoài vào năm 2008. Sau khi anh mãn hạn
dùng số lạ nhắn bằng tiếng Anh rằng tù, nhà nước Việt Nam đã chà đạp
họ đang đón ông Hải đi, đang chờ để lên luật pháp, gia hạn việc giam giữ
gặp nhưng phía VN chưa đưa ông anh và sau đó, vào năm 2012, kết án
Hải ra và bảo người nhà chờ tin anh 12 năm tù vì tội “tuyên truyền
tức. Sau đó người nhà nhận được chống đối chế độ”.
tin nhắn là ông Hải đã an toàn và
Vào năm 2009 tổ chức Human
máy bay đã cất cánh.
Rights Watch đã trao anh giải thưởng
Người nhà của anh Điếu Cày Hellman-Hammett dành cho các
đã phải kết hợp nguồn tin nhắn ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp
trên cùng nguồn tin của người thân chính trị. Anh cũng từng nhận lãnh
quen khai thác được ở sân bay, và giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế
xác nhận là có an ninh rất đông áp 2013 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả và
tải Điếu Cày vào máy bay Dragon từng được đích thân Tổng thống Mỹ
Airline. An ninh đã cố gắng giữ đến Barack Obama vinh danh trong ngày
phút cuối để anh Điếu Cày không Tự do Báo chí Thế giới 2012 khi
thể liên lạc được với gia đình.
nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì
Việc trả tự do cho anh Điếu đấu tranh cho dân chủ nhân quyền.
Cày nằm trong những mặc cả giữa Trong suốt thời gian anh bị giam
cầm đã có những nỗ lực vận động
◄ Điếu Cày và các thành viên
tự do không ngừng nghĩ cho anh từ
CLBNBTD phản đối Tàu cộng xâm
phía người Việt Nam cũng như các
lược nhân vụ rước đuốc Thế vận hội
cơ quan quốc tế Nhân quyền. ◙
của Bắc Kinh tại Sài Gòn
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Phỏng vấn bà vợ
blogger Điếu Cày
vào lúc 9:30 tối 21/10

G

ia đình một blogger nổi
tiếng ở Việt Nam vừa
được một nguồn tin đáng tin cậy
thông báo thân nhân của họ tối nay
đã được đưa thẳng từ nhà giam ra
sân bay Nội Bài trong một động
thái có phần chắc là trục xuất ngay
sau khi phóng thích trước thời hạn.
Trong cuộc trao đổi với Trà
Mi VOA Việt ngữ lúc 9:30 tối
nay (21/10), vợ blogger Điếu Cày
(Nguyễn Văn Hải), cho biết chồng
chị ‘bị ép ra đi trong một bối cảnh
bí mật, vội vàng, gia đình không
hề được thông báo trước’ sau 6
năm rưỡi thi hành bản án 12 năm
tù về tội danh ‘tuyên truyền chống
nhà nước’, một bản án bị quốc tế
và giới bảo vệ nhân quyền tố cáo
là nhằm trả đũa các hoạt động
của ngòi bút cổ xúy dân chủ-nhân
quyền và phản đối Trung Quốc
xâm lấn Biển Đông.
Bà Dương Thị Tân: Thông
tin gia đình chúng tôi nhận được
rất hạn chế. Một nguồn tin độc lập
rất đáng tin cậy, một người có uy
tín nhắn cho biết ông Hải đang
trên đường ra sân bay Nội Bài.
Một tiếng sau đó, cũng người đó
nhắn lại rằng ông Hải đã ngồi trên
máy bay và máy bay chuẩn bị cất
cánh.

đình nhận được lúc mấy giờ hôm
nay?
Bà Dương Thị Tân: Gần 7
giờ tối.
VOA: Đã 2 tiếng rưỡi kể từ khi
có thông tin đó. Gia đình có liên
lạc với chính quyền để xác nhận
thông tin này?
Bà Dương Thị Tân: Có liên
lạc với những nguồn tin mà mình
có thể tham khảo được thì hầu
như là không ai trả lời gì cả. Tôi
cũng thông báo cho một số anh
em ngoài Hà Nội, họ cũng tích
cực đi xác minh thông tin và một
số bạn đã chụp được hình ảnh của
đại diện bên Đại sứ Hoa Kỳ đang
làm thủ tục ở sân bay. Nguồn tin
thì rất đáng tin cậy rồi, thế nhưng
tôi cũng không được vui khi ông
Hải bị ép ra đi trong một bối cảnh
rất bí mật, vội vàng, và gia đình
không hề được biết, không được
thông báo trước, cũng không được
những người đại diện của Đại sứ
quán Mỹ hay nhà cầm quyền Việt
Nam thông báo.

VOA: Trước nay gia đình chắc
cũng có giữ liên lạc với Tòa lãnh
sự hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ. Gia
đình có thử liên lạc với họ để hỏi
thăm thông tin?
Bà Dương Thị Tân: Họ cũng
rất thận trọng. Sự thận trọng của
họ là đúng nhưng ở những lúc
chưa thể khẳng định thôi, chứ còn
đến những lúc như thế này rồi thì
đúng ra họ phải cho gia đình biết.
Nhưng họ cũng không cho biết,
mình cũng rất lấy làm buồn. Con
gái mình đã 6 năm rưỡi nay chưa
được nhìn thấy bố. Bây giờ họ đưa
đi thế này không biết bao giờ cháu
mới lại được nhìn thấy bố.
VOA: Lần cuối cùng gia đình
được thăm gặp blogger Điếu Cày
là cuối tháng 9?
Bà Dương Thị Tân: Đúng vào
ngày 28/9.
VOA: Tại cuộc gặp lần đó,
blogger Điếu Cày cũng đã cho biết
một số thông tin liên quan dù chưa
chắc chắn. Hôm nay, khi nhận
được tin này, cảm giác của chị thế
nào?
Bà Dương Thị Tân: Mình
chuẩn bị tâm lý là họ phải thả ông
Hải, chứ mình không nghĩ là một
sự ra đi vội vàng, bí mật thế này.
Mình cũng không lường đến đâu.
Cách ra đi thế này chưa từng có.
Hoa Kỳ có thể đã mang rất nhiều
người đi rồi. Thế nhưng, chưa bao
giờ có trường hợp nào như thế này
cả.

VOA: Mức độ chính xác của
thông tin này cho tới giờ phút này,
theo chị đánh giá, bao nhiêu phần
trăm có thể tin chắc mọi chuyện đã
diễn ra như vậy?

VOA: Vài trường hợp trước
đây khi phóng thích-trục xuất tù
nhân lương tâm ra khỏi nước có
người thân đi kèm. Việc này hoàn
toàn không xảy ra với thân nhân
Bà Dương Thị Tân: Mình có Điếu Cày, gia đình có cảm nghĩ
VOA: Thông tin đầu tiên gia
thế nào?
thể tin chắc việc này.
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Bà Dương Thị Tân: Mình rất
bàng hoàng. Ông Hải vừa trong
tù ra, 6 năm rưỡi với một người
tù đặc biệt như ông Hải không
hề được tiếp cận với bất cứ một
nguồn thông tin nào cả mà bây giờ
lại phải ra đi đến một nơi xa lạ, xa
xôi như thế không có người thân
nào đi cùng. Ở Mỹ, gia đình mình
không có thân nhân. Rất nhiều lo
lắng.

