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Ñoïc giaû thöôøng: 50MK
Ñoïc giaû aân nhaân: 60MK
trôû leân
Canada: 70MK
AÂu Chaâu: 80MK
AÙ vaø UÙc Chaâu: 80MK
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Caùc Ñaïi Dieän
La Puente, CA:
Nguyeãn Ñöùc
(626) 917-7487
Los Angeles, CA:
Nguyeãn Ngoïc Chaùnh
(626) 810-6346
Milpitas, CA:
Phaïm Vaên Töôøng
(408) 946-4027
Riverside, CA:
Ñoã Taâm
(909) 272-3446
Traàn Huy Thoáng
(929) 788-4637
San Diego, CA:
Phaïm Vaên Hoäi
(619) 516-3573 (619) 261-1250
San Jose, CA:
Chu Quang Ñònh
(408) 972-5445
Nguyeãn Ñình Sang
(408) 230-6418
San Francisco/ Oaland, CA:
Nguyeãn Vaên Hieäp
(510)363-8964
Stockon, CA:
Nguyeãn Anh Quyù
(209)952-3914
Colorado:
Traàn Coâng Huaán
(719) 574-9818
Denver, CO:
Leâ Vaên Giaùo
(303) 761-0072
Florida:
Leâ Ngoïc Thanh
(561) 249-4201
Georgia:
Buøi Mai Quoác Tuaán
(770) 507-3247
Indiana:
Mt. Nguyeãn Ñình Caän
(260) 755-0774
Chicago, IL:
Nguyeãn Thoï Khaûi
(773) 478-1128
Louisville, KY:
Nguyeãn Vaên Ñang
(502) 375-0284
Wichita, KS:
Leâ Vaên Thaønh
(316) 655-7118
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T

rong những ngày gần đây, các cơ quan truyền thông trên thế giới đã liên
tiếp phổ biến những tấm hình chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã
hay đang xây dựng những cồn cát, bãi đá họ chiếm bất hợp pháp của Việt Nam
tại quần đảo Trường Sa thành những đảo mở rộng, vững chắc với những cơ sở,
bến tàu, sân bay được xây cất quy mô và kiên cố. Nhờ kỹ thuật tân tiến, những
tấm hình ghi rõ từng chi tiết nhỏ, từng con đường, từng dãy nhà, từng chiếc tàu
thổi cát hay vận chuyển người và vật liệu.
Thay vì ồ ạt tấn công và chiếm nốt những gì còn lại, Trung Quốc đã lặng lẽ
củng cố những nơi đã chiếm, biến những nơi đó thành lãnh thổ có cư trú để đòi
hợp pháp hóa và thành những căn cứ quân sự hầu kiểm soát và áp đảo toàn Biển
Đông. Đây là một cuộc xâm lăng âm thầm, tiệm tiến để đặt thế giới trước một sự
đã rồi và không cần gây ra một cuộc chiến tranh nóng.
Nạn nhân trực tiếp của cuộc xâm lăng này là Việt Nam. Nhưng Bí Thư đảng
cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng lại được Tập Cận Bình triệu sang Bắc Kinh
ngày 7-4-2015 để phủ dụ và ký với Bắc Kinh bảy hiệp ước, một thông cáo
chung, toàn nói chuyện nguyên tắc hai bên cần giải quyết những tranh chấp ở
Biển Đông trong hòa bình, hữu nghị, không đưa ra một giải pháp nào, và không
có một lời liên quan tới việc Trung Quốc mở rộng và củng cố các đảo họ chiếm
của Việt Nam. Về phiá chính phủ Việt Nam, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
không lên tiếng, nhưng cho phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình họp báo
phản đối ngày 14-4-2015: "Mọi hoạt động xây dựng mở rộng của nước ngoài
trên hai quần đảo này mà không có sự cho phép của chính phủ Việt Nam là hoàn
toàn phi pháp và vô giá trị...". Rõ ràng đảng nói một đàng, chính phủ nói một
nẻo. Việc khác biệt lập trường và không giống nhau về phản ứng là có lý do,
không phải là việc phân công kẻ đánh người xoa (Xin đọc bài phân tích của Mặc
Giao trong mục Viết Từ Canada).
Về phản ứng của cộng đồng quốc tế, Mỹ dẫn đầu nhưng vẫn đi sau kẻ làm
càn. Chỉ phản đối và hô hào sửa soạn để đối phó với... những lần sau. Không giải
quyết những việc đã xảy ra lần này. Tổng Thống Barak Obama cảnh cáo Trung
Quốc đừng chơi trò lấy thịt đè người. Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashtor Carter đi
Nhật và Nam Hàn để thảo luận tình hình. Bộ Trưởng Hải Quân Ray Mabus đi
Đà Nẵng dịp hai chiến hạm Mỹ thăm cảng này để tăng cường thân thiện và hợp
tác hải quân Mỹ-Việt. Hội nghị G 7 gồm bảy nước giầu mạnh nhất hoàn cầu,
trong phiên họp thường niên ở Đức, đã ra thông cáo phản đối những nỗ lực nhằm
khẳng định chủ quyền lãnh thổ hoặc hàng hải bằng đe dọa hay xử dụng võ lực.
Diễn Đàn Giáo Dân

Marrero, LA:
Traàn Vaên Bình
(504) 348-1346
Ngoâ Taùm
(504) 368-0055
Kenneer, LA:
Nguyeãn Ñình Nghieâm
(504) 254-1150
Boston, MA:
Phaïm Duy Lyù
(617) 265-7934
Brooklyn, MN:
Traàn Ngoïc Baùi
(763) 315-3942
Kansas City, MO:
Nguyeãn Löu
(816) 231-2413
Durham, NC:
Nguyeãn Söông
(919) 361-5472
Lincoln, NE:
Traàn Vaên Trò
(402) 438-4415
Las Vegas, NV:
Phan Vaên Syõ
(702) 221-1688
Cincinnati, OH:
Francis Ñinh Khaûi
(513) 227-4711
Oklahoma:
Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645
Tulsa, OK:
Ngoâ Thieän Tích
(918) 437-6253
Nguyeãn Minh Tuaán
(918) 627-2046
Portland, OR:
Ngoâ Tröôøng James
(503) 591-0871
Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365
Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong
(215) 329-0538
Arlington, TX:
Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702
Arkansas:
Leâ Thieân Hoaøng
(479) 471-7238
Austin, TX:
Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408
Irving, TX:
Ñoaøn Thanh Huøng
(972) 790-2216 / 3500

Các quốc gia Đông Nam Á đang chong mắt theo dõi những hành động thể hiện chiến
lược "Chuyển trục về Á Châu" của Mỹ. Trên bình diện lớn của thế chiến lược toàn
cầu của Mỹ, các quốc gia trong vùng đã mất cảm tình và nghi ngờ Trung Quốc. Nhưng
đó chỉ là thái độ. Còn hành động, có nước nào, kể cả Hoa Kỳ, chịu nhảy vào bênh Việt
Nam hay Phi Luật Tân một cách cụ thể không? Đó là mối lo và là vấn đề lớn của Việt
Nam. Việt Nam phải làm gì, chuyển hướng như thế nào để có những đồng minh vững
chắc trong trận chiến trường kỳ và phức tạp với Trung Quốc để bảo vệ biển, đảo của
mình, chưa nói tới chuyện đòi lại những gì đã mất?
Tháng Năm đối với các tín hữu Công Giáo là Tháng Đức Mẹ, là tháng dành riêng
để tôn vinh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Không có Chúa Giêsu Kitô sinh ra làm người,
vừa mang bản tính Thiên Chúa vừa mang bản tính con người thì làm gì có Mẹ Thiên
Chúa? Đức Mẹ không sinh ra Thiên Chúa hằng hữu nhưng đã tạo hình hài nhân loại
cho Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Vì vậy danh hiệu Mẹ Thiên Chúa vừa
để tôn vinh Đức Mẹ vừa nói lên tinh thần Gia Đình Thiên Chúa mà vai trò chính là
Đức Giêsu Kitô, nhờ Người chúng ta mới có Chúa là Cha, mới có Đức Maria là Mẹ,
có Đức Kitô là anh cả, là thầy, là người hy sinh cứu chuộc tội lỗi cho các anh em thuộc
mọi thế hệ. Xin đọc bài " Thật Lòng Sùng Kính Mẹ Maria" của Linh Mục Joseph Cao
Phương Kỷ, Linh Hướng Nguyệt San Diễn đàn Giáo Dân, trong số báo này, để hiểu rõ
lý do thần học vì sao chúng ta sùng kính Đức Mẹ Maria, bên cạnh việc yêu kính Ngài
vì lý do tình cảm.◙

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNGNGUYEÄT SAN
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

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
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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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Houston, TX:
Kim Mai
(281) 970-4903
Palacio,TX:
Phaïm Ñöùc Thaønh
(361) 972-6404
Round Rock, TX:
Nguyeãn Thaùi Long
(504) 254-2660
San Antonio, TX:
Nguyeãn Vaên Nghieân
(210) 614-3753
Leâ Haøo
(713) 661-5537
Washington:
Laâm Phaùt Giang
(509) 928-3178
Renton, WA:
Phaïm Nieân
(425) 277-8641
Vuõ Nam Haûi
(425) 228-8023
UÙc Chaâu:
Phaïm Minh Taâm
0421600100
Baø BS Traàn Vaên Thònh
618-9276-3146
Phaùp Quoác:
Traàn Ngoïc Lan
0143403114
Ñöùc Quoác:
Phaïm Hoàng Lam
(+49) 821 455 06 09
Phan Ñöùc Thoâng
0821-593-522

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
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Giaù AÂn Nhaân: khoâng giôùi
haïn treân giaù uûng hoä.

Hoäp Thö Ñoäc Giaû

Mạnh thường quân. Tòa Soạn sẵn
sàng đón nhận mọi ý kiến phản hồi
xung quanh đề nghị của ông.
Xin Chúa chúc lành cho ông và
bảo quyến.

ª Ông Nguyễn Trọng Hoàng, FL
… Nhân đọc bài báo của ông
Kiều Duy Vĩnh viết về 70 giáo dân Hà
Nội bị Việt Cộng đưa lên trại giam
Cổng Trời, cùng đợt với ông, dần
dần chết hết vì tội làm Dấu Thánh
Giá trước khi ăn. Thưa quý ông, Tòa
Thánh hay Hội Đồng Giám Mục Việt
Nam có lập danh sách những người
chết vì đạo Chúa ở Việt Nam bởi
Việt Cộng hay chưa? Nếu chưa thì
xin đề nghị quý ông với phương tiện
truyền thông trong tay phát động một
cuộc lập danh sách này. Chúng ta là
những người cùng thời với các Ngài
mà không làm thì những thế hệ mai
sau còn biết gì về gương anh dũng
của các Ngài mà noi theo…
Thưa ông Hoàng,
Công việc ghi nhận, liệt kê và
thống kê tội ác của CSVN nói chung
và nói riêng nạn nhân của CSVN
trong chủ trương đàn áp các tôn giáo,
cách riêng Công Giáo là việc nên làm
và cần làm. Đây là công việc hết sức
nhiêu khê vì chế độ độc tài toàn trị
CSVN vẫn đang thống trị cả nước.
Chúng tôi chưa thấy ai, kể cả HĐGM
Việt Nam làm công việc này. Diễn
Đàn sẽ lưu tâm và bàn thảo thêm về
đề nghị của ông muốn DĐGD khởi
xướng công việc này. Tuy nhiên, như
ông biết, trong khả năng hạn hẹp của
một tờ Nguyệt San, chúng tôi khó có
thể khởi sự một công việc khó khăn
như vậy mà không có sự góp ý, tiếp
tay về mọi mặt của Độc giả và các

ª Ông Trần Hiếu, CA
… Vẫn thường theo dõi các sinh
hoạt của Diễn Đàn và rất vui thấy
Diễn Đàn tiến triển tốt và có vị thế
đáng kính trong truyền thông.
Chân thành ngưỡng mộ sự dấn
thân tích cực và mạnh mẽ của quý
bác. Cầu xin Chúa luôn chúc lành
quý bác và các công việc của quý
bác…
Chân thành cám ơn ông Trần
Hiếu về sự quan tâm và nâng đỡ của
ông. Ước mong ông tiếp tục quảng bá
trong vùng Bắc Cali cho Diễn Đàn có
thêm nhiều Độc Giả mới.
ª Ông Ngô Thanh Huân, GA
Cứ mỗi lần tới ngày trả tiền báo
cho hai năm kế tiếp, là tôi lại nhớ đến
lần đầu tiên khi mới đặt mua báo 16
năm về trước. Lúc ấy báo Diễn Đàn
Giáo Dân mới trình làng… thì có
người cậu của tôi, bây giờ đã quá cố,
đưa cho tôi mượn tờ DĐGD không
biết từ đâu ông đã có, và bảo: “Cháu
đọc đi, hay lắm, báo rất thích hợp với
người Công Giáo…”. Tôi đã đọc và
quả thật thấy chủ trương và đường lối
của báo là đã nói lên tiếng nói trung
thực của người Tín hữu Công Giáo.
Ngoài việc thông tin, hướng dẫn, còn
nói lên mối quan tâm, và những ưu
tư của người giáo dân trong đời sống
phức tạp hiện tại ở hải ngoại. Thích
quá, tôi đã đặt mua báo cho đến ngày
hôm nay như món ăn tinh thần không
thể thiếu được.
Xin Chúa và Đức Mẹ ban thật
nhiều ơn lành và nghị lực cho những
cố gắng mà quí vị đã và đang mang
đến cho mọi người ….
Diễn Đàn Giáo Dân

Diễn Đàn chân thành cám ơn
những chia sẻ đầy ân tình trong 16
năm đồng hành cùng DĐGD của
ông. Đó là những khích lệ lớn lao
cho các hy sinh của quý anh chị
thiện nguyện viên trong Nhóm Chủ
Trương, Ban Biên Tập và Trị Sự.
Chúng tôi luôn cố gắng làm tròn
sứ vụ Truyền Thông Công Giáo và
không phụ lòng Tin Yêu của Độc
Giả bốn phương.

Đọc gì thì đọc chứ không thể
thiếu tờ báo Diễn Đàn Giáo Dân,
một món ăn tinh thần mà tôi không
thể không đọc mỗi tháng. Tôi
mong báo DĐGD mỗi đầu tháng
như mong một món quà rất hữu ích
cho người Công Giáo Việt nam hải
ngoại.
Thưa ông Quân,

Quí Độc Giả tại Canada luôn
được đọc báo sớm vào đầu tháng
ª Ông Nguyễn Linh, WA
vì báo được gửi bưu điện với giá
… Xin cầu chúc an bình và
hạng nhất. Mong ông quảng bá
muôn hồng ân của Chúa Phục
những chia sẻ trên cho các thân
Sinh đổ tràn trên quý vị trong BBT
hữu để Diễn Đàn có thêm các Độc
và Cộng Tác Viên … Tôi xin gửi
Giả mới.
$150.00 để thanh toán cho 2 cuốn
sách mà tôi đã mua:
1/ Hành Trình Đức Tin
NHẮN TIN
2/ Tâm Sự Nước Non (2)
Đồng thời trả cho lệ phí hai ª Ông Huỳnh H. Cầu, GA
Xin ông vui lòng gửi thư cho
năm báo…
TS vào dịp cuối năm nay nhắc lại
Thưa ông Linh,
quyết định của ông để Tòa Soạn
Số tiền ông gửi đã đầy đủ.
tiện việc cập nhật cho chính xác.
Chân thành cám ơn nhừng lời
cầu chúc của ông và xin Chúa chúc ª Ông Lê Xuân Tâm, LA
Toa Soan đã nhận ngân phiếu
lành cho ông và quý quyến.
của ông và lời nhắn cám ơn bác
ª Ông Trần Anh Quân, Canada Trần Ngãi, FL đã giới thiệu báo và
…Xin kính chúc quý báo một trả tiền một năm. Mong ông tiếp
năm mới mọi chuyện đều tốt đẹp. tục nân đỡ Diễn Đàn và giới thiệu
Tôi xin gửi kèm theo đây một Money thêm cho nhiều người biết và đọc
order cho tiền báo năm 2015. Diễn Đàn Giáo Dân.

ª Bà Mary Trương, Canada
TS. Đã nhận lệ phí hai năm của
bà. Chân thành cám ơn những lời
cầu chúc tốt đẹp của bà.
ª Ông Nguyễn Như Gioang, IL
Đã ghi danh độc giả mới cho
bạn Ông. Ông Huyền, GA sẽ nhận
được báo tháng 5, 2015.
TS. Mong sớm nhận được địa
chỉ mới của ông để gửi báo.
ª Ông Nguyễn Hai, MI
Tòa soạn đã nhận lệ phí ân
nhân cho hai năm báo. Chân thành
cám ơn ông.
ª Ông Phạm Anh Tuấn, DC
TS. Đã cập nhật hai năm lệ phí
của ông.
ª Bà Hoàng D. Lan, OH
Cám ơn bà đã gửi lệ phí kèm
những lời chúc tốt đẹp.
Ông Nguyễn Thiện, Canada
Tòa soạn đã nhận lệ phí. Chân
thành cám ơn những lời cầu chúc
của ông.
ª Ông Vũ Ngô Đạm, FL
Cám ơn ông đã gửi hai năm lệ
phí
ª Ông Nguyễn Phát, AR
Cám ơn ông đã gửi lệ phí cho
ông và cho Sr. Tuyết. ◙

Ý Cầu Nguyện
1. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
2. Kết tràng hoa Mân Côi đủ năm sự Sáng, Vui, Thương, Mừng dâng lên Mẹ Maria,
Nguyện xin Mẹ đoái thương Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam.
3. Nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa nâng đỡ, ủi an và tăng sức cho các tù
nhân Lương Tâm trên khắp đất nước Việt Nam đang phải gánh chịu những nghiệt
ngã vì Đức Tin, Sự Thật, Công lý và Nhân quyền.
4. Mỗi thứ bảy, hiệp thông cùng LM. Linh Hướng trong Thánh Lễ cầu nguyện cho
các Ân Nhân, Độc Giả và Cộng Tác Viên còn sống cũng như đã qua đời.
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Báo Úc đăng ảnh Trung
Quốc làm đảo nhân tạo
ở Biển Đông

H

ình ảnh của hãng Fairfax Media (Australia)
cho thấy TQ đang nhanh chóng xây dựng
các đảo nhân tạo trên những bãi ngầm ở Biển Đông.
Trong nhiều thế kỷ, những bài ngầm này chỉ có loại
chim biển cư trú. Nhưng hình ảnh mới nhất đã ghi lại việc
xây dựng và cải tạo đất đang diễn ra ở các bãi Ken Nan và
Gaven ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền VN).

Bãi Gaven tháng 6/2014: Xuất hiện các vật liệu xây
dựng và tàu nạo vét

Tuần trước, Mỹ đã cảnh báo rằng, hành động gia tăng
xây đảo của TQ ở Biển Đông đã chứng minh “sự quan
ngại và lo lắng” với các nước khác trong khu vực, trong
đó có Philippines - đồng minh của Mỹ.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á, Daniel
Russel, cho rằng, Bắc Kinh đúng khi nói rằng họ không
phải là nước tuyên bố chủ quyền duy nhất tiến hành các
công việc này, nhưng “tốc độ cải tạo của TQ ở các vùng
tranh chấp ở Biển Đông vượt xa những gì các bên tranh
chấp khác đã làm trong quá khứ”.

Bãi Gaven tháng 7/2014

Các nhà phân tích quốc phòng Mỹ và châu Á đang dõi
theo hoạt động của một tàu nạo vét lớn của TQ mang tên
Tian Jing Hao. Tàu này được cho là đã biến đổi ít nhất 6
bãi ngầm thành các đảo nhân tạo trong năm nay.
TQ đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu hết vùng
biển này bất chấp sự chồng lấn chủ quyền với một số
nước Đông Nam Á như Malaysia, Philippines, Brunei và
VN.◙

 Thái An
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Bãi Ken Nan tháng 4/2014: Nạo vét đường thủy và
cải tạo đất

(theo Theage)

Bãi Ken Nan ngày 29/7/2014: Gia tăng số lượng các
thiết bị, vật liệu xây dựng và cả nơi trú ẩn cho công nhân
Diễn Đàn Giáo Dân

TQ mở rộng hạ tầng
quân sự trên
đảo nhân tạo Biển Đông

G

iới chức Mỹ ước tính rằng,
việc xây dựng của TQ ở Bãi
Chữ Thập có thể cung cấp một đường
băng đủ dài cho hầu hết máy bay quân
sự TQ.

Báo cáo nhấn mạnh, sự hiện diện
của đường băng này chỉ làm gia tăng
căng thẳng và mất lòng tin trong khu
vực - vốn đã khá phức tạp vì chồng lấn
chủ quyền hàng hải.

Bản ở Biển Đông sẽ có ý nghĩa thiết
thực trong tương lai”, Đô đốc Robert
Thomas, chỉ huy hạm đội 7 của Mỹ nói.

Hải quân TQ muốn kiểm soát
Ấn Độ Dương
Theo tạp chí National Interest
(Mỹ), Hải quân TQ đang chuẩn bị
cho việc triển khai lâu dài đến Ấn Độ
Dương và lên kế hoạch sử dụng các
cảng “đa mục đích” như nơi cất giấu
đạn dược bí mật và hỗ trợ các hoạt
động quân sự.

Theo Thời báo Los Angeles, TQ
Tạp chí Mỹ cho biết, TQ
đang xây dựng một chuỗi các
muốn chiếm ưu thế ở Ấn Độ
đảo nhân tạo nhằm củng cố vị
Dương sau khi đưa tàu đổ bộ
trí của mình trong cuộc tranh
Changbaishan và một tàu ngầm
chấp ở Biển Đông. Báo này
hạt nhân đến khu vực. Nước
cho biết, TQ đang xây dựng 5
này đã nỗ lực thiết lập vị thế
đảo nhân tạo rõ ràng là để củng
người chơi hàng hải lớn ở Ấn
cố yêu sách chủ quyền ở vùng
Độ Dương bằng cách gia tăng
biển chiến lược quan trọng này.
các hoạt động chống hải tặc, tập
Hòn đảo lớn nhất gần như hoàn
trận hải quân, đầu tư vào nhiều
tất là ở Bãi Chữ Thập thuộc
dự án cơ sở hạ tầng hàng hải.
quần đảo Trường Sa của VN
Các hoạt động này dẫn tới sự lo
Giới chức Mỹ ước tính rằng, Mô hình sân bay được xây trên cồn đá ngầm Gạc Ma
ngại rằng, Bắc Kinh sẽ theo đuổi
việc xây dựng của TQ ở Bãi
chiến lược hàng hải quả quyết
Chữ Thập có thể cung cấp một đường
Theo ông Saburo Tanaka, chuyên
băng đủ dài cho hầu hết máy bay quân
hơn trong tương lai.
sự TQ. Bắc Kinh cũng được cho là gia Nhật chuyên nghiên cứu về quân
Các tàu ngầm của hải quân TQ cập
đang xây dựng một cảng nhỏ trên đảo. đội TQ, các đảo nhân tạo tại Biển
TQ cũng đang mở rộng các đảo Đông sẽ giúp cho TQ vừa có khả năng cảng ở Colombo (Sri Lanka) hai lần
nhân tạo ở những khu vực khác như bao bọc tuyến tiếp tế bằng đường biển năm ngoái và TQ được cho là đã gây
Gạc Ma, Đá Châu Viên và Đá Ga Ven. ở phía bắc eo biển Malacca, vừa có dựng những cơ sở quân sự ở nước này.
“TQ dường như đang mở rộng và nâng thể ngăn hạm đội Thái Bình Dương Bắc Kinh cũng nắm giữ cổ phần kiểm
cấp hạ tầng quân sự và dân sự gồm của Mỹ tiến vào Biển Đông từ biển soát cảng Hambantota phía đông nam
Sri Lanka. Theo đó, các công ty TQ có
rađa, trang thiết bị thông tin vệ tinh, Celebes.
quyền điều hành 4 bến tàu của cảng.
phòng không, súng hải quân, bãi đáp
Sự gây hấn của TQ trong vùng
trực thăng và bến tàu - trên một số đảo biển này đã khiến nhiều nước láng
Mặc dù Bắc Kinh tuyên bố các hoạt
nhân tạo”, Ủy ban đánh giá kinh tế và giềng phải lo toan rào giậu. Mỹ cũng động này là một phần trong dự án Con
an ninh Mỹ - TQ nhận định trong một đang tích cực ủng hộ Nhật Bản đóng đường Tơ lụa hàng hải, nhưng vẫn có
báo cáo tháng 12/2014.
vai trò lớn hơn trong tuần tra ở Biển những lo ngại rằng, TQ tìm cách củng
Theo báo cáo này, một khi đường Đông. Máy bay Nhật gần đây chỉ cố “chuỗi hạt trai” bao vây Ấn Độ.◙
băng đi vào hoạt động, quân đội TQ có thường xuyên tuần tra ở Hoa Đông
thể sử dụng nó như “điểm khởi động” nhưng Mỹ mong muốn Nhật sẽ mở
 Thái An
cho các hoạt động phòng không hỗ trợ rộng các chuyến bay giám sát ở Biển
Đông. “ “Tôi cho rằng, hoạt động của
tàu hải quân tại Biển Đông.
(theo Businessinsider,
lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật
Wantchinatimes)
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Trung Quốc đẩy mạnh việc
bồi đắp Đá Vành Khăn

T

heo hình ảnh vệ tinh mới
nhất vừa được một trung
tâm nghiên cứu Mỹ công bố hôm
qua, 08/04/2015, Trung Quốc
đãng đẩy mạnh đáng kể công việc
bồi đắp đất tại bãi ngầm Mischief
Reef (Đá Vành Khăn) thuộc vùng
quần đảo Trường Sa (Biển Đông).

Đây là một bằng chứng mới về
việc Bắc Kinh đang thúc đẩy chiến
lược bị Mỹ tố cáo là « quân sự hóa »
các thực thể mà Trung Quốc chiếm
được tại Biển Đông, để khống chế
toàn bộ khu vực. Đá Vành Khăn là
một rạn san hô vòng thuộc quần
đảo Trường Sa, cách đảo Palawan
của Philippines khoảng 135 hải lý.

Trung Quốc đã cho xây sau khi
chiếm đóng thực thể này vào năm
1995.

Theo ghi nhận của Reuters, đây
là hoạt động bồi đắp mới nhất của
Trung Quốc tại quần đảo Trường
Sa, bên cạnh 6 rạn san hô khác mà
một dải đất nhân tạo nhỏ cũng như Bắc Kinh kiểm soát tại Trường
các công trình mới, đê chắn biển Sa. Ngay từ tháng Hai vừa qua,
thiết bị xây dựng dọc Đá Vành Philippines là nước đầu tiên lên
tiếng báo động là tàu nạo vét của
Khăn.
Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành
Theo các chuyên gia nghiên
công việc tại Đá Vành Khăn.
cứu thuộc chương trình Sáng kiến
Minh bạch Hàng hải Châu Á (Asia
Mỹ tố cáo ý đồ quân sự hóa
Maritime Transparency Initiative)
Vào hôm qua, trong khuôn khổ
của
CSIS,
nhiều tàu hút chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trướng
bùn cũng hiện Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã
diện tại chỗ, tỏ ý rất quan ngại trước quy mô
trong khi lối và tốc độ của các hoạt động bồi
vào rạn san đắp, xây dựng của Trung Quốc tại
hô đã được Biển Đông, quân sự hóa các đảo
nhân tạo mới hình thành, biến các
mở rộng.
nơi này thành tiền đồn giúp Trung
Một bức Quốc khống chế toàn Biển Đông.
ảnh
khác,
Đá Vành Khăn đối tượng tranh
chụp vào ngày
0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 chấp giữa Việt Nam, Đài Loan,
cho thấy một Philippines và Trung Quốc. Thực
chiếc tàu vận tải đổ bộ của Trung thể này nằm dưới quyền kiểm soát
Quốc nằm cách ngõ vào Đá Vành của Philippines cho đến năm 1995
Khăn chỉ vài trăm mét. Theo CSIS, thì bị Trung Quốc chiếm cứ.
loại tàu như vậy có thể chở đến
Chính hành động lấn chiếm
800 binh sĩ và khoảng 20 xe bọc đó của Bắc Kinh là động lực dẫn
thép lội nước.
đến các cuộc đàm phán mà kết quả
Theo hãng tin Anh Reuters, là bản Tuyên bố Ứng xử về Biển
công việc xây dựng, bối đắp mà Đông DOC ký kết giữa ASEAN
Trung Quốc tiến hành tại Đá Vành và Trung Quốc năm 2002, một văn
Khăn quả là nhanh chóng vì trên kiện mà Bắc Kinh bị lên án là đã vi
các bức ảnh chụp vào tháng 10, phạm khi tiến hành các hoạt động
không thấy dấu hiệu xây dựng nào, bồi đắp như hiện nay.◙

Trên trang web của mình, Trung
tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc
tế CSIS, trụ sở tại Washington, đã
công bố một bức hình Đá Vành mà chỉ cho thấy hai công trình mà
Khăn chụp ngày 16/03 cho thấy

Theo RFI

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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Vieát Töø
CANADA
Mặc Giao

TRUNG QUỐC
NHẮM MỤC TIÊU GÌ?

Chiến Lược Xây Đảo Chiếm
Biển của Trung Quốc

V

ới tựa mục “Reclamation
Marks”, tuần báo The
Economist của Anh, số ra ngày
28-2-2015 loan tin những tấm hình
chụp từ vệ tinh cho thấy nhiều đảo
nhỏ, cồn, bãi đá ngầm ở quần đảo
Trường Sa đã nở rộ việc xây cất
như chưa từng thấy. Trung Quốc
đã thực hiện việc chiếm đảo, lấn
biển tại những nơi mà Việt Nam,
Phi Luật Tân, Đài Loan và Trung
Quốc đều tranh chấp chủ quyền.
Cũng theo báo này, trên đảo Woody,
Trung Quốc đã xây một đường bay
dài 2,7 cây số. Tại khu Đá Chữ
Thập, một đường bay dài 3 cây
số cũng đã được hoàn thành. Cồn
Hughes Reef với diện tích 75,000
thước vuông phủ cát đã được Trung
Quốc biến thành một cơ sở mới từ
tháng 8 năm ngoái. Nhiều công
trình khác cũng được thực hiện
trên những khu đá ngầm Gaven,
Cuarteron, Eldad và Mischief.
(Ghi chú: các đảo, cồn, vùng đá
ngầm có tên tiếng Anh do một nhà
thám hiểm Anh đặt. Tên Việt Nam
thì khác, thí dụ Chữ Thập, Vành
Khăn v.v..., đặt theo hình dạng).
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gì khi gấp rút biến những cồn, bãi
thành những hòn đảo mở rộng và
vững chắc? Các nước Đông Nam
Á và Hoa Kỳ đã phản ứng ra sao?
Vấn đề Biển Đông sẽ gây những
hậu qủa gì cho Việt Nam?

Một đảo đang được TQ mở lớn ở Trường Sa

Sau đó, vệ tinh của Hoa Kỳ và
Úc cũng chụp những tấm hình rất
rõ về công trình đắp, xây các đảo
mà Trung Quốc đang thực hiện.
Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh do công
ty Digital Globe phổ biến hôm
14-4-2015 cho thấy Trung Quốc
đang mở rộng hai đảo Phú Lâm và
Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng
Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt
Nam. Những hành động này của
Trung Quốc đã vi phạm tuyên
ngôn về Ứng Xử ở Biển Đông
(DOC) mà Trung Quốc đã ký với
các quốc gia của Hiệp Hội ASEAN
năm 2002, theo đó các nước liên
hệ phải tự chế hành động, tránh leo
thang xung đột và tôn trọng nguyên
trạng. Trung Quốc nhắm mục đích

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao
Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh,
tuyên bố trong cuộc họp báo ngày
9-4-2015 rằng những nơi tân tạo
(ý nói những đảo được tăng cường
xây cất) sẽ được xử dụng vào mục
đích quốc phòng cũng
như cung ứng dịch vụ
dân sự mà Bắc Kinh
cho rằng có lợi cho các
nước khác. Về quốc
phòng, Trung Quốc
chỉ muốn tăng cường
việc phòng vệ. Về dân
sự, Trung Quốc sẽ
dùng các hải đảo cho
tàu bè tránh bão và
làm căn cứ cấp cứu.
Ai tin được lối giải thích này?
Trung Quốc đâu có thành tích tử tế
bỏ bạc tỷ Đô la để chỉ lo phòng vệ
và cứu nạn cho người khác. Họ có
những mục đích khác không nói ra:
1 - Biến những nơi họ đã chiếm
bất hợp pháp thành lãnh thổ vững
chắc của họ, đặt quốc tế trước sự đã
rồi. Ngoài quần đảo Hoàng sa với
những đảo tương đối lớn, những
đảo nhỏ của Trường Sa do Trung
Quốc chiếm chỉ gồm những đảo
san hô, cồn cát và đá ngầm (reef),
không thuận tiện cho việc sinh
sống. Khi một đảo không có người
ở, không có chiếm hữu thường
xuyên thì vẫn bị tranh chấp về chủ
quyền. Nay Trung quốc thổi cát,
mở rộng, đắp cao, xây cơ sở, xây
9

bến tàu bằng bê tông, mở đường
bay, cho lính đến đóng và cho cả
dân đến ở. Như vậy là họ “xí chỗ”
một cách rõ rệt. Những nơi này
sẽ trở thành lãnh thổ bất khả xâm
phạm của họ. Từ đó, họ đòi quyền
lãnh hải 12 hải lý tính từ bờ và 200
hải lý vùng đặc quyền kinh tế. Với
hàng chục địa điểm họ biến thành
đảo, đường chín đoạn hình lưỡi bò
ở Biển Đông chỉ là sự tính toán
“hợp lý” theo kiểu của họ.
2 - Mục đích quân sự cũng rất
rõ rệt. Những đảo tân tạo sẽ được
xử dụng như những hàng không
mẫu hạm cố định của Trung Quốc.
Đô Đốc Harry Harris Jr, Tư Lệnh
Lực Lượng Thái Bình Dương của
Hải Quân Mỹ, đã ví : “Đây là một
Vạn Lý Trường Thành trên vùng
Biển Đông đang trong vòng tranh
chấp... Người ta hoài nghi về ý đồ
của Trung Quốc và tự hỏi liệu Bắc
Kinh thực sự muốn hợp tác hay có
ý định đối đầu với các cường quốc
khác trong khu vực?” (VOA 2-42015). Vừa phòng vệ vừa đe dọa,
sẵn sàng gây hấn và tấn công. Đó
là ý đồ thực sự của Trung Quốc về
quân sự.
3 - Tự khẳng định tư cách đại
cường bằng việc sở hữu đảo, biển,
có mặt thường xuyên với sức mạnh
trên Biển Đông để bắt các nước
nhỏ trong vùng vào khuôn phép và
không cho một thế lực nào khác có
thể hoành hành và cạnh tranh với
Trung Quốc trong vùng này.
4 - Tự do khai thác tài nguyên
thiên nhiên ở Biển Đông mà không
một nước nào có thể ngăn cản.
Không ai là không thấy những
toan tính của Trung Quốc khi
tân tạo những hòn đảo để án ngữ
những địa điểm chiến lược trên
Biển Đông.
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PHẢN ỨNG CỦA
HOA KỲ VÀ CÁC NƯỚC
TRONG VÙNG
Dĩ nhiên Hoa Kỳ và các quốc
gia trong vùng không khoanh tay
đứng nhìn Trung Quốc hành động.
Họ đã có phản ứng tức thì.
Tổng Thống Mỹ Barak Obama,
khi lên tiếng tại Jamaica ngày 9-42015, đã tố cáo Trung Quốc chơi
trò lấy thịt đè người: “Chúng tôi
lo ngại khi Trung Quốc không
tôn trọng các chuẩn mực và luật
lệ quốc tế và khi Trung Quốc xử
dụng tầm vóc to lớn cũng như sức
mạnh cơ bắp để buộc các quốc gia
khác phải chấp nhận thái độ phụ
thuộc... Mọi tranh chấp phải được
giải quyết bằng ngoại giao. Việc
Philippines hoặc Việt Nam không
rộng lớn không có nghiã là họ sẽ
bị đẩy ra ngoài lề”.

Quốc Phòng Nhật Nakatami.
Trong dịp này, ông Carter đã đưa
ra lời cảnh cáo cứng rắn nhằm vào
các hành động “quân sự hóa” các
tranh chấp biển đảo. Ông cho biết
Mỹ chủ trương chống dùng võ lực
thay đổi hiện trạng, chống quân
sự hóa thay đổi chủ quyền. Trong
bài phỏng vấn trên báo Yomiuri
Shimbun, ông Carter đã chỉ đích
danh Trung Quốc, cho biết Hoa Kỳ
rất lo ngại trước quy mô và tốc độ
của các hoạt động bồi đắp đảo đá
của Trung Quốc (Reuters).