Nam nhìn chung chưa mấy được
Blogger Điếu Cày (Nguyễn
sáng sủa. Ý kiến riêng của chị, một Văn Hải), một trong những tên tuổi
người trong cuộc, thế nào?
hàng đầu trong danh sách những
Bà Dương Thị Tân:Tốt cho nhà hoạt động ôn hòa mà thế giới
cá nhân, nhưng không tốt cho thúc giục Hà Nội trả tự do.

phong trào chung. Thực tế mà
nói cách ngoại giao con tin, cách
mặc cả đổi chác bằng chính con
dân của mình thì trên thế giới này
không một quốc gia nào sử dụng
chiêu bài này cả. Họ làm tổn hại
VOA: Giữa hai trường hợp với đến quốc thể, một sự sỉ nhục quốc
blogger Điếu Cày: một là mãn hạn gia, khi mặc cả-đánh đổi những tù
tù 12 năm trở về với gia đình, hai nhân lương tâm lấy những thứ họ
là được can thiệp phóng thích sớm cần.
và trục xuất ra khỏi nước kiểu này.
VOA: Một lời chia sẻ góp ý,
Trong hai trường hợp đó, theo chị,
một tiếng nói từ thân nhân tù nhân
trường hợp nào tốt hơn cho blogger
lương tâm trong nước được chính
Điếu Cày?
phủ Hoa Kỳ can thiệp, chị sẽ nói gì
Bà Dương Thị Tân: Mỗi cách với chính phủ Mỹ?
đều có vấn đề của nó. Ông Hải mà
Bà Dương Thị Tân: Về mặt cá
ở hết hạn tù thì đương nhiên vị thế
nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt
của ông trong mắt bạn bè và giới
ông Hải gửi lời cảm ơn chính phủ
đấu tranh dân chủ rất tốt, như là
Hoa Kỳ. Nhưng với cách can thiệp
một tấm gương, một niềm khích lệ
của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như
cho anh chị em. Nhưng ngược lại,
họ cứ bật đèn xanh để cho chính
nó lại có những nguy hiểm rình
phủ Việt Nam làm những việc tương
rập. Như cô thấy, thời gian gần đây
tự trong tương lai. Con đường đấu
một số tù nhân được thả ra thường
tranh chắc còn gian nan nhiều lắm.
là đau ốm, bệnh tật, cũng có những
Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải
trường hợp ra tù không lâu thì
bằng những cách khác như giám
chết. Việc ra đi như hôm nay thì tốt
sát, chế tài và làm những việc khác
về vấn đề đỡ phải lo toan cho sinh
quyết liệt hơn chứ không phải là
mạng của ông trong tay họ. Nhưng
mang đi từng người, từng người
ngược lại thì có những lo âu.
một. Nhưng trước mắt, về khía
VOA: Có ý kiến cho rằng cạnh gia đình, tôi có lời tri ân đến
Hoa Kỳ can thiệp cho tù nhân chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ
lương tâm Việt Nam là điều rất một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, rất
tốt, nhưng cũng có người nói sự đau thương là thân nhân gia đình
can thiệp kiểu này không có tác tôi đi thoát khỏi những nơi chốn
dụng lâu dài, nhiều khi còn lợi bất như vậy. Nhưng về vấn đề chung
cập hại, ảnh hưởng đến hoàn cảnh thì thật sự cũng không mấy vui.
chung của phong trào dân chủ Việt
VOA: Cảm ơn chị rất nhiều vì
Nam khi ai đấu tranh đến một mức
thời gian dành cho cuộc trao đổi
nào đó thì cũng phải ra đi khiến
này.
con đường tương lai dân chủ Việt
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Ông là một trong những người
đi đầu trong các cuộc biểu tình
chống Trung Quốc đầu tiên tại Việt
Nam và cũng là một trong những
ngòi bút tiên phong trong phong
trào báo chí công dân, sáng lập ra
Câu lạc bộ Nhà báo Tự do trong
đất nước không có báo chí tư nhân
và thông tin-truyền thông bị kiểm
duyệt gắt gao.

Ông từng nhận Giải thưởng
Hellman-Hammett năm 2009 của
tổ chức Human Rights Watch dành
cho các ngòi bút can đảm bất chấp
đàn áp chính trị.
Ông từng đoạt Giải Tự do Báo
chí Quốc tế 2013 do Ủy ban Bảo
vệ Ký giả trao tặng.
Ông cũng từng được đích thân
Tổng thống Mỹ Barack Obama
vinh danh trong ngày Tự do Báo
chí Thế giới 2012 khi nhắc tới
những ngòi bút bị tù đày vì đấu
tranh cho dân chủ-nhân quyền.
Trường hợp của ông được cộng
đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và
các bản án Việt Nam đã tuyên phạt
ông lần lượt từ 2, 5 năm tù về tội
trốn thuế cho tới 12 năm tù về vi
phạm điều 88 Bộ luật Hình sự bị
thế giới xem là bằng chứng của sự
vi phạm trầm trọng các quyền căn
bản của công dân.
Người được Ân xá Quốc tế gọi
là tù nhân lương tâm từng tuyệt
thực 33 ngày hồi năm ngoái để
phản đối những sai trái, bất công
trong trại giam. ◙
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ĐIẾU CÀY
NGUYỄN VĂN HẢI

Đã Đến Nước Mỹ An Toàn

B

logger Điếu Cày Nguyễn trục xuất, giao nộp cho
Văn Hải đã đến Hoa Kỳ nhà nước khác”.

Hình ảnh bà con cộng đồng
Nam Cali đang có mặt ở sân bay
Los Angeles để đón anh Điếu Cày.
Dù phải chờ tới 10h tối (giờ địa
phương) ngày 21-10-2014 chuyến
bay của Anh Điếu Cày mới đáp
xuống, tức khoảng 1 tiếng sau đó
và nhanh nhất cũng phải mất ít
nhất 1-2 tiếng sau nữa khi máy bay
đáp xuống mới làm thủ tục xong,
nhưng bà con đã đứng chờ tại sảnh
đón ở Sân bay.

Việc blogger Điếu
Cày (Nguyễn Văn Hải)
bị trục xuất ra khỏi Việt
Nam cho thấy nhà nước
Việt Nam đang chà đạp
trắng trợn lên bản Hiến
Pháp do chính mình ban
hành.
FB Cùi Các
Lời nhắn của anh
Điếu Cày gửi các bạn tù
chính trị ở Việt Nam:

Anh Điếu Cày đã phát biểu
“Gửi đến những
trước báo chí và cộng đồng tại phi
anh
em còn đang nằm
trường Los Angeles:
trong nhà tù CS, anh
“Tôi qua đây là để đấu tranh em hãy tin tưởng rằng,
và tôi sẽ đấu tranh cho sự trở về anh em không đơn độc.
của tôi, và không chỉ tôi mà tất cả Ở bên ngoài vẫn có các
chúng ta ở đây”.
chính phủ, các tổ chức,
"Tôi không biết tại sao chính các bạn bè quốc tế vẫn
phủ VN muốn trục xuất tôi. Tất luôn luôn quan tâm,
cả những gì tôi làm đều chỉ vì lợi ủng hộ và bảo vệ anh
ích của đất nước và người dân em, cho nên anh em
Việt Nam và vì sự toàn vẹn chủ trong tù ở Việt Nam hãy
mạnh mẽ lên...”◙
quyền của đất nước”.
Tin: Facebooker Ly TriAnh.
Photo: Toai Nguyen
Tễu Blog tổng hợp từ
Theo khoản 2 Điều 17, Hiến facebook
Pháp Việt Nam 2013 đã quy định:
“Công dân Việt Nam không thể bị
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hính quyền Hong Kong
vừa bày tỏ hy vọng có
thêm các cuộc đối thoại với những
lãnh đạo phong trào biểu tình đòi
cải cách bầu cử, sau khi lần đàm
phán đầu tiên giữa hai phe kết thúc
với kết quả “mang tính xây dựng”.

Không có đột phá trong
đối thoại ở Hong Kong

Trưởng đặc khu hành chính
chấp nhận điều này này, tôi e là
Leung
Chun-ying chiều nay cho
chúng ta sẽ tiếp tục có quan điểm
biết ông sẵn sàng thiết lập một ủy
khác nhau”, bà nói.
ban dân chủ hơn để kiểm duyệt
Alex Chow, thư ký Liên đoàn
ứng viên kế nhiệm ông. Đề nghị
Sinh viên Hong Kong (HKFS),
“Đối thoại ngày hôm nay hy
cho rằng đường
vọng sẽ là lần đầu tiên của cuộc
lối phát triển
đàm phán nhiều vòng”, AFP dẫn
của
chính
lời Chánh Văn phòng Carrie Lam
quyền hiện tại
Cheng Yuet-ngor phát biểu trước
là “không dân
báo giới sau khi kết thúc cuộc gặp
chủ, không công
dài hai giờ với các lãnh đạo sinh
bằng, không cởi
viên biểu tình.
mở và không
Bà Lam mô tả cuộc trao đổi phải một sự
“mang tính xây dựng”, đồng thời tiến bộ”. Chow
cho biết quan điểm của chính quyền mặc chiếc áo
Hong Kong là theo lập trường của thun màu đen
Trung Quốc, yêu cầu ứng viên có dòng chữ Đại diện chính quyền Hong Kong (phải) đàm phán với 5 lãnh
đạo biểu tình sinh viên hôm nay. Ảnh: AFP.
tham gia đợt bầu cử lãnh đạo đặc “Freedom now”
khu năm 2017 phải được một ủy (tự do ngay bây
ban thân Bắc Kinh kiểm duyệt.
giờ) cùng 4 người khác tham gia
này được xem là dấu hiệu đầu tiên
“Nếu các sinh viên không thể đàm phán với chính quyền.
của một khả năng đàm phán sắp
“Yêu cầu tới. Trong cuộc phỏng vấn cuối
của
người ngày hôm qua, ông Leung còn cho
dân
Hong rằng nếu chính quyền đáp ứng yêu
Kong trong cầu của những người biểu tình đòi
những phát dân chủ thì người nghèo sẽ chiếm
triển
tiếp ưu thế trong cuộc bầu cử lãnh đạo
theo của hiến mới.
pháp thành
Nhiều nút giao thông chính tại
phố rất đơn
Hong Kong đã bị tê liệt kể từ hôm
giản - chỉ
28/9 bởi phong trào biểu tình đòi
định dân sự.
bầu cử tự do. Sự kiện được xem là
Chúng
tôi
thách thức lớn nhất với Bắc Kinh
không muốn
từ sau khi Trung Quốc tiếp nhận
các ứng viên
lại nhượng địa từ Anh này vào năm
được chọn
Người biểu tình theo dõi cuộc đối thoại giữa chính quyền với lãnh
1997.◙
đạo sinh viên được trực tiếp trên màn hình lớn ở quận Admiralty. sẵn”, Chow
nói.
Ảnh: AFP.
 Như Tâm

Hong Kong tố ‘thế lực nước
ngoài’ dính líu biểu tình / Hong
Kong nối lại đàm phán với người
biểu tình
•
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Lãnh đạo biểu tình Hồng Kông
phủ nhận cáo buộc

‘có liên kết với nước ngoài’
VRNs (21.10.2014)

H

ãng tin BBC cho biết,
những nhà hoạt động dân
chủ đã mạnh mẽ phủ nhận tuyên
bố của lãnh đạo Hồng Kông Lương
Chấn Anh cho rằng, “các thế lực
nước ngoài” có dính dáng đến các
cuộc biểu tình diễn ra trên lãnh thổ.
Alex Chow, một nhà hoạt động
sinh viên, cho biết đó là một bình
luận ”vô trách nhiệm” của vị lãnh
đạo, và rằng ông Lương đã không
đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để
củng cố cho tuyên bố của mình.
Các cuộc biểu tình đòi “tự do
bầu cử hoàn toàn” ở Hồng Kông
đã bước sang tuần thứ Ba. Những
người biểu tình tức giận trước
quyết định kiểm soát các ứng cử
viên tranh cử vào năm 2017 của
chính phủ Trung Quốc.

đài truyền hình
Hoàng Chi Phong hay Joshua Wong, thủ lĩnh phong trào
ATV địa phương,
Scholarism . Ảnh BBC
ông Lương cho
biết các cuộc biểu
ở Hồng Kông, những người quan
tình “không hoàn
toàn là một phong trào trong nước, tâm đến Hồng Kông, những người
và có sự dính dáng của các thế đã đứng lên và chống lại chế độ.”
lực nước ngoài” – tuy nhiên ông
Các quan chức Trung Hoa đại
từ chối cho biết chi tiết hoặc chỉ lục đã thường xuyên cảnh báo
ra nước nào mà ông nghĩ có liên chống lại “sự can thiệp của nước
quan.
ngoài” tại Hồng Kông, trong khi
Ông Chow, thuộc Liên đoàn truyền thông nhà nước Trung Quốc
Sinh viên Hồng Kông, cho biết: cáo buộc phương Tây “xúi giục”
“việc tuyên bố có những thế lực các cuộc biểu tình.
ngoại bang đang xâm nhập phong
trào, ngay trước khi các cuộc thảo
luận bắt đầu, là bằng chứng cho
thấy ông [Lương] đang hy vọng sẽ
đàn áp toàn bộ phong trào.”

Các nhà phân tích cho rằng,
Trung Quốc có thể dùng những lời
cáo buộc về sự can thiệp để ngăn
cản các chính phủ nước ngoài hỗ
trợ cho các cuộc biểu tình.

Jeffrey Hui, một người biểu tình
Ít nhất có 20 người được báo
nói với BBC: “Đây là một [phong cáo đã bị thương trong vụ ẩu đả
trào] hoàn toàn do các công dân, vào tối thứ Bảy, giữa người biểu
Trong một cuộc phỏng vấn với hoàn toàn bởi những người sống tình và cảnh sát ở Mong Kok. ◙

Người Phụ Nữ...

gì để được tha thứ dễ dàng như
vậy? Không thấy Thánh Gio-an
(tiếp theo trang 92)
nói chị làm gì cả. Chị chỉ đứng tủi
hay cách khác. Trong thâm tâm ai nhục giữa đám đông. Có lẽ chị đã
cũng run sợ khi nghĩ đến giờ chết, nhận ra thân phận tội lỗi của mình.
phải đến trước tòa Chúa phán xét. Có lẽ chị đã nhìn Chúa Giêsu với
Cho dù ta đã cố gắng hết sức mình ánh nhìn xin Ngài thương xót. Ta
nhưng với phận người yếu đuối và thật sự không biết chị có làm gì
khuynh chiều về lội lỗi, làm sao ta không. Một điều chắc chắn là chị
có thể đứng vững truớc tòa Thiên đã gặp được Chúa Giêsu và được
Chúa. Nhưng người phụ nữ đã làm Ngài tha thứ.
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Phúc cho những ai trong cuộc
đời này biết tìm gặp và yêu mến
Chúa Giêsu. Phúc cho những ai
biết khiêm tốn đặt niềm cậy trông
nơi Ngài. Họ cũng sẽ gặp được
Ngài và được Ngài ban ơn tha thứ.
Tâm hồn họ sẽ được tràn ngập
niềm vui ơn cứu độ. ◙
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Nobel Hòa Bình
2014
cho hai nhà tranh đấu
vì trẻ em
Cô Malala Yousafzai (phải), công dân Pakistan và ông
Kailash Satyarthi, người Ấn Ðộ, hai người được trao giải
Nobel Hòa Bình 2014. (Hình: AP/Photo)

OSLO, Na Uy (AP) -

C

ô Malala Yousafzai, công
dân Pakistan và ông
Kailash Satyarthi, người Ấn Ðộ,
đã được loan báo đoạt giải Nobel
Hòa Bình hôm Thứ Sáu vì đã có
nỗ lực tranh đấu cho quyền lợi trẻ
em, bất chấp các đe dọa tính mạng.

của mình.

sót sau mấy cuộc giải
phẫu tại Anh, Malala
đã bình phục và nay
đang đi học cũng như
tiếp tục cuộc tranh đấu

xướng đã giúp giải thoát hàng chục
ngàn nô lệ trẻ em cũng như đưa ra
một khuôn mẫu thành công cho sự
giáo dục và phục hồi đời sống của
các trẻ bị bắt làm nô lệ. Cá nhân ông
Satyarthi cũng từng mấy lần bị tấn
công đe dọa đến tính mạng.

Malala nghe tin khi đang ngồi
trong lớp tại trường nữ trung học
“Nô lệ trẻ em là tội ác chống lại
Edgbaston ở Birmingham, thành nhân loại. Nhân phẩm con người bị
phố thuộc miền Trung nước Anh mà đe dọa trong những trường hợp này.
nay em gọi là quê hương.
Hiện vẫn còn nhiều điều phải làm
Tuyên bố trong cuộc họp báo hôm nhưng tôi có thể thấy rằng tình trạng
thứ Sáu tại thư viện Birmingham, em nô lệ trẻ em sẽ chấm dứt trong thời
Sự chọn lựa của Ủy Ban Giải
Malala nói: “Phần thưởng này dành đại của tôi,” ông Satyarthi nói với
Nobel Hòa Bình đã khiến cô Malala,
cho những trẻ em không có được báo chí tại văn phòng của ông ở New
một học sinh 17 tuổi và cũng là nhà
tiếng nói, mà tiếng nói đó cần được Delhi.
tranh đấu cho quyền được đi học của
lắng nghe. Tôi nói thay cho họ và vì
“Nếu để có bất cứ trẻ nào là một
trẻ nhỏ, trở thành người đoạt giải
họ mà đứng lên.”
nô lệ ở bất cứ nơi nào trên thế giới,
Nobel trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.
Malala tiếp: “Họ có quyền được thảy đều là vết nhơ cho nhân phẩm,
Tin tức này khi được loan báo đã
có một nền giáo dục có phẩm chất. là sự xấu hổ cho mọi người.”
làm bùng ra sự hân hoan vui mừng
Họ có quyền không phải đau khổ
Cha của cô Malala, ông Ziauddin
trên đường phố thị trấn Mingora,
vì phải làm lao động trẻ con, không Yousufzai, cho hay việc con gái của
thủ phủ của vùng thung lũng Swat
phải đau khổ vì nạn buôn bán trẻ ông được trao giải Nobel Hòa Bình
tại Pakistan, nơi người dân chia sẻ
em. Họ có quyền sống một cuộc đời sẽ giúp thăng tiến quyền được đi học
với nhau các tin tức mới nhất về cô
hạnh phúc.”
của trẻ em gái ở khắp nơi trên thế
Malala và phân phát kẹo bánh để
Người cùng chia giải thưởng giới.
cùng nhau ăn mừng.
Nobel Hòa Bình năm 2014 với
Bộ trưởng Nội Vụ Pakistan,
Tại trường Khusal trong thị
Malala là ông Kailash Satyarthi, 60 ông Chaudhry Nisar Ali Khan, chúc
trấn, do cha của cô Malala làm chủ,
tuổi, người từ lâu nay vẫn đi đầu mừng cả nước cũng như cô Malala
học sinh reo hò nhảy múa khi nghe
trong phong trào toàn thế giới nhằm và gia đình.
tin này.
chấm dứt tình trạng nô lệ và bóc lột
“Ðây là sự hãnh diện cho cả quốc
Khi còn là một học sinh nơi này, sức lao động trẻ em.
gia Pakistan,” ông nói.
Malala bị một tay súng Taliban bắn
Ông Satyarthi bỏ việc làm kỹ sư
Cô Malala và ông Satyarthi sẽ
vào đầu hai năm trước đây vì cô đòi
điện của mình vào năm 1980 để có chia nhau số tiền $1.1 triệu của giải
hỏi là trẻ em, gái cũng như trai, đều
toàn thời gian tranh đấu cho trẻ em. thưởng này. (V.Giang)◙
phải có quyền được đi học. Sống
Phong trào quần chúng do ông khởi
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Sách Mới! Sách Mới!
Quí vị Không Thể Không Đọc sách