Hoa Kỳ cũng gửi 6,500 binh sĩ
tham gia một cuộc tập trận chung
với 5,000 quân lính Phi Luật Tân
tại Biển Đông từ 20 đến 30-42015. Cuộc tập trận hỗn hợp được
lấy tên là Balikatan. Ngoại Trưởng
Phi Albert del Rosario sẽ đi Mỹ để
thảo luận cụ thể về những hỗ trợ
của Mỹ cho Phi, bao gồm các thiết
Trước đó, ngày 19-3-2015, 4 bị hiện đại cho không quân và hải
nghị sĩ hàng đầu của Thượng Nghị quân.
Viện, các ông John McCain, Bob
Đối với Việt Nam, hai chiến
Corker thuộc đảng Cộng Hòa và hạm Mỹ đã cặp bến Tiên Sa, Đà
Jack Reed, Bob Menendez thuộc Nẵng để mở cuộc viếng thăm 5
đảng Dân Chủ, đã công bố thư gửi ngày từ 6-4-2015. Khu trục hạm
cho Tổng Thống và Ngoại Trưởng tối tân USS Fitzgerald có trang bị
Kerry báo động về mối đe dọa mà hỏa tiễn và chiến hạm cận duyên
các hành động qúa đáng của trung USS Fort Worth được đặt dưới sự
Quốc tại Biển Đông đang đặt ra chỉ huy của Đại Tá Mỹ gốc Việt
cho nước Mỹ cũng như cho các Lê Bá Hùng, 45 tuổi, Phó Tư Lệnh
đồng minh của Mỹ trong khu vực. đội tàu khu trục số 7 thuộc hạm
Để chứng tỏ lời nói đi đôi với đội 7. Trong thời gian 5 ngày của
việc làm, Hoa Kỳ có những hoạt cuộc viếng thăm, hai chiến hạm
động tích cực trong vùng Đông Mỹ và hải quân Việt Nam có các
Nam Á. Ngày 8-4-2015, tân Bộ hoạt động huấn luyện về quân y,
Trưởng Quốc Phòng Ashtor Carter tìm kiếm cứu nạn, xử lý những vụ
mở cuộc viếng thăm Nhật Bản và cháy trên tàu, điều khiển máy bay
sau đó là Nam Hàn, hai quốc gia không người lái, máy bay săn tàu
có nhiều liên hệ thương mại và ngầm, thực hành quy tắc ứng xử
quân sự chặt chẽ nhất với Mỹ tại cho những cuộc chạm trán ngoài ý
Á Đông. Tại Tokyo, Bộ Trưởng muốn trên biển. Đặc biệt, nhân cuộc
Carter đã hội đàm với Bộ Trưởng viếng thăm của hai chiến hạm, Bộ
Trưởng Hải Quân Mỹ Ray Mabus
Diễn Đàn Giáo Dân

cũng đến Đà Nẵng ngày 9 tháng 4.
Ông đã hội đàm với Ủy Ban Nhân
Dân thành phố Đà Nẵng. Ông cám
ơn thành phố Đà Nẵng đã tạo điều
kiện cho hai tàu Hải Quân Mỹ
viếng thăm giao lưu, hợp tác huấn
luyện phi tác chiến với Hải Quân
Việt Nam. Ông nói: “Việc hợp tác
giữa hải quân là quan trọng nhằm
bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải
trên Biển Đông, góp phần vào mục
đích giao thương, phát triển kinh
tế biển, không chỉ của hai nước mà
còn cả khu vực và thế giới”.
Đó là phản ứng của những nước
ở vòng trong, có tranh chấp trực
tiếp với Trung Quốc. Các nước ở
vòng ngoài như Úc, Ấn Độ cũng
rục rịch. Theo GS Carl Thayer, Úc
có nhiều liên hệ kinh tế với Trung
Quốc, nhưng cũng phải nghĩ tới
việc tăng cường hải quân, đặc biệt
là những tàu tìm kiếm và chống tàu
ngầm, để bảo vệ lãnh hải. Ấn Độ
thì kết thân với Nhật Bản để thực
hiện một liên minh bất thành văn
về kinh tế và quân sự. Các nước
khác trong vùng đang chăm chú
nhìn vào Mỹ, xem Mỹ hành động
ra sao trong việc đối phó với Trung
Quốc qua chiến lược “xoay trục
về châu Á” và “tái quân bằng lực
lượng”. Người ta hy vọng lời Đô
Đốc Harry Harris Jr, Tư Lệnh Hạm
Đội 7 sẽ được thực hiện khi có
biến: “Mỹ có thể dễ dàng điều lực
lượng hải quân có khả năng ứng
phó nhanh tới nơi, hầu duy trì tình
trạng an ninh và ổn định khu vực”
(VOA 2-4-15)

đã ra một Tuyên Bố về An Ninh
Hàng Hải. Theo Japan News, an
ninh hàng hải lần đầu tiên trở thành
chủ đề chính trong kỳ họp thường
niên của tổ chức này kể từ khi
thành lập năm 1970. Trong Tuyên
Bố trên, G 7 cho hay sẽ tiếp tục
theo dõi tình hình trên Biển Đông
cũng như Biển Hoa Đông. G 7 bày
tỏ quan ngại về các hành động đơn
phương, như cải tạo đất quy mô
lớn, nhằm thay đổi hiện trạng và
gia tăng căng thẳng ở các vùng biển
này. “Chúng tôi phản đối mạnh mẽ
bất kỳ nỗ lực nào nhằm khẳng định
tuyên bố chủ quyền hoặc hàng hải
thông qua việc đe dọa, ép buộc hay
xử dụng vũ lực”, Thông Cáo viết.
Xem ra Trung quốc không dễ
dàng thực hiện ý đồ xây đảo để
án ngữ Biển Đông. Thế giới cũng
không để cho Trung Quốc muốn
làm gì thì làm như chỗ không
người. Còn Việt Nam thì sao?

TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG
SẼ CÓ NHỮNG HẬU QỦA
GÌ CHO VIỆT NAM?

Nhìn những việc xảy ra, người
ta thấy Việt Nam có vẻ ngậm
miệng, cúi đầu thần phục Trung
Quốc. Tổng Bí Thư đảng cộng
sản Nguyễn Phú Trọng được Chủ
Tịch Tập Cận Bình vời sang Trung
Quốc trước khi Trọng đi Mỹ. Tới
Bắc Kinh ngày 7-4-2015, Trọng
làm việc ngay với Tập Cận Bình và
được Tập nhắc nhở rằng hai nước
phải giải quyết cuộc tranh chấp ở
Biển Đông nhằm duy trì hòa bình
Ngoài phản ứng của các nước và ổn định. Tập Cận Bình không
trong vùng, tổ chức G 7, gồm 7 nói gì đến việc Trung Quốc xây cất
nước công nghiệp giầu nhất hoàn trên các đảo chiếm của Việt Nam,
cầu (Mỹ, Canada, Đức, Anh, Pháp, và Nguyễn Phú Trọng cũng không
Ý, Nhật, không có Trung Quốc và dám nhắc tới điều này, chỉ dám trả
Nga), trong phiên họp ngày 15-4- lời là Việt Nam đánh giá cao quan
2015 tại thành phố Lubeck (Đức), hệ hữu nghị với Trung Quốc, đó là
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chính sách chiến lược lâu dài. Cuối
buổi hội đàm, Tập Cận Bình và
Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến
lễ ký 7 thỏa ước giữa hai nước
về những giao dịch thông thường,
không có thỏa ước nào liên quan
tới Biển Đông. Thông Cáo Chung
cũng không có một lời về những
việc sôi bỏng đang diễn ra ở vùng
biển này. Coi như chuyện trời yên
biển lặng. Như vậy là không thể
trông cậy vào đảng cộng sản Việt
Nam trong việc bảo vệ lãnh thổ,
chủ quyền và đòi lại những biển,
đảo đã mất.
Những hành động có vẻ dám
đương đầu với Trung Quốc nằm ở
phiá chính phủ. Sau khi Việt Nam
hân hoan tiếp đón hai chiến hạm
Mỹ và Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ
Ray Mabus, ngày 14-4-2015, phát
ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Hải
Bình đã công khai lên án những
hành động của Trung Quốc ở hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ông Lê Hải Bình nói: “Mọi hoạt
động xây dựng, mở rộng của nước
ngoài trên hai quần đảo này mà
không có sự cho phép của Việt
Nam là hoàn toàn phi pháp và vô
giá trị... Việt Nam kiên quyết phản
đối các hành động trên và yêu cầu
các bên liên quan nghiêm túc thực
hiện Tuyên bố về ứng xử của các
bên ở Biển Đông và đóng góp thiết
thực vào việc duy trì hòa bình, ổn
định ở Biển Đông”.
Chính phủ Việt Nam không dám
công khai đương đầu với Trung
Quốc như Phi Luật Tân, nhưng đã
dám nói và dám làm một số việc.
Báo The Economist cho biết trong
những năm qua, Việt Nam đã âm
thầm xây dựng 25 cơ sở trên những
đảo Việt Nam còn giữ được trong
quần đảo Trường Sa. Họ đã đưa
súng lớn và tăng cường các đơn vị
11

quân đội trên các đảo này. Ngoài
ra, các máy bay oanh kích cũng
gia tăng các chuyến bay quan sát
và bảo vệ trên bầu trời Biển Đông.
Ngày 16-4-2015, hai phi cơ tiêm
kích Su-22 đã mất tích ngoài biển,
gần khu vực đảo Phú Qúy, Bình
Thuận. Chưa tìm ra nguyên nhân
của việc mất tích này. Có nghi vấn
là hai máy bay đã bị hỏa tiễn của
không quân hay hải quân Trung
Quốc bắn hạ. Không có lý hai máy
bay đụng nhau hay cùng phát nổ vì
lý do kỹ thuật. Nghi vấn càng lớn
hơn khi có thêm nguồn tin chưa
được xác nhận là vào lúc 21 giờ 32
phút ngày 30-3-2015, Trung Quốc
đã bắn hạ một phi cơ oanh kích Su22 M4 của trung đoàn oanh kích
929, căn cứ Sơn Trà, Đà Nẵng.

Một phi cơ trong đội oanh kích

Vì vậy không phải là sự tình cờ
mà Hoa Kỳ bán cho Việt Nam 6
tàu cao tốc tối tân để làm công tác
tuần tra, cấp cứu và liên lạc với các
đảo. Chính phủ Việt Nam phải lo
việc tự vệ. Nếu không sẽ chết chắc
trong tay Trung Quốc. Muốn tự
vệ và được bảo vệ thì phải có chỗ
dựa, có người đỡ lưng. Trong hoàn
cảnh hiện tại, không ai khác ngoài
Hoa Kỳ. Vì vậy ta thấy sau khi Thủ
Tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ,
đến lượt Bộ trưởng Công an, rồi
đến Phó Chủ Tịch Quốc Hội kiêm
Ủy Viên Bộ Chính Trị Nguyễn Thị
Kim Ngân, phe Dũng, sang Mỹ
12

nghiên cứu về cách tổ chức các
định chế dân chủ (sic). Nguyễn
Phú Trọng cũng vội vàng xin đi gặp
TT Obama để khỏi lép vế. Nhưng
trước khi đi Mỹ, Trọng đã được
Tập Cận Bình gọi sang Bắc Kinh
phủ dụ. Càng ngày người ta càng
thấy hố chia rẽ giữa phe Dũng và
phe Trọng rộng thêm ra.
Trong khi đó, tình hình tại
Việt Nam cũng đang biến chuyển
một cách rõ rệt. Có một đường
ranh vô hình đã được vạch ra để
phân chia một bên là đảng và
những người cầm quyền, một bên
là tuyệt đại đa số nhân dân. Phe có
quyền nói cái gì dân cũng không
tin, làm cái gì cũng bị dân chỉ trích,
phản đối. Nhẹ thì cãi lý và chửi thật
mặt cảnh sát giao thông, công an,
cán bộ. Nặng thì xuống
đường biểu tình, từ dân
oan đòi đất đến dân Hà
Nội phản đối việc chặt
cây xanh cổ thụ, từ dân
Bình Thuận chặn quốc
lộ, không cho xe cộ lưu
hành, để phản đối nhà
máy điện gây ô nhiễm,
đến hàng chục ngàn
công nhân gần Sài Gòn đình công
đòi hủy bỏ luật bảo hiểm sức khỏe
bất công. Dân không còn sợ hãi và
sẵn sàng biểu tình đấu tranh vì bất
cứ lý do nào. Nhà cầm quyền chỉ
có hai con đường để chọn. Một là
đàn áp. Nhưng đàn áp chỉ có thể
thực hiện khi đương đầu với một
số người nhỏ. Một khi đám đông
tăng lên hàng chục, hàng trăm
ngàn hay hàng triệu, lực lượng
công an sẽ chạy hết nếu không
muốn bị tiêu diệt. Lúc đó phải điều
tới quân đội. Có thể sau một loạt
đạn gây máu đổ thịt rơi, các binh sĩ
có còn đủ cứng tay để tiếp tục bắn
vào đám đông trong đó có cha mẹ,

anh em, bạn bè của mình không?
Kinh nghiệm cho thấy là không.
Việc quân đội hạ súng trước đám
đông đã xảy ra ở Ai Cập, Tunisie,
và ngay cả tại các nước cộng sản
Liên Xô và Đông Âu. Con đường
thứ hai là thực hiện cải cách theo
ý dân. Để dân nổi dậy và đuổi đi
thì mất hết, kể cả tài sản lẫn mạng
sống. Nhưng nếu chủ động sửa đổi,
thêm hành động bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, thì mạng sống, ghế ngồi
và túi tiền sẽ được cứu vãn. Qua
giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, sẽ từ
từ tìm cách hạ cánh và rút lui an
toàn.
Đảng cộng sản Việt Nam
đang chia rẽ theo hai khuynh hướng
nói trên. Phe Nguyễn Tấn Dũng
có vẻ muốn đi con đường thứ hai.
Nhưng nếu muốn đi con đường
này thì trước hết phải hạ hay làm
tê liệt phe chống đối trong đảng,
đồng thời tìm được một anh Hai
đứng sau lưng để có thể đỡ đòn của
anh Ba. Những vụ đột tử của Phạm
Qúy Ngọ, Nguyễn Bá Thanh,
những bươi móc, hạ uy tín những
nhân vật đối thủ của Nguyễn Tấn
Dũng đã được trang mạng Chân
Dung Quyền Lực ngang nhiên
thực hiện, không gặp một cản trở
nào. Mặt trận đã bầy ra. Một ăn cả,
ngã về không. Đại Hội đảng kỳ thứ
12 đầu năm 2016 sẽ làm sáng tỏ
phe nào thắng và sẽ đưa đất nước
đi theo hướng nào.
Trong mọi trường hợp,
người dân phải luôn luôn tỉnh táo
và đóng vai chủ động. Đừng qúa
tin vào những lời hứa hẹn hay giấc
mơ “bất chiến tự nhiên thành”.
Trận chiến trong nội bộ đảng đang
xảy ra. Trận chiến lớn giữa nhân
dân và phe cầm quyền có thể bùng
(xem tiếp trang 15)
Diễn Đàn Giáo Dân

Mỹ - Philippines huy động
gần 12 ngàn lính trong đợt
tập trận chung Balikatan
ª Thanh Hà
Tập trận Mỹ - Philippines : cảnh quân đội Philippines tập
trận đổ bộ vào ngày 26/09/2014.Reuters

C

hiến dịch tập trận chung
Mỹ- Philippines mang tên
Balikatan- Vai Kề Vai được mở ra
từ ngày 20 đến 30/04/2015. Trong
bối cảnh Trung Quốc gia tăng bồi
đắp đảo tại Biển Đông, Manila
và Washington mở rộng quy
mô đợt tập trận chung năm nay.
Hoa Kỳ huy động hơn 6.500
lính, tham gia vào đợt tập trận
chung năm nay với hơn 5 000
quân của Philippines. Mỹ tăng gấp
đôi số lính điều động so với năm
ngoái.
Theo lời phát ngôn viên quân
đội Philippines, trung tá Harold
Cabunoc việc nâng cao quy mô
của chiến dịch Balikatan chứng tỏ
« đôi bên cùng muốn cải thiện khả
năng cùng can thiệp vào các hoạt
động quân sự và phi quân sự »

bãi đá Scarboroughs khoảng 220
cây số về p hía đông, nơi có tranh
chấp chủ quyền với Trung Quốc từ
năm 2012. Một phần lớn của chiến
dịch Vai Kề Vai sẽ diễn ra tại khu
vực trung tâm đảo Paney, Palawan
ở phía tây nam Philippines và tại
một căn cứ không quân cũ của Mỹ
tại phía bắc thủ đô Manila.
(RFI 06-04-2015)

Không quân Trung Quốc
tập trận ở phía tây Thái
Bình Dương

và Philippines, là vùng biển mà cả
hai đều tuyên bố chủ quyền.
Bộ Quốc phòng cho xem
những hình ảnh của máy bay ném
bom tầm xa trên phi đạo cùng với
những nhân viên phi hành. Những
chiếc máy bay trở về trong cùng
một ngày.
Tân Hoa Xã nói đây là lần đầu
tiên lực lượng không quân tiến
hành tập trận trên vùng trời cách
xa bờ biển Trung Quốc như vậy.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng
Trung Quốc nói cuộc diễn tập này
không khác những cuộc diễn tập

Bộ Quốc phòng Trung
Quốc cho biết lực lượng
không quân nước này hôm
thứ Hai đã tiến hành cuộc
diễn tập đầu tiên ở tây Thái
Bình Dương, một động thái
Không trực tiếp nhắm vào có thể làm trầm trọng thêm
Trung Quốc, nhưng trong cuộc họp căng thẳng với các nước láng
báo sáng nay, viên sĩ quan này cho giềng ở Biển Đông.
biết thêm trong chương trình năm
Phát ngôn viên của lực lượng mà “những nước lớn “ khác thường
nay, Mỹ và Philippines dự trù tập
không quân Trung Quốc cho biết xuyên thực hiện, và không nhắm
trận tăng cường khả năng phòng
máy bay của Quân đội Giải phóng mục tiêu vào bất kỳ nước nào. ◙
thủ trên biển, khả năng đối phó với
Nhân dân tiến hành những cuộc
thiên tai.
(VOA 31.03.2015
tập trận trên vùng biển phía tây
Nguồn: Reuters)
Các cuộc tập trận được diễn ra Thái Bình Dương sau khi bay qua
tại căn cứ hải quân Zambales, cách eo biển Ba Sĩ nằm giữa Đài Loan
Số 162 Tháng 5-2015
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Tầu Hải Quân Hoa Kỳ
Cập Bến Tiên Sa
Đại tá Lê Bá Hùng:
“Việt Nam có chỗ đứng rất
đặc biệt trong trái tim tôi”
 Thùy Linh

C

hỉ huy chiến hạm Mỹ thăm
Việt Nam lần này là Đại tá
Lê Bá Hùng, Phó Tư lệnh biên đội
tàu khu trục số 7 của DESRON,
một người Mỹ gốc Việt...
Như Báo điện tử Giáo dục Việt
Nam đã đưa tin, ngày 6/4, hai tàu
của Hải quân Hoa Kỳ là tàu khu
trục USS Fitzgerald (DDG 62)
và tàu tác chiến gần bờ USS Fort
Worth (LCS 3) thuộc Liên đội tàu
Khu trục (DESRON) đã cập cảng
Tiên Sa (Đà Nẵng) chính thức
thăm thành phố Đà Nẵng trong 5
ngày (từ ngày 6-10/4).

Hai tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)
ngày 6/4. Ảnh Thùy Linh

và ngoài nước. Đặc biệt, đại tá các hoạt động thể thao thân hữu.
Hùng còn nói nhiều câu tiếng Việt
“Trong những ngày tới, chúng
như để minh chứng rằng mình là
người con của nước Việt mến yêu. tôi rất vui khi hải quân hai nước
đi ra ngoài khơi để cùng
nhau thực hành Bộ Quy
tắc Ứng xử cho những
cuộc chạm trán ngoài ý
muốn trên biển (CUES),
các kỹ thuật tìm kiếm và
cứu nạn, và cách điều
khiển tàu”, đại tá Hùng
chia sẻ.

Đại tá Lê Bá Hùng rất cởi mở, thân thiện.

Trở lại Việt Nam lần này, đại
Ảnh Thùy Linh
tá Lê Bá Hùng chia sẻ: “Mỗi lần
Hải quân Hoa Kỳ cử tôi về Việt
“Tôi và các thủy thủ tàu rất
Nam thì tôi rất biết ơn và cảm ơn
trông đợi chuyến thăm này”, đại tá
về những chuyến đi như thế này.
Hùng vui vẻ nói.
Việt Nam có một chỗ đứng rất
Theo đại tá Hùng, việc xây
đặc biệt trong trái tim tôi cũng như
dựng các mối quan hệ rất quan
trong gia đình của tôi. Tuy nhiên,
trọng đối với Hải quân Hoa Kỳ.
là một công dân Mỹ, tôi cũng rất tự
Trong 5 ngày ở Đà Nẵng, hai bên
hào vì được phục vụ cho đất nước
sẽ tập trung vào một loạt các sự
của mình”, đại tá Lê Bá Hùng nói.
kiện và các hoạt động trao đổi kỹ
Vị đại tá này luôn nở nụ cười năng về quân y, tìm kiếm và cứu
thân thiện khi gặp các sỹ quan và nạn, an ninh hàng hải, các hội thảo
thủy thủ Hải quân Việt Nam cũng về luật biển, các buổi hòa nhạc, các
như các phóng viên báo chí trong hoạt động phục vụ cộng đồng và
14

Virginia.

Được biết, đại tá
Lê Bá Hùng là người
gốc Huế (Việt Nam) và
theo học trường Trung
học phổ thông Gar-Field
ở Woodbridge, bang

Ông tốt nghiệp hạng ưu Học
viện Hải quân Hoa Kỳ năm 1992
với bằng cử nhân kinh tế.
Về hoạt động trên biển, Đại tá
Hùng từng làm sỹ quan phụ tá và
đại úy trên tàu Tuần Dương Hạm
USS TICONDEROGA (CG 47),
sỹ quan kiểm soát cháy nổ trên tàu
USS Wasp (LHD 1, sỹ quan phụ
trách vũ khí và sỹ quan chỉ huy
các hệ thống tác chiến trên Tuần
Diễn Đàn Giáo Dân

Đại tá Hùng
từng phục vụ
tại Hạm đội 2
Hoa Kỳ và Bộ
Tư lệnh Liên
quân Hoa Kỳ
và từng làm trợ
lý điều hành
cho hai Tư lệnh
thuộc Hạm đội
7. Gần đây nhất
ông từng làm

sinh của Trung tâm Weatherhead
về các vấn đề quốc tế thuộc Đại
học Harvard và được lựa chọn là
nghiên cứu sinh cho Hội thảo MIT
XXI.
Ông có bằng cao học nghiên
cứu tác chiến từ trường Đào tạo sau
đại học của Hải quân năm 1999 và
bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh
từ đại học Touro International năm
2005.◙

Đại tá Lê Bá Hùng nhận hoa của Hải quân Việt Nam. “Tôi và
các thủy thủ tàu rất trông đợi chuyến thăm này”, đại tá Hùng
chia sẻ. Ảnh Thùy Linh

Dương Hạm USS Hue City (CG
trợ lý quân sự
66), Hạm phó Khu trục Hạm USS
cho Bộ trưởng
CURTIS WILBUR (DDG 54),
Quốc phòng.
và sỹ quan chỉ huy trên tàu USS
Đại tá Hùng
Lassen (DDG 82).
từng tốt nghiệp
Trong thời gian ông chỉ huy,
Đại học Chiến
tàu Lassen đã giành giải thưởng
tranh Hải quân
Hoạt động tác chiến hiệu quả năm
và trường sỹ
2009 và Giải thưởng dành cho đơn
quan Liên quân,
vị Hải quân nổi bật năm 2010.
nghiên
cứu

V

iết Từ Canada

Một góc của tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS
Fitzgerald (DDG 62). Ảnh Thùy Linh

tài. Thay vì độc tài tập thể, sẽ trở
thành độc tài cá nhân. Ngay cả khi
(tiếp theo trang 12)
phe thắng muốn chọn con đường
nổ bất cứ lúc nào. Những biện pháp đổi mới, nếu nhân dân không cảnh
hòa hoãn hay cởi mở cũng có thể giác và giữ áp lực, nhân dân sẽ gặp
được đưa ra thi hành. Nhưng hãy cảnh “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”.
coi chừng. Khi phe nọ dẹp được Tóm lại, khi muốn dành tự do cho
phe kia, phe thắng có thể duy trì mình và chủ quyền cho đất nước,
hay trở lại con đường độc tôn, độc nhân dân phải tùy tình hình và

hoàn cảnh để áp dụng những chiến
thuật thích hợp. Không cứng rắn
bảo thủ. Nhưng cũng đừng nhẹ dạ
dễ tin. Sau 40 năm, hy vọng chúng
ta đã đủ khôn ngoan và kinh ngiệm
để nhìn ra người nào, việc nào thực
sự phục vụ đất nước và dân tộc. ◙

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.
Số 162 Tháng 5-2015
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Đô Đốc Harry Harris Jr.:
Trung Quốc xây
Vạn Lý Trường Thành
trên Biển Đông
Tư Lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ,
Đô Đốc Harry Harris Jr.,

T

ư Lệnh lực lượng Thái
Bình Dương của Mỹ, Đô
Đốc Harry Harris Jr., khẳng định
chính sách tái cân bằng lực lượng
sang khu vực Thái Bình Dương của
chính phủ Mỹ đang đi đúng hướng

hành động khiêu khích của Trung
Quốc đối với các nước giành chủ
quyền nhỏ hơn, sự thiếu minh bạch
của cái đường 9 đoạn và tình trạng
bất cân xứng giữa khả năng của
Trung Quốc so với các nước láng
Các công trình lắp đất xây đảo giềng nhỏ - thì thật không đáng
nhân tạo của Trung Quốc trong ngạc nhiên là quy mô của các công
Biển Đông đã khiến người ta hoài trình xây các đảo nhân tạo đặt ra
nghi về các ý đồ của Trung Quốc, những nghi vấn nghiêm trọng về ý
và tự hỏi liệu Bắc Kinh thực sự đồ của Trung Quốc.”
muốn hợp tác hay là có ý định đối
Ông cho rằng cái đường 9 đoạn
đầu với các cường quốc khác trong mà Trung Quốc vạch ra để đòi chủ
khu vực.
quyền trên hầu hết Biển Đông,
Đó là lời bình luận của Tư không phù hợp với luật quốc tế,
Lệnh lực lượng Thái Bình Dương Ông nói việc Trung Quốc xúc tiến
của Mỹ, bày tỏ quan tâm về việc các hoạt động bồi đắp các bãi đá
Trung Quốc đang xây điều mà ông với quy mô chưa từng thấy trước
miêu tả là một bức “Vạn lý Trường đây là điều “rất đáng lo ngại”.
Thành bằng Cát” trên Biển Đông.

Australia, một đồng minh lâu
năm của Mỹ, cũng bày tỏ quan
tâm và năm ngoái, chính phủ Úc
ký hiệp định củng cố hợp tác quân
sự với Nhật Bản như một cách để
tăng khả năng quốc phòng trước
sức mạnh quân sự ngày càng tăng
của Trung Quốc.

sang Á Châu-Thái Bình Dương
trước năm 2020. Washington đã
điều tàu đổ bộ mới nhất của Hải
quân Hoa Kỳ, chiếc USS America
sang khu vực. Đây là một tàu đổ bộ
được thiết kế để chở một số lượng
lớn binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến
phục vụ các nhiệm vụ quân sự và
cứu trợ nhân đạo. Tàu có bãi đáp
cho các loại chiến đấu cơ và máy
bay trực thăng.
Đô đốc Harris Jr. kêu gọi tất
cả các bên liên quan phải tuân thủ
Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển
Đông (DOC) mà Trung Quốc đã
ký với ASEAN, cam kết sẽ kiềm
chế các hoạt động “gây phức tạp
hay làm leo thang căng thẳng trong
khu vực”.
Tư Lệnh lực lượng Mỹ tại Thái
Bình Dương nói bằng cách duy trì
sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu
vực, trong tình huống khủng hoảng
xảy ra, “Mỹ có thể dễ dàng điều
lực lượng Hải quân có khả năng
ứng phó nhanh tới nơi, hầu duy
trì tình trạng an ninh và ổn định
khu vực.” ◙

Báo The Wall St. Journal hôm
31 tháng Ba tường thuật rằng trong
một phát biểu công khai, trực tiếp
chỉ trích các công trình xây cất của
Trung Quốc tại quần đảo Trường
Sa, Tư Lệnh lực lượng Mỹ tại Thái
Bình Dương, Đô Đốc Harry Harris
Jr., nói Bắc Kinh đang xây “một
Tư Lệnh lực lượng Thái Bình
vạn lý trường thành” trên vùng Dương của Mỹ khẳng định chính
biển đang trong vòng tranh chấp.
sách tái cân bằng lực lượng sang VOA 02.04.2015 Nguồn: WSJ,
Đô Đốc Harris được trích lời khu vực Thái Bình Dương của chính Worldpress
nói rằng: “Khi xét toàn diện các phủ Mỹ đang đi đúng hướng trong
mục tiêu chuyển 60% lực lượng
16

Diễn Đàn Giáo Dân

T

rao đổi với BBC, Giáo sư
Carl Thayer thuộc Học
viện Quốc phòng Úc nói rằng việc
hai nước thắt chặt quan hệ an ninh
là ‘một bước tiến về phía trước’
của mối quan hệ đối tác toàn diện
mà hai nước đã có từ năm 1999.

Úc và VN
‘Tiến về phía trước’

Ông Thayer đã tham dự buổi
thảo luận tại Viện Lowy về quan các nội dung hợp tác có việc Úc sẽ
hệ quốc tế ở Sydney với sự tham giúp đỡ Việt Nam cứu hộ các tàu
ngầm gặp nạn.
gia của Thủ tướng Dũng.
Theo ông Thayer thì mối quan
“Kể từ đó, phía Úc đã huấn
luyện cho 1.200 quân nhân Việt hệ an ninh-quốc phòng giữa hai
Nam, rồi các chuyến ghé cảng Việt nước ‘nhấn rất mạnh vào an toàn
Nam hàng năm của tàu hải quân và an ninh hàng hải’ và điều này
Úc bên cạnh bốn vòng đối thoại ‘rõ ràng là có liên quan đến Biển
chiến lược trong đó có đối thoại ở Đông’.

Ông Thayer cho biết các cuộc
huấn luyện và tập trận giữa Việt
Nam và Úc chỉ là ‘hoạt động bình
thường’ kéo dài cả năm mà phía
Trung Quốc cũng từng tham gia
với Úc nên ‘không phải là vấn đề
gì lớn’ với Trung Quốc.

Khi được hỏi Canberra có lo
ngại trước một Trung Quốc ngày
cấp Bộ trưởng Quốc phòng hàng
“Tôi đã nghe rất nhiều bài phát càng mạnh bạo và quả quyết ở
năm,” ông Thayer nói.
biểu (trong chuyến thăm của ông khu vực châu Á-Thái Bình Dương
hay không, Giáo sư Thayer nói:
Ông cũng cho biết theo sự hợp Dũng đến Úc) và tôi thấy có sự “Trung Quốc là đối tác thương mại
nhấn mạnh đến mối
quan ngại chung về lớn nhất của Úc và không ai muốn
an toàn và an ninh kiềm chế Trung Quốc về mặt kinh
tế cả.”
hàng hải,” ông nói.
Tuy nhiên, với việc Trung
‘Âm thầm theo
Quốc đang tăng cường sức mạnh
Hoa Kỳ’
quân sự dẫn đến sự thay đổi cán
Ông cho biết trên cân quyền lực thì điều này đã ‘tạo
vấn đề Biển Đông thì ra thách thức đối với năng lực của
Úc ‘âm thầm đi theo nước Úc mà Úc phải có cách ứng
chính sách của Hoa phó’.
Kỳ’, tức là ‘có chính
Theo ông Thayer thì Úc phải
sách giống nhau
Việc Trung Quốc xây cất trên các đảo chìm trên Biển
đảm
bảo có khả năng phát hiện tàu
nhưng không nói lên
Đông đã làm nhiều nước quan ngại
ngầm Trung Quốc, theo dõi chúng,
cho mọi người biết’.
biết chúng đang định làm gì và
“Úc không tuyên bố có lợi ích chúng có trang bị vũ khí như thế
tác này, phía Úc sẽ huấn luyện cho
120 quân nhân Việt Nam trong năm thật sự ở Biển Đông,” ông nói, nào.
nay và phía Việt Nam cũng tham “Việc Úc không phát biểu giống
“Điều quan trọng nhất là
gia cùng với các binh sỹ Úc trong Mỹ là ‘trung lập, không đứng về
Trung
Quốc cần phải minh bạch
phe nào’ không có nghĩa là Úc ủng
các cuộc tập trận ‘quy mô nhỏ’.
hơn trong việc xây dựng và triển
hộ phe nào đó trong tranh chấp.”
Ngoài ra cũng có ‘sự hợp tác
khai lực lượng của họ cũng như
“Tuy nhiên, Úc cùng với trong việc biến một số hòn đảo
âm thầm’ giữa lực lượng đặc biệt
của quân đội hai nước và hai nước Nhật Bản, Hoa Kỳ và Ấn Độ tất thành nơi đồn trú cho tàu chiến
đã có những trao đổi quân sự ‘nhất cả cùng tăng cường khả năng của họ,” ông nói. ◙
là trong lĩnh vực chống khủng bố’, phòng vệ trên biển cho Việt Nam
Theo BBC 19/3/ 2015
vị học giả này nói và cho biết trong và Philippines,” ông cho biết.
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Việt Nam phản đối Trung Quốc
xây dựng ở Hoàng Sa, Trường Sa

tuyến đường hàng hải quan trọng,
vận chuyển lượng hàng hóa trị giá
5.000 tỷ USD mỗi năm.◙
Anh Ngọc (VNExpress)

V

iệt Nam khẳng định mọi và vô giá trị”, ông Bình tuyên bố.
hoạt động của Trung Quốc
Trung Quốc chiếm giữ các đảo
ở quần đảo Hoàng Sa cũng như
Phú Lâm và Quang Hòa lần lượt
Trường Sa là hoàn toàn phi pháp và vào năm 1956 và 1974. Theo hình
vô giá trị.
ảnh vệ tinh được chụp hôm 17/3, hai
Hình ảnh vệ tinh do công ty đảo này đã được mở rộng đáng kể
DigitalGlobe công bố hôm 14/4 cho sau hoạt động bồi đắp đất của Trung
thấy Trung Quốc đang mở rộng trái Quốc gần đây.
hóm Các nước Công nghiệp
phép hai đảo Phú Lâm và Quang
Đường băng cũ trên đảo Phú
Phát triển G7 lần đầu thông
Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Lâm đã được thay bằng một đường qua một tuyên bố chung về an ninh
Việt Nam mà nước này chiếm giữ.
băng mới dài và hiện đại hơn. Trong hàng hải, trong đó lên án hoạt động
Trả lời trong buổi họp báo khi đó, trên đảo Quang Hòa có một bồi đắp đất gây gia tăng căng thẳng
thường kỳ hôm nay, người phát ngôn doanh trại quân đội, đê chắn biển và trên Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho hay các công trình khác. Trên đảo Duy
Theo Japan News, “Tuyên bố về
Việt Nam đang xác minh thông tin Mộng, bị Trung Quốc chiếm gần đó,
An ninh Hàng hải” được thông qua
trên. Tuy nhiên, ông khẳng định Việt các tòa nhà mới cũng xuất hiện.
sau cuộc họp của các Ngoại trưởng
Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cùng
Tại quần đảo Trường Sa, Bắc G7 tại thành phố phía bắc nước Đức
bằng chứng lịch sử để khẳng định Kinh cũng đang đẩy nhanh hoạt động
Lubeck hôm qua. An ninh hàng hải
bồi đắp ngôn Bộ Ngoại giao Trung đã lần đầu tiên trở thành chủ đề chính
Quốc Hoa Xuân Doanh hôm 9/4 trong cuộc họp thường niên dài hai
tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng ngày, kể từ khi diễn đàn này thành
các đảo nhân tạo mà nước này đang lập vào cuối những năm 1970.
xây dựng trái phép trên Biển Đông
Trong tuyên bố trên, G7 cho hay
để “phòng vệ quân sự và cung cấp
sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên Biển
dịch vụ dân sự có lợi cho các nước
Đông cũng như Biển Hoa Đông. Các
xung quanh”.
quan chức bày tỏ quan ngại về các
Người phát ngôn Lê Hải Bình hành động đơn phương, như bồi đắp
cho hay Việt Nam đã nhiều lần đề đất quy mô lớn, nhằm thay đổi hiện
cập đến vấn đề này với Trung Quốc, trạng và gia tăng căng thẳng ở các
kể cả ở cấp cao.
vùng biển này.
Ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ

G7 lên án hoạt
động bồi đắp ở
Biển Đông

N

Ngoại giao Việt Nam.. Ảnh: Quý Đoàn

“Việt Nam kiên quyết phản
đối các hành động trên và yêu cầu
các bên liên quan nghiêm túc thực
chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên
Sa cũng như Trường Sa.
ở Biển Đông (DOC) và đóng góp
“Mọi hoạt động xây dựng, mở thiết thực vào việc duy trì hòa bình,
rộng của nước ngoài trên hai quần ổn định ở Biển Đông”, ông nói.
đảo này mà không có sự cho phép
Biển Đông được cho là chứa
của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp nguồn khoáng sản dồi dào và là
18

“Chúng tôi phản đối mạnh mẽ
bất kỳ nỗ lực nào nhằm khẳng định
tuyên bố chủ quyền hoặc hàng hải
thông qua việc đe dọa, ép buộc hay
sử dụng vũ lực”, tuyên bố có đoạn.
Tuyên bố không đề cập trực tiếp
đến Trung Quốc nhưng việc nhắc
đến các hành động trên Biển Đông và
Biển Hoa Đông cho thấy thông điệp
Diễn Đàn Giáo Dân

◄ Các Ngoại trưởng
G7 trong cuộc họp tại
Lubeck, Đức.
Ảnh: Reuters

này rõ ràng đang nhắm đến Bắc Kinh.

Biển
Đông :
Trung
Quốc
hung hăng,
Obama lo ngại

Một giới chức cấp cao của Bộ
Ngoại giao Nhật Bản cho hay nước
này, thành viên châu Á duy nhất
trong nhóm, đã nỗ lực để thuyết
ông du Jamaica ngày
phục G7 biên soạn ra một tài liệu dài
09/04/2015, Tổng thống
6 trang tập trung vào vấn đề an ninh
Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại
hàng hải.
về những đòi hỏi lãnh thổ của Trung
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Quốc ở Biển Đông. Theo Reuters,
Steinmeier, người chủ trì cuộc họp, nguyên thủ Mỹ nói thẳng : Trung
cho hay “Nhật Bản, với vai trò là chủ Quốc không nên lợi dụng là một quốc
nhà của các cuộc gặp G7 năm sau, gia to lớn về địa lý, có sức mạnh, để
có mối quan tâm lớn đến việc đưa áp đặt các đòi hỏi của mình.
vấn đề này vào chương trình nghị sự
Tổng thống Mỹ tuyên bố:
trong những năm tới”.
"Chúng tôi lo ngại khi Trung Quốc
Trung Quốc có tranh chấp chủ không tôn trọng các chuẩn mực và
quyền với Nhật Bản tại quần đảo luật lệ quốc tế và khi Trung Quốc sử
Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa dụng tầm vóc to lớn cũng như sức
Đông. Bắc Kinh thường xuyên điều mạnh để buộc các quốc gia khác
tàu đến vùng biển quanh quần đảo phải chấp nhận thái độ
do Tokyo kiểm soát, gây lo ngại về phụ thuộc."
nguy cơ xung đột giữa hai bên.
Ông Obama nhấn
Trung Quốc cũng tuyên bố chủ mạnh: "Chúng tôi nghĩ
quyền với hầu hết diện tích của Biển rằng điều này có thể
Đông và đang đẩy nhanh kế hoạch được giải quyết qua
biến các bãi đá tại đây thành đảo nhân con đường ngoại giao,
tạo, bất chấp sự phản đối quyết liệt việc Philippines hoặc
của các nước liên quan và quốc tế. Việt Nam không rộng
Trong hội nghị thượng đỉnh ở lớn như Trung Quốc
Đức tháng 6 tới, an ninh hàng hải không có nghĩa là họ
cũng dự kiến là chủ đề thảo luận của sẽ bị đẩy ra ngoài lề ."
các lãnh đạo G-7. ◙
Các phát biểu của Tổng thống
Mỹ
được ra trong bối cảnh, các bức
Anh Ngọc (VNExpress)

C
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ảnh chụp từ vệ tinh được công bố,
cho thấy Trung Quốc đẩy mạnh việc
bồi đắp Đá Vành Khăn (Mischief
Reef) và xây nhiều cảng trên các bãi
đá khác thuộc quần đảo Trường Sa.
Như thường lệ, ngày hôm qua,
09/04, phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh
tái khẳng định là Bắc Kinh có quyền
tiếp tục các hoạt động bồi đắp trên
các đảo này vì « Trung Quốc có chủ
quyền không thể tranh cãi đối với
quần đảo Nam Sa », tức Trường Sa.
Ngay lập tức, Hoa Kỳ đã có
phản ứng, tố cáo những hoạt động
của Trung Quốc gây mất ổn định tại
Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao Mỹ Jeffrey Rathke tuyên bố:
"Việc giành chiếm lãnh thổ và hoạt
động xây dựng gây ra lo ngại ngày
càng lớn về ý đồ của Trung Quốc, ở
trong vùng." Đại diện Bộ Ngoại giao
Mỹ nhấn mạnh là Washington theo
dõi sát sao các sự kiện này và Hoa
Kỳ sẽ tiếp tục bày tỏ với Trung Quốc
và các nước khác trong vùng, những
lo ngại của mình, nhằm kêu gọi tất
cả các bên "tránh tiến hành các hoạt
động gây mất ổn định." ◙

TT. Barack Obama tại Jamaica. Ảnh
ngày 09/04/2015Reuters
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Nguồn gốc

Tháng Hoa kính Đức Mẹ
các nhà thờ và đặc biệt các bàn thờ
dâng kính Đức Mẹ. Các thi sĩ cũng
2. Muôn dân trên trần
như các thánh đua nhau sáng tác
mừng vui đón tháng hoa về.
những bài hát, bài giảng ca tụng
Vang ca tưng bừng ngợi khen
những ngày lễ đó cũng như ca tụng
tạ ơn khắp nơi. Ánh hồng sắc
Đức Mẹ.
hương càng tô thắm xinh
Đến thế kỷ 14, linh mục Henri
nhan Mẹ. Sóng nhạc reo vang
tràn lan đến muôn muôn đời. Suzo dòng Đaminh, vào ngày
đầu tháng 5, đã dâng lên Đức Mẹ
Tháng Hoa có từ những việc tôn kính đặc biệt và lấy
đời nào? Do ai khởi hoa trang hoàng tượng Đức Mẹ.
nhớ quê xa vời.

L

à người Công giáo tại Việt xướng?
Nam, nhất là những ai đã
Gốc tích như thế này:
lớn lên trong một xứ đạo miền
Vào những thế kỷ đầu, hàng
Bắc, Trung hoặc Nam, có lẽ họ
khi
không lạ gì sinh hoạt tôn giáo trong năm,
tháng Năm, tháng Hoa Đức Mẹ. tháng Năm
về,
người
Khi ngàn hoa xanh, đỏ, trắng, Rôma
tôn
tím, vàng nở rộ trong cánh đồng, kính sự thức
thì con cái Mẹ cũng chuẩn bị cho giấc sau mùa
những đội dâng hoa, những cuộc Đông
dài
rước kiệu, để tôn vinh Mẹ trên của
thiên
trời. Những điệu ca quen thuộc trìu nhiên bằng
mến bỗng nổi dậy trong tâm hồn việc tổ chức
cách thân thương, nhất là bài “Đây gọi những
Tháng Hoa” của nhạc sĩ Duy Tân ngày lễ tôn
với điệu 2/4 nhịp nhàng:
kính Hoa là
ĐK. Đây tháng hoa, chúng con Nữ thần mùa
trung thành thật thà. Dâng tiến Xuân.
hoa lòng mến dâng lời cung chúc.
Các tín
Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ hữu Công giáo trong các xứ đạo đã
diễm phúc. Muôn tháng qua lòng thánh hóa tập tục trên khi tổ chức
mến yêu Mẹ không nhòa.
những cuộc rước kiệu hoa và cầu
1. Đây muôn hoa đẹp còn tươi
thắm xinh vô ngần. Đây muôn tâm
hồn bay theo lời ca tiến dâng. Ôi
Maria, Mẹ tung xuống muôn hoa
trời. Để đời chúng con đẹp vui,
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nguyện cho mùa màng phong phú.

Thánh Philipe đệ Nêri, cũng
vào ngày 1 tháng 5, thích tập họp
các trẻ em lại chung quanh bàn thờ

Đức Mẹ, để cùng các bông hoa
mùa xuân, Ngài dâng cho Đức Mẹ
các nhân đức còn ẩn náu trong tâm
hồn non trẻ của chúng.

Có nơi người ta tổ chức các
Đầu thế kỷ 17, tại Napoli,
cuộc “Rước xanh”. Người ta đi nước Ý, trong thánh đường kính
cắt các cành cây xanh tươi đang thánh Clara của các nữ tu Dòng
nở hoa, đưa về trang hoàng trong Phanxicô, tháng Đức Mẹ được cử
Diễn Đàn Giáo Dân

lòng đạo đức
của giáo dân
đã kính dâng
cách riêng
cho Đức Mẹ.
Đó là dịp để
“bày tỏ niềm
tin và lòng
kính mến mà
người Công
giáo
khắp
nơi trên thế
giới có đối
với Đức Mẹ
Nữ Vương Thiên đàng.

hành công cộng: Mỗi chiều đều có
hát kính Đức Mẹ, ban phép lành
Mình Thánh. Từ ngày đó, tháng
Trong tháng này, các Kitô hữu,
Đức Mẹ nhanh chóng lan rộng
cả ở trong thánh đường cũng như
khắp các xứ đạo.
nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ tấm lòng
Năm 1654, cha Nadasi, dòng của họ những lời cầu nguyện và
Tên, xuất bản tập sách nhỏ khuyên tôn kính sốt sắng và mến yêu cách
mời giáo hữu dành riêng mỗi năm đặc biệt. Trong tháng này, những
một tháng để tôn kính Đức Mẹ ơn phúc của Thiên Chúa nhân
Chúa Trời.
từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ
Đầu thế kỷ 19, hết mọi xứ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ.”
trong Giáo hội đều long trọng kính (Dictionary of Mary, Catholic book
tháng Đức Mẹ. Các nhà thờ chính Pub. 1985, tr. 236)
có linh mục giảng thuyết, và gần
như lấy thời gian sau mùa chay là
thời gian chính thức để tôn kính
Đức Mẹ. Trong việc này linh mục
Chardon đã có nhiều công. Không
những ngài làm cho lòng sốt sắng
trong tháng Đức Mẹ được phổ biến
trong nước Pháp mà còn ở mọi
nước Công giáo khác nữa.
Đức Giáo hoàng Piô XII, trong
Thông điệp “Đấng Trung gian
Thiên Chúa”, cho “việc tôn kính
Đức Mẹ trong tháng Năm là việc Một mẩu chuyện cũ
đạo đức được thêm vào nghi thức đáng suy nghĩ:
Phụng vụ, được Giáo hội công
Ở thành Nancêniô trong nước
nhận và cổ võ”.
Pháp, có một gia đình trung lưu.
Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Vợ đạo đức, chồng hiền lành
trong Thông điệp Tháng Năm, số nhưng khô khan. Vợ luôn cầu xin
Chúa mở lòng cho chồng sửa mình
1 viết:
, nhưng chồng cứng lòng mãi.
“Tháng Năm là Tháng mà
Số 162 Tháng 5-2015

Năm ấy, đầu tháng Hoa kính
Đức Mẹ, bà sửa sang bàn thờ để
mẹ con làm việc tháng Đức Mẹ.
Chồng bà bận việc làm ăn, ít khi ở
nhà, và dù ông ở nhà cũng không
bao giờ cầu nguyện chung với mẹ
con. Ngày lễ nghỉ không bận việc
làm thì cũng đi chơi cả ngày, nhưng
ông có điều tốt là khi về nhà, bao
giờ cũng kiếm mấy bông hoa dâng
Đức Mẹ.
Ngày 15 tháng Sáu năm ấy,
ông chết bất thình lình, không kịp
gặp linh mục. Bà vợ thấy chồng
chết không kịp lãnh các phép đạo,
bà buồn lắm, nên sinh bệnh nặng,
phải đi điều trị ở nơi xa. Khi qua
làng Ars, bà vào nhà xứ trình bày
tâm sự cùng cha xứ là cha Gioan
Vianey.
Ngài là người đạo đức nổi
tiếng, được mọi người xem là vị
thánh sống. Bà vừa tới nơi chưa kịp
nói điều gì, cha Gioan liền bảo:
- Đừng lo cho linh hồn chồng
bà. Chắc bà còn nhớ những bông

hoa ông vẫn đem về cho mẹ con bà
dâng cho Đức Mẹ trong tháng Hoa
vừa rồi chứ?
Nghe cha nói, bà hết sức kinh
ngạc, vì bà chưa hề nói với ai về
những bông hoa ấy, nếu Chúa
không soi cho cha, lẽ nào người
biết được?!
(xem tiếp trang 83)
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òng sùng kính Đức Mẹ
MARIA là một một đặc
điểm trong cách thức sống Đạo của
người Công Giáo Viêt. Trong phạm
vi Tôn giáo Linh thiêng, người tín
hữu thuần thành tin rằng: trong đời
sống nội tâm, cần có Ơn Trên soi
sáng hướng dẫn trong bước đường
tu đức, và trong mọi cảnh ngộ gương mẫu: “Lương y như
thăng trầm của cuộc đời trần thế. Từ Mẫu”. Ca dao ca tụng
công đức hy sinh của người
Ngoài khía cạnh siêu việt ra, Mẹ cho chồng, con được sánh
các hiện tượng tôn giáo được biểu ví như:
lộ ra bên ngoài, đều mặc những
“Cái cò lặn lội bờ sông
nét văn hoá đặc thù của một dân
“Gánh gạo đưa chồng,
tộc, chủng tộc, cá tính của một
địa phương riêng biệt.Do đó, tuy tiếng khóc nỉ non”
Vì hình ảnh “người Nữ
đều thuộc Hội Thánh Công Giáo
(la Femme
Roma, nhưng cách xây cất Thánh muôn thuở”
éternelle)
đã
ăn
sâu
trong tiềm
Đường, mỹ thuật trang trí, thánh
nhạc của mỗi điạ phương từ Âu, thức của dân gian, nên các
Á, Phi.. đều có những mầu sắc văn nhà Truyền giáo đã sáng tạo
những biểu tượng mới, nghi
hóa khác nhau.
lễ mới để bù đắp vào khoảng
Theo Lịch sử Truyền giáo, trống trong tâm tư của người tân
các vị Thừa sai tiên khởi, đặc tòng như: lập ra những cuộc Rước
biệt L.M.ĐẮC Lộ (Alexandre Kiệu, Tháng Hoa, Ca Vãn, đoàn
de Rhodes, S.J.1593-1660) đã Bát âm, đoàn Thiếu nữ dâng hoa,
nhận thấy trong văn hóa Dân tộc đặc biệt việc Lần Chuỗi Tràng Hạt,
Việt Nam, nhất là trong sinh hoạt thay thế cho việc tụng Kinh niệm
tôn giáo nhân gian, những biểu Phật.
tượng về lòng sùng bái những vị
Nữ Thần, những Bà Từ Mẫu, nên A. Phân Biệt Ý Nghĩa
đã giới thiệu cho các vị tân tòng Phụng Vụ của Danh Từ
Đức Bà MARIA, là Bà Thân Mẫu “Tôn Thờ” và “Sùng Kính”
của Chúa Cứu Thế, thay cho Đức
Sau đây, sẽ bàn rộng về những
Phật Bà Quan Âm, Bà Chúa Liễu
danh từ trong sách Giáo Lý như:
Hạnh..
“Tôn Thờ” (Adoration, Worship),
Ngoài ra, trong Lịch sử lập và “Sùng Kính” ( Devotion,
quốc, dân Việt đề cao vaitrò của Veneration), ý nghĩa khác nhau khi
nữ quyền như truyền thuyết Bà Âu áp dụng cho Thiên Chúa và cho
Cơ, chống ngoại xâm như Hai Bà Mẹ Maria, cho các vị Thánh Nhân.
Trưng, Bà Triêu thị Trinh...; trong Thế nào là Sùng Kính Mẹ Maria
thi đàn có nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, theo cảm quan đạo đức? Thế nào là
Hồ Xuân Hương, Thanh Quan, quyết chí noi Gương nhân đức TIN
Huyền Trân..; trong các gia đình, của Mẹ Maria?
hay dân làng, người phụ nữ được
Sách Giáo Lý của Hội Thánh
tôn kính. Hình ảnh Bà Mẹ luôn là

THẬT LÒNG

SÙNG

MẸ MARIA
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Công Giáo, phân biệt rõ ràng ý nghĩa
danh từ “Tôn Thờ” (Adoration,
Worship: số 1070, 1078...) có
nghĩa là Phụng Thờ, Tôn Thờ chỉ
dành riêng cho Thiên Chúa Ba
Ngôi mà thôi, là Đâng Tạo Hóa, là
Chủ Tể Vạn sự vạn vật, Siêu Việt
trên mọi loài thụ tạo, Đấng cầm
quyền sinh tử, Đâng có quyền ban
Ân giáng Phước khi ta cầu nguyện
Danh từ “Sùng Kính”
(Devotion: số: 971, 956, 2683...)
cho các vị Thánh Nhân, đối với
với loài thụ tạo, kể cả Đức Maria
là Thân Mẫu của Chúa Cứu Thế
Nhập Thể . Những vị Thánh nhân,
tuy không có quyền trực tiếp ban
Ân giáng phước, nhưng vì công
nghiệp đã lập được khi còn sống
ở trần gian, nên có thể bầu cử
(intercession) cầu nguyện cùng
Chúa cho chúng ta.
Sách Phụng vụ (liturgy) dạy ta
Diễn Đàn Giáo Dân

Tuy những lễ nghi, những tổ
chức linh đình giúp khích lệ tâm
tình đạo đức,lòng sốt sáng sùng
mộ, nhưng việc quan trọng, chính
yếu cần thực hiện trong việc Sùng
Đức Mẹ Maria, là chú tâm
ª L.M.Cao Phương KỶ Kính
suy niệm và thực tập các nhân đức,
nhất là ĐỨC TIN của Đức Mẹ đối
cần phân biệt rõ ràng hai ý nghĩa với Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa
“Tôn Thờ” và “Sùng Kính” để Thánh Thần .
tránh những lời giảng dạy, hay
những hành vi cử chỉ có thể nghịch B. Đời Sống ĐỨC TIN
lại Đức Tin, pha trộn với mê tín dị của Mẹ Maria
đoan. Chẳng hạn như một người,
Trong Lịch sử của Hội
vì mộ mến Đức Mẹ theo cảm Thánh, Đức Mẹ Maria luôn sống
quan đạo đức, mỗi khi đi ngang âm thầm, nhưng giữ một vai trò
qua Thánh Đường, chỉ tạt qua đốt vô cùng trọng yếu trong thời Hội
nến,dâng hoa trước Hang đá Lộ Thánh mới thành lập như tuyển
Đức được dựng ở cuối sân Nhà mộ các Tông đồ, an ủi, úy lạo, khi
Thờ, rồi ra về, mà chẳng bao giờ các ngài bị bắt cầm tù và hiện diện
ghé vào trong Nhà Thờ, có Nhà cùng các Thánh Tông đồ khi Chúa
Tạm đặt Mình Thánh Chúa!
Thánh Thần hiện xuống. Đức Mẹ
Loài người có xác có hồn, có Maria vẫn hằng can thiệp một các
phần cảm quan, tức những cảm ngoại lệ, khi Hội thánh lâm nguy,
giác, thất tình ( hỉ, nộ,ai, cụ, ái, ố, gặp khó khăn, vượt quá sức của
dục) do ngũ quan từ bên ngoài kích loài người. Vì thế, từ Đông sang
thích. Do đó, trong các Lễ nghi tôn Tây, đã có nhiều cuộc “Hiện ra”
giáo, tuy cốt tuỷ là việc giao tiếp (Apparitions) của Đức Mẹ để
với Thần Thánh với Thế giới Linh truyền bá một Thông Điệp, một
Thiêng, như vẫn cần những nghi lễ, Mệnh Lệnh mới cho Hội Thánh.
trang trí bên ngoài để biểu lộ tâm
Mỗi lần “Hiển Linh” đều có
tình sùng mộ bên trong tâm hồn.
những Sứ Điệp riêng thích hợp
Do đó, các nghi lễ phụng vụ đã riêng đối với tình trạng khẩn thiết
tạo nên nghệ thuật thánh (Sacred cần đối phó. Do đó, Đức Mẹ Maria
Arts) như các kiến trúc Thánh đã được kính tặng nhiều Tước Hiệu,
Đường, những bản nhạc thời danh khác nhau, tùy theo địa phương
(Ave Maria..) những bức họa của mà MỆNH LỆNH cần truyền đạt.
Michaelo Angelo..Riêng việc Sùng Chẳng hạn, “Đức Mẹ Fatima”vì
Kính Đức Mẹ Maria trên thế giới năm 1917, Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ
và tại Việt Nam, đã lập ra những nhỏ tại Làng FATIMA, Nước Bồ
Trung tâm Hành Hương như Lỗ Đào Nha, với những Mệnh Lệnh
Đức, Fatima, Guadalupe, LaVang. khẩn thiết, để dẹp nạn cộng sản
vô thần, giúp chúng ta nhớ những
Tháng Hoa và những bài Ca Mệnh Lệnh của Mẹ là:Sám hối,
Vãn, những cuộc Rước Kiệu và Đền Tội, Cải Thiện đời sống...
đoàn vũ Con Hoa, và những Đai để Nhân Loại thoát nạn cộng sản
Hội Thánh Mâũ hàng năm.
tam vô.Đây là một chứng tích thời
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sự được truyền thông quốc tế ghi
chép, có nhân chứng, điều tra, phép
lạ và những lời tiên tri tiên đoán đã
được hiện thực như đế quốc Ngasô
tan rã, sụp đổ. Sự tích về Đức Mẹ
Lộ Đức, (Lourdes, Pháp), Đức
Mẹ Guadalupe (Mexico City) đều
công bố những Sứ Điệp đặc biệt.
Riêng về sự tích Đức Mẹ
LAVANG (Quảng Trị, Việt Nam),
tuy những chi tiết về biến cố lạ lùng,
đa phần do truyền khẩu, nhưng rất
khả tín, vì trong cơn cấm đạo dữ
dội, các tín hữu chỉ còn trông cậy
vào sự che chở của Mẹ Từ Bi.
Điều đáng quan tâm là: Hãy
thực thi những Mệnh Lệnh của
Đức Mẹ, vì Mẹ vẫn là Mẹ Chúa
Cứu Thế và Mẹ của Hội Thánh.
Do đó, không nên xây cất các cơ
sở nơi Hành Hương như một trung
tâm thương mại, lễ hội cho du lịch,
giải trí, nhưng hãy noi gương các
tín hữu thời xưa, mỗi khi đi Hành
Hương là dịp tốt để tập hãm mình,
ăn chay, đền tội và suy niệm về
cuộc đời của Chúa Cứu Thế, Đức
Mẹ và các Thánh.

Cuộc Đời gian khổ, nhưng
ĐỨC TIN vững vàng của
Đức Mẹ MARIA
Phúc Âm của Thánh Luca từ
Đoạn I-IV, gọi là Phúc Âm thời thơ
ấu của Chúa Cứu Thế, là có nhiều
chi tiết tường thuật về cuộc đời của
Mẹ Maria.
Ơn trọng đại bậc nhất, tức là
“, Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội”khi
thành bào thai của Bà Cố Anna,
khiến cho cuộc đời Nữ Nhi Maria
“càng thêm tuổi càng thêm nhân
đức” (Luca, II,52). Theo tập quán,
cô Maria phải đính hôn với một
chàng trai tên là Giuse, thuộc dòng
dõi vua Davít. Nhưng cả hai đều
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được Chúa soi sáng cho biết Thánh
Ý nhiệm mầu, nên đồng lòng quyết
tâm sống đời sống Trinh Tiết. Bản
tính tự nhiên của Maria là KHIÊM
NHU, NHỊN NHỤC và VÂNG
PHỤC Thánh Ý CHÚA. Do đó,
dầu khi được Thiên Thần Truyền
Tin và Maria được chọn là Mẹ Con
Thiên Chúa, Maria cũng không
thổ lộ cho ai biết Ơn trọng đại nấy,
ngay cả với người yêu nhất đời của
mình là Giuse. Nhưng khi Giuse
nhận thấy Maria đang mang thai,
mặc dầu chàng không thể nghi ngờ
lòng Trinh Tiết, Thuỷ chung của
Maria, nên đành ngậm ngùi, âm
thầm phú thác số mệnh cho Chúa
An Bài, và dự tính rút lui êm,”đào
vi thượng sách”.
Nếu Giuse không có Đức TIN
mạnh mẽ vào Thiên Chúa, không
có lòng Bác Ái bao la, quảng đại
tin tưởng vào lòng chung thuỷ của
Maria, nhưng tố cáo Maria tội
“ngoại tình, gian dâm”, thì theo
Luật, Maria có thể đã bị ném đá
chết. Phần riêng Maria, vì bản tính
giầu lòng Nhân ái, Khiên tốn, rất
thông minh,nhảy cảm, không phải
không nhận thấy nỗi khổ tâm của
người yêu, nhưng Maria luôn hoàn
toàn phú thác nơi lòng từ bi của
Chúa lo liệu, dầu rất khổ tâm vì sợ
bị hồ nghi là bất trung với người
yêu. Nhưng Chúa đã sai Thiên
Thần báo mộng cho Giuse biết một
Phép Lạ cả thể: Nhờ quyền năng
chúa Thánh Thần, Ngôi Hai Thiên
Chúa đã xuống thế làm NGƯỜI,
trong lòng Trinh Nữ Maria.
Từ khi thưa”Xin Vâng” làm
Mẹ Cứu Chúa, Mẹ Maria đã cam
kết đồng lao cộng khổ với Con Mẹ
để hoàn tất việc Chuộc tội cho nhân
loại. Vì thế, khi Thiên Thần báo tin
Bà Chị Họ là Isave đã gìa rồi mà
Chúa còn cho mang thai người con
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trai đầu lòng, thì lập tức Mẹ vội vã
sửa soạn lên tường đi viếng thăm
để giúp đỡ Bà chị đã già mà còn
phải nuôi con mọn.Người con sắp
sinh ra chính là Thánh Gioan Tiền
Hô, người dọn đường cho Con
Mẹ, trên bước đường Cứu Chuộc.
Còn trong bụng Mẹ, Thánh Gioan
nhảy mừng khi chào đón bà Dì đến
thăm. Ngay nay, sau hai ngàn năm,
Hội Thánh vẫn còn hát đi hát lại
những bài Ca Ngợi Lòng Thương
Xót Chúa “Magnificat” và Kinh
Kính Mừng”Ave Maria, đầy Ơn
Phước”. Thật vậy, ngoài Chúa
Giêsu, Con Mẹ, không ai được Mẹ
yêu mến bằng người cháu Gioan,
đã sống cuộc đời khắc khổ trong
rừng vắng, mặc áo da cừu, ăn châu
chấu..làm Phép Rửa để dân chúng
sám hối, dọn đường lĩnh Ơn Cứu
Chuộc. Người đời thật tệ bạc, đã
không cải tà qui chính, lại còn chặt
đầu một cách thê thảm người cháu
ngoan của Mẹ: đây là cái tang đâu
tiên mà Mẹ phải gánh chịu, trên
bước đường cứu nhân độ thế.

Mẹ để nân đỡ Hội Thánh mới thành
lập, các Thánh Tông đồ bị bắt cầm
tù, bị giết, và phân tán khắp nơi để
đem TIN MỪNG cho muôn dân,
như lời di chúc của Con Mẹ. Theo
một truyền thuyết, Mẹ đã theo
Thánh Gioan đi đến miền Epheso
(ngày nay là Nước Turkey) và qua
đời tại đó.
Ngay sau khi giúp Bà Dì Isave
và Cháu Gioan được mẹ tròn con
vuông, thì đến lượt chính mình cần
giúp đỡ nhưng chẳng có ai, trừ một
mình người yêu là Giuse.
Hai người dắt dìu nhau trở về
quê quán thành Bêlem để khai nhân
số, cũng đúng kỳ hạn do Thánh Ý
Nhiệm Mầu: NGÔI HAI THIÊN
CHÚA GIÁNG SINH.

Xét về phương diện nhân loại,
thì số phận của Mẹ Maria thật
hẩm hiu, tủi thân,tủi phận vì gần
đến ngày sinh Con, mà Mẹ không
tìm được một mái ấm nhà cửa đón
Con ra chào đời, không một quán
trọ tạm thời, nên đành phải tìm nơi
Sau khi an táng cho Cháu hàng bò lừa để nương náu, sửa ấm
Gioan, Mẹ Maria đã mời một số qua đêm.
cựu môn đệ của cháu đến dự Tiệc ÔI! ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG!
Cưới tại Cana để yêu cầu Con Mẹ
Ngày nay, dân tộc Việt, và các
làm Phép Lạ “:biến nước thành
rượu ngon”, khiến các ngài vững dân miền Trung Đông, Palestinh..
Tin, tiếp tục hợp tác với Con Mẹ lâm vào cảnh di cư tỵ nạn vì chiến
trên bước đường Rao Giảng Tin tranh, bom đạn, khủng bố tàn sát
ghê sợ, chết thảm phanh thây, thì
Mừng.cho toàn dân
chúng ta mới dễ thông cảm và chia
Trong ba năm, Mẹ Maria và sẻ cảnh ngộ khốn khổ cuả Con Mẹ,
một số Phụ nữ, ngược xuôi khắp Mẹ và Thánh Giuse, tất tưởi, gấp
miền xứ Galilêa, Giudêa, Biển Hồ, rút chạy trốn sang Ai Cập,dể tránh
Miền Thập Tỉnh..để phụ giúp về nạn vua Hêrôdê truy nã lùng bắt để
vật chất, nhất là HY SINH, CẦU thủ tiêu Vị Cứu Chúa mới ra đời.
NGUYỆN
Sống nếp sống di cư tỵ nạn, dầu
Sau khi Chúa Giêsu lê Trời và ở đâu, ở thời đại nào, không phải
sau khi lĩnh nhận Bày Ôn Chúa là luôn thoải mái, dễ dàng. Để bảo
Thánh Thần, Mẹ Maria trong thật vệ sinh mạng cho Chúa Con, Mẹ
sự là Vị Cố Vấn Tối Cao, thay Con Maria và Thánh Giuse thật vất vả,
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chật vật thích nghi với địa phương
về khí hậu, dân tình, công ăn việc
làm, nhà cửa, và xin trợ cấp, giúp
đỡ. Nhưng hai Ông Bà vẫn một
Lòng VÂNG PHỤC Thánh Ý
Chúa, chu toàn bổn phận, nuôi
và bảo vệ Chúa Con, cho đến khi
có lệnh được trở vê Cố Hương
Nagiarét.

cho nhân loại, nên Mẹ đã thật sự
xứng danh hiệu là:”MẸ SẦU BI”,
vì không có bà mẹ trần gian nào
khổ sở gian truân như Mẹ. Do đó,
chỉ có thể hiểu được tại sao Mẹ còn
“ĐỨNG” được duới chân Thánh
Giá, (STABAT Mater Dololosa),
vì Mẹ giầu ĐỨC TIN, CAN ĐẢM,
và muôn hộc TỪ BI ( Hàn Mạc
Vì chấp nhận đồng lao cộng Tử)
khổ với Con Mẹ để CHUỘC TỘI
Nói tóm lại, xét về phương

diện “người đời”, chắc hẳn xưa
nay chưa có một phụ nữ nào gian
nan, vất vả như Mẹ. Nhưng vì Mẹ
hoàn toàn sống cho Thiên Chúa Ba
Ngôi, cho TÌNH THƯƠNG Bao
La của Chúa để cứu chuộc Nhân
Loại được Sống VĨNH CỬU, nên
Mẹ đã trở nên giống Con Mẹ, và
kết hiệp mật thiết với Con Mẹ,
trong suốt đời sống trần thế và mãi
mãi muôn đời.◙

KINH LẠY NỮ VƯƠNG
 Lê Đình Bảng

Xin dâng lên giọt lệ thầm

Mẹ ơi, này ngọn khói trầm hương bay
Đời con chẳng chút nào khuây
Vui trong thoáng chốc, buồn đầy thiên thu
Nỗi niềm riêng rất phù du
Thả trôi theo ngọn mây mù đầu non
Nước nào rửa được thân con
Bợn nhơ từ những ngọn nguồn đắng cay
Con về, Mẹ nhé, đêm nay
Ngoài kia trăng đã lên đầy mái hiên
Quê xa bằn bặt đôi miền
Tấc lòng gởi lá mưa quên nhọc nhằn

Biết tìm đâu chốn dung thân
Chở che, dìu dẫn, đỡ đần sớm khuya
Nhỡ mai, người cũng chia lìa
Ai lên quán dốc, ai về đồng xuôi
Lỡ mai, sông lở sông bồi
Dặm dài xa vắng, nửa vời lênh đênh
Lạy Nữ Vương, Mẹ Đồng Trinh
Cho con yêu lấy phận mình đớn đau
Một lòng hạnh nguyện trước sau
Vâng theo ý Chúa nhiệm mầu truyền tin
Mẹ đưa tay để con vin
Bước đi từng bước giữa nghìn gai chông.◙

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
Số 162 Tháng 5-2015
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Chuỗi Mân Côi: Năm Sự Sáng
 Trần Hữu Khắc

N

gày 16 tháng 10 năm 2002 Đức Thánh Cha
Thứ nhất thì ngẫm:
Gioan Phaolô II đã ban hành Tông Thư
Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-dan.
“Kinh Mân Côi Trinh Nuw` Maria” với mục đích để
Ta hãy xin được sống xứng hợp với vai trò Ngôn
toàn thể Giáo Hội hợp ý cầu xin Thiên Chúa qua Đức
Mẹ cứu thế giới và Hội Thánh đang ở vào thời kỳ Sứ của mình.
khó khăn tương tự như Đức Giáo Hoàng PIO V đã
Chịu Phép Rửa xong Chúa Giêsu bước lên khỏi
kêu gọi dân Chúa đọc kinh Mân Côi như là một khí mặt nước tức thì các tầng trời mở ra và Thánh Linh
cụ để chiến thắng quân Hồi.
Chúa hiện xuống trên đầu Người và có tiếng vọng từ
Ngoài 15 Mầu nhiệm Mân Côi hiện hành: Vui, trời xuống: “Này là con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, Ta
Thương, Mừng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II hài lòng vì Người” Mt 3:13-17
được linh ứng đề ra thêm Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng
Sự kiện Chúa Ba Ngôi đã được sáng tỏ.
diễn đạt đầy đủ cuộc sống công khai đi giảng dậy của
Là người đã nhận lãnh Phép Thánh Tẩy, chúng ta
Đấng Cứu Thế. Sự sáng nói đây phát xuất từ Chúa
đã
trở
nên con cái Chúa và tiếp nhận vai trò Ngôn Sứ
Giêsu, người con chí ái của Mẹ Maria. Thiết tưởng
còn ánh sáng nào tinh tuyền bằng ánh sáng của Đấng theo đấng bậc của mình.
Chí Tôn đã tạo dựng nên mặt trời chiếu sáng đẩy lui
Chúng ta dâng chục kinh Mân Côi này xin Mẹ
bóng tối
giúp cho mỗi người Tín Hữu sống xứng hợp với vai trò
“Thầy là ánh sáng thế gian. Ai theo Thầy sẽ không Ngôn Sứ của mình.
đi trong tối tăm nhưng sẽ có ánh sáng sự sống”. Gn
8:12
Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô:

Thứ hai thì ngẫm:
Chúa Giêsu làm phép lạ biến nước thành rượu
tại Ca-na.

“Ánh sáng đã đến trong thế gian mà người ta đã
Ta hãy xin được vững lòng tin vào quyền năng
ưa thích tối tăm hơn Sự Sáng”. Gn 3:19
của Chúa và lời cầu bầu của Mẹ Maria.
Chúa Giêsu còn nhấn mạnh:
“Ai đi trong tối tăm thì không biết mình đi đâu”
Gn 12:35
Bà Betty Eddie cảm nghiệm được ánh sáng Chúa
Kitô đã viết: “Tôi cảm nhận tình yêu của Chúa vô
điều kiện, vượt trên mọi tình yêu trần thế, vì tôi được
ấp ủ trong cánh tay của Ánh Sáng Vĩnh Cửu… Tất cả
đã biến đổi sau khi đã thấy Ánh Sáng ấy”.

Mẹ Maria thấy tiệc cưới thiếu rượu động lòng
thương kêu cầu Chúa Giêsu. Mặc dù thời điểm chương
trình cứu chuộc chưa đến nhưng Chúa đã vâng ý Đức
Mẹ mà làm phép lạ cho nước thành rượu ngon. Điều
này chứng tỏ lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa rất đỗi
thần thế và quyền năng của Thiên Chúa thật vô biên.
Hãy xin thì sẽ được! Chúng ta dâng chục kinh Mân Côi
này xin được vững lòng tin vào quyền năng của Thiên
Chúa và lời cầu bầu của Mẹ Maria.

Bây giow] chúng ta cùng suy ngẫm Mầu Nhiệm
Thứ ba thì ngẫm:
Năm Sự Sáng trong chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ
Chúa Giêsu rao giảng nươc Trời và kêu gọi
Maria, hiệp cùng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
thống
hối.
cầu nguyện cách riêng cho Giáo Hội và Quê Hương
Việt Nam trong cơn nguy khốn.
Ta hãy giục lòng thống hối, sống chứng nhân
Tin Mừng
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Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy thống hối và
cảnh giác nhiều lần: “Nếu các ngươi không ăn năn
thống hối thì tất cả các ngươi sẽ bị hủy diệt”. Nhưng
Thiên Chúa là Tình Yêu Ngài đã công bố Tám Mối
Phúc Thật là Hiến Chương Nước Trời. Ai muốn vào
thì hãy đi qua cửa hẹp. Nước Trời đã gần kề!
Chúng ta dâng chục kinh Mân Côi này nguyện
xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết thống hối ăn năn về
những sai phạm và sống đời sống chứng nhân của Tin
Mừng thực thi Hiến Chương Nước Trời.
Thứ bốn thì ngẫm:
Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo.
Ta hãy xin cho ngày sau được hưởng Nhan
Thánh Chúa.
Chúa Giêsu làm phép lạ biến hình với Nhan
Thánh sáng láng. Chúa đã tỏ vinh quang cùa Ngài
cho các môn đệ trước khị tự nộp mình chịu khổ hình,

chịu đóng đinh trên Thập Giá cứu độ muôn dân và
sống lại về trời ngự bên hữu Chúa Cha và dọn chỗ cho
chúng ta như lời Người đã hứa.
Chúng ta dâng chục kinh Mân Côi này nguyện
xin Thiên Chúa đầy lòng xót thương, trong giờ sau
hết, đón nhận Linh Hồn con cái Chúa vào Nước Hằng
Sống hưởng Nhan Thánh Ngài.
Thứ năm thì ngẫm:
Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể
Ta hãy xin cho được kết hợp mật thiết với
Chúa
Trong bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu đã lập Phép Thánh
Thể biến bánh và rươu thành mình và máu Thánh
Chúa làm của nuôi xác hồn cho chúng ta được kết hợp
với Chúa. Sống với Chúa và chết trong Chúa. Chúa
yêu thương nhân loại và ẩn mình trong nhà Tạm luôn
chờ đón chúng ta: “Thày sẽ ở với các con mọi ngày
cho đến tận thế”
Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm đời sống của
Giáo Hội được minh xác qua các Tông Thư:
hữu.