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Tái bản lần thứ ba tại Hoa Kỳ, sách dầy 410 trang.

Sách ghi lại 37 trường hợp tìm vào Đạo Chúa của
• Mọi thành phần xã hội Việt Nam từ vua tới dân,
• Không phân biệt tuổi tác từ già tới trẻ
• Học giả, Trí thức, Thi nhân v.v…
Giới thiệu cho nhiều người đọc

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

là thực thi sứ vụ loan báo TIN MỪNG đến tận cùng thế giới!
“Thời đại cần Chứng Nhân hơn Thầy dậy”: Hoàng Đức Oanh, GM Kontum
Sách giá 15 Mỹ kim.
Bưu phí (Priority) tại Mỹ 5MK; Ngoài Hoa Kỳ 15MK
Liên lạc:
•
•
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NS. Diễn Đàn Giáo Dân: 14916 Dillow St., Westminster, CA 92683 hoặc
Tác giả Nguyễn Đức Tuyên, 19 Beech Dr.; Aliso Viejo, CA 92656; (949) 362-4184
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Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho
Việt Nam 2006
Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/
Email: vanphong8406@gmail.com

THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH
+ Căn cứ trên “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006”, được công bố ngày 8 tháng 4 năm
2006 (gọi tắt là “Tuyên ngôn 8406”) (1).
+ Căn cứ trên văn kiện “Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam” ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Khối
8406 (2).
+ Căn cứ trên “Cương lĩnh của Khối 8406” ngày 8 tháng 10 năm 2006 (3).
+ Căn cứ vào nhu cầu phát triển Khối 8406 tại quốc nội và đáp ứng tình hình mới của cuộc đấu
tranh tại Việt Nam;

Ban Điều hành Khối 8406
THÔNG BÁO:
1- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thường trú Hải Phòng, thành viên ban điều hành Khối 8406,
đã bị nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp bỏ tù năm 2008 nên phải tạm ngưng việc điều hành Khối.
2- Giữa chốn lao tù Cộng sản, nhà văn vẫn giữ khí tiết bất khuất mặc cho bao đòn thù hèn hạ của công
an cai tù, vẫn nuôi ý chí tiếp tục con đường tranh đấu cho tự do dân chủ, nên ngay khi vừa ra tù (11-092014), nhà văn đã bày tỏ tâm nguyện ấy và muốn thực hiện nó trong tinh thần và đường lối của Khối 8406.
3- Do đó, chúng tôi nhiệt liệt đón mừng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại tham gia sinh
hoạt trong ban điều hành Khối 8406, đồng thời tin tưởng rằng với kinh nghiệm trong chốn
lao tù, nhà văn sẽ có những đóng góp hữu hiệu hơn nữa vào đại cuộc đấu tranh của Dân tộc.
Làm tại Việt Nam ngày 17/10/2014
Ban Điều hành Khối 8406
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.
2- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.
3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ.
4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston– Hoa Kỳ.
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PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa nhận được tin:

Bà Quả Phụ Bùi Thái,

Khuê Danh Têrêsa NGUYỄN THỊ Y
là Nhạc Mẫu của anh TRẦN GIA PHONG
vừa được Thiên Chúa gọi về cùng Người hôm 30 tháng 9 năm
2014 tại Irvine, California, Hoa Kỳ sau 84 năm tại thế
Trên cương vị con người, chúng tôi xin chia sẻ sự mất mát lớn
lao này với Anh Chị Trần Gia Phong cùng toàn thể tang quyến
Trong niềm tin vào lòng thương xót vô biên của Đấng Cứu
Thế Phục Sinh, chúng tôi thành khẩn cầu xin Thiên Chúa –qua
lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria La Vang và Thánh Bổn
Mạng Têrêsa-, sớm đưa Linh hồn Cụ Bà về hưởng Phúc Trường
Sinh trên Thiên Đàng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân
& Liên Nhóm Gioan Tiền Hô
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SINH VIÊN HỒNG KÔNG
LEO THANG TRANH ĐẤU
Lãnh đạo sinh viên
Joshua Wong bị bắt
(Tin mới nhất từ Reuters)

C

uối ngày Thứ Sáu 24-10-2014, hơn 100 sinh viên
ủng hộ dân chủ đã tấn công trụ sở chính quyền
Hồng Kông và xô xát với cảnh sát. Cảnh sát đã dùng bình
xịt hơi cay vào những sinh viên biểu tình muốn vượt qua
rào cản và hàng rào cao xung quanh khu nhà chính phủ.
Lãnh đạo sinh viên Joshua Wong đã gào thét, đấm đá,
tuôn máu trên tay khi bị cảnh sát lôi kéo đi giữa những
thanh niên sinh viên khác hát to, hô vang và giành giật
cứu anh.
Trước khi bị bắt đi, Wong, người thanh niên gầy ốm
17 tuổi đã nói với đám đông ủng hộ anh: “Tương lai của
Hồng Kông thuộc về các bạn”
“Tôi muốn nói với CY Leung và Tập Cận Bình rằng
sứ mạng chiến đấu cho cuộc bầu cử sẽ không chỉ từ giới
trẻ, mà đó là trách nhiệm của tất cả mọi người”, anh hét
lên khi nhắn gửi thông điệp đến nhà lãnh đạo Trung Quốc
và Hồng Kông.
“Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải
truyền lại cho thế hệ sau. Đây là trách nhiệm của chính
thế hệ chúng tôi”
Khoảng 100 người biểu tình khoác tay khóa vào nhau
khi cảnh sát vây quanh bằng khiên chắn kim loại, một số
hô vang “bất tuân dân sự”.
Vào sáng ngày thứ Bảy, khoảng một ngàn sinh viên
vẫn ở bên ngoài khu trụ sở chính phủ.◙
Nguồn fb: Lê Quốc Tuấn
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Húy Nhật Năm Thứ Hai
CỐ THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN

T

hi sĩ, nhà đấu tranh Nguyễn
Chí Thiện đã ra đi được 2
năm, tính từ 2-10-2012. Nhân dịp này,
các thân hữu đã tổ chức những cuộc
cầu nguyện và tưởng nhớ nhà thơ.
Ngày Thứ Bảy 4-10-2014, một
thánh lễ cầu cho linh hồn Thomas
More Nguyễn Chí Thiện đã được
cử hành vào lúc 2 giờ chiều tại Đền
Thánh Tử Đạo, Trung Tâm Công
Giáo Việt Nam, giáo phận Orange.
Cha Vũ Đức Minh đã chủ sự thánh
lễ và giảng thuyết. Những người
tham dự đã đồng tâm dâng lời cầu
nguyện cho linh hồn Thomas More
sớm được hưởng niềm hạnh phúc
trường sinh bên Chúa sau một cuộc
đời tranh đấu gian truân cho công lý,
cho đất nước và quyền sống của anh
em đồng bào.
Ngày hôm sau, Chúa Nhật 5-10,
lúc 10 giờ sáng, một cuộc tọa đàm
tưởng nhớ nhà thơ đã được tổ chức
tại tòa báo Nguyệt san Diễn Đàn
Giáo Dân. Mở đầu, Bác sĩ Trần Văn
Cảo, Chủ nhiệm Diễn Đàn Giáo
Dân, đã nói về ý nghiã buổi hội họp
và giới thiệu những người được mời
phát biểu chính trong cuộc tọa đàm.
Ông Mặc Giao, Chủ bút DĐGD
đã nói về những kỷ niệm gặp gỡ và
làm việc với nhà thơ Nguyễn Chí
Thiện tại Canada và Hoa Kỳ. Ông
cho rằng Nguyễn Chí Thiện đã để lại
cho chúng ta một di sản về lòng yêu
nước, yêu đồng bào, yêu tự do, trung
thành với anh em và kiên trì tranh
đấu cho những lý tưởng mình theo
đuổi đến hơi thở cuối cùng.
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Sau đó, BS Nguyễn Văn Quát,
GS Đỗ Anh Tài đọc một số bài thơ
của Nguyễn Chí Thiện để cử tọa cùng
chia sẻ nỗi lòng của tác giả đã khuất.