Tiệc Thánh Thể là trung tâm tụ họp các tín

- Thánh Thể là trung tâm điểm và là tột đỉnh của
tất cả đời sống Nhiệm Tích.
- Nhiệm Tích Tình Yêu trở thành trung tâm của
đời sống dân Thiên Chúa.
Chúng ta dâng chục kinh Mân Côi này xin Đức
Mẹ giúp chúng ta, mặc dù không xứng đáng, được
rước Chúa vào lòng thật hoặc thiêng liêng và luôn
được kết hợp mật thiết với Chúa trong mọi nơi, mơi
lúc .

Thay lời kết:
Cậy trông vào quyền năng của Mẹ Maria mà Thiên
Chúa đã tặng ban cho Mẹ, chúng ta hãy tín thác vào
Mẹ như lời Thánh Bênađô đã khẳng định:
“Theo chân Mẹ, bạn không lạc lối
Kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng
Tựa vào Mẹ, bạn không sợ ngã
Nhờ ơn Mẹ, bạn về tới bến”.
Amen!◙
Số 162 Tháng 5-2015
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Tín điều

“Maria, Mẹ Thiên Chúa”

đơn giản là “Mẹ Thiên Chúa”
(Mother of God). Tuy nhiên, theo
“Wikipedia” thì câu “Mẹ Thiên
Chúa” hay dùng đã bị phiên dịch sai
và thường đòi hỏi sự giải thích (“The
English term Mother of God is mostly
used as an imprecise translation of
Theotokos”, and frequently requires
explanation).

T

Chúa”:

ìm hiểu về nguồn gốc của
tín điều “Maria, Mẹ Thiên

Tín điều này được đặt ra từ Công
Đồng Ephesus năm 431, do Giám
mục Cyril (coi như là Giáo Hoàng ở
thời điểm này) của thành Alexandria
(tọa lạc tại phía bắc của Ai Cập kế
phía đông Cairo ngày nay, thuộc
lãnh địa của đế quốc La Mã, 27BC476AD) chủ tọa.
Tín điều này được đưa ra với mục
đích nêu rõ là Maria: “Theotokos”
nghĩa là người cưu mang thai nhi
Đấng Cứu Thế (Emmanuel, the
Christ), thai nhi này cùng có hai
bản tính “Người” và “Thiên Chúa”
trong một bản thể!
Tín điều này được nêu ra để
chống lại với quan niệm của Giám
mục Nestorious thành Constantinople
(tọa lạc tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, thời
điểm này thuộc đế quốc La Mã) với
quan điểm: “Christotokos” nghĩa
là Chúa Jesus với hai bản thể riêng
biệt, bản thể loài người là con của
Maria, nhưng bản thể Thiên Chúa thì
không!
“Theotokos” được dùng cách
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must be understood by the person
employing the term). Để ý nghĩa
được rõ ràng, đôi khi chữ này được
phiên dịch là “Mẹ của Thiên Chúa
Nhập Thể” (To make it explicit, it
is sometimes translated Mother of
God incarnate).
---

Tìm hiểu qua lịch sử, người viết
thấy là tín điều này được đặt ra
bởi con người, bởi sự tranh chấp
quyền lực và ảnh hưởng về tôn giáo
thời sơ khai giữa hai phe phái: Giám
mục Cyril ở thành Alexandria (kế
bên phía đông của Cairo, Ai Cập)
và Giám mục Nestorius ở thành
Constantinople (phía cực đông của
Thổ Nhĩ Kỳ, gần Hy Lạp ngày nay).
Phe Alexandria thắng nhờ quyết định
của hoàng đế La Mã là Theodosius II
(401-450AD), giám mục Nestorius ở
Constantinople bị đày sang Kharga ở
Do đó “Theotokos” đề cập đến Ai Cập. Quyết định của loài người!
sự Nhập Thể, khi Ngôi Hai của
Tuy nhiên, niềm tin nàyThiên Chúa Ba Ngôi lấy bản tính
“Thotokos” (Đức Maria là Mẹ
loài người, cùng với bản chất thiêng
Chúa Ngôi Hai nhập thể ) - cảm
liêng hằng hữu và điều này có thể
thấy phù hợp với suy nghĩ cá nhân
được thực hiện qua sự thông công
nên tôi tin, niềm tin này từ lý trí chứ
của Mẹ Maria. (Theotokos thus
không ai áp đặt. Tin vì theo lời Phúc
refers to the Incarnation, when the
Âm của Thánh Luca (Luke):
Second Person of the Holy Trinity
(39) Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã
took on human nature in addition to
lên
đường, đến miền núi, vào một
his pre-existing divine nature, this
being made possible through the thành thuộc chi tộc Giu-đa.(40) Bà
vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi
cooperation of Mary)
bà Ê-li-sa-bét.(41) Bà Ê-li-sa-bét vừa
Sự giới hạn trong ý nghĩa “Mẹ
nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa
Thiên Chúa” phải được hiểu bởi
con trong bụng nhảy lên, và bà được
người dùng câu này (This limitation
đầy tràn Thánh Thần,(42) liền kêu
in the meaning of Mother of God
Đặc biệt phải hiểu là chữ
“Theotokos” không bao gồm
(ngoại trừ) việc Đức Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa theo nghĩa vĩnh cửu
(Theotokos specifically excludes the
understanding of Mary as Mother of
God in the eternal sense). Kitô hữu
tin rằng Thiên Chúa là cội nguồn
của tất cả, “vô thủy vô chung”,
vì thế “không có Mẹ” (Christians
believe that God is the cause of all,
with neither origin nor source, and is
therefore “without a mother.”).

(xem tiếp trang 35)
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Công Bố Tông Sắc Năm Thánh về

Lòng Thương Xót
đọc một vài đoạn trong Tông Sắc một Cửa Thánh
trước Cửa Năm Thánh ở cuối đền
Tiếp đến, ĐTC Phanxicô loan
thờ thánh Phêrô.
báo rằng chúa nhật 13-12 năm nay,
Tông sắc gồm 3 phần: trong Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng, ngài
phần đầu ĐTC đào sâu ý niệm sẽ mở Cửa Năm Thánh tại Nhà thờ
Thương xót; phần hai ngài trình chính tòa của giáo phận Roma, tức
VATICAN.
bày một số gợi ý để cử hành Năm là Vương cung thánh đường thánh
hiều thứ Bẩy 11-4-2015, Thánh; sau cùng phần ba chứa đựng Gioan Laterano. Sau đó các Cửa
Tông sắc của ĐTC ấn một số lời kêu gọi.
Năm Thánh tại các Vương cung
định Năm Thánh Ngoại thường về
thánh đường giáo hoàng khác ở
lòng thương xót của Chúa đã được
Roma cũng được mở ra.
công bố tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Ngoài ra, ĐTC qui định rằng
trong mỗi giáo phận và cả các Đền
Năm Thánh này sẽ bắt đầu từ
thánh cũng sẽ mở Cửa Thương Xót
ngày 8-12 năm nay và kết thúc vào
IPhần
thứ
I:
Ý
niệm
như thế trong trọn Năm Thánh, để
ngày 20-11-2016, lễ Chúa Kitô
Năm Thánh này cũng có thể được
Vua.
Lòng Thương xót
cử hành ở cấp địa phương, “như
Tông sắc dài mang tựa đề
Trong phần này, ĐTC nhấn
một dấu chỉ hiệp thông của toàn thể
“Misericordiae vultus” (Khuôn mặt mạnh rằng việc mở cửa Năm Thánh
Giáo Hội”.
thương xót); qua đó, ĐTC giải thích tại Đền thờ Thánh Phêrô sẽ diễn ra
Lòng thương xót, xà nhà của
những lý do khiến ngài tuyên bố vào ngày 8-12 năm nay vì hai lý
Năm Thánh đặc biệt về lòng thương do: thứ nhất vì ngày ấy trùng vào Giáo Hội
xót, đồng thời đề ra những đường Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội,
ĐTC viết: lòng thương xót là
hướng giúp sống Năm Thánh tốt là Đấng được Thiên Chúa muốn là “Con đường liên kết Thiên Chúa với
đẹp nhất.
“người thánh thiện và không tỳ ố con người, vì mở rộng tâm hồn cho
Trước khi bắt đầu kinh chiều, trong tình thương” “để nhân loại niềm hy vọng được yêu thương mãi
tại tiền đường Đền thờ gần cửa không bị lẻ loi và lệ thuộc sự ác”. mãi, mặc dù có những giới hạn do
Năm Thánh, trước sự hiện diện Thứ hai, ngày 8 tháng 12 tới đây tội lỗi chúng ta”; lòng thương xót là
của gần 40 Hồng Y và 30 giám cũng là ngày kỷ niệm 50 năm bế “luật căn bản ở trong tâm hồn mỗi
mục cùng các chức sắc khác, ĐTC mạc Công đồng chung Vatican 2 là người”; là “xà nhà nâng đỡ cuộc
đã đọc lời nguyện rồi trao Tông Công đồng đã “phá đổ những bức sống của Giáo Hội”; “là lý tưởng
Sắc cho ĐHY Giám quản Đền thờ tường thành khép kín Giáo Hội sống và là tiêu chuẩn xác định xem
Thánh Phêrô, và 3 Đền thờ khác, 3 trong thời gian quá lâu trong một niềm tin của chúng ta có đáng tín
Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục, thành trì đặc ân”, để đưa Giáo Hội nhiệm hay không”. Có nhiều định
Đông Phương và Truyền giáo, cũng “loan báo Tin Mừng một cách mới nghĩa ĐTC Phanxicô dành cho
như cho đại diện các Giáo Hội rải mẻ”, sử dụng “liều thuốc thương lòng thương xót, ngài nhấn mạnh
rác trên thế giới và cho 7 Đức Ông xót, thay vì dùng những võ khí ngặt rằng lòng thương xót “không phải
nghèo”, như Đức Gioan 23 đã nói. là một dấu chỉ sự yếu nhược, nhưng
Công chứng viên Tông Tòa.

C

Nội dung Tông Sắc
“Miresicordiae vultus”

Một Đức Ông Công chứng đã
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Trong mỗi giáo phận cũng có

đúng hơn là phẩm tính toàn năng
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của Thiên Chúa”. Lòng thương xót
của Thiên Chúa là “vĩnh cửu” vì
“đời đời con người sẽ luôn ở dưới
cái nhìn thương xót của Chúa Cha”.
Trong Chúa Giêsu, “tất cả đều nói
về lòng thương xót và không gì
bị thiếu sự cảm thương”, vì “con
người của Chúa Giêsu không là gì
khác hơn là tình thương, một tình
thương trao ban nhưng không”.
Về điểm này, ĐTC nhấn mạnh
một điều quan trọng: lòng thương
xót “không phải chỉ là hành động
của Chúa Cha, nhưng còn trở thành
tiêu chuẩn để hiểu ai là những người
con đích thực của Chúa”. Trong thực
hành, “tất cả chúng ta đều được kêu
gọi sống lòng thương xót vì lòng
thương xót đã được áp dụng cho
chúng ta trước tiên”: vì thế, “tha thứ
những xúc phạm người ta làm cho
chúng ta, chính là một mệnh lệnh
mà các tín hữu Kitô không thể tránh
né hoặc bỏ qua”. ĐTC nhận xét
rằng bao nhiêu lần, tha thứ dường
như là điều khó khăn, nhưng “tha
thứ chính là phương tiện đặt trong
những bàn tay mong manh của con
người để đạt tới sự thanh thản trong
tâm hồn”, “để sống hạnh phúc”.
ĐTC viết thêm rằng: cả “uy
tín, sự đáng tín nhiệm của Giáo
Hội cũng tiến qua con đường từ bi
thương xót và cảm thương”: “có
lẽ trong thời gian quá dài, chúng
ta đã quên ấn định và sống con
đường thương xót”, chiều theo cám
dỗ “luôn đòi hỏi công lý và chỉ có
công lý”, trong lúc nơi nền văn hóa
hiện nay, “kinh nghiệm về sự tha
thứ ngày càng trở nên khan hiếm”.
Từ đó, ĐTC nhắn nhủ Giáo Hội hãy
đảm nhận trách vụ “vui mừng loan
báo sự tha thứ”, “là sức mạnh làm
tái sinh vào cuộc sống mới và mang
lại can đảm để hướng nhìn về tương
lai trong niềm hy vọng”.
30

“Làm thế nào để sống Năm
Thánh một cách tốt đẹp nhất”.
Ngài đưa ra một số chỉ dẫn thực
Tiếp tục Tông Sắc, ĐTC nhắc
hành, ví dụ:
nhở rằng chủ đề lòng thương xót là
- Đi hành hương, vì hành hương
điều mà ngài đặc biệt quí chuộng,
đến độ đã chọn khẩu hiệu GM của sẽ là một “dấu chỉ nói lên sự kiện cả
ngài là “Miserando atque eligendo” lòng thương xót cũng là một mục
(Người cảm thương và chọn [Ông tiêu cần đạt tới, nó đòi hỏi sự dấn
Matthêu], đây là một thành ngữ thân và hy sinh”.
“vẫn luôn gây ấn tượng mạnh cho
- Đừng xét đoán để khỏi bị xét
tôi”. Rồi ĐTC trích dẫn thông điệp đoán, nhưng hãy tha thứ và cho đi,
“Dives in misericordia” (Thiên xa tránh tật xấu nói hành nói xấu
Chúa giàu lòng xót thương) của người khác, tránh những lời nói vì
Đức Gioan Phaolô 2. ĐTC nhấn ghen tương, phân bì, và hãy đón
mạnh “sự cấp thiết phải loan báo và nhận điều tốt lành ở nơi mỗi người,
làm chứng về lòng thương xót trong trở thành khí cụ tha thứ.
thế giới ngày nay” với một “lòng
- Cởi mở tâm hồn đối với những
hăng say mới mẻ và bằng một hoạt
môi
trường bên lề cuộc sống, mang
động mục vụ được đổi mới”, vì đó
là “điều có tính chất quyết định đối lại an ủi, cảm thương, liên đới và
với Giáo Hội và đối với uy tín việc quan tâm đến những người đang
loan báo của Giáo Hội”. “Nơi nào sống trong những tình trạng bấp
Giáo Hội hiện diện, thì nơi đó lòng bênh, đau khổ trên thế giới ngày
thương xót của Chúa Cha phải trở nay”, “quan tâm đến bao nhiêu
thành điều hiển nhiên tỏ tường”, anh chị em bị tước đoạt phẩm giá”,
“và nơi nào có các tín hữu Kitô, thì “Ước gì tiếng kêu của họ trở thành
bất kỳ ai cũng có thể tìm được một tiếng kêu của chúng ta và cùng nhau
chúng ta có thể phá vỡ hàng rào của
ốc đảo từ bi thương xót”.
sự dửng dưng lãnh đạm là thái độ
Phần thứ I trong Tông Sắc của đang lan tràn, che đậy sự giả hình
ĐTC kết thúc với lời nhấn mạnh về và ích kỷ”.
khẩu hiệu của Năm Thánh, nghĩa là
- Vui mừng thực thi những công
“Các con hãy có lòng thương xót
việc
bác ái về thể lý và tinh thần, để
như Chúa Cha”, câu này trích từ
Tin Mừng theo thánh Luca, đoạn 6 “thức tỉnh lương tâm ngái ngủ của
câu 36. Đây chính là “một chương chúng ta trước thảm trạng nghèo
trình sống rất đòi hỏi, đầy hoan lạc đói”. Đàng khác, ĐTC nhấn mạnh
và an bình”. ĐTC tái kêu gọi các sứ mạng của Chúa Giêsu là: mang
tín hữu hãy có khả năng “lắng nghe lại an ủi cho người nghèo, loan báo
Lời Chúa, để có thể chiêm ngắm sự giải thoát cho các tù nhân của
lòng thương xót của Chúa và đón các chế độ nô lệ tân thời, trả lại thị
nhận lòng thương xót như chính lối giác cho người co cụm vào mình,
trả lại phẩm giá cho người bị tước
sống của mình”.
mất, có khả năng “chiến thắng sự
II- Sang phần thứ II của
dốt nát mà hàng triệu người đang
Tông Sắc, ĐTC trình bày
phải chịu trên thế giới, nhất là các
trẻ em không được trợ giúp cần
chủ đề:
thiết để thoát khỏi cảnh nghèo”.
Khẩu hiệu của Năm Thánh là:
hãy có lòng thương xót như Chúa Cha

Diễn Đàn Giáo Dân

Như thánh Gioan Thánh Giá đã nói, vụ ơn tha thứ của Thiên Chúa, phải
“vào cuối đời, chúng ta sẽ bị phán đón nhận các tín hữu “như người
xét về đức bác ái”.
cha trong dụ ngôn người con trai
- Trong các giáo phận, hãy gia hoang đàng”, hoặc “như một người
tăng sáng kiến cầu nguyện và thống cha chạy ra gặp con mình, dù người
hối “24 giờ cho Chúa”, sáng kiến con ấy đã phung phí của cải của
này cần cử hành vào những ngày cha”. Vì thế, các vị giải tội “đừng
thứ Sáu và thứ Bẩy tuần thứ tư Mùa đặt những câu hỏi không thích hợp”,
Chay. Đặc biệt ĐTC nêu bật rằng “nhưng biến đón nhận nơi tâm hồn
bao nhiêu người trẻ đang đến gần bí mỗi hối nhân lời kêu cầu trợ giúp
tích Hòa Giải là bí tích giúp “động và xin tha thứ”, các vị giải tội được
chạm một cách cụ thể lòng thương mời gọi luôn luôn trở thành dấu chỉ
xót cao cả của Thiên Chúa”, nhờ đó sự tối thượng của lòng thương xót,
nhiều người trẻ cảm thấy có thể “tái ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh,
khám phá ý nghĩa cuộc sống của và dù thế nào đi nữa”.

mình”.

Các linh mục được phép
tha những tội dành quyền
giải cho Tòa Thánh
Có một đoạn trong đó ĐTC
bàn về đề tài tha tội: nhất là ngài
cầu mong rằng “các vị giải tội hãy
trở thành dấu chỉ đích thực về lòng
thương xót của Chúa Cha”, không
phải bằng cách ‘sáng tác’ theo hứng
trong nghĩa vụ này, nhưng bằng
cách trở thành những “hối nhân đầu
tiên tìm ơn tha thứ”. “Vì thế, mỗi vị
giải tội, như người trung thành phục
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Tiếp đến ĐTC loan
bào rằng trong Mùa
Chay Năm Thánh,
ngài sẽ gửi các Thừa
sai của lòng thương
xót, tức là những linh
mục mà ngài “ban
quyền được tha cả
những tội dành quyền
giải cho Tòa Thánh”.
Ngài giải thích rằng
“các thừa sai ấy là dấu
chỉ sự quan tâm từ
mẫu của Giáo Hội đối
với dân Chúa, và sẽ là
những vị kiến tạo nơi
mọi người “một cuộc
gặp gỡ đầy tình người, nguồn mạch
sự giải thoát, đầy tinh thần trách
nhiệm để khắc phục những chướng
ngại và trở lại cuộc sống mới của bí
tích rửa tội”. Đồng thời ĐTC yêu
cầu tổ chức “các cuộc đại phúc”
trong các giáo phận, để những thừa
sai vừa nói đến loan báo niềm vui
của ơn tha thứ”.

không có giới hạn”. Thực vậy trong
bí tích Hòa Giải, tội lỗi bị xóa bỏ
nhờ ơn tha thứ của Thiên Chúa, với
ân xá, tội nhân được giải thoát khỏi
“dấu vết tiêu cực”, khỏi mọi tàn
tích do hậu quả của tội, tàn tích còn
lại nơi đường lối cư xử và tư tưởng
của chúng ta. Theo nghĩa đó, người
được ân xá, thì có khả năng hành
động trong tình bác ái, tăng trưởng
trong tình thương, thay vì tái sa ngã
phạm tội.

III- Trong phần thứ ba của
Tông Sắc, ĐTC đưa ra một
số lời kêu gọi:
- Với những thành phần thuộc
những nhóm tội phạm, ngài viết:
“Vì thiện ích của anh chị em, tôi xin
anh chị em hãy thay đổi cuộc sống,
đừng tiếp tục dửng dưng đối với
lời kêu gọi hãy cảm nghiệm lòng
thương xót của Thiên Chúa. “Tiền
bạc không mang lại hạnh phúc chân
thực. Nó chỉ là một ảo tưởng và bạo
lực sử dụng để tích lũy tiền bạc đẫm
máu không làm cho người ta quyền
năng và cũng chẳng trở nên bất tử.
Không ai có thể tránh thoát sự phán
xét của Thiên Chúa.”

- Với những người gây ra hoặc
đồng lõa với sự tham nhũng, ĐTC
nói: “Đây là lúc thuận lợi để thay
đổi cuộc sống! Chỉ cần đón nhận
lời mời gọi hoán cải và tùng phục
công lý trong khi Giáo Hội trao
tặng lòng thương xót”. Ngoài ra,
ĐTC cũng nhấn mạnh rằng sự tham
nhũng là “một tai ương làm cho
xã hội ung thối, một tội trọng kêu
thấu tới trời, vì nó làm thương tổn
tận gốc rễ cuộc sống cá nhân và xã
Ân xá
hội.” Nó là một sự miệt mài ở lại
Một yếu tố đặc biệt của Năm trong tội lỗi, muốn thay thế Thiên
Thánh là Ân xá, ân xá chứng tỏ Chúa bằng ảo tưởng tiền bạc như
rằng “sự tha thứ của Thiên Chúa một hình thức quyền năng; tham
đối với các tội lỗi của chúng ta những là một “công trình của đen
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tối, được nâng đỡ bằng sự ngờ vực
và mưu mô”: nó là một cám dỗ
mà không ai có thể cảm thấy mình
được miễn nhiễm. Từ đó ĐTC
kêu gọi hãy loại trừ tai ương tham
nhũng ra khỏi đời sống cá nhân và
xã hội, bằng cách sử dụng khôn
ngoan, cảnh giác, lương thiện, minh
bạch, cùng với sự can đảm tố giác.
- Về việc đối thoại liên tôn,
ĐTC nhắc nhở rằng: Do thái giáo
và Hồi giáo đều coi lòng thương xót
là một trong những phẩm tính cao
trọng nhất của Thiên Chúa và hai
tôn giáo này cũng tin rằng không ai
có thể giới hạn lòng thương xót của
Chúa, vì những cánh cửa của Chúa
mở rộng. ĐTC cầu mong rằng Năm
Thánh có thể “tạo điều kiện thuận
lợi cho cuộc gặp gỡ với hai tôn
giáo ấy và với những truyền thống
tôn giáo cao quí khác, làm cho mọi
người cởi mở hơn đối với sự đối
thoại, loại bỏ mọi hình thức khép
kín, khinh rẻ, khu trừ mọi hình thức
bạo lực và kỳ thị.

Kitô”. Theo nghĩa đó, “lòng từ bi
không trái với công lý”, vì qua đó,
Thiên Chúa cống hiến cho tội nhân
cơ hội “hồi tỉnh lại, hoán cải và tin
tưởng”. Dĩ nhiên, điều này không
có nghĩa là ”hạ giá công lý hoặc
làm cho công lý trở nên thừa thãi,
trái lại: ai lầm lỗi thì phải đền bù,
chịu hình phạt. Có điều là sự kiện
này không phải là mục đích, nhưng
là khởi đầu của một cuộc hoán cải,
để họ cảm nghiệm được sự dịu dàng
của ơn tha thứ. Xét cho cùng, tình
thương ở nơi nền tảng của một nền
công lý đích thực”.

Kết luận

Trong phần kết luận Tông Sắc,
ĐTC nhắc đến hình ảnh Đức Maria,
“Mẹ Thương Xót”, cuộc sống của
Mẹ được uốn nắn nhờ sự hiện diện
của lòng thương xót nhập thể. Là
hòm bia giao ước giữa Thiên Chúa
và loài người, Mẹ Maria chứng
thực rằng lòng thương xót của Con
Thiên Chúa không có giới hạn và
đi tới mỏi người không trừ một ai.
- Về tương quan giữa công lý và Trong cùng viễn tượng ấy, ĐTC
lòng thương xót: đây không phải là cũng nhắc đến thánh nữ Faustina
hai khía cạnh tương phản với nhau, Kowalka, là “vị đã được kêu gọi đi
nhưng là hai chiều kích của cùng vào chiều sâu lòng thương xót của
một thực tại duy nhất, hai khía cạnh Chúa”.
này phát triển đến độ đạt tới tột
đỉnh trong tình yêu sung mãn. Chúa
Giêsu đã tách rời khỏi quan niệm
vụ luật thuần túy, hoặc thái độ chỉ lo
tuân giữ luật lệ, Chúa Giêsu chứng
tỏ rằng “đại hồng ân lòng thương
xót tìm kiếm những người tội lỗi để
TẠI SAO
cống hiến cho họ ơn tha thứ và cứu
độ”. ĐTC giải thích rằng: “Công
Một anh da đen sống ở Âu
lý của Thiên Chúa chính là sự tha
châu, bị mấy tên đầu trọc da trắng
thứ của Chúa”, và đó chính là vị thế
kỳ thị, chế diễu. Anh buồn quá,
tối thượng của lòng thương xót, là
vào nhà thờ hỏi Chúa
chiều kích cơ bản trong sứ mạng
- Tại sao Chúa tạo ra dân da
của Chúa Giêsu, vì ”không phải sự
đen chúng con chân dài khác người
tuân giữ luật mang lại ơn cứu thoát,
như thế này?
nhưng là niềm tin nơi Chúa Giêsu

Cöôøi Tí Cho Vui
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Tông sắc của ĐTC kết thúc với
lời mời gọi “hãy để cho Thiên Chúa
làm chúng ta ngạc nhiên, Chúa là
Đấng không bao giờ mỏi mệt trong
việc mở rộng cánh cửa tâm hồn của
Người cho loài người. Vì thế, nghĩa
vụ đầu tiên của Giáo Hội là dẫn
đưa tất cả mọi người vào trong mầu
nhiệm cao cả Lòng Thương xót
của Thiên Chúa, chiêm ngưỡng tôn
nhan Chúa Kitô, nhất là trong thời
điểm như ngày nay, đầy những hy
vọng lớn lao và những mâu thuẫn
mạnh mẽ.
Chúa nhật 12-4-2015, cùng
Tông Sắc của ĐTC sẽ được công
bố trong lễ nghi phụng vụ tại 3 Đại
vương cung thánh đường ở Roma:
tại Đền thờ thánh Gioan Laterano
lúc 5 giờ chiều, do ĐHY Giám quản
Agostino Vallini chủ sự; tại Đền thờ
Đức Bà Cả do ĐHY Santos Abril y
Castello, trong thánh lễ lúc 10 giờ
sáng cùng với Kinh Sĩ đoàn của
Đền thờ này; còn tại Đền thờ Thánh
Phaolô ngoại thành, trong thánh lễ
lúc 10 giờ rưỡi sáng do ĐHY James
Michael Harvey chủ sự.◙

 G. Trần Đức Anh, OP

Chúa trả lời
- Để giúp chúng con chạy
nhanh săn bắt thú rừng
- Tại sao Chúa làm da chúng
con mầu đen?
- Để chúng con đỡ bị bắt nắng
giữa sa mạc Phi châu
- Tại sao Chúa lại cho con sống
ở đây?
- Vì bố con chạy trốn trong
đêm, ta nhìn không thấy. Bố con
lại có chân dài chạy nhanh, ta đuổi
không kịp. ◙
Diễn Đàn Giáo Dân

VATICAN.

Đ

ức Thánh Cha kêu gọi
các nước giàu đừng nghĩ
rằng để cho người nghèo được
hưởng những mảnh bánh vụn
rơi từ bàn ăn của mình là đủ rồi.
Ngài bày tỏ lập trường trên
đây trong sứ điệp gửi
Hội nghị Thượng đỉnh
Mỹ Châu kỳ 7, nhóm tại
Thành Phố Panama trong
hai ngày 10 và 11-4-2015
với sự tham dự của 37
vị nguyên thủ quốc gia,
trong đó lần đầu tiên có
chủ tịch Raul Castro của
Cuba và ông đã có cuộc
gặp gỡ lịch sử với tổng
thống Barack Obama của
Hoa Kỳ.
Sứ điệp của ĐTC đã
được ĐHY Pietro Parolin,
Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên
đọc tại Hội nghị, qua đó ngài cầu
xin Thiên Chúa cho Hội nghị,
“nhờ sự chia sẻ các giá trị chung,
đạt tới những quyết tâm cộng tác
trong lãnh vực quốc gia hoặc miền,
đương đầu thực tế với các vấn đề
và truyền đạt niềm hy vọng”. ĐTC
cho biết ngài hoàn toàn đồng ý với
chủ đề Hội nghị thượng đỉnh là
“Thịnh vương trong công bằng:
thách đố cộng tác tại Mỹ châu”.
Ngài viết: “Tôi xác tín rằng sự sự
chênh lệch, phân phối bất công sự
giàu sang và tài nguyên, chính là
nguồn mạch gây ra những xung
đột và bạo lực nơi các dân tộc, vì
nó giả thiết rằng sự tiến bộ của một
số người được kiến tạo bằng sự
nhất thiết hy sinh của những người
khác, và để có thể sống xứng đáng,
thì phải chiến đấu chống lại người
khác. Sự sung túc đạt được như thế
là điều bất công từ cội rễ và xúc
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Đức Thánh Cha bênh vực người nghèo

tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ Châu
“những giọt nước rơi”
và sự “tràn ra thuận
lợi” (Xc Evangelii
Gaudium 54): hy vọng
những người nghèo
nhặt được những mẩu
bánh vụn rơi từ bàn
ăn của người giàu, đó
là điều sai lầm. Cần
có những hoạt động
trực tiếp bênh vực
những người kém may
mắn nhất, quan tâm
tới những người bé
bỏng nhất trong một
phạm đến phẩm giá con người”.
gia đình, phải là ưu tiên của các
ĐTC cũng nhận xét rằng “thách chính quyền. Giáo Hội luôn bảo
đố lớn trên thế giới ngày nay là vệ sự thăng tiến con người cụ thể
hoàn cầu hóa tình liên đới và tình (Centesimus annus 46), chăm sóc
huynh đệ thay vì thứ hoàn cầu hóa các nhu cầu của họ và giúp họ cơ
sự kỳ thị và dửng dưng, và bao hội phát triển”.
lâu người ta chưa đạt được một sự
Trong sứ điệp, ĐTC đặc biệt
phân phối đồng đầu các tài nguyên
lưu ý vấn đề di cư. Sự chênh lệch
phong phú, thì sẽ không giải quyết
quá lớn về cơ hội giữa một số nước
được những tai ương trong xã hội
khiến cho nhiều người buộc lòng
chúng ta” (Xc Evangelii Gaudium
phải rời bỏ quê hương, gia đình của
202).
mình, và họ dễ trở thành con mồi
ĐTC ghi nhận trong nhưng cho nạn buôn người và lao động
năm gần đây nhiều nước đạt được như nô lệ, không được quyền lợi
sự tiến bộ kinh tế mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng được công lý... Đó là
vẫn còn nhiều nước khác ở trong những tình trạng trong đó nếu chỉ
tình trạng nghèo đói. Hơn nữa duy trì luật lệ để bảo vệ các quyền
trong các nước đang lên, đa số dân căn bản của con người thì không
không được hưởng sự tiến bộ kinh đủ. Trong những tình trạng ấy, luật
tế chung, và thường thường hố lệ mà không có lòng từ bi thương
chia cách giữa người giàu và người xót, thì không đáp ứng công lý”.
nghèo trở nên sâu rộng hơn. Ngài (SD 11-4-2015) ◙
phê bình lý thuyết sai lầm gọi là
G. Trần Đức Anh, OP
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Tòa Thánh không trả
lời Thổ Nhĩ Kỳ về
vụ diệt chủng
Vatican 15-4-2015 -

lớp” cho ĐGH và nói
rong cuộc họp báo trưa rằng: “Tôi muốn cảnh
ngày 15-4-2015, Cha giác ĐGH đừng lập lại
Lombardi, Giám đốc Phòng báo sai lầm ấy”. Ông cũng
chí Tòa Thánh, đã trả lời câu hỏi kêu gọi hãy tín nhiệm
của một ký giả nêu lên về phản ứng “các sử gia để tránh
của Thổ Nhĩ Kỳ đối với những lời nói sảng” và có một
ĐTC Phanxicô trong buổi lễ ngày cái nhìn tốt về “các thực tại”.
12-4-2015 gọi đích danh cuộc tàn
Hôm trước đó, ngoại trưởng
sát 1,5 triệu người Armeni cách Thổ cho rằng những lời tuyên bố
đây 100 năm là “cuộc diệt chủng của ĐGH hôm 12-4-2015 là một
đầu tiên trong thế kỷ 20”. Cha nói: “sự vu khống”, không hợp với luật
pháp về từ “diệt chủng”.
”Những lời của ĐGH Phanxicô
Thật ra trong diễn văn đầu
về cuộc “diệt chủng người Arméni
phải được xét trong một đường thánh lễ ngày 12-4-2015, ĐTC
hướng rõ ràng, và trước sau như Phanxicô đã trưng dẫn nguyên
một, theo hướng đối thoại. ĐGH văn Tuyên ngôn chung của ĐGH
đã đắn đo trong bài diễn văn của Gioan Phaolô 2 và Đức Tổng
Ngài và nhắc lại điều đã được thượng phụ Karekin II của Giáo
ĐGH Gioan Phaolô 2 khẳng định. Hội Arméni Tông Truyền ký kết
Chúng tôi ghi nhận phản ứng của tại Etchmiadzin ngày 27-9-2001.
Thổ nhĩ kỳ nhưng chúng tôi không Tuyên ngôn này định nghĩa cuộc
nghĩ đây là trường hợp để tranh tàn sát 1,5 triệu người Arméni hồi
luận hoặc để cãi vã nhau. Bài diễn năm 1915 là “cuộc diệt chủng đầu
văn của ĐGH ghi nhận những gì tiên trong thế kỷ 20”, và cầu mong
đã xảy ra để có một thái độ thích mở lại con đường hòa giải giữa dân
hợp hầu đạt có một lịch sử tốt đẹp tộc Thổ Nhĩ Kỳ và Arméni.
hơn trong tương lai”.
Trong bối cảnh này, cần

T

Sau những phản ứng gay gắt
của thủ tướng, ngoại trưởng và đại
sứ của Thổ nhĩ kỳ cạnh Tòa Thánh,
về bài diễn văn của ĐTC, hôm 144-2015, đến lượt tổng thống Recep
Tayyip Erdogan của Thổ muốn “lên

Nghị viện Âu Châu ở
Strasbourg sẽ bỏ phiếu ngày 16-42015 về một nghị quyết trong đó
có những đoạn khẳng định rằng
“Những gì xảy ra từ 1915 đến
1917 trong Đế quốc Ottoman (Thổ
Nhĩ Kỳ) gây thiệt hại cho người
Arméni là một “cuộc diệt chủng”.
Chính Phủ Thổ nhĩ kỳ phải tôn
trọng những cam kết của mình về
việc bảo vệ gia sản văn hóa, mở
các văn khố của mình và trả lẽ với
quá khứ, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như
Arméni cần phải bình thường hóa
quan hệ với nhau”.
Trong dự thảo nghị quyết, các
đại biểu nghị viện Âu Châu lên án
mọi tội ác chống lại nhân loại và
diệt chủng, đồng thời mạnh mẽ lên
án mọi toan tính phủ nhận”.

Tổng thống Erdogan tuyên bố
sẽ bỏ ngoài tai bất kỳ nghị quyết
ghi nhận rằng chính tổng thống nào của Nghị viện Âu Châu về vấn
Erdogan, tuy phê bình mạnh mẽ, đề “diệt chủng” (Tổng hợp 15-4nhưng đã lập lại đề nghị với Arméni 2015) ◙
thành lập một ủy ban chung gồm
các sử gia để nghiên cứu văn khố
 G. Trần Đức Anh OP
của hai nước về vấn đề này.

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNGNGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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IS bắn giết và chặt đầu 30 tín đồ
Thiên Chúa Giáo ở Libya

M

ột đoạn video do IS tung
ra trên các mạng truyền
thông online hôm qua cho thấy các
tay súng IS đã bắn chết và chặt đầu
khoảng 30 tín đồ Thiên Chúa Giáo
ở Libya.
Cali Today News - Tuy tính
chất trung thực của đoạn video đang
bị điều tra, song hình ảnh rất giống
với làn sóng bạo động mà IS đã ra
tay trong quá khứ. Ngoài Iraq và
Syria, như thế lực lượng IS đã tràn
qua cả Libya.

bị chặt đầu trên bãi biển
và một số khác bị bắn
vào đầu.
Các viên chức của
Libya vẫn chưa đưa ra
Hình ảnh IS tung lên mạng truyền thông online.
nhận định còn Ethiopia
Photo Courtesy: Reuters
cho biết họ cũng không
Libya do IS gây ra.
rõ các nạn nhân có phải
là công dân Ethiopia hay không.
Chính phủ Hoa Kỳ cũng lên án
Phát ngôn nhân Redwan Hussein vụ giết người tàn bạo này. Tòa Bạch
của Ethiopia cho hay chính phủ của Ốc cho hay chỉ vì niềm tin tôn giáo
ông kết án vụ thảm sát này.
mà các nạn nhân phải trả giá cho sự
Ông Hussein cũng cho hay dù vô nhân đạo ác độc của bọn khủng
không có tòa Đại Sứ ở Libya, song bố. Trong tháng 2 năm nay cũng có
chính phủ Ethiopia sẽ giúp công dân 21 người Thiên Chúa Giáo Ai Cập bị
của họ quay trở về nước nếu muốn, IS chặt đầu rồi. ◙

Trong đoạn video này các
tay súng IS đã gọi các nạn nhân là
những tay ‘thánh chiến’ tàn sát giáo
dân Hồi giáo. Có khoảng 15 người vì lo sợ trước làn sóng bạo lực ở

T

ín Diều "Maria Mẹ...
(tiếp theo trang 28)

lớn tiếng và nói rằng: “Em được
chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và
người con em đang cưu mang cũng
được chúc phúc.(43) Bởi đâu tôi
được Thân Mẫu Chúa tôi đến với
tôi thế này?(44) Vì này đây, tai tôi
vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con
trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
(45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng
Chúa sẽ thực hiện những gì Người
đã nói với em.”
Theo sự hiểu biết ngày nay, thì
bào thai “nhảy” là sự bình thường,
tuy nhiên lời Elizabeth thốt lên đã
nêu rõ bản thể của bào thai trong lòng
Maria: sự nhập thể của Ngôi Hai
Thiên Chúa. Rồi qua những diễn tả
từ Phúc Âm đã nói rõ về bản thể của
Jesus, như khi Ngài 12 tuổi nói với
Maria và Joseph trong đền thờ, cũng
như rất nhiều điều Jesus nói về bản
Số 162 Tháng 5-2015

thể của Ngài qua Phúc Âm khi giảng
dạy! Rồi câu cuối đời trên thập giá,
Ngài đã nêu rõ về bản thể Ngôi Hai
của Jesus: “(4)6 Đức Giê-su kêu lớn
tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác
hồn con trong tay Cha. Nói xong,
Người tắt thở.” (Luke) . Chữ “Cha”
và chữ “Con” đã được Jesus nói lên
trong thời điểm này! Ai là “Cha”,
ai là “Con” khi một “tử tội” gào lên
trong lúc chót, sau đó đã tự mình
sống lại với cả hai bản thể cùng
một lúc (hầu hết là “linh thiêng” và
“người” một đôi lúc, khi gặp lại các
tông đồ) qua lời Phúc Âm!
--Trở lại về vấn đề ngôn từ, người
viết đã trăn trở về tín điều này từ khi
còn bé, lúc bắt đầu biết suy nghĩ, vì
đã hiểu lầm! Vì thấy nghịch lý trong
niềm tin! Vì không ai giải thích! Có
lẽ cũng đã có rất nhiều tín hữu hiểu
lầm về tín điều này và đã đặt câu hỏi.

 Đào Nguyên (Reuters)  
Tiếc thay đã không có những giải
thích đúng ý nghĩa và đầy đủ từ các
bậc lãnh đạo tinh thần trong Giáo
Hội Công Giáo!
Câu hỏi được đặt ra là tại sao
Giáo Hội không thay đổi ngôn từ,
để làm sáng tỏ ý nghĩa của tín điều
này, để làm niềm tin của giáo dân
không dao động, để khỏi nghĩ là
mình cuồng tín vì tin, tại bị buộc
phải tin! Để khỏi bị những chống đối
hay nhạo báng khi đọc “Kính mừng
Maria Đức Mẹ Chúa Trời…”, vì
khi bị hỏi thì không trả lời được!◙
Ghi chú: ngày 27, tháng 11, 2011
- Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng (Advent)
- kinh Tin Kính tiếng Anh (bài tuyên xưng
đức tin - Profession of Faith hay Nicene
Creed) đã được Giáo Hội sửa lại có một câu
rất quan trọng như sau (về ngôn từ):
Cũ: he was born of the Virgin Mary,
and became man.
Mới: was incarnate of the Virgin Mary,
and became man.
“Incarnate”: nhập thể
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NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC RỬA
TỘI CÓ ĐƯỢC CỨU RỖI KHÔNG?

quan trọng cho phần rỗi của con
người. Quan trọng vì qua Bí Tích
này, con người được tái sinh
trong sự sống mới, trở nên tạo vật
mới, sau khi con người cũ sinh ra
trong tội của nguyên tổ và mọi tội
cá nhân đã chết đi cùng với cái
chết của Chúa Kitô để được hồi
sinh trong sự sống mới , được trở
nên con cái Thiên Chúa và được
phép gọi Chúa là Cha.
Thánh Phaolô đã dạy như sau
về ơn ích thiêng liêng lớn lao của
Phép Rửa:
“Anh em không biết rằng:

Hỏi: xin cha cho biết những người không khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc
được rửa tội và nhận biết Chúa có được cứu rỗi về Đức Kitô-Giêsu , là chúng ta được dìm vào trong
để vào Thiên Đàng hay không?
cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái
chết của Người, chúng ta sẽ cùng được mai táng với
Trả lời:
Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ
húa Kitô đến trần gian để loan bào Tin Mừng cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,
Nước Trời và hy sinh” hiến mạng sống thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm
mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20:28). 6: 3-4)
Sau khi hoàn tất công nghiệp cứu chuộc nhân loại
Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo cũng dạy như sau
qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời ngự
về
Phép
Rửa tội:
bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã truyền cho các
Tông Đồ” đi và làm cho muôn dân trở thành môn
“Phép Rửa tội làm cho chúng ta trở nên những
đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, chi thể của Thân Thể Chúa Kitô…Và cũng nhập
Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” (Mt 28: 19) chúng ta vào thân thể của Giáo Hội. Từ nơi giếng
rửa tội sinh ra một dân tộc độc nhất của Thiên
Trước đó, khi nói chuyện với Ni-cô-đê-mô,
Chúa, của Giáo ước mới, vượt lên trên tất cả mọi
một thủ lãnh Do Thái đến gặp Chúa ban đêm, Chúa
giới hạn tự nhiên hoặc nhân bản về dân tộc, về văn
Giêsu đã nói với ông này như sau:
hóa, chủng tộc và giới tính.” Phải chăng tất cả chúng
“Thật, Tôi bảo thật ông:
ta đã chẳng được rửa tội để làm nên một thân thể
duy nhất sao?” (1Cr 12:13) (x. SGLGHCG số 1267)
Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa
Nếu không sinh ra bởi nước và thần khí.”
Như thế thật vô cùng cần thiết cho con người được
(Ga 3: 5)
rửa tội để được tái sinh trong sự sống mới và nhiên
Trong Tin Mừng Thánh Mac-cô, Chúa cũng đã hậu được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh
phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa,”Đấng cứu độ chúng
truyền cho các Tông Đồ sứ mệnh sau đây:
ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhân
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, biết chân lý.” (1 Tm 2: 4).
loan bào Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin
Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta cũng thấy rõ
và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không
điều này: không phải tất cả mọi người thuộc mọi chủng
tin sẽ bị kết án.” (Mc: 16: 15-16)
tộc và ngôn ngữ ở khắp mọi nơi trên địa cầu đều nhận
Như thế, rõ ràng cho thấy là Phép Rửa vô cùng biết có Thiên Chúa , có Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc

C
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nhân loại và có cơ hội được lãnh nhận Phép Rửa. Cụ
thể là người Việt Nam chúng ta, mãi cho đến khi có
các nhà truyền giáo Tây Phương đến rao giảng Đạo
Công Giáo vào thế kỷ 16 thì mới có một số người
được biết Đạo và chịu Phép Rửa. Nghĩa là từ thế kỷ
16 trở về trước mấy ngàn năm, thì tuyệt đối không
ai biết gì về Thiên Chúa, về Chúa Cứu Thế Giêsu và
được rửa tội.
Vậy những người này đều xuống hỏa ngục hết
hay sao?

Nói khác đi, những người không biết Chúa và Phép
Rửa vì không có ai nói cho họ biết, nhưng họ cố gắng
sống ngay lành theo sự hướng dẫn của lương tâm thì
họ vẫn được Chúa đoái thương và cứu họ, dù họ không
được rửa tội như lòng Chúa mong muốn. Đó là trường
hợp của cha ông VietNam và các dân tộc khác, sinh ra
và chết đi trước khi Chúa Giêsu sinh ra và rao giảng
Tin Mừng Cứu Độ thì làm sao mà nghe được Tin Mừng
ấy, được biết Chúa Kitô và Phép Rửa của Người?.

Ngược lại,những người đã biết Chúa Kitô, đã nghe
Họ không biết Đạo Công Giáo và được chịu Tin Mừng Cứu Độ và đã được rửa tội nhưng không
Phép Rửa hoàn toàn không vì lỗi của họ, vì không kiên trì sống đức tin vào Chúa để xa tránh tội lỗi,và
có ai rao giảng cho họ biết. Như thế, Chúa không thể thực thi những cam kết khi được rửa tội thì vẫn không
bắt lỗi họ về việc họ không biết Chúa và được chịu được cứu rỗi , vì ”tuy thể xác họ thuộc về Giáo Hội,
nhưng tâm hồn họ không ở trong Giáo Hội.” (LG,
Phép Rửa.
số 14)
Thánh Phaolô đã bênh vực cho những người
Cụ thể, những kẻ đang giết người, bắt cóc, trộm
không có cơ hội được biết Chúa, được nghe Tin
Mừng cứu độ của Chúa, không vì lỗi của họ, như sau: cướp, bóc lột kẻ khác, dâm ô thác loạn, buôn bán phụ
nữ và bắt cóc trẻ em để bán cho bọn hành nghề mãi
“Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ dâm và ấu dâm…thì làm sao chúng có thể được cứu
không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được độ, nếu chúng không mau kíp từ bỏ con đường gian
nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao ác, tội lỗi? trong số những kẻ này, chắc có những kẻ đã
giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai được nghe biết về Chúa và đã được rửa tội khi còn bé,
đi?” (Rm 10: 14-15)
nhưng nay lại đi vào những con đường tội lỗi nói trên,
Nghĩa là nếu không có người rao giảng, thì không thì Phép Rửa có ích gì cho họ?
ai có thể tự mình biết gì về Thiên Chúa là Đấng tạo
Được chịu phép rửa mới chỉ là bước đầu cần thiết
dựng muôn loài muôn vật, là Đấng đã sai Con Một cho việc cứu rồi. Bước kế tiếp quan trọng hơn là sống
là Chúa Giê-su-Kitô xuống trần gian làm Con Người và thi hành những cam kết khi được rửa tội. (baptismal
để cứu chuộc cho nhân lọai khỏi phải phạt và chết promises) : đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và từ
đời đời vì tội. Do đó, Chúa không thể bắt lỗi những bỏ ma quỷ và mọi cám dỗ của ma quỷ. Nếu không thi
người không biết Chúa , không được chịu Phép Rửa hành những cam kết này, thì Phép rửa sẽ trở nên vô ích
vì không ai nói cho họ biết về Chúa và về Phép Rửa cho người đã lãnh nhận. Chắc chắn như vậy.
của Người. Cho nên, điều Chúa Giêsu nói trong Tin
Cũng tương tự như thế, biết Chúa và biết các giáo
Mừng Mác-cô 16: 15-16, và Gioan 3:5 trên đây,
huấn
của Chúa không thôi thì chưa đủ để được cứu rỗi.
không thể áp dụng cho những người trên đây được
vì không ai nói cho họ biết về sự cần thiết phải được Cho đủ để được cứu rỗi thì phải sống đức tin có Chúa
bằng hành động tuân giữ các điều răn của Chúa như
tái sinh qua Phép Rửa để được vào Nước Trời.
Chúa Giê su đã nói với các môn đệ xưa kia như sau:
Vì thế, để được công bằng với họ, Giáo Hội
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy
đã dạy rằng: “Thực thế, những kẻ vô tình không
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy
nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội
Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người
Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên
Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng ấy.” (Ga 14: 23)
chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy
mình làm theo sự hướng dẫn của lương tâm , thì
Anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy
họ có thể được cứu rỗi.” (x. SGLGHCG số 847,
Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy
Lumen Gentium số 16).
(xem tiếp trang 79)
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Ơn Hoán Cải
Bs Phạm Ngọc Tỏa, Giám Đốc
Tiên Khởi Bệnh Viện Vì Dân
Nơi mục Gương Sống Đạo Giữa Đời này, chúng tôi không ngừng giới thiệu đến độc giả những tấm gương đón nhận
Ơn Hoán Cải thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Về Ơn Hoán Cải nơi người Việt Nam, hẳn bạn đọc đã từng đọc những
tấm gương hoán cải của Đặng Văn Sung, Nguyên Sa, Nguyễn Chí Thiện, Ngô Khắc Tỉnh, Hà Thượng Nhân, Tô Hải, Vũ
Quốc Thúc, Bàng Bá Lân, thuộc lớp người cao tuổi, hoặc thành phần trẻ như Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn
Hoàng Vi….
Nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu một gương hoán cải gia nhập Giáo Hội vào Đêm Vọng Phục Sinh 04/4/2015 vừa
qua tại Thánh Đường Our Lady of Czestochowa, South Plainfield, Tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Đó là Bác sĩ Phạm
Ngọc Tỏa, sinh năm 1927 (88 tuổi), nguyên Giám Đốc tiên khởi Bệnh Viện Vì Dân tại Sài Gòn, được thành lập vào
ngày 04/09/1971.

B

ệnh Viện Vì Dân được phu
nhân Tổng Thống Nguyễn
Văn Thiệu (nhũ danh Nguyễn Thị
Mai Anh) xây dựng và hoạt động
từ quỹ tiền từ thiện quyên góp của
nhiều mạnh thường quân bao gồm
thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ
nghệ gia…. Bệnh Viện Vì Dân1 là
một bệnh viện tư, nhưng được điều
hành như bệnh viện công, nghĩa là
không thu viện phí, không thu tiền
khám chữa bệnh, không thu tiền
các loại thuốc thông dụng có sẵn
ở bệnh viện, người dân vào khám
chữa được miễn phí hoàn toàn.

Hòa. Ông sinh ngày 04/7/1927 tại
tỉnh Hà Đông, Miền Bắc Việt Nam.
Theo học y khoa tại Đại Học Y
Khoa Hà Nội. Năm 1954 di cư vào
Nam. gia nhập Quân Đội VNCH,
Trường Quân Y, tốt nghiệp bác sĩ
quân y, phục vụ với các chức vụ Y

Sĩ Trưởng Sư Đoàn Kinh Chiến 12
tại Pleiku và Kontum, Y Sĩ Trưởng
Trung Tâm Hồi Lực Vũng Tàu, Y
Sĩ Trưởng Quân Y Viện Nguyễn
Huệ Nha Trang, rồi năm 1969 rời
quân đội khi được bổ niệm làm
Y Sĩ Trưởng Bệnh Viện Trưng

Bác Sĩ Phạm Ngọc Tỏa là một
trong những bác sĩ quân y đầu tiên
của Quân Lực Việt Nam Cộng
1

Sau 30/4/1975, CS Bắc Việt
cưỡng chiếm Miền Nam VN, cướp đoạt
bệnh viện Vì Dân, đổi thành Bệnh viện
Thống Nhất không còn nữa tính chất vì
dân, cho dân, mà chỉ dành cho cán bộ cao
cấp.

38

Diễn Đàn Giáo Dân

Vương, bệnh viện do phu nhân TT tại bệnh viện rồi mở
Nguyễn Văn Thiệu thành lập dành phòng mạch tư đến
cho các gia đình binh sĩ VNCH.
năm 2000 thì hưu.
Năm 1970, phu nhân Tổng
Thống Nguyễn Văn Thiệu có ý
định thiết lập một bệnh viện tư
“miễn phí” hay “giảm phí” cho các
gia đình nghèo. Đó là lý do bệnh
viện mang danh xưng “Bệnh Viện
Vì Dân” . Bs Tỏa được mời “cộng
tác nghiên cứu tổ chức, xây cất,
trang bị và điều hành” bệnh viện
này, rồi được bổ nhiệm Giám Đốc
tiên khởi của Bệnh Viện (được
chính thức đi vào hoạt động ngày
04/09/1971).

Năm 2010, phu
nhân Bs Tỏa lìa đời sau
nhiều năm lâm trọng
bệnh. Ông bà Tỏa có
tất cả 5 người con, 3
nam, 2 nữ. Cô gái út
của Bs Tỏa (Phạm
Thi Minh Châu) kết
hôn với người Pháp
là
Jean-François
Bahier, một giáo dân Công Giáo
đạo đức, hòa nhã, thương người và
có tinh thần phục vụ cao. Do công
ăn việc làm, anh chị Bahier-Minh
Châu đã sang định cư tại Hoa Kỳ,
nhập quốc tịch Mỹ, sống tại Tiểu
Bang New Jersey cho đến nay. Cụ
Phạm Ngọc Tỏa cuối cùng chọn
ở lại định cư với con gái út mình.
Hai vợ chồng Bahier-Minh Châu
đều rất nhiệt tình với Cộng Đồng
Công Giáo Việt Nam nơi cư trú.
Đặc biệt anh Jean-François Bahier
xông xáo vào mọi việc nặng nhẹ
của Cộng Đoàn song không hề
đảm nhận bất cứ chức vụ gì. Hai
đứa con trai của ông bà cũng sinh
hoạt trong thiếu nhi và thiếu niên
Cộng Đoàn.

Phu nhân Bs Tỏa là bà Vũ Thị
Hường, vốn là chuyên gia Kinh Tế
trong thời gian này được bổ nhiệm
đệ nhị Tham Tán Tòa Đại Sứ
VNCH ở Bonn, Đức. Ba người con
lớn theo mẹ sang Đức. Hai người
con nhỏ ở lại Việt Nam với cha là
Bs Tỏa. Ngày 30/4/1975, CSVN
cưỡng chiếm toàn Miền Nam Việt
Nam gây nên cảnh phân ly giữa vợ
chồng và con cái của gia đình Bs
Phạm Ngọc Tỏa! Lúc bấy giờ phu
nhân và ba người con lớn của Bs
Tỏa bỏ nước Đức, sang Pháp tị nạn
chính trị. Ông Tỏa và hai đứa con
còn nhỏ kẹt lại trong nước, mãi
đến ngày 26/10/1981 do được bảo
Sau nhiều năm đi lại giữa Pháp
lãnh, gia đình mới đoàn tụ tại Pháp. và Mỹ, ông quyết ở lại với cô con
Định cư trên nước Pháp, Bs gái út – Minh Châu. Cô Châu thuở
Phạm Ngọc Tỏa trình lại và bảo nhỏ học trường đạo tại Việt Nam.
vệ thành công luận án, được công Cô tha thiết nhập đạo Công Giáo
nhận là bác sĩ thực thụ, hành nghề và thân phụ cô đã không từ chối.
Do đó, Minh Châu đã nhận Bí
Tích Thánh Tẩy, rồi Rước Lễ
Vở Lòng và Thêm Sức tại Việt
Nam trước khi cùng cha đi đoàn
tụ với mẹ ở Pháp.

thú đi dự Lễ Chúa nhật hàng tuần
cùng với con cháu và Cộng Đoàn
CGVN Giáo Phận Metuchen, New
Jersey. Nhờ tiếng gọi thúc bách
của Chúa Thánh Thần qua những
người bạn tốt trong Cộng Đoàn,
ông Phạm Ngọc Tỏa quyết định xin
học đạo để gia nhập Công Giáo.
Dù với tuổi già bệnh tật, đi lại khó
khăn, nặng tai và nói năng vất vả,
cụ Phạm Ngọc Tỏa vẫn không bỏ
lỡ lớp giáo lý nào và cũng không
bỏ lễ Chúa Nhật nào. Cuối cùng,
trong Đêm Vọng Phục Sinh 2015,
ơn Chúa Thánh Thần mang đến
cho cụ Phạm Ngọc Tỏa 3 đại hồng
ân: Ơn Bí Tích Thánh Tẩy, ơn Bí
Tích Thêm Sức và Ơn kết hợp với
Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh
Thể.

Về cảm tưởng được làm con
cái Chúa, người tân tòng Vincentê
Phạm Ngọc Tỏa cười đáp: “Vui
lắm! Mừng lắm! Còn gì sung sướng
bằng được Chúa đoái thương vào
buổi cuối đời của thân già! Cám
ơn được biết Chúa tuy rằng biết
muộn và biết rất ít về Chúa. Nhờ
lời cầu nguyện của mọi người và
nhờ ơn Chúa, tôi chỉ mong trung
Sống cùng vợ chồng người thành với ơn gọi làm con cái Chúa
con gái út và hai cậu cháu ngoại, một cách xứng đáng vào những
Bs Tỏa dần dần cảm thấy thích ngày cuối đời mình”.◙
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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.

Hai Môn Đệ trên đường Em-mau
Luca 24:13-35
Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem
sáu mươi chặng. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Ðang lúc họ trò chuyện và
bàn tán, thì chính Ðức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận
ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt
buồn rầu. Một trong hai người tên là Clêôpát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem
mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay”. Ðức Giêsu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Họ thưa: “Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói
trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người
bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính
Người là Ðấng cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng
có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,
không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người
trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy”.
Bấy giờ Ðức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin
vào lời các ngôn sứ! Nào Ðấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang
của Người sao?”Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì
liên quan đến Người trong tất cả SáchThánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giêsu làm như còn phải
đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Xin Ngài ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”.
Bấy giờ Người vào ở lại với họ.Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra
cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường,
khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”.
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại
đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon”. Còn hai ông thì
thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
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âu chuyện hai môn đệ trên
đường về Em-mau là câu
chuyện rất hay và rất đặc thù của
thánh sử Luca vì chỉ thấy xuất hiện
trong Phúc Âm thứ ba. Bản dịch nói
là hai “môn đệ đi đến một làng kia
tên là Em-mau”, nhưng trong tâm
tình của hai môn đệ, nói là đường
về thích hợp hơn. Đường về vì có
lẽ hai ông đang rời Giêrusalem trở
về quê cũ làm ăn. Một cuộc trở
về không có gì là hào hứng, vinh
quang. Còn đâu những mộng ước
của thuở ban đầu, còn đâu hùng
khí của một thời trai trẻ, muốn
thay đổi thế giới, chuyển núi, dời
non. Các ông còn mang nhiều kỷ
niệm về Chúa Giêsu mà các ông
đã theo làm môn đệ. Chúa Giêsu
của một thời danh tiếng lẫy lừng.
Chúa Giêsu, vị tiên tri mà toàn
dân mến phục qua những lời giảng
dạy và những phép lạ không tiền
khoáng hậu. Chúa Giêsu đi trên
sóng nước, dẹp tan cuồng phong
giông tố. Chúa Giêsu biến nước
thành rượu, nhân thừa bánh lạ
cho cả chục ngàn người ăn. Chúa
Giêsu chữa lành mọi bênh tật, tha
thứ tội tình , đọc thấu suốt tâm
can. Chúa Giêsu phục sinh kẻ chết.
Các ông đã theo Ngài và nghĩ
rằng với quyền năng ấy, việc giải
phóng Israel và tái lập triều đại
vinh quang của Đa-vít thật quá dễ
dàng đối với Ngài. Và các ông vẫn
hy vọng được dự phần trong vương
quốc Ngài, góp phần xây dựng một
nước Israel hùng mạnh.
Giờ đây mộng vàng tan vỡ,
Chúa đã chết, nằm trơ bất động
trong mồ. Hy vọng nát tan, hai
ông nghĩ còn ở lại Giêrusalem làm
gì, chỉ thêm đau lòng và còn nguy
hiểm. Thế rồi lòng đau như cắt vì
thương Thầy Giêsu với cái chết
quá đọa đầy, hai môn đệ rủ nhau
Số 162 Tháng 5-2015

đi về quê cũ, chẳng biết sẽ làm gì,
tương lai vô định. Mặc dầu hai ông
có nghe tin phong phanh là Chúa
đã sống lại nhưng hơi đâu mà tin
những chuyện hão huyền như vậy,
hai ông đã quá tuyệt vọng mà mệt
mỏi rồi, chẳng còn muốn cố gắng
tin yêu để rồi lại thêm một lần thất
vọng não nề.
Tình trạng tâm hồn của hai môn
đệ có lẽ một phần nào phản ảnh
tâm trạng của mỗi người chúng
ta, nhiều khi cũng đã mệt mỏi, đã
gặp nhiều thất vọng trong tình yêu
và thất bại trên đường đời. Đôi khi
ta thấy mình chẳng còn rượu nồng
của tình mến, chẳng còn muốn cố
gắng để sống yêu thương. Ta chỉ
muốn trở về thu gọn lại trong vỏ ốc
an toàn khép kín của chính mình,
để không còn bị những vết thương
lòng do tha nhân gây ra, đã nhiều
lần làm ta đau khổ. Ta cũng như hai
môn đệ ngày xưa,muốn trốn lánh
Giêrusalem của cuộc đời, càng xa
càng tốt.
Chúng ta là những tín hữu,
những môn đệ của Chúa Giêsu
ngày hôm nay. Chúng ta đang
sống trong Mùa Phục Sinh, đã
nghe thấy tin mừng Chúa sống lại.
Nhưng niềm hy vọng phục Sinh có
lẽ chưa thật sự sống trong ta. Hai
môn đệ trên đường Em-mau khi
nghe các phụ nữ loan báo Chúa
còn sống thì bỏ qua tai, coi như
chuyện hão huyền vì các ông chưa
bao giờ gặp Đấng Phục Sinh. Tâm
hồn và trái tim ta cũng vậy, cũng
sẽ còn mãi khép kín, chán nản và
u buồn nếu chưa bao giờ ta đã một
lần gặp được Chúa Giêsu Phục
Sinh trong cuộc đời mình. Nhưng
ta đi tìm Chúa Phục Sinh ở đâu? Ta
có bao giờ thấy Chúa trong cuộc
đời mình?

Trong tường thuật của Luca thì
chính Chúa đã xuất hiện và tiến
đến gần hai môn đệ. Chúa thấy
hai ông đang đi, vẻ mặt buồn so,
thất vọng vừa đi vừa chuyện trò
bàn tán, không biết họ nói với
nhau về chuyện gì. Có lẽ đang nói
về chuyện mấy phụ nữ bá cáo là
có thiên thần hiện ra nói là Chúa
còn sống. Tin Chúa sống lại lúc đó
cũng chẳng đem lại được cho họ
nhiềm hy vọng mặc dầu Chúa đã
thật sự phục sinh và Ngài đang tiến
gần họ. Chính là vì lòng họ chưa
được phục sinh. Nên khi Chúa
đến và hỏi thăm trò chuyện họ vẫn
chưa nhận ra Ngài. Họ như người
còn đang mê ngủ. Môn đệ Clêôpát
lại còn nói ngụ ý là Chúa ngủ mê
hay sao mà không biết đến chuyện
động trời về Đức Giêsu Na-gia-rét,
vị tiên tri lừng danh mới bị kết án tử
và bị đóng đinh trên thập giá. Hai
môn đệ đã theo Chúa Giêsu nhiều
năm, tại sao các ông nhông nhận ra
Ngài. Thánh Luca ghi lại là mắt họ
bị ngăn cản. Ta có thể hiểu là Chúa
chưa muốn hai ông nhận ra Ngài.
Tại sao Thiên Chúa ẩn mặt trong
cuộc đời là một vấn nạn lớn của
niềm tin Kitô Giáo. Trong trường
hợp của hai môn đệ, có thể Chúa
Giêsu muốn dùng cơ hội này để
giúp họ đi sâu hơn trong tiến trình
đức tin và giúp họ xây dựng một
đức tin trưởng thành hơn. Chúa đã
không hiện đến với hai môn đệ trên
đường Em-mau trong vinh quang
của ánh sáng rực rỡ. Còn chói lọi
hơn nhiều lần khi Ngài biến hình
trên núi Tabor. Vì khi đó hai ông
có thể sẽ nhảy múa vui mừng khi
thấy Chúa trong ánh vinh quang ,
nhưng thật sự vẫn chưa hiểu được
mầu nhiệm của tình yêu phục sinh.
Niềm vui về Tin Mừng Chúa Phục
Sinh của hai ông sẽ vẫn còn hời
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hợt và đặt nền trên sự vinh quang
bên ngoài. Chúa Giêsu đã mời gọi
hai môn đệ đi sâu vào mầu nhiệm
của lịch sử ơn cứu chuộc khởi đi
từ Môi-sen, xuyên qua các tiên tri
trong Cựu Ước để làm nổi bật nên
một mầu nhiệm nền tảng: Đức Kitô
phải qua đau khổ để tới vinh quang.
Chúa cắt nghĩa cho hai môn
đệ ngày xưa trên đường Em-mau,
đồng thời mạc khải cho chúng ta
và muôn người muôn thế hệ về
mầu nhiệm đau khổ và phục sinh.
Chúa cho họ thấy sự tương quan
chặt chẽ giữa những lời tiên tri và
những biến cố đã xảy ra trong cuộc
tử nạn của Ngài. Điều này chứng
tỏ Ngài đã đến để kiện toàn lời hứa
về ơn cứu độ. Chúa Giêsu đến để
kiện toàn lề luật và làm trọn vẹn lời
các tiên tri , mở đầu một kỷ nguyên
mới cho lịch sử.

làm cho tâm hồn được êm ấm nên
họ đã xin Ngài ở lại trong một lời
nguyện xin rất đẹp: “Xin Ngài ở lại
với chúng tôi, vì trời đã xế chiều,
và ngày sắp tàn”. Lời van xin này
đã gợi hứng cho những vần thánh
ca sau đây:
“Chúa ở lại đây với con thôi,
Mây chiều dâng kín phủ quanh
đồi.
Chiều hấp hối trên vài cánh nương
xa xôi.
Chúa ở lại đây với con thôi,
Tâm hồn con vấn vương tơi bời.
Đời con sắp tàn theo với ánh chiều
rơi.”

Chúa luôn đến với ta mà đã
quá nhiều lần ta đâu có nhận ra
Ngài: Chúa đến qua ánh nắng mai
đẹp tuyệt vời trên ngàn cây, nội cỏ.
Chúa đến trong cơn gió nhẹ miên
man làm tâm hồn ta tươi mát hay
trong buổi chiều tà rất đỗi thanh
bình. Chúa đến với ta qua mọi biến
cố trong đời. Chúa đến trong tình
thương qua bao nhiêu bạn hữu và
những người thân yêu vẫn ngày
đêm ân cần nâng đỡ. Và nhất là
Chúa đến với ta qua những người
anh chị em nhỏ bé nhất của Ngài
để mong tìm một bàn tay nâng đỡ.
Nhưng tấm thảm kich của ngày
chung thẩm vẫn luôn tái diễn: “
Lạy Chúa, có bao giờ con thấy
Chúa đói khát, khách lạ, trần trụi,
ốm đau, tù rạc mà không giúp đỡ
Ngài ?” Mt 25:44. Một bài thánh
ca nhắc nhở ta:

Lời van xin của hai môn đệ
ngày xưa mời gọi chúng ta tìm đến
tựa nương nơi tình thương dịu hiền
của Chúa, nhất là giữa những cơn
sóng gió, thử thách trên đường đời.
“Biết mấy lúc chúng ta đi trong
Sư kiện Chúa ẩn mặt đã giúp Những khi tâm hồn ta rất đỗi đơn
cho niềm tin của hai môn đệ côi, khi ngay cả những người thân cuộc sống mỗi ngày,
Đã gặp Ngài nhưng chẳng biết
trưởng thành hơn, tình mến của họ yêu nhất cũng không hiểu mình.
sâu xa hơn. Niềm tin và tình mến
Sự kiện Chúa Giêsu tìm đến Ngài.		
Ấy những lúc mắt ta không
này bắt nguồn từ những biến đổi với hai môn đệ trên đường Emmau
trông
không thấy được Ngài
trong chính nội tâm của hai môn mà các ông không nhận ra ngài đối
đệ khi hai ông cùng đi trên đường với chúng ta hôm nay còn mang
Trong những kẻ nghèo đói.”
và tâm sự với Chúa Giêsu như một một sứ điệp rất hiện thực và thời
Tin mừng Phục Sinh chỉ thành
người bạn đồng hành. Điều này, sự. Thiên Chúa luôn tìm đến với
hiện thực khi ta đã một lần gặp gỡ
chính họ đã tuyên xưng: “Dọc con người và con người, hay nói
Đấng Phục Sinh như hai môn đệ
đường, khi Người nói chuyện và một cách cụ thể hơn là mỗi người
trên đường Emmau. Gặp gỡ Ngài
giải thích Kinh Thánh cho chúng chúng ta vẫn không nhận ra và
để thấy tâm hồn mình bốc lửa. Gặp
ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng vẫn bắt hụt Ngài trong cuộc sống.
gỡ Ngài trong Thánh Thể nhiệm
cháy lên sao?”. Tâm tình yêu mến Bằng chứng rõ ràng nhất về sự
mầu, khi Ngài bẻ bánh: “ Này là
Chúa Giêsu, người bạn mà các ông kiện chúng ta chưa nhận ra Ngài là
Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.”
gặp trên đường đi đã trở thành tâm tâm hồn chúng ta chưa có niềm vui
Gặp Ngài để đưọc Ngài mạc khải
tình trông cậy khi các ông cố gắng phục sinh. Chúng ta còn mang tâm
mầu nhiệm của tình yêu và hạnh
xin Ngài ở lại và đừng rời xa họ trạng của hai môn đệ đi trên đường
phúc: Đấng Cứu Thế phải qua
nữa. Lời van xin càng thêm phần Emmau khi chưa gặp Chúa, tâm
đau khổ, mới vào vinh quang. Lời
tha thiết trưóc viễn tượng các ông trạng đã được diễn tả trong một bài
truyền phép Thánh Thể nói rõ về
lại phải một mình đối diện với thánh ca:
mầu nhiệm hiến mình của tình yêu:
bóng chiều tà, trong khi tâm hồn
Mình sẽ bị nộp và Máu sẽ đổ ra.
“Mộng vàng tan mây,
các ông vẫn còn đang rối bời trước
Nhọc nhằn lê gót chân buồn,
cuộc tử nạn của Chúa. Giờ đây hai
(xem tiếp trang 49)
ông mới tìm được một điểm tựa đường dài.”
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B

ệnh Thống Phong là
bệnh sưng khớp xương
do các tinh thể của chất uric acid
xuất hiện quá nhiều trong chất
nhờn các khớp xương đó. Thông
thường lượng uric acid trong máu
vào khoảng 6.8mg/dl. Chất uric
acid được tao ra từ các đồ ăn thức
uống nhất là các thit đỏ và ảnh
hưởng của rượu. Các tinh thể uric
acid thường nằm trong sụn các
khớp xương và từ từ các tinh thể
này được đẩy vào chất nhờn của
khớp. Các tinh thể uric acid sẽ làm
sưng các khớp và người bệnh sẽ
cảm thấy rất đau đớn. Hiện tại có
khoảng hơn 2 triệu người bị bệnh
Thống Phong trên toàn nước Mỹ

TRANG Y HOÏC
Bệnh Thống Phong
(Gout)

 Bác sĩ Vũ Thế Truyền

vì uống thuốc lợi tiểu để chữa các
bệnh cao máu hay tim mạch. Về
phần các bà, đa số đều bị bệnh
Thống Phong vào thời hết kinh.
Một số ít các phụ nữ trẻ bị bệnh
này có lẽ vì ảnh hưởng của thuốc
lợi tiểu hay các loại thuốc khác có
tác dụng lên sự bài tiết cùa thận
hay đôi khi vì hay uống các nước
có rượu hay rượu nguyên chất. Ta
cũng nên biết một số thuốc như
aspirin (được chế từ Salicylic
acid) hay các thuốc dùng trong các
trường hôp thay gan, thay thận,
thuốc chữa bệnh cao mỡ (Niacin)
cũng dễ gây ra Thống Phong.