Một số bạn tham dự đã phát biểu
về những kỷ niệm với Nguyễn Chí
Kỹ sư Đỗ Như Điện nói về Thiện và những chi tiết để vẽ lại
"Nguyễn Chí Thiện và cuộc đấu chân dung của Nguyễn Chí Thiện
tranh cho quyền của con người". Ông một cách chính xác hơn.
đã dùng những vần thơ mang nặng
Buổi tọa đàm đã chấm dứt lúc 12
tâm sự và tranh đấu tính của Nguyễn
giờ. Anh Phạm Đình Khuông, người
Chí Thiện để chứng minh cho những
điều khiển chương trình, đã hoàn
nhận định của mình. Trong phần kết
thành bổn phận một cách khéo léo,
luận, Ông Đỗ Như Điện nói: "Chúng
giữ đúng giờ khai mạc và bế mạc.
tôi nghĩ rằng thơ của NCT chính là
Trước khi chia tay, mọi người
một bản cáo trạng như lời Luật sư
Trần Thanh Hiệp đã viết, bản cáo dùng bữa trưa nhẹ và hàn huyên về
trạng ấy cần phải được đọc cho toàn người qúa cố.◙
dân nghe và phải công
bố trước tòa án lương
tâm của cả nhân loại
nữa. Đó cũng chính là
công việc có ý nghiã
chúng ta đang theo đuổi
trong dịp lễ giỗ hai năm
của ông".
Nhà văn Trần
Phong Vũ trình bày nỗi
đau khổ của Nguyễn
Chí Thiện trước những
vu khống, nhục mạ của
một số người và vài tờ
báo ở hải ngoại. Ông đã
tìm tòi và phanh phui
ra những bài viết dựa
vào những tài liệu ma,
không hề hiện diện, để
vu khống Nguyễn Chí
Thiện. Những đau khổ
của 27 năm tù ngục ở
quê nhà cộng thêm nỗi
buồn bị vu khống ở
hải ngoại đã góp phần
hủy hoại thân xác của
Nguyễn Chí Thiện rất
nhiều.
113

Mạn Đàm Giữa NVL...
(tiếp theo trang 57)

vai trò của cụ là Đổng lý văn phòng
phủ Tổng thống, cụ cũng có thể biết
được tường tận vụ khủng hoảng
Phật giáo. Nhà cụ lại ở ngay cạnh
chùa Xá Lợi nên cũng thấy cuộc
tấn công chùa. Đây là những câu tôi
hỏi cụ: “Có đàn áp Phật giáo hay
không?” “Không có đàn áp Phật
giáo. Chính phủ giúp xây chùa Xá
Lợi và nhiều chùa khác.” Ông Diệm
vốn biết nhược điểm của mình là
người Thiên Chúa, ông cố giữ quân
bình. “Ai ra lệnh tấn công chùa?”
“Lúc đó ra lệnh miệng thôi à. Tấn
công chùa là Cảnh sát, không phải
quân đội. Tôi ở ngay bên, các chùa
cũng để loa rầm rộ lắm. Nghe họ
hô những khẩu hiệu ghê lắm. Xem
thường chính phủ lắm”. “Có vài
tướng đề nghị đánh chùa?” “Chắc
là các tướng như tướng Đính có ý
kiến đánh vào các chùa. Tôi thấy
khi có vụ Phật giáo rồi, cụ Diệm
buồn. Tôi đoán thấy ông hơi chán
nản. Phật giáo làm quá rồi, ổng
không muốn làm việc nữa. Một số
công việc tôi trình lên. Ổng nói đưa
cho ông Nhu. Tôi không thấy ông
Nhu có tham vọng thay ông Diệm.
Không thấy gì.”

cấp trên thì đương nhiên hiểu biết
rộng hơn cấp thừa hành dưới, hoặc
là chẳng hạn bị ảnh hưởng của
Tổng giám mục Ngô Đình Thục là
người vẫn muốn làm sao tôn giáo
mình phát triển, nên tìm phương
thức.. Có thể người dưới làm những
cái nó sinh ra chuyện không tốt. Tôi
tin tưởng là cấp trên không đến nỗi
nào.

chống Cộng từ Bắc.
- Thầy nghĩ sao về thầy Trí
Quang? Người ta nói thầy Trí
Quang thiên Cộng?
- Tôi không được gặp thầy Trí
Quang nhiều. Ngài ở ngoài Trung.
ChỈ nói thẳng thắn cái cao vọng của
cụ ấy nặng hơn, chứ còn Cộng Sản
thì không biết sao cả.

VP: Cần nói thêm là ngoài một
- Hồi đó sự phát triển Phật giáo
nói chung, mà điển hình là sự phát số viên chức chính phủ làm bậy để
triển các chùa chiền, có gì trở ngại lấy điểm, còn một số cha di cư lợi
dụng tên tuổi ông Diệm để trục lợi.
không?
NVL: Có thể ông cho biết một
- Thực ra không có gì trở ngại.
Nó chỉ có vấn đề trong sự bình vài trường hợp cụ thể.
thường chỗ nào làm chùa mà xin
VP: Thì như ông Cha Khai, đi
phép thì được xét thôi. Chung đâu cũng lấy danh nghĩa người của
chung không có gì cả.
Tổng Thống. Ông Diệm đã gọi vào
và từ đấy, ông không còn được héo
- Không bị trở ngại?
lánh đến dinh Độc Lập như trước
- Chỗ nào thì tôi không biết chứ
nữa.
trong Sàigòn thì tôi không thấy.Tôi
NVL: Còn một người nữa không
thực sự không thấy.
thể không nói đến. Bà Ngô Đình
- Hôm cảnh sát tấn công chùa,
Nhu. Nếu Thượng Tọa Trí Quang
Thầy đang ở đâu?
có thể làm rung chuyển nước Mỹ
- Tôi đang ở chùa Xá Lợi. Tôi thì Bà Nhu có thể làm lung lay chế
cũng bị bắt, bị giam, nhưng không độ? Ông đồng ý chứ?
biết là giam ở đâu. Giam cho đến
VP: Đồng ý một nửa. Câu hỏi
ngày 2/11/1963 mới được về.
của ông có tính gài bẫy, trả lời cũng
- Thầy có bị hành hung không? chết, không trả lời cũng chết