Xưa nay ta thường nghĩ bệnh
Thống Phong là bệnh của những
người giầu có, ăn uống phủ phê.
Nhưng thật ra nguyên do sự tăng
chất uric acid trong máu là do
những yếu tố khác nhau như ảnh
hưởng di truyền trong gia đình,
hay do ảnh hưởng của các thuốc
chữa các bệnh khác mà hai trái
thận không làm tròn bổn phận thải
Triệu chứng
uric acid ra ngoai. Tuy mang tính
Khi bị bệnh Thống Phong
cách di truyền nhưng không phải
tất cà mọi người có cha mẹ anh em hoành hành, người bệnh sẽ có
bi bệnh Thống Phong đều mang những triệu chứng sau:
bệnh này. Ngoài ra các người bị
* Sưng khớp rất đau đớn, làm
bệnh cao máu, khi dùng thuốc lợi khó ngủ hay khó đi lại.
tiểu cũng ảnh hưởng lên sự bài tiết
* Khớp xương bị sưng đỏ và
ueic acid qua ngã thận.
hâm hấp nóng.
Bệnh Thống Phong sau khi bắt
Chữa trị
đầu sưng khớp sẽ kéo dài khoảng
Bệnh Thống Phong là một bệnh
vài ngày cho đến vài tuần lễ.
Thường bệnh sẽ xẩy ra cho cùng sẽ ở với người bệnh cho đến chết.
một khớp trở đi trở lại. Có người Vì vậy chữa trị bệnh này nhằm
chỉ bị sưng khớp một lần rồi không mục đích giúp người bệnh có cuộc
bao giờ bị lại nữa. Bệnh Thống sống thoải mái khi dùng các loại
Phong hay xẩy đến cho các đấng thuốc có bán trên thi trường nhằm
nam nhi từ 40 đến 50 tuổi. Đa số làm giảm thiểu sự đau đớn khi bị
các vị này đều mập mạp, hay rượu sưng khớp. Cùng lúc các loại thuốc
chè be bét hay có vị khác bị bệnh đặc trị giúp làm giảm lượng uric
Số 162 Tháng 5-2015

acid trong máu để tránh các khớp
xương bị sưng trở đi trở lại cũng sẽ
được bác sĩ sử dụng.
Khi bị sưng khớp cấp tính,
người bệnh có thể dùng các thuốc
giảm sưng và giảm đau có bán trên
thị trường mà không cần toa bác sĩ
như ibuprofen, naproxen hay motrin
…Các thuốc này có thể làm giảm
sưng và làm người bệnh bớt đau.
Trong trường hợp các thuốc này
không đủ mạnh, các bác sĩ sẽ phài
dùng các loại thuốc khác có thêm
chất steroid để giúp người bệnh
cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.
Khi khớp bớt sưng người bệnh
nên bắt đầu vận động tay chân nhất
là các khớp bị sưng để gân cốt và
bắp thịt chóng hồi phục.
Trường hợp khớp vẫn còn sưng
vì lượng uric acid quá cao bác sĩ sẽ
dùng các thuốc như allopurinol hay
probenecid tùy theo trường hợp khi
cơ thể sản suất quá nhiều uric acid
hay vì thận suy yếu không thể bài
tiết uric acid ra ngoài cơ thể được.
Các loại thuốc chữa bệnh
Thống Phong có thể gây ra những
phản ứng phụ như làm bệnh nhân
cảm thấy nôn nao, xót ruột, đôi khi
có thể gây loét hay chẩy máu bao
tử. Các loại thuốc này cũng làm
suy yếu các hoạt động của thận.
(xem tiếp trang 74)
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GỎI XOÀI
Bây giờ là mùa xoài nên nhiều chợ bán giá hạ, một đồng bốn quả. Tôi tới chợ thì thấy xoài vẫn còn
xanh, chín ương ương, như thế mà làm gỏi thì tuyệt. Xoài chứa nhiều Vitamine A nên rất tốt cho thị giác
của các Cụ. Đồng bệnh tương lân mà, vì tôi tuổi cũng gần 80 xuân xanh đấy các Cụ ạ.
Nguyên liệu:
6 quả xoài xanh, gọt vỏ, thái sợi.
1 pound tôm cỡ nhỡ, bóc vỏ, lấy vein, xào hay
hấp vừa chín.
(có thể thay bằng thịt bò, thịt heo hay gà)
½ C đậu phộng rang giã vụn.
2 quả ớt chuông đỏ, vàng, thái sợi.
5 nhát gừng gọt vỏ thái sợi thật nhỏ.
3 nhánh tỏi đập dập bằm nhỏ.
3 cây hành lá cắt khúc dài 2 inches, chẻ mỏng.
1 quả chanh vắt lấy nước.
1 củ hành tây thái mỏng chia đôi.
1 bó húng quế hay rau răm thái nhỏ.
1 Tsp nước mắm thật ngon (nước mắm dở sẽ nặng mùi, mất ngon)
½ tsp muối.
1 Tsp đường.
Cách làm:
Tất cả các thứ trộn đều, trừ đậu phộng và ½ hành tây còn lại.. Bầy lên 1 cái đĩa to. Xào nửa hành
tây với 1 Tsp dầu Olive cho tới khi vàng rậy mùi. Rắc đậu phông lên trên đĩa gỏi. Rắc hành lên trên
cùng.
Quý vị nào muốn mặn, chua, ngọt thêm tùy sở thích.
Món này các Cụ nhâm nhi với beer, wine, bánh phồng tôm, bánh đa, và dùng với cơm cũng ngon.
*** Kính chúc Quý Vị một ngày thật vui đẹp*** ■
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Trước sau… Sau trước
 Đỗ MạnhTri
Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Còn cái đuôi đi sau rốt.
Tôi kể cho nốt
Cái chuyện con voi
Con vỏi con voi…

B

ản đồng dao ngộ nghĩnh,
dễ thương. Nói mà như
hát. Đọc lên, tự nhiên phải có
ngắn, dài, âm điệu, nhịp điệu, và
vừa hát vừa nhảy múa. Nó giúp bé
học nói với cung điệu nhịp nhàng,
đồng thời học quan sát và định vị
sự vật trong không gian. Con voi
có cái vòi ở phía trước, cái đuôi
ở sau cùng. Ở giữa có hai chân
trước và hai chân sau. Khi voi đi
thì cái vòi «đi» trước, cái đuôi đi
sau rốt. Nếu người quản tượng dắt
voi trở lại, thì phía sau thành phía
trước. Sau trước, Trước sau dễ
dàng hoán đổi cho nhau. Chỗ nào
cũng có thể là trước hay sau. Tùy
cách định vị chỗ đứng, nơi nhìn.
Ngồi nhà nhìn ra thì có thể ngâm
như Hàn Mặc Tử: Trước sân anh
thơ thẩn / Đăm đăm trông nhạn
về. Nhưng ra khỏi nhà đi thăm
hàng xóm, thì để sân lại sau lưng.

bát cơm. Là chốn bèo dạt mây trôi,
đợi chờ thương nhớ.

xa ta hàng mấy triệu năm ánh sáng
mà họ cũng nhìn ra đấy.

Di chuyển trong không gian,
nhanh hay chậm, tùy theo phương
tiện giao thông. Ngày xưa Đi một
ngày đàng cùng lắm cũng mấy
chục cây số thôi. Thế mà học một
sàng khôn! Chắc là nhìn cảnh, nhìn
người, vật nhiều nên rút được nhiều
kinh nghiệm? Ngày nay, người Việt
tị nạn cộng sản đi đi về về với Việt
Nam như đi chợ. Nhưng ngồi máy
bay, có đi nửa vòng trái đất cũng
chẳng nhìn thấy gì. Ngày xưa,
Em ở đầu sông, riêng anh ở cuối
dòng sông đợi chờ… Ngày nay,
lấy xe máy chạy vèo, hoặc dùng
điện thoại di động, ngày đêm tha
hồ tâm sự, ngắm nghía. Khỏi cần
xuống sông uống nước (thường là
ô nhiễm) cho nguôi tấm lòng.

Đối với không gian, quyền
năng của con người quả là to lớn.
Nhưng đối với thời gian, ta khá
bất lực. Và xét cho cùng, hoàn toàn
bất lực. Nếu không gian là cõi đi
về, thời gian chỉ có một chiều. Quá
khứ không bao giờ trở lại. Hiện tại
như cánh chim thoáng qua cửa sổ.
Tương lai chỉ có cái chết là chắc.
Sau không thể thành Trước và
Trước đã trôi chìm vĩnh viễn. Lại
Hàn Mặc Tử: Đừng tưởng ngàn xưa
còn phảng phất / Nơi làn gió bụi
lúc ban đêm/ Ngàn xưa từ ấy không
về nữa / Ở cõi hư vô dấu đã chìm.
Con người sống. Mà sống là
sống thời gian. Sống và thời gian là
một. Đã có sống tất có chết. Càng
sống, càng chết. Viên sỏi, khối đá
ngàn năm trơ gan cùng tuế nguyệt,
ví không có gan, không sống. Hoa
tươi: sớm nở, tối tàn. Cỏ xanh:
xanh ngắt một mùa rồi tàn úa. Con
bê nếu không bị thui, con bò nếu
không bì thành bảy món, sống lâu
hơn nhiều. Còn con người thì thời
nay sinh lão bệnh tử cộng lại cũng
70, 80 dễ dàng.

Văn minh chữ số dệt mạng toàn
cầu chi chít trên mây. Gô ghen, vi
ki, tuýt tơ, u tuýp, phát búc và gỉ gì
nữa khiến cho ngồi nhà bên Pháp
cũng được chứng kiến cảnh công
an nhân dân «bảo vệ» dân oan
thế nào. Không gian bây giờ cao
rộng lắm. Con người vùng vẫy trên
ấy còn hơn dưới này. Vệ tinh, phi
thuyền nhan nhản. Người ta còn
Khác với loài vật, loài người
làm nhà trên tắp tít ấy. Nghe nói
rác rưởi quay chung quanh trái đất chẳng những sống, mà còn ý thức
Không gian là cõi đi về. Vào
nhiều lắm. Kỹ thuật càng tân tiến, rằng mình sẽ chết. Sống của con
Nam, ra Bắc tha hồ. Có ngăn sông
người, phải nói một cách xác đáng
ô nhiễm càng mở rộng?
cấm chợ là tại ai đó chứ không
là sống – chết.
Các nhà thiên văn thì khỏi nói.
phải tại không gian. Cũng chính
Vì có ý thức về thời gian, vì biết
vì thế mà có chiếm hữu, đấu tranh, Tầm nhìn của họ đã vượt xa sông
rằng
sống là có thể chết bất cứ lúc
đạp đồ. Bình thường, không gian Ngân Hà từ lâu. Ngưu Lang Chức
phải là nơi ta ở, nơi ta xây cầu, đắp Nữ gặp nhau coi chừng mấy ống nào, con người giằng co với thời
cống, nơi ta lam lũ bát mồ hôi đổi nhòm kiểu Hubble. Những vùng gian và cái chết bằng nhiều cách.
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Bằng trí nhớ, ta trở lại được
phần nào với quá khứ. Vậy mới
có thương nhớ. Thời gian qua đi
nhưng ta không hoàn toàn qua đi.
Mặc cho thời gian trôi đi. Ta ở lại.
Có khi ở lại hoặc trở lại một cách
bệnh hoạn. Như trường hợp mắc
bệnh tâm thần. Ta cũng có thể thay
đổi quá khứ bằng cách sống hiện
tại. Phê rô chối Chúa ba lần, nhưng
hối cải và thành vị Giáo hoàng tiên
khởi. Giu đa phản Chúa một lần,
treo cổ tự tử. Ăn năn hối cải, Tha
thứ, Tin, Yêu có thể thay đổi bộ
mặt của quá khứ. Thù có thể thành
bạn. Dữ có thể hóa ra lành. Xấu có
thể trở nên tốt. Và… ngược lại.
Bằng tưởng tượng, ta thêu dệt
lại quá khứ để bào chữa cho hiện
tại. Có khi sáng tác cả một quá khứ.
Nhờ tưởng tượng ta hình dung cả
một tương lai và tìm cách chống
lại cái chết bằng cách để lại gì cho
mai sau.
Sinh con đẻ cái, xây dựng cơ
đồ. Những kim tự tháp, những
điện Angkor, Những Cathédrales.
Những tuyệt tác văn học, hội họa,
âm nhạc… và cả những lăng mộ
nguy nga, hoành tráng.
Nhưng kết cuộc là chết. Chết
của bản thân. Chết của người yêu,
của họ hàng làng xóm, của dân tộc,
của đồng loại.. Một ngày kia, mặt
trời sẽ đốt hết khối helium. Một
ngôi sao chết. Trước đó trái đất đã
lạnh từ lâu.

Từ khi người là người, từ khi
có homo sapiens khoảng vài trăm
ngàn năm nay, chắc con người đã
tự đặt cho mình câu hỏi đó. Xem
những dân tộc sống nơi rừng rú
hiện nay, đâu đâu cũng chôn cất
người chết bằng cách này hay cách
khác. Chứng tỏ họ cũng đụng phải
bức tương như ai. Không hơn,
không kém.
Thời gian Planck. Nhưng chết
là bức tường ta sẽ đụng phải. Bức
tường trước mặt. Còn một bức
tường khác: bức tường sau lưng.
Nói «sau lưng» cũng là nói xạo
thôi, vì đây là bức tường của vũ trụ
học. Bức tường con người đụng
phải trong lát đầu tiên khi vũ trụ
hình thành, nghĩa là khi chưa có gì
hết; chưa có thời gian, không gian
với ngàn vạn tinh tú, muôn muôn
thiên hà (galaxies). Các nhà thiên
văn học và toán lý học hiện nay
thấy rằng vũ trụ bao la càng ngày
càng bao la. Vì mọi vật trong vũ
trụ càng ngày càng xa nhau. Đó là
hậu quả của một vụ Nổ Lớn (Big
bang) xảy ra cách đây chừng 13,
14 tỷ năm thôi. Xét theo cái bao la
của nó thì chừng ấy tuổi kể cũng
không già.

nghiệm ra rằng, ở phân số (fraction)
dây với 43 con zéro thì khoa học
hiện đại mù tịt.
Nói cách khác, từ con số không,
đùng một cái, nẩy sinh vũ trụ bao
la. Và cái con số không đó là gì, ta
không biết.
Cái biết của con người bị
đóng khung giữa hai bức tường:
bức tường Planck và sự chết.
*
Nhưng không biết, thế mà hay.
Dĩ nhiên không phải cái không biết
của một đầu óc lười biếng. Không
biết ở đây là không biết của khoa
học hiện đại. Sau một thế kỷ tiến
không ngừng, khoa học đã tới
điểm không biết của mình và như
đòi hỏi những tìm kiếm vượt khoa
học.
Vậy vì không thể biết, ta cứ
việc mộng mơ. Khoa học không
thể giải nghĩa, tại sao ta không tìm
ý nghĩa? Chết là gì, ta không biết,
nhưng tại sao không thể tưởng
tượng hay tin rằng chết là một cách
Vượt Qua? Sau bức tường Planck
là gì, ta không biết. Nhưng tại sao
ta không thể coi nó như một bức
màn, chỉ cần vén lên để được Mạc
Khải. Biết đâu, Hư vô chẳng là Tất
Cả! ◙

Nhưng cái gì nổ? Vẫn theo
khoa học, cái nổ là một cái chấm
tí xíu, một cái gì cực nhỏ, cực đặc,
Viết cho Tháng Tư đen để tin
cực nóng với một năng lượng cực
tưởng
vào bước tới của Dân Tộc
mạnh. Và nó nổ trong một lát cực
cực ngắn. Và chính ở cái lát cực Việt Nam.
cực ngắn này, mà con người đụng
17.04.2015.
Chết là bức tường ta không thể phải một bức tường khác, được gọi
vượt. Bức tường ấy là gì, ta không là bức tường Planck hay thời gian
biết. Có gì sau bức tường đó, ta Planck.
cũng không biết. Trí tuệ con người
Khi phân tách những lát đầu
hoàn toàn thất bại. Cái biết của con
tiên
của Big Bang, các nhà khoa
người dừng lại đây. Ta chỉ có thể
đặt câu hỏi: Tại sao bức tường?! học không đo thời gian bằng dây
Tìm trả lời cho câu hỏi này là đi phút; họ chia dây ra thành những
vào lãnh vực triết lý và tôn giáo. lát thời gian vô cùng ngắn. Và họ
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Diễn Đàn Giáo Dân

Bàn tiếp về chính sách thâm nhập

kiến quý giá liên quan tới chủ đề
buổi Paltalk

CĐ Việt TN/CS qua ngả Giáo Dục

Tóm tắt
những ý kiến tiêu biểu

 Trần Phong Vũ
Tiếp theo bài “Tập sách ‘Let’s Speak Vietnamese’ nói gì với Cộng
Đồng Việt TN/CS?” đăng trên tuần báo Việt Tide Thứ Sáu 10-4 và sau
buổi góp tiếng với đồng hương trong và ngoài nước từ 7 giờ đến 10 giờ
30 đêm Chúa Nhật 12-4-2015 qua hai DĐ Paltalk Thằng Mõ và Yểm Trợ
Khối 8406, người viết xin bàn tiếp về vấn đề hệ trọng này.

Mối quan tâm của
đồng hương khắp nơi

T

rong buổi Paltalk kéo dài
3 giờ 30 phút khởi sự lúc 7
giờ –giờ California- tối Chúa Nhật
12-4-2015 do diễn đàn Thằng Mõ
và diển đàn Yểm Trợ Khối 8406
điều động, đông đảo tham dự viên
trong và ngoài nước đã tỏ ra hết sức
quan tâm tới chủ đề “Chúng ta phải
làm gì để triệt tiêu ác tâm của Hànội
nhằm đầu độc giới trẻ Việt hải ngoại
qua cửa ngõ Giáo Dục”. Nhiều đóng
góp thiết thực đã được nêu lên.

những buổi sinh hoạt2 vào dịp nghỉ
hè với sự tham dự của nhiều phái
đoàn học sinh, sinh viên Việt Nam
hải ngoại, phần đông thuộc hệ thống
học đường địa phương, nhất là Hoa
Kỳ. Vẫn theo Lm Phan Văn Lợi thì
phát hiện của Thị Trưởng thành phố
Westminster rất quan trọng và cần
thiết vì nó báo động cho giới phụ
huynh Việt Nam trong các Công
Đồng tị nạn cộng sản khắp thế giới
nhận ra sách lược thâm sâu của
Hànội nhắm vào con em chúng ta
ở nước ngoài. Lm bày tỏ niềm hy
vọng việc đưa ra thảo luận công
khai trong các diễn đàn Paltalk sẽ
giúp cho các trí giả, giới truyền
thông, cách riêng các nhà giáo và
giới phụ huynh nhận thức được
tính cách nghiêm trọng của vấn đề,
nhắc nhở mọi người phải tích cực
hơn nữa trong nỗ lực chặn đứng chủ
trương lũng đoạn tập thể người Việt
Quốc Gia qua cửa ngõ giáo dục.

Sau phần nghi thức thường lệ,
Lm Phan Văn Lợi đã được mời lên
tiếng. Với tư cách là người trong
nước, Lm thông cảm trọn vẹn mối
ưu tư của bà con trước chủ trương
của Hànội lợi dụng việc giảng dạy
Việt ngữ để đầu độc giới trẻ hải
ngoại. Cha cho biết, mặc dù được
đề ra trong Nghị Quyết 36 cách đây
chẵn 11 năm1, nhưng cho đến năm
Trong suốt mấy tiếng đồng hồ
2009 chủ trương này mới được thực sau đó, các tham dự viên từ khắp
hiện với qui mô lớn. Kể từ đấy, hai nơi đã thay nhau nêu lên những ý
bộ Giáo Dục/Đào Tạo và bộ Ngoại
Ngoài những giờ học tập
Giao CSVN đã liên tục tổ chức 2
theo sự hướng dẫn của các cán bộ
1
Cần đính chính lại cho rõ: Nghị giáo dục nhà nước, các phái đoàn
Quyết số 36-NQ/TƯ về “công tác đối với
người Việt Nam ở nước ngoài” dộ Bộ này còn “tham quan” (tức thăm
Chính Trị đảng CSVN công bố ngày 26- viếng) nhiều nơi, kể cả “Lăng
3-2004.
Bác”.
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Trong khuôn khổ một bài viết
ngắn, sau đây chúng tôi xin lược
trình lại vài ba ý kiến chính được nêu
lên trong buổi Paltalk tối Chúa Nhật
12-4 vừa qua. Với tư cách người
điều hợp chương trình, Blogger Lạc
Việt thẳng thắn cho rằng tập thể
người Việt ở hải ngoài thường có
thói quen đỡ đòn cách tiêu cực khi
bị tấn công hơn là tích cực dồn mọi
nỗ lực để triệt tiêu cái ác đến tận
căn. Cụ thể khi biết Hànội tung ra
Nghị Quyết 36 nhằm lũng đoạn tập
thể người Việt ở ngoài nước, chúng
ta thường chú tâm vào việc tổ chức
những cuộc hội thảo mang tính lý
thuyết. Cũng thế, mọi người thường
nôn nóng biểu tình rầm rộ khi phát
hiện một viên chức, một phái đoàn
của đảng hay nhà nước ra công tác,
hoặc một nhóm văn công tới trình
diễn văn nghệ tại một địa điểm nào
đó. Đành rằng việc hội thảo rất cần
thiết, vì nhờ thế mọi người thấy rõ
được vấn đề để tìm phương đối phó.
Cũng không ai phủ nhận tác dụng
của những cuộc biểu tình, vì đậy là
phương sách cụ thể cho mọi người
thấy lập trường kiên định của tập
thể chúng ta đối với Hànội. Nó cũng
giúp cho người dân và chính quyền
địa phương nhận chân được bộ mặt
thật tàn ác của của chế độ CSVN.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy
sau những cuộc hội thảo sôi nổi,
những buổi xuống đường đầy khí
thế, điều buồn là từ tham luận đoàn,
ban tổ chức tới cử tọa và đám đông
xuống đường mạnh ai về nhà nấy,
và mọi sự tuồng như lại trở về trạng
thái cũ không có gì thay đổi.
Qua những ý kiến được các
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tham dự viên tóm tắt trên màn hình
kèm phần trả lời của diễn giả, cho
thấy có nhiều người tán thành,
nhưng cũng không ít người tỏ ra
dẻ dặt không hoàn toàn đồng thuận
với quan điểm kể trên. Xét riêng về
khía cạnh phải chờ tới nhiều năm,
sau khi ông Tạ Đức Trí phát hiện
con gái ông đang bị những thày cô
giáo trong hệ thống học đường Mỹ
đầu độc bằng loại sách song ngữ với
nội dung tai hại… chúng ta mới biết
thì quả thật, chính người đang viết
những giòng này cũng cảm thấy
mình có lỗi vì thiếu tinh thần trách
nhiệm, thiếu sự nhạy bén cần thiết
của người đã một thời dạy học để
sớm nhận ra con đường ngắn nhất,
hữu hiệu nhất chắc chắn Hànội sẽ
tích cực tận dụng là con đường uốn
nắn trí tuệ con em chúng ta!
Suy nghĩ về những biện pháp cụ
thể nhằm khắc phục tình trạng tồi tệ
đã xảy ra, một số ý kiến được bộc
bạch. Tạm gác ra một bên những
chương trình, kế hoạch quá nhiểu
tham vọng, ngoài tầm tay, không
thể thực hiện trong sớm chiều… thí
dụ như cần có sự kết hợp thành một
khối vững chắc của Cộng Đồng hải
ngoại, vận dụng bằng được những
ngân khoản lớn khả dĩ đương đầu
với những phương tiện thừa mứa
của CSVN trong việc thi hành NQ36
(!?), chúng tôi tâm đắc hai ý kiến
thiết thực, cụ thể. 1/ Mỗi người, mỗi
gia đình, nhất là những vị có con em
đang theo học trong hệ thống học
đường địa phương, dù ở Mỹ, ở Âu
Châu hay Úc Châu- cần tích cực
đóng góp phần mình trong nỗ lực
triệt tiêu mọi hành vi gian ác của
Hànội. 2/ Liên tưởng tới câu châm
ngôn dưới dạng câu đối của nhà
giáo Bùi Văn Bảo (tức nhà thơ Bảo
Vân) thuở sinh thời “Chỉ sợ đàn con
quên Việt ngữ / Đừng lo lũ trẻ kém
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Anh văn”, dựa vào kinh nghiệm
bản thân, ông Nguyễn Văn Bắc từ
Canada cho biết: ông bà dứt khoát
chỉ trao đổi chuyện trò với con cái
bằng tiếng Việt. Ông xác quyết, điều
này không hề ảnh hưởng tới trình độ
phát triển ngoại ngữ của các cháu.
Bằng chứng là khi trưởng thành,
tốt nghiệp đại học, không những
các cháu vẫn giữ được tiếng mẹ đẻ
mà còn nói, viết thông thậo hai, ba
tiếng nước ngoài. 3/ Cộng đồng cần
để tâm tới các thày cô giáo người
Việt đang phụ trách chương trình
giảng dạy song ngữ tại các trương
địa phương, kể cả các Trung Tâm
giảng dạy Viễt ngữ. Chúng tôi xin
khai triển thêm những ý kiến đóng
góp kể trên trong phần kế tiếp.

Tính thiết thực của
những nỗ lực cá nhân
Chê bai, chỉ trích, trút bỏ trách
nhiệm cho người khác là bệnh
chung của nhiều người. Vì thế ý
kiến của một tham dự viên là mỗi
cá nhân, mỗi gia đình trong cộng
đồng tị nạn cùng dồn nỗ lực đóng
góp phần mình vào việc chung là
một ý kiến thiết thực, cụ thể cần
được quan tâm và bắt tay thực hiện.
Cấp thời, những gia đình có con em
trong tuổi học sinh, sinh viên cần
thường xuyên theo dõi bài vở của
con em, quan tâm tới những sách
viết về lịch sử cuộc chiến Việt Nam
dùng ở nhà trường. Riêng những
em theo học các chương trình song
ngữ, phụ huynh cần tìm biết về thày
cô giáo phụ trách và những tài liệu
giảng dạy để kịp thời phát hiện
những dấu hiệu sai trái trước khi
quá trễ. Xa hơn, các bậc phụ huynh
cũng cần suy nghĩ về việc tập cho
con em nói tiếng Việt trong gia đình
từ thời thơ ấu. Cần loại bỏ quan
niệm sai lầm là tiếng mẹ đẻ gây trở

ngại cho chúng trong việc học, hiểu
ngoại ngữ ở trường. Ngoài kinh
nghiệm của ông Nguyễn Văn Bắc
trong buổi Paltalk kể trên, bản thân
chúng tôi có một người bạn định cự
ở San Diego. Anh chị có hai cháu
trai ra đời ở Mỹ. Cả hai đều nói và
viết tiếng Việt rất chuẩn. Cháu nhỏ
đã tốt nghiệp Y khoa BS. Cháu lớn,
sau khi tốt nghiệp cao học về ngôn
ngữ đang chuẩn bị luận án tiến sĩ về
văn chương Việt Nam.
Tuy có những vị không vướng
vào quan niệm sai lầm trên đây,
nhưng vì không nghĩ xa, vì lười
muốn chọn sự dễ dãi nên quen dùng
ngôn ngữ địa phương các cháu
quen dùng ở trường để trao đổi, đối
thoại với chúng. Đến khi bước qua
ngưỡng cửa trung học, đại học thì
đã quá trễ, đành khoán trắng việc
học tiếng mẹ đẻ cho những lớp song
ngữ.
Không thể thiếu sự can thiệp
của Cộng Đồng
Từ nền tảng, sự quan tâm của
cá nhân, gia đình là tối hệ trọng.
Tuy vậy cũng cần có sự can thiệp
và đóng góp tích cực của các hiệp
hội, các tổ chức trong Cộng Đồng.
Cụ thể như Hội Phụ Huynh Học
sinh, Sinh viên, Hội Giáo Chức Việt
Nam và các Trung Tâm Giảng Dạy
Việt Ngữ trong các CĐVNTNCS.
Mặc dầu có phần trễ nải, nhưng
phản ứng tức thời của tân Ban
Chấp Hành Hội Giáo Chức VN và
của những anh chị em thuộc Trung
Tâm Việt Ngữ miền nam California
trong những ngày qua là những chỉ
dấu đáng mừng và cũng thật đáng
được khuyến khích. Được biết cả
hai tổ chức này hiện đang phối hợp
nghiên cứu để kịp thời soạn thảo
những tập sách giáo khoa song ngữ
Việt/Anh với nội dung tốt, cung ứng
Diễn Đàn Giáo Dân

cho hệ thống học đường địa phương
cũng như các trường Việt ngữ tại
các nhà thờ, chùa chiền, thánh thất
trong cộng đồng. Mong rằng các
cá nhân, các phụ huynh và các tổ
chức trong các tập thể người Việt ở
các Châu Lục khác, ngoài Bắc Mỹ,
cũng có những thao thức và quan
tâm như vậy.

bao che không nói tới danh tính vị
Giảng viên Việt ngữ. Sự thật không
phải vậy. Giản dị chỉ vì cá nhân tôi
e ngại nếu công khai đề cập chi tiết
nội vụ thì chủ đề buổi hội thảo sẽ
loãng nếu không muốn nói lạc đề.
Và như thế vấn đề sẽ không được
bàn luận sâu rộng hầu tìm ra biện
pháp đối phó.

Một chi tiết cần được bạch
hóa trước khi tạm kết thúc

Những ai theo dõi cuộc tranh
luận nhiều ngày trên các trang
mạng internet mùa hè năm ngoái
về chuyện liên quan hẳn chưa quên
là chính bản thân người viết những
giòng này và 10 anh chị em tín hữu
Công giáo khác đã minh danh ký
tên trong một Thư Ngỏ3 trình bày
3
Thư Ngỏ này mới chỉ có 11 anh

Trong bài viết đăng trên Việt
Tide tuần rồi có ghi chi tiết “Sau
sự kiện mùa hè năm 2014 một
Giảng viên Việt ngữ (Lectureur in
Vietnamese) tại đại học UCLA miền
nam California bị công luận đặt
vấn đề…” và điều này cũng được đề
cập thoáng qua trên DĐ Paltalk đêm
Chúa Nhật 12-4. Ít ngày sau, một
người bạn cho hay: một vị có mặt
trong DĐ cho rằng diễn giả cố tình

T

in Mừng Giữa Dòng Đời
(tiếp theo trang 43)

Tại sao như vậy? Tại sao Chúa
phải qua đau khổ để tới vinh quang?
Khi phóng viên Vittorio Messori
hỏi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II tại sao Chúa Giêsu lại
phải chết trên thập giá, ngài đã
đưa ra một gợi ý: Chúa về phe con
người ,cùng đồng hành với con
người trong đau khổ (The Crucified
Christ is proof of solidarity with
man in his suffering).
Ta hãy suy niệm về mầu nhiệm
này dưới ánh sáng của mạc khải
Thiên Chúa là tình yêu. Bản chất
của tình yêu là trao ban, cho đi tất
cả như trái tim luôn ban phát máu.
Tình yêu càng cao sâu, hiến mình
càng trọn vẹn như Chúa Giêsu đã
minh xác: “Không tình yêu nào cao
cả hơn tình yêu của người đã hy
Số 162 Tháng 5-2015

quan điểm của mình đối với hành
vi và thái độ của ông Quyên Di4 mà
trong phần lý lịch lưu trữ ở đại học
UCLA ghi rõ chức danh của đương
sự là một trong hai “Lectureur in
Vietnamese” đang hành nghề tại
đây.
Nếu vì nhu cầu phục vụ lợi ích
chung, có thể trong một lúc nào đó
chúng tôi sẽ buộc lòng phải bạch
hóa một chuyện đau lòng cũ nhưng
vẫn mang tính thời sự này. ◙
Những ngày tưởng niệm
40 năm Tháng Tư Đen

chị em hiện diện ký tên, chưa phổ biến.
chờ lấy thêm nhiều chữ ký khác. Tuy
nhiên vì thiếu cẩn trọng, một anh em đã
để lọt ra ngoài. Nếu không xảy ra sự kiện
đáng tiếc này, Thư Ngỏ sẽ không bao giờ
phổ biến vì chỉ vài ngày sau Đức GM Mai

Thanh Lương đã công bố lá thư thứ hai
gừi ông Quyên Di yêu cầu rút lại lá thư
đầu.
4
Tôi xin phép bạch hóa ở đây
như một lời xin lỗi người bạn đã nhắn
lời phiền trách.

sinh tính mạng vì bạn hữu mình.”
Gioan15:13. Chúa đã yêu thương
nhân loại và mỗi người chúng ta
và Ngài đã yêu thương cho tới
cùng: Cả giọt máu và nước cuối
cùng trong tim cũng đã đổ ra hết vì
chúng ta. Chính tình yêu đã đóng
đinh Chúa Giêsu trên thập giá.
Chính vì yêu thương ta mà Chúa
chọn thân phận khổ đau nhất trong
cả nhân loại. Để Ngài đem lại niềm
hy vọng và giá trị ơn cứu độ cho
mọi nỗi đau thương của con người
và của từng người trong chúng ta.
Vinh quang tột đỉnh của tình yêu
chính là vinh quang trên thập giá ,
trong hiến lễ tinh tuyền và trọn vẹn
của Chúa Giêsu đang chịu tử hình.

như Thầy đã yêu thương các con”
Gioan 14:34. Và như vậy chúng ta
cũng được mời gọi đón nhận một
hồng ân cao quý nhất: được đồng
hành với Chúa qua đau khổ để tới
vinh quang của tình yêu. Hồng
ân này sẽ biến đổi cuộc sống ta
và đem lại một ý nghĩa mới, một
niềm hy vọng mới cho mọi đau
khổ, mọi vấn đề và mọi thử thách
trên đường đời. .

Mỗi người chúng ta , những
môn đệ của Chúa Giêsu trong thời
đại hôm nay, cũng đã nhận được
một lệnh truyền, một điều răn mới
của Chúa: “Hãy yêu thương nhau

Khi đó ta mới thật sự gặp gỡ
Đấng Phục Sinh như hai môn đệ
trên đường Emmau. Khi đó ta mới
thấy tâm hồn mình bốc lửa và trái
tim tràn ngập niềm vui và hy vọng
phục sinh. Để rồi cũng như hai
môn đệ đã vội vã lên đường trở lại
Giêrusalem, ta cũng sẽ mỗi ngày
đi vào đời làm chứng và loan báo
tin mừng Chúa đã Phục Sinh bằng
cuộc sống vui tươi, phục vụ. ◙
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40 năm hỗn danh “ngụy”
và những trận đòn thù của ác quỷ!
 Lê Thiên (Tháng Tư 2015)

C

on người Việt Nam vốn
nặng tình quê hương Tổ
Quốc. “Bỏ nước” là bỏ nơi chôn
nhau cắt rốn, là bỏ mồ mả ông bà
cha mẹ, bỏ quê cha đất tổ… Thế mà,
sau 30/4/1975, người dân Miền Nam
Việt Nam, hàng triệu người hăm hở
ra đi, cách này hay cách khác, bằng
mọi giá, kể cả cái giá của chính sinh
mạng mình: Vượt biên, vượt biển
đầy hiểm nguy, bất trắc, chín mất
một còn, vẫn lao vào cõi chết để
tìm sự sống! Từ 400 đến 500 ngàn
người mất xác giữa biển cả làm mồi
cho cá mập vì bị hải tặc sát hại hay
bão tố đánh chìm tàu ghe! Hoặc bị
phanh thây bởi thú rừng nơi hiểm
hóc xa xôi không ai biết. Vì sao?

Những nạn nhân
bị triệt đường sống.
Cách đây 40 năm, ngày
30/4/1975! Việt Nam Cộng Hòa,
tức Miền Nam Việt Nam rơi vào
tay quân cộng sản Bắc Việt. Vô sản
chuyên chính ngự trị! Quả không có
tắm máu, nhưng tang thương bao
trùm! Toàn Miền Nam Việt Nam
rướm máu! Bế quan tỏa cảng! Lao
động khổ sai quần quật! Đói rách
triền miên! Bắt bớ! Dọa dẫm! Hiếp
đáp! Tù đày! Khủng bố trắng kéo
dài, năm này sang năm khác! Không
ít người bị thủ tiêu, mất tích!

nhỏ những phần tử nằm vùng tiếp
tay cho CS phá hoại Miền Nam.
Không ai còn lựa chọn nào khác để
bảo đảm một cuộc sống an bình về
tâm hồn, lành mạnh về thể xác, một
Kỳ thị giai cấp.
cuộc sống trong đó lẽ ra mọi người
Thấy gì trong đấu tranh giai cấp
đều bình đẳng cùng hưởng những
của CSVN?
quyền tự do tối thiểu như nhau.
Năm 1954, CSVN dưới tên gọi
Suốt chặng đường dài 30-40
là
Việt
Minh (VM) cấu kết với thực
năm, người Việt Nam nơi đất khách,
như trên đất nước Hoa Kỳ chẳng dân Pháp chia đôi đất nước Việt
hạn, ai mà chẳng trải nghiệm đôi Nam thành hai miền. Qua Hiệp
lần bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử? Định Genève 1954, CSVN hiến
Ở bên nhà, mỗi lần vớ được một tin dâng Miền Nam cho thực dân Pháp,
tức kỳ thị tại Hoa Kỳ, CSVN không VM thống trị Miền Bắc. Quốc gia
bỏ cơ hôi khai thác, phóng đại thành Việt Nam tẩy chay Hiệp định vì nó
những hình ảnh vô cùng đen tối vi phạm nguyên tắc “toàn vẹn lãnh
và ghê rợn. “Nước Mỹ là thế đấy! thổ” của quốc gia dân tộc.
Bạo hành! Cướp giật! Kỳ thị nhan
nhản!” Trong khi đó, trên thực tế,
các vụ kỳ thị ở Mỹ phần lớn mang
tính cá nhân hay bè nhóm riêng
lẻ ở một xứ sở gọi là Hợp Chủng
Quốc – nước của nhiều chủng tộc,
nhiều sắc dân từ khắp thế giới tấp
nập dồn về hàng ngày, hàng giờ!
Làm sao tránh khỏi những va chạm
về màu da chủng tộc hay văn hóa,
ngôn ngữ và tập quán? Nhưng hoàn
toàn thua xa chính sách, chủ trương
phân biệt đối xử do chế độ CS tại
Việt Nam dựng lên từ 1975 đến nay,
mà nạn nhân đứng đầu bị kỳ thị là
những người cộng tác với chính
thể VNCH cùng thân nhân của họ!

Người dân Miền Nam Việt Nam
bị tròng vào cổ cái ách nô lệ thời đại Kỳ thị tại Việt Nam
mới với bao điều thống khổ, sống
dưới chế độ cộng sản.
dở chết dở, ngoại trừ một số rất
CSVN luôn vỗ ngực tự cho
50

mình “ưu việt”, là “đỉnh cao trí
tuệ loài người”, là lực lượng “bách
chiến bách thắng dưới ngọn cờ
Mác-Lê vĩ đại”! Từ cái não trạng
kiêu đảng (tự tôn mặc cảm) này
cộng với nỗi sợ mất đi độc quyền
đảng trị (do tư ti mặc cảm), nhà cầm
quyền CSVN càng đẩy mạnh chính
sách phân biệt đối xử tới chỗ kỳ thị
không khoan nhượng qua chiêu bài
đấu tranh giai cấp và phân biệt lằn
ranh đảng-ngụy!

Tại Miền Bắc, VM nhận lệnh
của quan thầy Mao Trạch Đông bên
Tàu, thực hiện Cải Cách Ruộng Đất,
phát động những cuộc đấu tố man rợ
nhắm vào các thành phần “trí, phú,
địa, hào, tư sản”. Hàng trăm ngàn
người Việt Nam bị tố oan, tù oan,
giết oan. Dân chúng quê mùa chất
phác và cả trẻ em bị cán bộ VM lùa
đi, ép phải dự những phiên đấu tố
mất tính người, phải hò hét “Giết
nó! Giết nó đi!”
Thực hiện khẩu hiệu “giết lầm
hơn bỏ sót”, đảng cộng sản chẳng
phải chỉ hô hào “Giết, giết nữa, bàn
tay không phút nghỉ” (Tố Hữu) mà
còn xúi giục và cả bức bách con cái
đấu tố cha mẹ, vợ chồng đấu tố lẫn
nhau, bà con, hàng xóm láng giềng
rình rập nhau, tố cáo lẫn nhau, buộc
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tội cho nhau, kết án nhau và dìm ký xã, chạy công văn cũng đều là
nhau chết để cho “vô sản chuyên NGỤY QUYỀN. Tham gia Quân
chính” lên ngôi toàn trị!
lực VNCH dù là anh binh nhì, chú
Một trận càn quét mang tính Nghĩa quân cũng là NGỤY QUÂN.
kỳ thị vô nhân đạo được thực hiện Người dân có thân nhân dính líu tới
dưới danh nghĩa “đấu tranh giai “ngụy quân”, “ngụy quyền” thì là
DÂN NGỤY!
cấp” như Xuân Diệu hô hào:
Anh em ơi! Quyết chung lưng
Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử
thù,
Địa hào, đối lập ra tro,
Lưng chừng phản động đến giờ
tan xương.
		

...

Mọi giềng mối quan hệ tình
nghĩa luân lý tốt đẹp bị đảo lộn và
triệt tiêu hoàn toàn.
Lôi cổ bọn nó ra đây,
Bắt quỳ mọp xuống đọa đày
chết thôi!...
Sách báo đã nói nhiều về
Cải Cách Ruộng Đất cùng với
những hệ lụy của nó. Người ta ước
tính có hơn 160 ngàn người là nạn
nhân của những cuộc đấu tố sắt máu
dã man trên.

Kỳ thị đảng -- ngụy.
Ngoài Bắc thì kỳ thị giai cấp
như vậy. Trong Nam thì sau khi
thắng cuộc, CSVN đánh vào toàn
thể quân-dân-cán-chính Miền
Nam Việt Nam bằng một cuộc đấu
tranh khác. Đó là Kỳ thị đảng -ngụy. Kể cả khi cần tranh thủ nhân
tâm như thời Tết Mậu Thân 1968 ở
Huế cũng như sau khi đã thắng trận
(1975), CSVN luôn đặt chính sách
kỳ thị đảng – ngụy lên hàng đầu
hầu bảo đảm sự sống còn và vai trò
thống trị độc quyền độc đảng trên
cả nước.
Những ai phục vụ trong Chính
quyền VNCH dù ở đẳng cấp nào từ
Trung ương xuống xã ấp, như thư
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Sức tuyên truyền, nhồi sọ kiểu
tẩy não của CSVN thật là khủng
khiếp! Cái từ “NGỤY” trở thành
một thứ khắc tự nung lửa đóng vào
đầu, vào trán và sau lưng hàng triệu
nạn nhân như thế. Cả đám trẻ nít
mới cắp vở tới trường cũng bị nhét
vào đầu những từ ngữ mất dạy để
chúng “vô tư” hỗn xược với các bậc
cha ông của chúng: thằng ngụy, tên
ngụy, bọn ngụy, lũ ngụy….

ai cũng biết PHỈ, NÔ và TẶC là cốt
cách, là bản chất của CSVN. Lại
những từ ngữ ấy không hề là chủ
trương hay mệnh lệnh xuất phát từ
những nhà lãnh đạo quốc gia VNCH
trước năm 1975, mà chỉ là những
“hỗn danh” mang tính đối phó dân
gian mà thôi.

Còn cái tên gọi “Việt Cộng” thì
chỉ là viết tắt từ Cộng sản Việt Nam!
Nó không hề ngụ ý hạ nhục. Cộng
sản Việt Nam trước kia đã chẳng tự
nhận mình là Việt Minh sao? Việt
Minh là Việt Nam Độc Lập Đồng
Minh Hội đấy. Những từ ngữ viết
tắt kiểu như vậy đâu xa lạ gì với
ngôn ngữ Việt Nam! Việt Cách là
Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh
“Đánh cho ngụy nhào”! Chưa Hội. Việt Quốc là Việt Nam Quốc
hả hê sao? Hạ nhục và nhận sâu Dân Đảng. Việt Tân là Việt Nam
người ta xuống hàng chó ngựa từ Canh Tân Cách Mạng Đảng, vân
bao chục năm, vẫn chưa thỏa lòng vân.
sao? Tiếp tục gây hận thù, hiềm
Về tên người cũng thế, người
khích đến bao giờ mới thôi trong dân VNCH thể hiện tấm lòng độ
khi mồm cứ lải nhải “hòa hợp hòa lượng của mình trong cả cách gọi
giải” láo toét?
tên. Chẳng hạn, họa hoằn mới thấy
có một bài báo hay một người nào
Có kỳ thị không trong cách đó gọi tắt Hồ Chí Minh, Lê Duẩn,
gọi tên?
Trường Chinh… là Minh, Duẩn,
Có một thời, tại Miền Nam Chinh… Đó không hề là chủ trương
Việt Nam, người ta thỉnh thoảng của nhà cầm quyền VNCH trước
nghe tới những từ “Cộng phỉ” và 1975! Trong khi đó đối với các nhà
“Cộng nô”. Nhưng rồi hai nhóm từ lãnh đạo VNCH, nhà cầm quyền
ấy vắng bóng dần. Sau 1975, tại hải CSVN luôn buộc cả cán bộ lẫn dân
ngoại, có người gợi ý dùng lại từ chúng phải dùng một lối gọi hoàn
“Cộng phỉ” để nói lên bản chất ăn toàn vô văn hóa, mất dạy, như Mỹcướp và gian ngoa của CSVN. Hay Diệm, Mỹ-Thiệu…hoặc “thằng”
từ “Cộng nô” để nói về tính chất này, “con” nọ, “tên” kia, với các
nô dịch, tôi đòi của CSVN đối với bậc đáng tuổi cha, tuổi mẹ, ông,
Tàu Cộng và Liên Xô. Hoặc gọi là bà. Nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả
“Cộng tặc” để chỉ cái căn tính gian quyển Đêm Giữa Ban Ngày, xác
ác, điêu ngoa, đạo tặc của CSVN. nhận: Báo chí, sách vở tại miền Bắc
Rất chính xác! Nhưng người dân đều được lệnh phải gọi tất cả những
Miền Nam Việt Nam vốn xởi lởi nhà lãnh đạo các nước không theo
khoan dung, nặng tình người, nên Cộng Sản là “thằng” để tỏ ra là có
những từ ấy không còn phổ biến tuy lập trường giai cấp. Theo ông Hiên,
cái thói gọi bằng “thằng” là do chính
Diễn Đàn Giáo Dân

ông Hồ Chí Minh đặt ra, chẳng
phải chỉ gọi nhà lãnh đạo VNCH là
“thằng Ngô Đình Diệm”, (sau này
là “thằng Thiệu”, “thằng Kỳ”), mà
còn cả với nhà lãnh đạo Singapore,
cũng là “thằng - thằng Lý Quang
Diệu” chỉ vì các vị trên đều chống
chủ nghĩa Cộng sản.

Là “ngụy” thì đâu có quyền
sống cuộc sống yên hàn. Đâu có
quyền sở hữu tài sản đáng giá, nhất
là bất động sản ở thị xã, thành phố.
Đâu được quyền có công ăn việc
làm xứng hợp với khả năng, kiến
thức hay sở trường chuyên môn.
Và dĩ nhiên cũng mất đi quyền có
một chỗ đứng xứng đáng trong xã
“Ngụy”! – Còn từ nào
hội! Nông thôn sẽ là nơi cư trú cố
độc địa hơn?
định cho “thành phần ngụy” với sự
Cái từ “ngụy” mà CSVN gán giám sát và quản lý của HTX/NN
cho quân-dân-cán-chính VNCH và chính quyền địa phương. Chỉ cạp
rõ ràng là từ ngữ bộc lộ cách gọi gốc rạ, ăn tro mò trấu! Con cháu
hoàn toàn vô giáo dục xuất phát từ của “ngụy” phải chịu chung một số
miệng lưỡi bệnh hoạn hôi hám của phận cha ông của chúng! Suối đời
phường bất lương hạ cấp! Bộ máy mang bản án “ngụy” cùng mọi hệ
tuyên truyền CSVN phổ biến cái quả mà bản án chung thân truyền
“hỗn danh” mất dạy ấy, cấy nó vào đời ấy định đoạt!
đầu óc người dân, để ai nấy khi nói
“Ngụy ác ôn”.
tới “ngụy” là nói tới những thứ ghẻ
Xin ghi lại đây lời kể của một
lở cùi hủi gớm ghiếc. Trong khi trên
bà
mẹ:
Năm 1983, đứa con trai 10
thực tế, những người bị đóng khắc
tự “ngụy” chẳng làm gì phản dân tuổi của tôi theo học tại trường học
hại nước cả. Chính nghĩa họ sáng xhcn ở vùng nông thôn. Một hôm,
ngời trong việc họ hy sinh xương sau buổi học, về nhà cháu bỗng lăn
máu để bảo vệ từng tấc đất của Tổ ra vật vã trên giường, khóc sướt
quốc từ nội địa tới tận các vùng biển mướt. Hỏi mãi điều gì đã xảy ra. Nó
cứ lắc đầu và không hết khóc. Cuối
đảo xa xôi!
cùng, nó hỏi tôi: “Ba ác ôn lắm hở
Trái lại, ai hèn với giặc, ác với mẹ? Ác ôn làm sao?”
dân, cả nước đều rõ! Bằng chứng
Tôi lờ mờ đoán ra được điều gì,
rành rành! Thậm thụt nộp đất, dâng
đảo cho Hán tặc, là ai, ai là thủ nhưng vẫn hỏi lại con mình: “Ác ôn
phạm? Còn biết bao điều bí mật, thế nào? Ai bảo thế?” Thằng con
rồi đây trước sau gì cũng sẽ “thanh tôi nói: “Cô giáo, cô giáo người
thiên bạch nhật rõ ràng cho coi”! Bắc kêu học trò trong lớp hãy cảnh
Cái bọn mại quốc cầu vinh ấy, cứ giác lánh xa cái thằng con của ‘tên
theo phép nước của vua Lê Thánh Cảnh sát ngụy ác ôn’; nếu không,
điểm đạo đức sẽ bị hạ xuống loại
Tôn mà tru di chúng là vừa!
kém!”
Khốn nạn thay! Tất cả những
Tôi nghẹn ngào chảy nước mắt
nạn nhân bị gán cho cái nhãn NGỤY
đều bị loại ra khỏi dòng sinh hoạt cùng với con mình!
của dân tộc, bị chặn đường sống,
Điều đáng buồn là ngay sau
chặn đường tiến thân, cả gia đình biến cố trên, trường học xhcn ở
bị dìm vào cái án “lý lịch đen” Việt Nam trở thành nỗi ám ảnh kinh
muôn năm với từ “ngụy” tô đậm! hoàng cho đứa con trai tôi. Bạn bè
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nó nhìn nó bằng những con mắt
khác, nghi ngờ trộn lẫn khinh chê!
Nó mặc cảm với hết mọi người ở đó,
luôn tìm cách vắng lớp, bỏ học. Nhà
trường thì coi đó là dịp để loại trừ
một phần tử nguy hiểm cho chế độ con của “cảnh sát ngụy ác ôn”!
Cái án dành cho “con ngụy”
không phải chỉ chừng ấy thôi. Nó
bao trùm nhiều mặt trong mọi lãnh
vực, hận thù đằng đẳng vô cùng dã
man.

Phân loại đối tượng1 trong
giáo dục.
Chẳng hạn, CSVN tổ chức
xây dựng đoàn-đảng trong trường
học, dùng học sinh “con cái cách
mạng” như là “hạt nhân đỏ” nắm
giữ các chức vụ chi ủy đảng/đoàn
nhà trường, hoặc trưởng lớp, trưởng
trường, mà nhiệm vụ chính là bám
sát, theo dõi, báo cáo mọi hành vi
của đám học sinh đối tượng - “con
cái bọn ngụy ác ôn”.
Từ hồ sơ nhập học tới phiếu
điểm, sổ điểm, học bạ, mọi thứ đều
thông qua chính sách phân loại đối
tượng (gồm 14, 15 cấp đối tượng
khác nhau). Những học sinh thuộc
diện “Thứ nhất con lai, Thứ hai con
ngụy, Thứ ba Thiên Chúa giáo”2
đều là đối tượng từ số 11 tới 15,
đứng cuối bảng vì… “lý lịch đen”!
Còn cái nhóm gọi là con nhà
cách mạng dĩ nhiên “ưu tiên 1”.
1
Chế độ phân biệt đẳng cấp ưu
tiên đến nay vẫn tồn tại tuy rằng có phần
giảm nhẹ hơn phần nào so với trước đây
. Báo VNExpress ngày 28/2/2015 nêu
rõ: “Điểm ưu tiên để xét công nhận tốt
nghiệp THPT được tính theo 3 diện (1, 2
và 3)”. Trong đó diện 2 con ông cháu cha
được cộng thêm điểm…
2
Giai đoạn 1975 tới 1991, CSVN
chưa liệt kê các tôn giáo khác vào nhóm
đối tượng nguy hiểm như với Thiên Chúa
Giáo (Công Giáo và Tin Lành).
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người làm trong chính quyền cũ
cũng mang cái án ‘ngụy quyền’...
Sự phân biệt đối xử kéo dài nhiều
năm và khó có thể kể hết những tổn
Tội nghiệp cho thân phận các thất từ đó sinh ra. Sự tổn thất không
em con lai, con ngụy, Thiên Chúa chỉ đối với cá nhân mà đó là thiệt
giáo, trở thành những đứa trẻ bên lề hại chung cho cả xã hội.”
xã hội, chúng buộc phải bỏ trường,
Võ Văn Sung còn nêu rõ: “Duy
bỏ lớp, cù bơ cù bấc, cu li cu liếc, chỉ chủ nghĩa lý lịch thôi cũng vùi
lang thang bươi rác nhặt ve chai hay dập không biết bao nhiêu nhân tài
lao vào những ổ ma túy, trộm cắp, hoặc người có năng lực. Có không
du côn du đảng! Để rồi người ta vin ít học sinh thi đậu đại học nhưng
vào đó mà la toáng lên: chúng nó đó, không được học. Các em không
“tàn dư văn hóa đồi trụy Mỹ-ngụy”. thể ‘lựa cửa để sinh ra’ nhưng phải
chịu trách nhiệm về việc làm của
Thú nhận có phân biệt đối xử.
cha mẹ mình”.
Năm ngoái, ngày 03/4/2014,
Những trích dẫn trên cho thấy
người ta đọc thấy trên báo Đất Việt
những điều chúng tôi trình bày
một bài của tác giả Thuận Hòa nhan
trong bài này là sự thật, không hề tô
đề Trăn trở về hòa hợp dân tộc của
vẽ, thêm bớt.
cố Thủ tướng. Bài viết cố ý gợi
nhắc lời phát biểu của ông Võ Văn
Phân biệt đối xử tài năng.
Kiệt rằng “Có một thời kỳ sự hẹp
Sự đối xử mang tính loại trừ và
hòi, thành kiến và đố kỵ đã làm
triệt tiêu đường sống “thành phần
tổn thương tình cảm của dân tộc...
ngụy” không là chuyện riêng lẻ cá
Thay vì phải làm sao giảm bớt nỗi
biệt, mà là một sách lược trường kỳ
đau của những gia đình Việt Nam
của cái đảng không có tính người,
có người thân… phải cầm súng...
chủ trương đày đọa đến cùng hết
và đã tử trận, thì cho đến bây giờ
mọi đối phương! Nghĩa là hàng
vẫn còn nhiều trường hợp bị phân
triệu người dân Miền Nam Việt
biệt đối xử. Không ai lựa cửa để
Nam đã là “ngụy”, thì muôn đời cứ
sinh ra. Vì vậy, chúng ta không nên
là “ngụy”, là kẻ thù của chế độ CS,
khoét sâu thêm vết thương trong
là những kẻ hoặc phải vất ra bên lề
lòng mỗi người Việt Nam.”.
xã hội, hoặc phải chết thôi!
Tác giả lại trích lời ông Gs Cao
Nhớ lại sau năm 1975, có vài
Huy Thuần (cán bộ CSVN tại Pháp)
nhân vật “gốc ngụy” được CS tái sử
nói rằng “Đã gọi là dân tộc, sao còn
dụng trong một ít lãnh vực chuyên
phân biệt ngoài với trong, sao còn
môn, như ngành y tế, giáo dục và
chia năm xẻ bảy hạng người Việt
ngành khoa học kỹ thuật. Nhưng
này với hạng người Việt kia?”
việc lưu dụng ấy chỉ mang tính giai
Thuận Hòa còn trích dẫn lời đoạn tạm thời khi mà “người rừng
phát biểu của ông Võ Văn Sung, về phố” còn cần đến! Được việc rồi,
cựu đại sứ CSVN tại Pháp: “Những khi người rừng đã biết mặc chiếc áo
người bị ép cầm súng vì không trốn thị thành thì lập tức họ giở quẻ chơi
lính được đó phải mang cái án suốt trò tráo trở lưu manh, thay trắng đổi
đời, đó là án ‘ngụy quân’. Còn đen, đạp người tài xuống tận đáy
dù học hành, đạo đức chẳng ra gì,
hầu hết u mê dốt nát, đầu trộm đuôi
cướp, lưu manh, ngỗ ngáo! Vẫn
ngồi trên đầu thiên hạ!
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cùng của xã hội sau khi vắt cạn kiệt
ngón nghề của người tài! Gán cho
họ một cái tội “phản động” vu vơ
nào đó rồi tống vào tù! Thầy giáo
tháo giầy! Kẻ sĩ vào chuồng khỉ!
Với CS, ngụy là ngụy! Mà ngụy
thì chỉ có loại trừ và đày đọa! CIA
cài lại cả đấy! Trừ một ít viên chức
VNCH cấp thấp trong ngành giáo
dục và y tế tuy được chế độ mới tái
sử dụng, nhưng luôn bị canh chừng
và nhiều khi bị đặt vào những vị
trí lệch với khả năng chuyên môn
của mình. Khốn nạn nhất là, khi các
viên chức ấy đến tuổi hưu, “thâm
niên công vụ” của họ chỉ được xem
xét để cho hưởng chế độ hưu bổng
kể từ sau 30/4/1975; còn thời gian
phục vụ trước đó thì đều là công dã
tràng, bị xóa hoàn toàn, dù trong
thực tế dưới chế độ cũ lẫn chế độ
mới, họ cũng đều miệt mài trong
lãnh vực giáo dục tuổi thơ, mầm
non của Tố quốc và phục vụ bệnh
nhân!
Thế nên, nơi thiên đường CS,
chuyện trọng dụng nhân tài, chuyện
chiêu hiền đãi sĩ là chuyện không
tưởng! Ai cho phép chiêu hiền đãi
sĩ để bọn hiền sĩ chiếm lĩnh quyền
đảng? Đảng ta ưu việt! Đỉnh cao trí
tuệ! Cho nên tiến sĩ, thạc sĩ, giáo
sư, phó giáo sư đều phải từ đảng mà
ra! Đảng độc quyền trong mọi lãnh
vực! Nhưng trên thực tế, mấy ông
“sĩ” bà “sư” trong đảng lại nhờ đến
đô-la Mỹ mới có được mấy mảnh
bằng trương lên lòe chức sư, chức
sĩ, để được tăng lương và thăng
chức! Toàn bằng mua, bằng giả,
hoặc bằng thật học giả! Khiến cho
bầy trẻ nít dung dăng dung dẻ bài
đồng dao “Dốt như chuyên tu, ngu
như tại chức”. Vậy mà người ta
vẫn vênh vênh tự đắc… đại trí thức,
trưng bằng, trưng chức, trưng học
vị ào ào! “Trí thức – cục phân”, có
Diễn Đàn Giáo Dân

lẽ lời của Mao Trạch Đông áp dụng trở về, kẻ thì thân tàn ma dại, bệnh
đúng nhất cho loại trí thức “ngu” hoạn tật nguyền, kẻ khác mắc chứng
và “dốt” này!
tâm thần, xóm làng dè bỉu… Khốn
nạn nhất là ở tù về, người cựu tù
Kỳ thị là căn tính và là sự lại cứ mãi mang cái khắc tự “ngụy”
sống còn của đảng CSVN.
không gỡ ra được, không xóa được!
Sau 30/4/1975, cả triệu công Tù quản chế!
chức, cán bộ, quân nhân VNCH bị
Thương phế binh “ngụy”
tống vào các trại tù gọi là “trại cải
Tội nghiệp nhất là các anh em
tạo” sau khi bị đóng khắc tự “ngụy”,
bị ép lao động khổ sai quần quật Thương Phế Binh VNCH. Các anh
năm này sang năm khác chẳng hề bị “chung thân ngoài đời” do sự tật
được xét xử. Không bản án, nhưng nguyền của mình. Vì thương tật,
không biết ngày nào, tháng nào, các anh không sinh lãi mà có thể
báo cô cái chế độ toàn trị là CSVN,
năm nào ra khỏi nhà tù!
các anh TPB/VNH không bị lôi vào
Đảng hô hào “cải tạo tốt, về nhà tù cùng với đồng đội, nên các
sớm”! Nhưng đố ai biết được như anh không được coi là cựu tù nhân
thế nào là tốt, tốt tới đâu, lúc nào chính trị. Các anh không đi tị nạn
thì được nhìn nhận là đã “cải tạo chính trị. Nhưng tội nghiệp thay! Ở
tốt”? Năm năm, sáu năm, bảy năm, lại Việt Nam, các anh vẫn là “ngụy”,
mười năm, mười lăm năm,
hai mươi năm, ba mươi năm,
“quyền họa phúc đảng tranh
mất cả”. (nhại Kiều)! Vợ
con ở ngoài xã hội thì luôn
bị khủng bố dọa dẫm: “Các
người ở ngoài mà lộn xộn
không chấp hành tốt, thì
chồng con các người đừng
hòng được tha về”. Khốn
nạn chưa cái án ngụy? Ngụy
trong nhà tù, ngụy ngoài nhà
tù đều điêu đứng!
Nhiều nạn nhân “cải tạo”
ngã chết tức tưởi trong trại
tù: Chết vì thiếu ăn, bị bỏ đói? Chết
vì ngộ độc? Chết vì đau bệnh không
được chữa trị? Chết vì bị hành hạ,
đánh đập, bức tử? Mặc kệ! Ngụy
chết, hết chuyện! Một manh chiếu
rách, mấy tấm gỗ cưa xẻ thô, sai
tù hình sự mang xác vùi chôn giữa
rừng già, không để lộ dấu vết! Một
tờ khai tử “chết vì sốt ác tính”! Thế
là xong!
Những người may mắn sống sót
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những “tên ngụy” nguy hiểm cho
chế độ CS. Các anh đối diện với
sự ngược đãi, sống lay lất trên đất
nước giữa những người đang phân
biệt đối xử nhân danh ý thức hệ, coi
khinh, giày xéo các anh, dù thân thể
của các anh chẳng còn gì khác ngoài
những mảnh hình hài dị dạng lê lết
thảm thương trên những nẻo đường
vắng thôn quê hay phố phường. Tên
các anh bị liệt vào sổ bìa đen; và dĩ

nhiên “lý lịch đen” của các anh là:
phần tử phản động cần theo dõi!
Bạn bè từ hải ngoại nhớ thương
bạn đồng đội xấu số, gửi về chút
quà! Quà bị đoạt sạch! Các anh
bị hạch sách, gây khó dễ! Những
xe lăn, gậy chống, chút ít đô la ăn
sáng đều bị lên án có “yếu tố nước
ngoài”, có “bàn tay lông lá CIA”,
hoặc do “bọn ngụy quân, ngụy
quyền cực kỳ phản động” chuyển
về, nuôi hận thù, kích động âm mưu
lật đổ! Tấm thân tàn các anh còn gì
nữa để mà tiếp tay cho ai đến nỗi bị
đối xử tàn nhẫn đến như vậy?
Truyền thống đạo lý của dân tộc
ta nay hết rồi cái lý tưởng của một
dân tộc “đạo nghĩa”, “chí nhân”,
hay “việc nhân nghĩa cốt ở yên
dân”! (Bình Ngô đại cáo). Rõ ràng
CSVN không hề thuộc về dân
tộc Việt Nam mà chỉ là bầy tôi
của cái đảng cướp mang danh
quốc tế vô sản chuyên gây ác
mà nhân loại đã đào thải từ hơn
20 năm nay!

Kinh Tế Mới, nơi nhốt
gia đình“ngụy”!
Chồng làm, vợ chịu, con
mang! Đó là lý lẽ và luật lệ của
Cộng sản. Cứ theo cái lý và cái
luật ấy mà trừng trị: Lùa gia
đình “ngụy” vào các nơi khỉ ho
cò gáy được gọi là Vùng Kinh
Tế Mới (KTM), cô lập khỏi cộng
đồng xã hội trong nước. KTM lập
ra không hề có mục đích phục vụ
kinh tế-xã hội như Khu Trù mật,
Khu Dinh điền của thời đệ nhất
Cộng hòa hay những Ấp Tân sinh
thời đệ nhị Cộng hòa! Vùng KTM
của CSVN là nhà tù kiểu mới, nơi
đày ải, cô lập gia đình “ngụy” cùng
một số “đối tượng” thù địch của chế
độ! Tù nhân không án chôn vùi đời
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mình ở đó, mãn đời mãn kiếp từ thế lầy lội tối tăm trong thành phố
hệ này sang thế hệ khác, theo kế hay lẫn trốn quanh các công viên,
hoạch đảng đã vạch.
vỉa hè… “ăn lậu ở lậu”, đi nhặt từ
Đằng sau sách lược đày ải này, mảnh giấy vụn và ve chai để đổi
CSVN còn bộc lộ lòng tham vô độ lấy miếng cơm manh áo sống lay
hết sức bẩn thỉu: Lợi dụng khai mở lất qua ngày. Muốn có sổ hộ khẩu,
vùng KTM mới, CSVN còn nhằm phải chạy chọt lâu dài và mua bằng
mục đích tư lợi, tư túi, phá rừng, vàng! Trong khi cái bản án “ngụy”
đoạt gỗ, nhất là các loại danh mộc, thì cứ bám chặt vào thân phận bọt
bất chấp hậu quả của việc xâm hại bèo của những người đã bị xô ngã,
môi trường, gây bão lụt thiệt hại nhận chìm!
mùa màng và đời sống người dân.
Lùa đẩy người dân thành thị về
nông thôn hay đi KTM đều là mánh
khóe bọn quan chức CS bày ra để
đoạt nhà, cướp đất, vơ vét tài sản
của “ngụy” và của “tư sản” trong
thành phố một cách ngang nhiên
vô liêm sỉ. Hoảng hốt trước sự đối
xử tàn bạo của nhà cầm quyền CS,
người dân tìm cách thoát thân. Nhà
cầm quyền CS âm mưu lợi dụng
những cuộc trốn thoát ra khỏi nước
bằng đường vượt biên vượt biển
để tiếp tục đoạt vàng, cướp của
và chiếm hữu nhà cửa, đất đai của
những người trốn chạy ấy. Người
rừng phút chốc bỗng trở nên giàu
to, chẳng phải mất một giọt mồ hôi,
nước mắt!

40 năm chưa hết hằn học
sỉ vả “ngụy”.

Có người phản bác rằng, đã 40
năm rồi, làm gì còn có chuyện phân
biệt “ngụy” hay không “ngụy”? Xin
dẫn ra 2 bằng chứng mới nhất ở đầu
năm 2015 này. Đó là 2 bài báo, một
trên tờ Quân Đội Nhân Dân, và một
trên báo Đời Sống & Pháp Luật
dưới đây.

“Tên riêng” của một nhóm
người đó chăng? Hay là ngầm ý
bày tỏ sự trân trọng như từ Nhân
dân (với N viết hoa) trong bản Hiến
pháp 2013 mà các báo luồng đảng
đều tung hô là “lầu đầu tiên, từ
Nhân dân (N viết hoa) được Hiến
pháp ta trân trọng”. Nhưng, đọc
hết bài báo, mới hay từ “Ngụy” (N
viết hoa) chỉ dùng cốt để thóa mạ,
hạ nhục, dìm “ngụy” xuống tận đáy
cùng xã hội, phe thắng cuộc vẫn
chưa hả dạ!
Rõ ràng, lời hô hào “hòa hợp
hòa giải” từ trước đến giờ của tập
đoàn CSVN chỉ là những lời lừa
phỉnh dối trá để che mắt thiên hạ chứ
không hề là một thiện chí, một “thái
độ biết điều của kẻ ở thế thượng
phong”. Đã đánh ai là đánh cho chết;
mới hả hê với lời thề “phanh thây,
uống máu”. Một tay giơ cao búa
đập vào đầu “ngụy”, tay kia dùng
liềm cắt cổ vợ con “ngụy”! Búa vẫn
lơ lửng trên đầu, liềm mãi kề sát cổ
đối phương! Suốt 40 năm cúa thế!
Có là bậc thánh tu rừng thời thượng
cổ tự bịt tai bịt mắt mới không hận,
không căm bọn quỷ khát máu.

Bài 1 (báo QĐND ngày
02/01/2015) của tác giả Hương
Ngọc “Nhà tình báo kể chuyện...
gặp may” ghi lại lời tường thuật
của chính “Đại tá, Anh hùng Tình
báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang)
ở Sài Gòn”. Một bài báo ngắn mà
từ “ngụy” trải dài từ đầu tới cuối:
Búa và liềm không phải chỉ
ngụy,
lính
ngụy,
tên
ngụy,
tên
sĩ
Ngoài những người đã trốn
nhắm vào “ngụy” mà còn là vũ khí
thoát thành công bằng đường vượt quan ngụy, bên ngụy, quân ngụy, hiểm độc đánh vào toàn dân Việt
biên, nếu từ Liên Xô, Gorbachov thằng sĩ quan (ngụy).
Nam. Mỗi khi có dịp, cụ thể mỗi
không thổi lên luồng gió đổi mới
Bài 2 (báo Đời Sống & Pháp năm, khi gần tới ngày 30/4, truyền
và mở cửa vào cuối thập niên 1980, Luật ngày 22/02/2015) của tác giả thông CS luôn moi ra cho được một
chẳng biết đến bao giờ các gia đình Chí Công: “Đại tá tình báo và cuộc vài hình ảnh xấu xa xưa nào đó của
“ngụy” mới thoát khỏi cạnh ngục chiến cân não với ‘toà án Ngụy vài cá nhân để làm bằng chứng kể
tù mang tên Kinh Tế Mới ấy, và số quyền’ Tết 1972” có những câu lể “tội ác của Mỹ-ngụy”! Nhưng
phận họ chẳng biết sẽ bị đẩy vào chữ như “Ngụy, Ngụy quyền, Bọn tập đoàn CSVN lại cố tình làm ngơ
đâu. Tuy nhiên, thoát khỏi nhà tù an ninh Ngụy quyền, Vùng I chiến trước bao hình ảnh chứng minh cụ
KTM, các bà mẹ, người vợ và con thuật Ngụy, thành phố Sài Gòn (sào thể người dân Việt Nam sợ hãi, trốn
cái “nhà ngụy” chưa hẳn đã được huyệt của Mỹ - Ngụy)” vân vân. Tất chạy CS và quyết cùng sống chết
yên. Nhà cửa, đất đai của họ trong cả từ Ngụy ở đây đều viết N (chữ với những người mà phe CS bôi
thành phố trước đây nay đã thuộc hoa)! Không hiểu ông đại tá tình báo xấu! Sợ loài ác quỉ hiện hình thành
về chủ mới! Quyền cư trú của họ hay tác giả bài viết có ý đồ gì cho bầy ác thú ăn thịt người! Mỗi lần
cũng đã bị tước đoạt. Họ đành thất từ Ngụy (ngụy viết N hoa) ở đây? ác thú xuất hiện ở đâu, dù núp dưới
tha thất thểu chui nhủi nơi các khu
chiêu bài “giải phóng dân tộc” gì
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thân phận cô dâu Đài Loan, Đại
Hàn và cả Trung Cộng…, nhục nhã
ê chề! Tháo chạy trong nỗi nhục nô
lệ tình dục qua buôn bán phụ nữ,
trẻ em! Tháo chạy bằng núp bóng
hôn nhân ghép, giả. Tháo chạy bằng
đường du học Mỹ, Nhật, Úc, Pháp,
Đức, Canada…học xong không về!
Và cả tháo chạy bằng tổ chức vượt
biên lậu sang Pháp, sang Úc, sang
Anh, sang MỸ những năm gần đây,
mỗi đầu người “đi lậu” mất hàng
chục ngàn đô la Mỹ, bất kể bao tai
Hàng triệu người “được cách
họa chờ đợi họ! Nghĩa là thà chọn
mạng giải phóng”, sướng quá đi
“ngụy” hơn là sống với quỷ!
chứ! Sao dân không ở lại với CS,
không chạy theo CS để sống cõi
Thế lực thù địch.
“thiên đàng CS”? Trái lại, ai nấy
Khi từ “ngụy” trở thành “gậy
đều ùn ùn chạy theo “Mỹ-ngụy” bất
ông đập lưng ông” đối với CSVN,
chấp CS truy đuổi, bắn giết bằng đại
nhà cầm quyền chế độ CS chuyển
pháo, bằng súng liên thanh, súng
sang độc chiêu khác, thâm độc
trường và lựu đạn cá nhân? VNCH
không kém. Mỗi khi có dấu hiệu
tuyên truyền đó ư? Hãy xem kìa:
tình hình bất lợi cho chế độ là mỗi
Người dân Đông Đức xô ngã bức
lần CSVN gán tội cho một thế lực
tường Bá Linh có phải do Tây Đức
vô hình có tên gọi là “thế lực thù
tuyên truyền không? Dân Đông Âu
địch”. Và bất cứ người nào “khả
và cả Nga cùng các nước chư hầu
nghi” cũng đều là thế lực thù địch.
Liên Xô cùng vùng lên quật ngã
Thế lực thù địch không chỉ ám chỉ
thần tượng Lê Nin và cái sản phẩm
“ngụy quân, ngụy quyền” chế độ
Cộng sản chủ nghĩa thối tha kia là
cũ, mà còn với cả những ai không a
do đâu?
dua, đồng tình với Đảng CSVN về
Sau 30/4/1975, Miền Bắc từng một khía cạnh nào đó.
được ơn mưa mốc của Đảng hơn
Dân oan đòi hỏi giải quyết nỗi
20 năm ròng, thế sao dân Miền Bắc
oan chồng chất của mình: thế lực
(người của xhcn đấy) lại theo chân
thù địch!
dân “ngụy” Miền Nam trốn chạy,
Dân phản đối chặt cây thành
ào ào vượt biên, vượt biển tìm tới
những thứ “nước tư bản đang giãy phố Hà Nội cũng bị vu là thế lực thù
chết”? Hoặc ùn ùn “di cư” vào Nam địch! Chính Phạm Quang Nghị, Bí
hít thở chút bầu khí thị trường tự do Thư TP Hà Nội phát ngôn chắc nịch:
đang còn le lói chút ánh sáng trước “Nhân danh bảo vệ cây xanh nhưng
thực ra là chống chế độ, chống lại
khi bị CS tìm cách thủ tiêu!
chính quyền các cấp. Tôi nói đây
Chế độ xhcn ưu việt lắm! Thế
là cái kích động từ bên ngoài chứ
sao đến bây giờ vẫn chưa dứt những
không nhầm lẫn với cái bức xúc của
cuộc tháo chạy hối hả kinh hoàng?
người dân phê bình chúng ta chính
Tháo chạy qua đường dây xuất
đáng.” (Người Buôn Gió - Bản lĩnh
khẩu lao động! Tháo chạy trong
lãnh đạo của Phạm Quang Nghị qua
gì đi nữa, nhân dân cũng đều khiếp
hãi tháo chạy trối chết! Cuộc di cư
1954 từ Miền Bắc, Mùa hè Đỏ lửa
1972 ở Quảng Trị, biến cố 1975…
là những chứng tích sống động!
Người dân không tháo chạy vì “bị
VNCH tuyên truyền” như CS xuyên
tạc, mà là phản ứng tự nhiên từ kinh
nghiệm bản thân của mỗi người về
những hành động gian ác của CS
đối với mọi tầng lớp dân chúng
trong vô vàn trường hợp trước đây.
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vụ chặt cây xanh, 31/3/2015.
Trung Cộng xâm lăng biển
đảo VN, dân uất ức biểu tình phản
kháng quân xâm lược: thế lực thù
địch. Thế lực bá quyền xâm lược
nước ta không là thế lực thù địch,
mà nhân dân bày tỏ lòng yêu nước
lại bị gán là thế lực thù địch, là làm
sao?
Dân phản đối những hành vi
bức hiếp của chính nhà cầm quyền
hay bọn tay sai nhà cầm quyền: thế
lực thù địch.
Dân tổ chức vinh danh những
chiến sĩ vị quốc vong thân ở Hoàng
Sa và Trường Sa cũng bị quy kết là
thế lực thù địch. Trong khi bọn thảo
khấu côn đồ được chính các cơ quan
đảng-nhà nước CSVN sử dụng làm
công cụ mang tên “dư luận viên”
đánh phá dã man những cuộc tưởng
niệm yêu nước thì lại được tuyên
dương, cổ võ!
Cả những cuộc biểu tình đấu
tranh cho nhân quyền và dân quyền
cho Việt Nam hay cho quyền tự do
tôn giáo, tự do tín ngưỡng cũng là
“phản động”, là “thế lực thù địch”.
Biểu tình vì “Hoàng Sa-Việt
Nam, Trường Sa-Việt Nam” cũng
bị ghép là “thế lực thù địch”. Đàn
áp bằng lực lượng chính quy (Công
An) chưa đủ, nhà cầm quyền sử
dụng tới cả côn đồ đàn áp thô bạo!