Hòa Thượng Tâm Châu: Theo
- Đánh đập thì không có.
NVL: Tôi có cảm tưởng ông có
Ông Cao Xuân Vỹ: “Ông Tâm
vẻ
ghét,
khinh thường bà Nhu về
- Phong trào tranh đấu Phật
Châu không biết gì cả, vừa là nạn
những ngôn ngữ, cử chỉ xấc xược
nhân, vừa là anh hùng”. Tôi đã hỏi giáo có bị ảnh hưởng của Cộng Sản
của bà ấy. Mặt khác, tôi lại có cảm
không?
Hòa thượng Tâm Châu như sau:
tưởng ông biện hộ, bênh vực bà ấy.
Dạ
không.
Không
có.
Ở
miền
- Theo Hòa Thượng, Tổng
Chẳng hạn, trong sách ông cố tình
thống Diệm và ông Nhu có kỳ thị Trung thì tôi không biết, nhưng chứng minh rằng bà ấy không kinh
trong Nam thì tôi không thấy có tài, không tham nhũng, hối lộ? Điều
Phật giáo không?
vấn đề Cộng Sản. Về sau mới có đó có mâu thuẫn không?
- Thực ra đối với TT Diệm khi
chứ lúc ấy không có gì.
đó tôi có gặp thì biết, ngài là người
VP: Không có gì là mâu thuẫn
Riêng
thầy,
Cộng
sản
có
cho
nho học. Ngài có tinh thần dân
cả. Ghét là một chuyện. Ghét tính
người
liên
lạc
không?
chủ hơn. Còn vấn đề kỳ thị, thì tôi
nết, không ưa. Nhưng ông cho
không dám nói có hay không có.
- Tôi không bao giờ có, tôi phép tôi dùng lại chữ của ông đã
Chắc chắn thì tôi nói thẳng thắn ở
dùng, tôi phải CÔNG BẰNG với
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bà ấy. Theo tôi, bà là nạn nhân bị
VP: Trước đây, tôi
bôi nhọ một cách thô bỉ nhất thời đã không thể nào mường
ông Diệm.
tượng nổi ảnh hưởng tai hại
NVL: Xin cho vài tỉ dụ cụ thể. của những cuốn sách do họ
viết. Bởi vì, miền Nam có
VP: Nó hạ cấp đến chả muốn tự do viết, ngay cả bôi nhọ.
nói ra đây như ghế khoái lạc, phòng Người đọc tự mình phải
bà Nhu bốn phía lắp gương, ngủ với biết chọn lựa đọc và chọn
ông Diệm, giữa thanh thiên bạch thế đứng của mình.
nhật ngồi trên lòng ông Diệm, ỏn
Nhưng nay thì tôi đau
ẻn bá vai bá cổ.
xót nhìn nhận rằng, ảnh
NVL: Tôi nghĩ rằng, đối với hưởng đó xâm nhập vào tim
Bà Ngô Đình Nhu trong một cuộc tập bắn súng.
Hà nội khi họ bôi bẩn bà Nhu, nó óc, lục phủ ngũ tạng của một
không còn chỉ nhằm vào cá nhân số người một cách vô thức
phái đoàn sinh viên của ông được
bà Nhu và chế độ ấy nữa, nó vượt rồi. Chẳng hạn, sau biến cố 1/11/63, các sĩ quan hướng dẫn cho biết,
lên trên những bôi nhọ cá nhân. đợi đến năm 1964, chính quyền của muốn vào phòng bà Nhu bắt buộc
Nó trở thành chính sách, đường lối mấy ông Tướng đã mang trưng bầy đi qua phòng ông Diệm. Ở đây ám
của nhà cầm quyền Hà nội bấy giờ tại phòng Thông Tin Đô Thành một chỉ sự thông đồng giữa bà Nhu và
nhằm bôi xấu miền Nam.
chiếc ghế được mênh danh là Ghế ông Diệm. Trong phòng bà Nhu thì
Họ dùng những sách báo bôi Khoái Lạc, biểu tượng sự sạ đọa của chung quanh đều có lát gương bốn
bẩn chế độ miền Nam để tuyên chính quyền Ngô Đình Diệm. Mà phía và được giải thích công dụng
truyền chống lại miền Nam. Miền thực ra đó chỉ là cái ghế của thợ của chúng để làm gì? Một ám chỉ
Nam đã để sơ hở về điều này. Ở uốn tóc, có thể bấm cho lên xuống, rất vô giáo dục?
miền Nam thì Cộng Sản khuynh ngả ra, xoay qua xoay lại, mà bà
VP: Tôi nghĩ, một cái dinh của
đảo, thổi phồng bịa đặt để gây rối Nhu cho đem vào dinh Độc lập, vì một Tổng Thống không thể * lụi
loạn. Ở ngoài Bắc thì ngược lại bà không muốn ra ngoài làm tóc. xụi *, phòng nọ sát phòng kia như
bưng bít, ém nhẹm và xuyên tạc Không biết khi bà Nhu ngồi trên cái tâm * lụi xụi * của Nguyễn Đắc
ghế đó thì có cảm giác khoái lạc
miền Nam.
như có sóng trong bụng em không? Xuân được. Không biết dinh Gia
Điều đó cho thấy Cộng Sản chỉ Và cũng không biết rằng có ai đó, Long thế nào, cho dù nó bằng nửa
có thể tồn tại bằng sự che đậy, gian một phụ nữ, bất kể là ai đã ngồi thử dinh Độc Lập đi, tôi xin mạn phép
trá và lừa đảo.
để biết thực hư thế nào? Ghế khoái nói về sự bài trí trong dinh Độc
Lập để độc giả tiện so sánh. Theo
Đồng thời, nó cảnh báo chúng lạc thì có. Bà Nhu đã ngồi, đã khoái
cụ Quách Tòng Đức, dinh Độc Lập
ta phải cảnh giác một số những cây lạc. Chỉ rất tiếc sau đó đã không ai
có hai tầng, tầng dưới có hai phòng
viết ngoài nước, một số diễn đàn ngồi thử để minh chứng cho lời cáo
khánh tiết tráng lệ và có văn phòng
điện tử đang tuyên truyền cổ võ làm buộc bà Nhu là sự thật?
cố vấn Ngô Đình Nhu, văn phòng
tay sai cho Cộng Sản.
NVL: Nhưng điều chắc chắn là Bộ trưởng phủ tổng thống, văn
Tôi cũng xin được phép bạch nó thỏa mãn và đem lại sảng khoái phòng đổng lý, văn phòng Tổng thơ
hóa một vài tác giả mà ông vẫn cho hàng ngàn, hàng vạn người đọc ký phủ tổng thống và nhân viên.
muốn né tránh, không tiện hài tên cuốn sách Đệ Nhất phu nhân của Tầng trên chia ra ba phần: phần
họ ra. Đã đến cái thời điểm phải Hoàng Trọng Miên mà trong thư giữa là hai phòng khánh tiết lớn,
đưa tên họ ra rồi. Đó là những tác viện VN chỗ tôi ở cũng bày ra vài phía trái của hai phòng khánh tiết
giả như ông Mặc Thu, Lê Trọng cuốn.
dành làm văn phòng và phòng ngủ
Văn (cán bộ Cộng Sản) Nguyễn
Đến lượt ông Nguyễn Đắc của tổng thống, rồi phòng sĩ quan
Đắc Xuân (cán bộ Cộng sản) Hoàng Xuân viết một bài đăng trên Giao tùy viên. Phòng tổng thống Diệm
Trọng Miên.
Điểm, theo ông Nguyễn Đắc Xuân, trang trí sơ sài với cái giường nhỏ
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bằng gỗ, một bàn tròn và ba ghế da.
Nơi đây, ông Diệm thường dùng
cơm và tiếp bộ trưởng, tướng lãnh.
Phía phải phòng khánh tiết là nơi
cư ngụ của gia đình bà Nhu. Sự bài
trí như thế có quy củ, có sự trang
trọng đúng cái *protocole* của một
dinh tổng thống. Có lẽ nào nó lùi
xùi, lẹo tẹo, phòng bà Nhu dính sát
phòng ông Diệm?
Phải khinh mình và khinh người
đọc lắm mới dám viết như vậy.
Tôi nghĩ thêm rằng, trong đám
sinh viên hơn hai chục người còn
lại, rất có thể có những người khác
đọc bài này sẽ không ngần ngại lên
tiếng. Tôi hy vọng là như thế? Có
gì ghê gớm lắm đâu? Nếu quả thực
bà Nhu là như thế thì bà chỉ là một
thứ đàn bà dâm đãng? Trong thiên
hạ, thiếu gì những người đàn bà
như thế? Nếu có cũng chỉ là chuyện
bình thường. Còn nếu quả thực bà
không như thế thì những người còn
có chút công tâm cần trả lại danh
dự cho bà. Vả lại, một người không
cần thông minh cũng có thể thấy
rằng nếu là người dâm đãng thì
bà Nhu phải tìm những người đàn
ông khoẻ mạnh, đẹp trai, có vô số
trong hàng sĩ quan hay công chức
cao cấp. Cớ gì bà lại chọn ông anh
chồng gần như một nhà tu, lùn tì,
bụng phệ, buổi sáng chỉ thích ăn
điểm tâm cháo trắng với cá kho?
NVL: Việc ông Nguyễn Đắc
Xuân viết chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng
nó trở thành đại sự khi mới đây, tôi
sửng sốt đến sợ hãi qua bài viết ngắn
của ông Bùi Tín: Kết thúc cuộc đối
thoại vô bổ, đăng trên Talawas,
ra ngày 3/1/07 và lá thư của ông
Nguyễn Trung Lương, cũng trên
Talawas, đề ngày 10/1/97.
Chỉ trong vài dòng của ông Bùi
Tín, tôi khám phá ra được sự tàn
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bạo, sự đê tiện, sự khốn nạn và bất
hạnh cho những ai phải sống trong
chế độ Cộng sản. Ông Bùi Tín viết
như thế này:” Tôi đã tìm hiểu và
suy nghĩ rất kỹ.. Không có chuyện
ông Diệm tằng tịu với bà Lệ Xuân,
ông Diệm không có vợ thật sự cũng
không có con riêng, con hoang..”
VP: Theo tôi, phải chăng kể từ
cuối những năm 1950, ông Bùi Tín
cũng như nhiều người khác ngoài
Bắc đều tin là thật chuyện hủ hóa
của bà Nhu với ông Diệm? Và ông
Bùi Tín phải mất nhiều năm tháng,
nhiều ám ảnh mới truy ra điều vu
cáo ông Diệm là chuyện gian dối?
Thì ra, trong suốt những năm tháng
ấy, ông tin chuyện ông Diệm tằng
tịu với bà em dâu là có thật?
NVL: Tôi tự hỏi đã có bao
nhiêu người được như ông Bùi Tín,
còn biết tra vấn, cất công tìm hiểu
và sau đó có cái may mắn để truy
tìm ra được sự thật? Trong khi đó,
người trong Nam chỉ coi truyện đó
như loại chuyện tiếu lâm tào lao
xích đế?
Phải chăng người dân miền Bắc
đã bị nhiễm độc, tuyên truyền đến
nỗi có thể tin được một câu chuyện
như thế?
VP: Tôi có đọc lá thư của ông
Nguyễn Trung Lương gửi cho ông
Bùi Tín. Ông Lương cho biết, vào
cuối những năm 50, khi còn ngồi
ghế nhà trường Hà nội, ông đã nghe
và tin chắc thế: Ông Diệm ngủ với
bà Nhu. Ông Lương còn cho biết
thêm Hoài Thanh đã có lần tiết lộ
bà Thụy An, dính líu đến Nhân
Văn giai phẩm, thường ăn chơi với
bọn trong Ủy Ban kiểm soát đình
chiến như bọn Gia Nã Đại và bọn
NVGP đã dùng Thụy An làm Mỹ
nhân kế với những văn nghệ sĩ trẻ
dại dột như Phùng Quán, Lê Đạt..

Hiện nay, ông Lê Đạt hay có mặt
ở tòa báo Tia Sáng của Văn Thành
chắc có thể lên tiếng cải chính? Câu
chuyện về những hệ thống tuyên
truyền rỉ tai, đầu độc dư luân, ngụy
tạo, chụp mũ, bôi bẩn của chính
quyền Cộng Sản còn tinh vi hơn
thế nữa: đến cái độ mà người dân
mất cảnh giác đến không phân biệt
đâu là thật, đâu là giả nữa NVL:
Nay đã đến lúc chúng ta phải tạm
ngưng hai buổi trọn mạn đàm với
ông. Tôi phải thú thực là trong suốt
hai buổi mạn đàm đó, chúng ta có
dịp trao đổi nhiều điều bổ ích. Còn
quá nhiều chi tiết mặc dầu tôi đã
thu vào băng, tôi cũng không tiện
ghi hết ra đây. Có một số điều tôi
đã ghi chú riêng về cảm tưởng của
tôi về buổi mạn đàm này, tôi đã nói
ở phần đầu xin khai triển thêm, xin
được thưa với ông: – Thứ nhất, ông
có một trí nhớ tuyệt vời. Trong hai
ngày mạn đàm, tôi là người phần
lớn ngồi nghe, ông là người nói.
Ông đã nói liên miên trong suốt hai
ngày làm việc, nói không ngưng
nghỉ. Không một tờ giấy trước mặt.
– Thứ hai, mặc dầu có cảm tưởng
ông biện giải cho những sự thật về
ông Diệm, tôi không tìm thấy nơi
ông một chút xíu nào về một cảm
tình quá độ, một partie-prise, ông
vẫn gây cho tôi một cảm tưởng,
biện hộ hẳn là có, nhưng vẫn thong
dong thoải mái, vẫn có một thái độ
khách quan chừng mực, trí thức và
cẩn trọng. – Thứ ba, và đây có thể
là điều quan trọng nhất, ông bằng
mọi cách mọi giá tôn trọng sự thật
như thái độ chọn lựa cân bằng các
người được phỏng vấn. Chọn người
được phỏng vấn ở nhiều góc độ
khác nhau khiến cho sự kiện được
nêu ra đạt được độ khả tín cao. Ông
không có thói quen cường điệu hóa
một sự việc, một biến cố, chủ quan
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Đồng bào thăm mộ Tổng Thống và các anh em của ông tại Lái Thiêu, Việt Nam.

cho rằng mình nắm được sự thật. Có
những điều tôi đặt ra cho ông mà
ông không nắm rõ, ông thẳng thắn
thú nhận là điều này ông không biết
rõ. – Thái độ lương thiện trí thức đó
của một người cầm bút như ông với
cuốn sách này: Cuốn Những Huyền
Thoại Và Sự Thật Về Chế Độ Ngô
Đình Diệm sẽ giúp bạch hóa một
số điều đã bị ngộ nhận theo tin đồn
hoặc theo những luận điệu bôi bẩn,
chụp mũ của một số người. Chẳng
hạn hai ông Diệm Nhu không kỳ
thị tôn giáo, không đàn áp, giết,
hay giam cầm hằng vạn người đối
lập. Ông Nhu không hút thuốc
phiện. Ông Diệm không ăn cắp
nghiên mực của vua Tự Đức theo
lời tố cáo của Nguyễn Đắc Xuân,
không giết Trịnh Minh Thế như lời
tố cáo của Lê Trọng Văn. Nhất là
ông Diệm không có chính sách đàn
áp, giết hại người Phật Tử như biến
cố Đài phát thanh. Và theo như
lời nhận xét của ông Tuyến: “Mọi
chuyện diễn ra như một định mệnh
đã được an bài”. – Nói đúng ra, ông
có lòng can đảm và sự trung thực.
Cuốn sách của ông sau này sẽ là tài
liệu tham khảo cho bất cứ ai muốn
biết một số sự thật về chế Ngô Đình
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Diệm. Mong là cuốn sách sẽ được
nhiều bạn đọc để biết sự thật về chế
độ Ngô Đình Diệm. Đặc biệt nhất
là giới trẻ sau này.
Xem toàn bộ bài này ở Link
sau:
NgôThế Linh Tripot.com
[1] Dưới thời Bộ trưởng thông tin
Trần Chánh Thành, ông đã phát động
sự hình thành Phong trào Cách Mạng
Quốc Gia, đồng thời cho phổ biến bài hát
trên trong các rạp ciné. Thoạt tiên là bài
Quốc ca, tiếp đến là bài suy tôn Ngô tổng
thống. Năm 1975, ông Thành tự tử bằng
cách uống thuốc độc chết tại nhà. Trích
Lâm Lễ Trinh, 9 năm bên cạnh TT Ngô
Đình Diệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình
Diệm visited President Ngo Dinh Diem
page. Bài Thơ Nỗi Lòng – Chí Sĩ Ngô
Ðình Diệm (Trần Việt Yên) Vấn Ðề NÐD
được cử làm Thủ Tướng (HNT & TTNÐ)
TT Ngô Ðình Diệm: Thử thách đầu tiên
(HNT & TTNÐ) TT Ngô Ðình Diệm: Giai
đoạn cực kỳ gây cấn (HNT & TTNÐ)
TT Ngô Ðình Diệm: Tái thiết miền Nam
(HNT & TTNÐ) Vòng Hoa Tưởng Nhớ
(Trương Phú Thứ) Cái Chết của TT Ngô
Ðình Diệm (Aladin Nguyen) Cuộc đảo
chánh ám sát TT Ngô Ðình Diệm (Aladin
Nguyen) Phỏng vấn hai cựu tướng Khiêm
và Xuân Bài học từ một sự tuẫn tiết (TS
Lâm Lễ Trinh) Bốn mươi năm ngậm ngùi
(Trương Phu’ Thứ) Cầu nguyện với Cố TT
Ngô Ðình Diệm (Phan Thiết) Về những

đàn anh lớn (Nguyễn Tường Phong)
Phản Tướng – Bọn ác ôn côn đồ (Tú
Gàn) Những bí mật được tiết lộ sau 40
năm (Tú Gàn) Những Giờ Ðịnh Mệnh (Tú
Gàn – Sài Gòn Nhỏ) Bốn mươi năm sau
tỉnh hay mê (BS Nguyễn Tiến Cảnh ) CS
nghĩ sao về Cố TT Ngô Ðình Diệm? (BS
Tôn Thất Thiện) Nghĩa Biển Tình Sông –
(Hoài cảm của Trần khắc Kính)
Sign
Memorial guestbook
View President
Ngo Dinh Diem guestbook
Việt Nam
Cộng Hòa Muôn Năm View and sign
Guestbook Xin vui lòng lưu bút tưởng
niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH
và các đồng bào nạn nhân đã bị cộng sản
sát hại tại Huế. Please visit and sign our
guestbook to honor the ARVN Heoes and
to remember the thousands of civilians
murdered in Hue City in 1968. since
Memorial Day 1999 Memorial homepage
Sitemap Liberation – Giải Phóng Tưởng
Niệm CHT Sở Bắc Tiễn biệt Cố Đại Tá
Ngô Thế Linh Biệt Hải – Sở Phòng Vệ
Duyên Hải Nha Kỹ Thuật QLVNCH Lịch
Sử Nha Kỹ Thuật Hoạt động của BK Sở
Bắc tại Bắc Việt Paradise island (Cù Lao
Chàm) Hoài cảm của T.70 Trường Võ
Khoa Thủ Đức Oan hồn trên xứ Huế –
Mậu Thân 1968 Tổng Thống Ngô Ðình
Diệm Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương Thiếu
Tướng Nguyễn Khoa Nam Thiếu Tướng
Phạm Văn Phú Chuẩn Tướng Lê Văn
Hưng Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng
Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản 50 Năm
Tội Ác Cộng Sản (html) A life for Freedom
and Democracy TAPS – Colonel Ngô Thế
Linh Sea Commandos – Coastal Security
Strategic Technical Directorate History of
Strategic Technical Directorate Paradise
island (Cù Lao Chàm) Sacred Sword of
the Patriots League Presidential Unit
Citation for SOG An ARVN Hero by T.70
Thu Duc ARVN Military Officer Academy
Viet Cong “Strategy of Terror” President
Ngo Dinh Diem (54-63) President Nguyen
Van Thieu (67-75) VN Coastal Raiders
part 1, part 2, part3 The Lost Commandos
(MACV-SOG) MACV-SOG Commandos
(RT Idaho) Campaign for the Vietnamese
Yellow Flag Boat People tragedy 50
Years of VN Communist Crimes Please
bookmark this page, more pictures and
articles will be added later. Hình ảnh và
bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ
Nam California, Hoa Kỳ. ◙
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PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động và thương tiếc
trước tin hiền nội của Giáo sư Nguyễn Văn Canh là

Bà VŨ THỊ THANH
Pháp danh DIỆU PHỔ

đã tạ thế ngày 23 tháng 10 năm 2014
(nhằm ngày 30 tháng 9 năm Giáp Ngọ)

Hưởng thọ 83 tuổi
Chúng tôi xin thành thật phân ưu cùng Anh Nguyễn Văn Canh
cùng toàn thể tang quyến. Xin thành kính góp lời nguyện cầu mong
hương linh bà Diệu Phổ sớm được siêu thăng cõi Phật.
Bà Nguyễn Duy Diệm
Bà Nguyễn Thượng Hiệp
Bà Trần Như Tráng
Phạm Công Bạch
Trần Huy Bích
Trần Văn Cảo
Trần Minh Công
Đoàn Thế Cường
Tạ Trung Dũng
Phạm Cao Dương
Lê Văn Đặng
Đỗ Tiến Đức
Nguyễn Tiến Đức
Nguyễn Hữu Giáo
Phạm Đức Hạnh
Nguyễn Huy Hân
Nguyễn Nguyên Hùng
Đặng Bá Huy
Phạm Thị Lệ Hương
Lưu Trung Khảo
Dương Minh Kính

Chu Tử Kỳ & Trương Thị An
Nguyễn Ngọc Kỳ
Vũ Quý Kỳ
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Đức Năng
Trần Đức Thanh Phong
Phạm Văn Quảng
Bùi Quyền
Vũ Hữu San
Tạ Trung Sơn
Tạ Văn Tài
Lê Phục Thủy
Trương Toại
Nguyễn Văn Trần
Đỗ Xuân Triều
Phạm Văn Tuấn
Trương Nhân Tuấn (NQ Dũng)
Hà Mai Việt
Nguyễn Xuân Vinh
Trần Phong Vũ
Phạm Vân Yến

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
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DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø
Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây
AÙ Ñoâng Super Market ....................................... 70
ABC Westminster Health Center ....................... 60
Ana Pharmacy ..................................................... 88
BS Döông Khoång Töôùc ...................................... 88
BS Nguyeãn Maïnh Huøng ..................................... 52
Nha Só Kevin Nam Kieàu, Orthodontics............109
Cali Home Finance ............................................. 53
Chuøm Keát.............................................................. 77
Chung's Teriyaki...................................................95
Cosmetic & Family Dentistry ..........................Bìa 3
Crystal Vision, phoøng nhaõn khoa ......................... 61
Ñoàng Nai Pharmacy ............................................. 76
East West Bank .................................................. 69
Emerald Bay Restaurant ..................................78
Golden Heart Medical ....................................Bìa 4

Infocus Optometry ................................................. 61
Lincoln Chuyeân Giaûi Quyeát Nôï...........................53
Manna Pharmacy ................................................ 96
Mile Square Dentistry ........................................ 76
Nha Só Khaáu Tuyeát Lan ...................................... 120
Nha Só Leâ ngoïc Bích ...................................... Bìa 3
Paracel Seafood Restaurant .............................. 54
Phôû 14 Washington DC ........................................ 68
Roofing & Solar Power ......................................... 53
Saigon City Market Place .................................... 44
TMN Insurance...................................................Bìa 2
Toå Hôïp Luaät Sö Michael Francis Smith ............... 120
Tobia Casket ........................................................ 52

$60
Hoa Kỳ: 50MK (Canada: 70MK; Âu châu, Á châu, Úc châu: 80MK

SOÁ 156 THAÙNG 11-2014

119

Nữ Bác Sĩ Nha Khoa

KHẤU TUYẾT LAN

14574 Brookhurst St., Westminster, CA
(Cạnh nhà hàng Pagolac & chợ Stater Bros)

(714) 775-0836
NHA KHOA TỔNG QUÁT






Bệnh nướu răng: Nướu sưng đỏ,
chảy máu khi đánh răng.
Lấy gân máu (Root Cannal Treatment).
Nhổ răng.
Bọc Răng-Làm răng giả các loại.
Khám răng định kỳ cho người lớn và trẻ em.

Nhận: Bảo Hiểm và Medical
Giờ làm việc:
Thứ Hai đến thứ Bảy: 10AM - 7PM
Thứ Tư Nghỉ

NHA KHOA THẨM MỸ


Cosmetic Bonding: Vá răng sứt mẻ.



Làm khít răng thưa.



Tẩy trắng màu răng.

NHA KHOA NHI ĐỒNG
 Chăm sóc cho trẻ mới mọc răng.
 Phòng ngừa sâu răng và ngừa
răng mọc lệch trong thời kỳ thay răng.

KINH NGHIỆM - NHẸ NHÀNG - TẬN TÂM

MILE SQUARE DENTISTRY
15972 S, EUCLID STREET, STE. F
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
(714) 839-7660

Bác Sĩ Nha Khoa

GIỜ LÀM VIỆC:
Thứ Hai - Thứ Sáu:
10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:
10:00 AM - 4:00 PM

CHRISTOPHER KHIEM NGUYEN, D.D.S.
Nha Khoa Tổng Quát và đặc biệt về thẩm mỹ (Porcelain Veneers, Bonding, Bleaching)

JENNI HA NGUYEN, D.D.S.







Chữa trị các bệnh về răng và nướu
Làm răng giả các loại
Nha Khoa phòng ngừa cho người lớn và trẻ em
Tiểu giải phẫu
Săn Sóc trẻ em để ngừa sâu răng và mọc răng lệch lạc
Chữa trị theo kỹ thuật tân tiến hiện đại và phương pháp
sát trùng tối đa để tránh bệnh truyền nhiễm
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TẬN TÂM - CHU ĐÁO - NHẸ NHÀNG
MÁY MÓC VÀ DỤNG CỤ TỐI TÂN

NHẬN MEDICAL VÀ BẢO HIỂM
GIÁ ĐẶC BIỆT CHO QUÝ VỊ
KHÔNG CÓ BẢO HIỂM

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂ
N
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