Kiêu đảng, loạn quan…
bán nước.
Làm sao không căm hận khi
trước mắt mình vẫn tái hiện cái cảnh
kiêu binh trấn áp dân lành. Suốt 40
năm thống trị, CSVN không ngừng
tổ chức ăn chặn, cướp giật tổ chức
có hệ thống quy mô từ trên xuống, từ
dưới lên. Họ vỗ ngực khoe khoang
thành quả phục vụ công ích xã hội
57

với những công trình cầu cống,
đường sá, dinh thự “hoành tráng”!
Nhưng đều là từ vốn ODA! Vốn
viện trợ hay vay mượn từ các nước
tư bản Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật!
Dùng vốn ấy cho công trình công
ích chỉ một phần, rút ruột chia chác
nhau đến hai ba phần! Cho nên rút
cuộc, công trình nào cũng vỡ, cũng
đổ ngay sau khi khánh thành, chưa
kịp đưa vào sử dụng. (Những PMU
18, Xa lộ Đông Tây, Dự án Đường
Sắt, Đường Cao tốc, Đập Thủy
Lợi… là bằng chứng).
Rồi đến những “công ty quốc
doanh” núp dưới cái vỏ bọc “kinh
tế thị trường định hướng xhcn” để
cướp giật, chia nhau trắng trợn hàng
tỉ tỉ bạc. Chỉ mới lòi ra 2 đại công ty
quốc doanh Vinashin và Vinalines
trong hàng chục, hàng trăm công ty
đội lốt quốc doanh chuyên rút ruột,
ăn cướp, ăn giật mà đã lộ ra hàng
triệu, thậm chí hàng tỉ đô-la thâm
lạm. Hệ lụy của “kinh tế thị trường
định hướng xhcn” đấy! Thế mà, kẻ
nào dám bảo thị trường định hướng
xhcn là quái thai, kẻ ấy bị quy kết
ngay là “thế lực thù địch”.
Cái đuôi định hướng xhcn
Thử đọc bài báo nhan đề “Chỗ cần
nhà nước thì không thấy đâu” trên
tờ VietNamNet để xem người ta nói
gì về cái gọi là “kinh tế thị trường
định hướng xhcn”?
Đây lời giáo đầu bài báo trên:
“Các chuyên gia kinh tế hàng đầu
VN thừa nhận thực tế suốt gần 30
năm đổi mới, đã có nhiều cuộc thảo
luận, nghiên cứu về kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng
câu trả lời vẫn chưa rõ ràng”.

Đầu tư và TS Trần Đình Thiên,
Viện trưởng Viện Kinh tế VN”,
VietNamNet nêu ra lời nhận định xót
xa của TS Trần Đình Thiên như sau:
“Trước kia, chúng ta mới chỉ
hiểu về kinh tế thị trường, còn thực
tiễn nó vận hành như thế nào thì
còn khá mơ hồ. Tất nhiên, thực tiễn
cũng có. Ví dụ như sau giải phóng,
kinh tế thị trường vốn rất phát triển
từ phía nam đã âm thầm lan dần
ra bắc theo mạch vận động ngầm
của người dân trong bối cảnh cấm
đoán, ‘ngăn sông cấm chợ’. Nhưng
ngược lại, lúc đó cũng có một luồng
quan điểm về CNXH đóng đinh về
mặt nguyên lý trong nhận thức
chúng ta là gắn với kế hoạch hóa
tập trung, sở hữu toàn dân, sở hữu
tập thể mà về bản chất là công hữu.
Luồng tư duy này tràn vào nam
theo con đường quốc doanh hóa.

Thiết tưởng cũng cần nói rõ
rằng, qua chứng cớ lịch sử, không
hề có bút tích văn tự nào cho thấy
có bất cứ một quân-dân-cán-chính
Việt Nam Cộng Hòa giao nộp cho
bất kể thế lực ngoại lai nào một
rẻo đất nhỏ từ nội địa cho tới hải
đảo xa xôi của quốc gia. Trái lại, ai
nấy cùng một lòng hy sinh xương
máu bảo vệ từng tấc đất bờ cõi non
sông Tổ Quốc trong mọi hoàn cảnh
và mọi biến cố của lịch sử. Trong
khi giấy trắng mực đen từ văn kiện
chính thức cấp nhà nước (Công
hàm 1958, rồi Hiệp định Biên giới
1990) đến sách giáo khoa (bản đồ
sách Địa lý) và truyền thông (báo
nhân Dân 1956 & 1958)… là bằng
chứng mạnh mẽ xác quyết CSVN
Hai làn sóng ngược chiều này
công khai nộp đảo, dâng đất thuộc
trên thực tế đã xung đột nhau dữ dội
chủ quyền quốc gia Việt Nam cho
và càng chứng tỏ cho chúng ta thấy
Tàu Cộng.
CNXH và kinh tế thị trường không
Người quốc gia VNCH không
thể tương dung được, đến mức chúng
ta phải đổi mới. Luận đề đổi mới bao giờ là “ngụy” đối với Tổ quốc
là chấp nhận kinh tế thị trường.” mình dù bọn Cộng sản cố tình gán
cho cái từ NGỤY sỉ vả nham nhở
Lời nhận định trên đây cho thấy
hạ cấp đầy khiêu khích, hòng che
cái đuôi “định hướng xhcn” lòng
đậy bản chất tà quyền của họ, một
thòng lừa bịp vô nghĩa nay không
chế độ CS vô Tổ quốc buôn dân
còn lý do gì tồn tại được nữa!
bán nước trắng trợn mà nhân dân cả
Kết: Thà Vẫn Ngụy như nước đang vạch trần! ◙

Ngụy Văn Thà!

Chúng tôi kết thúc bài viết với
lòng bùi ngùi nhớ thương người anh
em chiến sĩ anh dũng của VNCH
Ngụy Văn Thà, Thà Vẫn Ngụy,
cùng với 73 chiến sĩ đồng đội liều
hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam yêu
dấu hơn là sống ô nhục liếm gót giặc
phương bắc như bọn CSVN tham tàn!

Trong phần 1 bài giới thiệu “cuộc
phỏng vấn bàn tròn với TS Lưu
Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện
Tin chắc hết thảy quân-dânChiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch cán-chính VNCH cùng một lòng
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Thà Vẫn Ngụy như Ngụy Văn Thà
chứ không chịu khuất phục tà quyền
Cộng sản hèn với giặc ác với dân,
đang tâm bán nước cho Hán tặc.3

		

(Tháng Tư 2015)

3

Ngụy Văn Thà là Thiếu tá Hải
quân Việt Nam Cộng Hòa, Thuyền trưởng
hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10, dũng cảm
chết theo tàu (hy sinh cùng với 73 chiến
sĩ Hải quân VNCH) trong trận hải chiến
Hoàng Sa chống quân Trung cộng xâm
lược ngày 19 tháng 1 năm 1974 và được
truy phong Trung tá Hải quân VNCH.
Diễn Đàn Giáo Dân

40 Năm Phá Sản,
kinh tế quốc doanh
 Trần Nguyên Thao
Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng, đã bất ngờ gây ngạc nhiên, “giật mình”trong phiên họp chính phủ đầu
tháng 4, khi xác định rằng kinh tế Việt Nam “tăng trưởng tới 6,03% trong quý một năm nay”, cao nhất so với
cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây. Ngay sau đó, giới chuyên gia vạch ra rằng : “giá dầu thì thấp, xuất khẩu
giảm sút, khách du lịch cũng giảm, mà chỉ số GDP lại tăng rất cao! Số liệu không đáng tin này sẽ dẫn đến sự
méo mó trong chính sách kinh tế, trong đầu tư và những đánh giá không chính xác về thực trạng xã hội, và
rằng tác động của nó thì vô cùng tai hại”. Không phải chỉ giới chuyên gia phản bác số liệu tăng trưởng kinh
tế của ông Thủ Tướng. Chủ tịch Quốc hội VC Nguyễn Sinh Hùng nói là, cách tính GDP của Việt Nam rất lơ
mơ, không biết thế nào mà lần”. Ảo ảnh mà ông Dũng cố ý tô vẽ trong một tình huống “chiến lược kinh tế
sau 40 năm, ở khu vục công coi như phá sản”; càng làm rõ thực trạng nợ công của Hanoi còn mang trên vai
đến 303 tỷ Đôla, bằng 164% so với GDP. Vì vậy, cho dù tăng trưởng kinh tế có đúng như lời huyênh hoang
của ông Dũng, cũng chưa thể kiếm ra đủ tiền để chỉ trả “phần tiền lời” khi các món nợ đáo hạn. Ngoài ra,
nợ xấu trong toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cũng được nói là trên 500 ngàn tỷ đồng, tiềm ẩn
rất nhiều bất trắc.
nói: “Khi nghe tin tăng trưởng
kinh tế quý một đạt 6,03%, quả
thật là hơi giật mình.” Trong khi
đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Bùi Quang Vinh nói ông
“hơi choáng” khi nghe về tuyên
bố này. Ông Nguyễn Bích Lâm,
Tổng cục trưởng Tổng cục
Thống kê, xác quyết, đã “rà lại
rất kỹ” sau khi có con số tăng
GDP “khá đẹp” quý một vừa rồi.
Trước đó, hôm 12 tháng 3,
ông Nguyễn sinh Hùng, chủ tịch
Quốc Hội VC từng công khai
chê trách là, “cách tính GDP
hiều thành viên quan trọng của Việt Nam rất lơ mơ, không biết
thuộc khối Kinh tế, tài thế nào mà lần”.
chánh trong chính phủ Hanoi đã bày
Tháng Tám năm ngoái, ngay
tỏ ngạc nhiên về tỷ lệ tăng trưởng trong hội nghị về đầu tư tại Đà
kinh tế do chính ông Thủ Tướng Nẵng, chính Thủ tướng VC Nguyễn
của họ đưa ra. Thống đốc Ngân Tấn Dũng đã nhìn nhận “cách tính
hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình GDP của các đia phương không

N

Số 162 Tháng 5-2015

giống ai, không xác thực, không
đúng thực tế” (BBC)
Phía Ban Kinh Tế Trung Ương
thuộc Cộng đảng, gồm tòan những
người có thế giá và từng giữ các
chức vụ then chốt trong kinh tê, tài
chánh không đưa ra nhận định nào
về loan báo kinh tê tăng trưởng đột
ngột của ông Dũng.
Trên lý thuyết, trong một nền
kinh tế không có lạm phát, nếu nợ
là 100% bằng với GDP, có lãi suất
khoảng 5%, mà GDP tăng 5% thì
chỉ đủ để trả tiền phân lời cho các
món nợ đó. Nhưng nay tỷ lệ nợ của
toàn bộ nền kinh tế Việt Nam đã là
303 tỷ Đôla, bằng 164% GDP, như
thế GDP phải tăng gần 9% thì mới
có thể đủ trả được tiền lời. Riêng
nợ của khu vực doanh nghiệp nhà
nước (DNNN) đã tương đương
53% tổng nợ của cả nền kinh tế.
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Diễn Đàn Giáo Dân
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Hàng ngàn công ty thuộc khu vực
kinh tế nhà nước, gồm Tập Đoàn,
Tổng Công Ty và Công ty chỉ sản
xuất ra 32% GDP. Trong số này,
chỉ có 11 công ty được nhìn nhận
là có thông tin minh bạch!
Nợ xấu trong hệ thống ngân
hàng thì bị nhà nước che đậy; đôi
khi tung ra các số liệu khác nhau
làm nhiễu thông tin. Nhưng giới
chuyên gia ước lượng nợ xấu cũng
trên 500 ngàn tỷ đồng. Hanoi cũng
có dự án dẹp bớt ngân hàng thương
mại, từ 37 xuống còn 15 ngân hàng
trong năm nay. Nhưng đây cũng là
bài toán khá gay go, phức tạp. Bởi
quyền lợi các nhóm lợi ích chồng
chéo nhau trong hệ thống ngân
hàng thương mại, nên rất dễ gây
ra cảnh “kẻ mạnh đè người yếu”
để sang đoạt (**). Hanoi cũng vừa
tăng vốn cho Công Ty Quản Lý
Tài Sản (VAMC) lên 200 ngàn tỷ,
thay vì 5 trăm tỷ như lúc ban đầu.
VAMC thành lập tháng 5-2013 như
công cụ giải quyết nợ xấu. Nhưng
giới chuyên ngành tiên đoán là
VAMC cũng sẽ không làm nên trò
trống gì.

Một nền kinh tế quốc doanh
với doanh nghiệp nhà nước đóng
vai trò chủ đạo, không thể gọi là
kinh tế thị trường. Nhưng lâu nay
Hanoi mở nhiều chuyến công du đi
khắp thế giới qua Mỹ, châu Âu để
yêu cầu lãnh đạo nước ngoài công
nhận Việt Nam là nền kinh tế thị
trường.

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt
Nam Trần Đình Thiên từng nói
rằng kinh tế Việt Nam “là nền kinh
tế định hướng “công nghiệp - phi
công nghệ”, không khuyến khích
sản xuất nội địa, không có công
Chuyên gia tài chánh Bùi Kiến nghiệp hỗ trợ.”
Thành cho rằng, Việt Nam chưa có
Ông Thiên nói có tới 76% máy
nhân sự được huấn luyện về quản
móc, thiết bị dây chuyền công
lý kinh tế thị trường mà chỉ mới
nghệ ở Việt Nam thuộc thế hệ
định hướng xã hội chủ nghĩa thôi.
1950-1960 và Việt Nam “quá thiên
Việt Nam tồn tại hai khu
vực kinh tế : khu quốc doanh
có trên 4000 loại công ty nằm
gọn trong tay nhà nước, chiếm
thế thưọng phong trong kinh
doanh, nhưng nợ ngập đầu,
thiếu hiệu quả . . . Nhưng Cộng
đảng vẫn muốn giữ cho chặt,
vì đây là “chỗ tham nhũng” vô
tội vạ.

Ngân sách của Hanoi bội chi
nhiều năm liên tiếp. Riêng năm
nay, có thể bội chi đến 280 ngàn tỷ,
vì giá dầu xuống thấp, làm mất gần
10% số thu cho ngân sách. Hanoi
phải nuôi một lúc cả công nhân
viên nhà nước, lẫn cán bộ đảng
Trước áp lực từ nhiều phía,
và những tổ chức râu ria, an ninh 24 năm trước, Hanoi đề ra cổ
chìm nổi và hàng ngàn cơ quan phần hóa DNNN. Đợt 3 kéo dài từ
truyền thông các loại.
năm 2013, dự tính bán ra 432 công
Dù cho tình huống rất thê thảm, ty, đến nay là giữa năm 2015, mới
Hanoi cho đến nay vẫn theo đuổi bán được trên 70. Nhà đầu tư nhìn
“kinh tế thị trường, định hướng xã thấy thông tin không minh bạch,
hội chủ nghĩa”, nhưng Cộng đồng nợ xấu ngập đầu, lại bị quy định
cũng không định nghĩa được một giới hạn cổ phần. lại đòi giá cao.
cách minh bạch nghe cho lọt tai về . . . Nên nhiều nhà đầu tư ngắm
nghía rồi lại quay đi nơi khác.
nền kinh tế họ đang theo đuổi.
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Năm ngoái, Hanoi ra
lệnh bán 3.5% cổ phần
của Hàng không Việt
Nam. Cuối cùng các
nhà đầu tư không mua,
phải bán cho chủ nợ.
Hanoi muốn làm nản
lòng giới đầu tư, sau
đó sang lại cổ phần
cho các công ty cùng
băng đảng. Cuối cùng
là chuyện “đánh bùn
sang ao” Kinh tế vẫn nằm trong
tay Cộng đảng.

lệch về khuyến khích nhập khẩu để
gia công lắp ráp (thường gọi là chế
xuất), và mang tính đầu cơ.”
Ông Thiên cho rằng kinh tế
Việt Nam phát triển và tái cơ cấu
chậm là do “đang tồn tại một hệ
thống không chịu trách nhiệm và
không thể chịu trách nhiệm”.
Diễn Đàn Giáo Dân

Độc giả hẳn
chưa quên hai đại
Tập đoàn Vinashin
và Vinalines, hai
“quả đấm thép” đã
lần lượt “tan chảy”
ngay trong tay
Hanoi, từ giữa năm
2010. Sự việc này
là cao điểm ghi dấu
chiến lược kinh tế
mang cái đuôi “xã
hội chủ nghĩa” của
Hanoi bị hoàn toàn
phá sản. Hai vụ này
đã đưa đến các cuộc họp kín kín,
hở hở của Cộng đảng. Cũng ngày
đó, Dân Việt chứng kiến thêm tính
cực kỳ gian manh khi Cộng đảng
sáng chế ra một “con người” không
có thật mang tên “đồng chí X” để
“gánh hết tội tình”. Còn những
con người thật thì tiền vẫn bỏ túi,
không ai chịu trách nhiệm gì cả.
Rốt cuộc, toàn dân đã bị đám cướp
ngày móc túi; 90 triệu người, chia
đều ra mỗi người cũng mất gần vài
triệu đồng.

địa đi vào con
đường “thi nhau
phá sản” hàng
trăm ngàn công
ty.

đảo nhân tạo để chiếm đoạt nguồn
kinh tế biển của Việt Nam, Hanoi
rất hiếm khi lên tiếng phản đối, dù
chỉ cho có lệ. Các điểm này đang
làm rấy lên trong lòng dân chúng
Đời
sống một phong trào chống đối không
tinh thần và kinh hề tắt. Có thể vì vậy mà Cộng
tế của dân chúng đảng có nhu cầu phải lừa gạt dư
quá thấp kém luận rằng kinh tế đang tăng trưởng
so với các nước mạnh, đồng thời trấn áp bắt bớ để
trong vùng (*), cố đậy nắp “nồi súp-de” đang sôi
làm lộ ra bản sục trong dân chúng.
năng lãnh đạo
Hàng chục năm nay, Cộng
mù lòa, yếu kém, đảng gieo rắc rất nhiều cảnh trấn
che đậy, lừa đảo lột dưới nhiều hình thức gây kinh
và đầy tàn ngược của một chế độ hoàng trong dân chúng, thì chắc
theo đuổi chiến lược kinh tế “ký chắn chế độ phải chốc lấy nỗi sợ
sinh trùng”; chuyên về mè nheo, hãi, bất an đe dọa theo tỷ lệ thuận
xin xỏ, vay nợ khắp nơi để dồn vào gia tăng của dân chúng; tương ứng
túi riêng. Không phải vô cớ mà dân với hành động tàn ngược vô luân
chúng gắn vào trán Hanoi là “hèn của một chính quyền dã man chưa
với giặc, ác với dân”. Hanoi đã qúa từng có trong lịch sử Dân Tộc
nhu nhược để Việt Nam bị lệ thuộc Việt.◙
quá đáng vào phương Bắc về kinh
TNT, Apr 20-15
tế, và làm mất chủ quyền biển, đảo.
Riêng về Biển Đông, Hanoi không ___________________________
hề nghĩ cũng như “rất ngu ngơ”
(*) Thu nhập bình quân đầu người
về giá trị to lớn của kinh tế biển. của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với
Khu vực kinh tế của tư nhân, Ngay khi Trung Cộng đánh chiếm Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158
nhỏ hơn khối DNNN rất nhiều, chú quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, năm so với Singapore.
(**) Tại VN có 3 loại ngân hàng
trọng vào chế xuất, phần lớn là các Hanoi vẫn thản nhiên, an tâm trong
:
Ngân
hàng hay Quỹ Tín Dụng quốc
xí nghiệp người nước ngoài mang ảo tưởng về một thế giới đại đồng
doanh, Ngân hàng thương mại, Ngân
nguồn vối FDI (Foreign Direct của chủ nghĩa Cộng Sản. Ngày nay hàng Thương Mại ngoại quốc có đại diện
Investment)
Bắc Kinh ngày đêm xây dựng các tại VN.
Phó Chủ tịch Moody’s Investor
Service, Christian De Guzman
nhận định, tiềm năng của các
doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
là không thể chối cãi, nhưng trong
hoàn cảnh hiện nay, khi các nhóm
lợi ích đang chi phối khối doanh
nghiệp nhà nước, khu vực này vẫn
không thể phát triển hết mức.
Doanh nghiệp tư nội địa bị
DNNN chèn ép rất thê thảm. Từ
2010 đến nay, khu vực tư nhân nội
Số 162 Tháng 5-2015

3 - Bạn không thể thở bằng lỗ mũi
nếu bạn thè lưỡi ra ngoài
4 - Bạn cười vì vừa làm điều số 3
5 - Sau khi làm điều sổ 3, bạn nhận
ra bạn làm giống con chó
7 SỰ THẬT TRÊN ĐỜI 6 - Bạn đang cười vì biết bạn bị
lừa
1 - Bạn không thể bỏ sà-bông vào 7 - Chia sẻ những điều này để đánh
mắt mình
lừa người khác cho vui.◙
2 - Bạn không thể đếm tóc mình

Cöôøi Tí Cho Vui
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CHÀO ĐỜI KHÔNG CHA
 Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
* Viết cho những thế hệ mồ côi hậu 30-4-1975 *

T

ôi mới hai tuần tuổi.

Mẹ đem tôi theo trên
chuyến xe đò liên tỉnh để đi từ quê
tôi tới chỗ dạy mới. Đi cả nửa ngày
mới tới. Cái lệnh đổi trường này là
cách chính quyền mới trừng phạt
người thân của những quân nhân
miền Nam.
Mẹ gói tôi trong miếng vải tốt
nhất kiếm được ở nhà. Trước cuộc
đổi đời, Mẹ thường mua vải cô-tông
tốt nhất và mướn người may áo quần
cho anh chị tôi. Mẹ móc vớ, nón, và
áo lạnh trắng thật đẹp cho mỗi đứa
mặc lúc mới sanh. Mẹ khéo lắm, và
lúc nào cũng dồn sự sáng tạo của
mình cho con cái.
Miếng vải cô-tông mềm duy
nhất mà Mẹ kiếm được cũng không
lớn đủ để gói tôi. Mẹ gói thêm vài
miếng vải thô mà Dì Thơ mót được
trong rương ngày hôm qua. Những
vật quý giá trong rương đã bị tịch
thu năm tháng trước, hồi tháng Năm.
Cái rương phản ảnh một cách xác
đáng cảnh nhà chúng tôi: dở khóc
dở cười, trơ trụi, buồn thiu, và bị lột
sạch.
Mấy người bộ đội ập vô sáng đó
khi cả nhà còn đang ngủ. Gà trong
xóm còn chưa ngỏ tiếng gọi mặt
trời. Họ mặc quần áo kaki xanh lá
cây và đeo một cái cờ đỏ sao vàng
trên tay áo, và sục sạo cùng nhà với
một thứ quyền uy tối thượng. Họ ra
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lệnh cho Ba Mẹ đứng sát vô vách,
rồi bắt đầu lấy đồ đạc như thể đang
đua nhau coi ai lấy được nhiều nhất.
Họ không lấy mấy cái tã vải, nên Mẹ
mừng thầm trong bụng và lượm lên
cất cho tôi. Lúc đó, bụng Mẹ đã bắt
đầu đội lên.
Đám bộ đội tập trung lấy những
thứ tiện lợi hoặc có giá: cái tủ lạnh,
chiếc xe hơi, cái truyền hình, bộ
áo dài đẹp hồi đó Mẹ mặc đi dạy
ở trường tiểu học gần nhà, cái ghế
nhung, cái quạt máy, cái bếp ga ba
nồi, bộ nồi không rỉ sét, cái xe gắn
máy của gia đình, cái điện thoại, cái
giường gỗ mun, cái tấm nệm, cái tủ
đựng quần áo, cái tủ thờ khảm xà cừ,
bộ chén kiểu Ông Bà Ngoại tặng cho
Ba Mẹ ngày cưới, cái xe đạp mini
ruột của Mẹ, cái máy chụp hình, bộ
nữ trang đơn sơ của Mẹ, cái bàn làm
việc ở nhà của Ba, vài quyển sách
còn sót lại sau khi cả nhà đã đốt trụi
sách vở ngày 30 tháng Tư. Họ lấy
sạch. Đám bộ đội trở lại ngày hôm
sau để đục nền gạch bông lên và lấy
đi từng miếng một. Trong suốt hai
mươi năm sau, chúng tôi ở trên một
nền đất mà mỗi lần mưa xuống, nó
nhũn ra và cả ba ngày sau, cứ làm
cho mọi thứ trong nhà trườn tới
trườn lui. Cho tới khi chúng tôi đi
Mỹ.

Chị Ba sợ quá tới nỗi sau khi người
ta đã tịch thu đồ đạc và lấy gạch đi
cả mấy tiếng đồng hồ sau mà cả hai
còn khóc rống. Anh Hai mới bốn
tuổi, Chị Ba mới hai tuổi, cùng ôm
chặt lấy Ba Mẹ, nắm níu an toàn.
Ba Mẹ vẫn còn bị kinh động cả mấy
ngày sau đó. Ba Mẹ không biết làm
gì hơn là tập thích nghi và lo cho
con cái.
Nhưng chúng tôi không ngờ là
họ vẫn chưa lấy đi những gì quý giá
nhất. Ít ngày sau, họ tới bắt Ba. Mẹ
bắt đầu cuộc việt dã bằng nước mắt
mà bốn tháng sau, khi tôi đã chào
đời, vẫn chưa chấm dứt. Mẹ làm đủ
mọi cách để kiếm Ba một cách vô
vọng. Mẹ nhờ Ông Ngoại kiếm. Ông
Ngoại đi hỏi hết những người bạn đã
từng chiến đấu với Ông hồi kháng
Pháp, hỏi ở đâu được là hỏi, và cam
đoan với Mẹ là Ông Ngoại sẽ ráng
hết sức để kiếm Ba. Cả nửa năm sau,
Ông Ngoại vẫn chưa tìm được tin Ba.
Nhưng ngay cả trong những tháng
dài không có tin của Ba, dù chúng
tôi không có lương thực dự trữ, Mẹ
vẫn ráng để riêng bất cứ lương khô
nào Mẹ để dành được cho Ba. Mẹ
hy vọng một cách tuyệt vọng rằng
Mẹ có thể gửi những thứ đó cho Ba
một khi kiếm được chỗBa bị giam.
Mẹ nguyện xin một cách mãnh liệt
rằng Ba vẫn còn sống.

Giữa quay cuồng nước mắt, lo
lắng cho hai con nhỏ, và một cái thai
trong bụng, Mẹ nhận được lệnh phải
nghỉ dạy ở trường gần nhà. Mẹ phải
chờ lệnh mới. Bao nhiêu bất định
dồn dập. Mẹ phải làm gì để nuôi hai
con nhỏ, chính mình, và một đứa
con sắp chào đời? Mẹ lặng lẽ khóc
mỗi ngày sau khi cho anh chị tôi
Cả nhà bị chặt chân.Chúng tôi ngủ trưa trên tấm chiếu mà Mẹ trãi
không còn gì để đi lại. Không bàn phía sau nhà, trên lớp gạch bể Mẹ
ghế. Không hy vọng. Anh Hai và lượm lặt được và làm thành một cái
Diễn Đàn Giáo Dân

giường dã chiến. Trái tim Mẹ cũng rồi mới mở cho cả khóm sau. Nếu
giống như những miếng gạch: vụn trong nhà ổng cần xài điện ban ngày,
vỡ, cứng trơ.
thì ổng bật điện lên. Nếu không, chỉ
có điện ban đêm, từ 8 giờ tối tới
Chỉ trong vòng hai tuần lễ, cả 4 giờ sáng. Người dân phải tự tìm
đời sống của gia đình đã thay đổi. cách thắp sáng cho nhà mình trong
Căn nhà trống hoác làm Mẹ sợ mỗi khoảng hai tiếng trước và sau giờ có
lần Mẹ ngừng tay trong lúc làm việc điện mỗi đêm. Nhiều khi nhà tôi đang
nhà và nghĩ tới Ba. Gió thổi thông ăn cơm thì bị cúp điện. Mẹ đốt đèn
thốc từ trước ra sau, rồi ngược lại. dầu để ăn cho xong, rồi mau thổi tắt
Không có gì cản gió.Không cả Ba. để để dành lượng dầu ít ỏi mua theo
Mẹ sợ khi hỏi chính mình: Rồi cả hộ khẩu. Mẹ cho Anh Hai và Chị Ba
nhà sẽ ra sao?
đi ngủ sớm, hoặc ra trước sân đón
trăng nếu đêm đó trăng rằm.
Thực phẩm khan hiếm. Mọi thứ
đều theo hộ khẩu. Mẹ để dành hết
Mấy tháng hè lết đi trong những
mớ gạo mốc Mẹ mua được hằng trận mưa nhiệt đới. Mưa lớn mấy
tháng để cho anh chị tôi. Mẹ nấu cũng thua cái dầm dề của nước mắt
cơm trên ba cục gạch, chắt lấy nước Mẹ tuôn. Lòng Mẹ ngập lụt những
cơm, uống làm canh.Mẹ để dành nỗi lo ngày càng trĩu nặng cho tính
cơm cho hai đứa con nhỏ luôn phải mạng và sự an nguy của Ba. Trong
ăn đói. Anh chị tôi càng đói thì lòng những đêm mưa lớn mà cúp điện,
Mẹ càng no đau đớn.Mẹ không thiết Mẹ vừa ôm Anh Hai và Chị Ba, vừa
ăn, và nhiều năm sau, tự trách mình chống chọi với đau lưng của thai kỳ
rằng Mẹ đã không tiếp lương cho tôi cuối. Sấm đánh rầm rầm trên mái
lúc tôi còn trong bụng Mẹ. Nhưng tôle, sách nhiễu mấy lớp hợp kim
tôi không bao giờ oán Mẹ. Tôi không và cả những con người đang co rúm
bao giờ hiểu được làm cách nào Mẹ bên dưới. Giữa những tiếng sét chói
- hay bất cứ ai khác - có thể vượt qua tai, Mẹ nghe được cả nỗi ai oán của
được những tháng ngày đó.
đời mình trong đó. Anh Hai và Chị
Ba không còn quần áo ấm để mặc
Chúng tôi trở thành vô gia cư
nữa, cũng không còn mền để đắp
ngay tại nhà mình. Mẹ xếp những
những đêm mưa. Cả hai cuộn tròn
thanh gỗ Mẹ kiếm được sau nhà lại
như hai con mèo trúng nước, rút vô
với nhau và lấy dây chuối khô cột
mình Mẹ cho đỡ sợ và cho ấm.
lại để làm chỗ cho chúng tôi ăn cơm.
Có bữa, đang húp phần cháo tem
Giống như mọi người, Mẹ
phiếu của mình, Anh Hai hỏi Mẹ có không được đi đâu xa. Ngay cả
muốn ảnh làm một cái bàn cho cả khi Mẹ xin ông khóm trưởng cho
nhà không. Anh Hai mới bốn tuổi. đi thăm Ông Bà Ngoạiở xã kế bên,
Mẹ chỉ xoa đầu Anh Hai mà không ổng cũng không cho. Mẹ là người tù
nói gì.
không có danh xưng. Nỗi lo và ức
uất bào mòn sức chịu đựng của Mẹ
Điện nước cũng không có. Mọi
từng ngày. Ông khóm trưởng lệnh
thứ bị cắt, trung ương hoá, và chuẩn
cho Mẹ nghỉ dạy một cách đột ngột,
phát tuỳ theo nắng mưa của ông
mà cũng không cho biết sau này có
khóm trưởng. Mỗi ngày, ổng để cho
được đi dạy lại hay không. Mẹ trồng
nhà ổng lấy đủ nước để xài trước,
rau trong miếng đất nhỏ trước nhà
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để có cái ăn, nhưng trồng mấy thì
cũng không đủ cho hai đứa bé háu
đói. Mẹ muốn tạo một mảnh vườn
trong lòng mình để trồng một chút
hy vọng, nhưng cũng không có chỗ.
Lo sợ và oán giận đã chiếm hết.
Tháng Chín. Tôi ra đời sớm mấy
tuần. Bà Tám Thỉnh, bà mụ đỡ đẻ
trong xóm, quen biết Ông Bà Ngoại
và hồi trước 75 hay được Ông Bà
Ngoại giúp. Khi Mẹ sai Anh Hai qua
kiếm, bả tới liền chỉ trong ít phút. Bả
nói Mẹ vịn vô vách rồi ngồi chồm
hổm trên đất. Bà Tám Thỉnh đem
theo mớ rơm mới để lót chỗ Mẹ
ngồi. Mẹ đã nở được tám phân. Mẹ
đau bụng oằn oại, nhưng Mẹ không
để bật ra tiếng rên nào. Mẹ không
muốn Anh Hai và Chị Ba sợ. Hồi
nãy, Mẹ đã biểu cả hai dắt nhau ra
phía trước chơi. Anh chị tôi không
biết nên vui hay nên sợ.
Sau mấy lần rặn, Mẹ hét lên một
tiếng. Bà Tám Thỉnh reo lên, “Con
gái!” Bả lẹ làng lau chùi tôi với cái
khăn lông Mẹ đã chuẩn bị sẵn, và
sau khi gói tôi lại trong một cái khăn
lông khác, bả đặt tôi lên giường gạch
dã chiến mà Mẹ làm, rồi đỡ Mẹ dậy.
Bả dọn sạch chỗ Mẹ ngồi đẻ, rồi lấy
miếng gừng tươi bả đem theo để nấu
nước ấm cho Mẹ uống trước khi bả
về. Mẹ kêu Anh Hai và Chị Ba vô
gặp tôi. Cả hai líu ríu dắt díu nhau,
từng bước từng bước từ phía trước
ra phía sau căn nhà trống hoác. Khi
tới bên cái giường gạch vụn, cả hai
cùng dừng và đứng hồi lâu. Mẹ kêu
đi tới, mà anh chị còn sợ. Anh chị
thấy tôi nhỏ quá, sợ làm tôi đau.
Tôi cũng khoẻ, nhưng không
chịu khóc. Hình như tôi khóc rất
ít. Làm Mẹ lo. Mẹ tự trách mình đã
khóc quá nhiều trong bốn tháng cuối
có mang tôi, nên chắc đã làm cho
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cảm xúc của tôi bị tê cứng. Mẹ cho
tôi bú thường xuyên, ngay cả những
lúc tôi không nhép môi đòi ăn, Mẹ
cũng cho tôi bú. Mỗi lần Mẹ ôm
tôi trên ngực, Mẹ dặn tôi phải nút
cho hết cái bầu sữa ít ỏi của Mẹ, để
cơ thể của Mẹ biết mà tiếp tục làm
thêm sữa cho tôi. Mẹ nói năm học
mới đã bắt đầu, rồi Mẹ sẽ sớm được
đi dạy trở lại và mua thức ăn cho ba
chúng tôi. Mẹ nói rồi cả nhà cũng sẽ
bình yên, nhưng giọng của Mẹ nghe
không thuyết phục.
Anh Hai không được đi học
trường mẫu giáo trong xóm nữa vì
Mẹ không có tiền đóng tiền ‘dân’
theo luật mới. Anh nhớ Thầy Cô,
bạn bè, rồi không biết tại sao, những
bài đồng dao Anh thích hát mới mấy
tháng trước bây giờ cũng không còn
sức hút nữa, nhưng cũng là điều tốt.
Anh Hai không được hát những bài
này nữa. Trẻ con phải học những
bài hát mới, ngợi ca Bác Hồ, Đảng
Cộng Sản Việt Nam, Ông Lênin,
Ông Stalin, và Ông Góc Ba Chóp.
Ngay cả khi Mẹ hát ru Chị Ba và
tôi ngủ, Mẹ cũng hát thật kín đáo.
Không gian và âm thanh nhũn vào
nhau thành một sự thinh lặng vô
biên bóp nghẹt chúng tôi.
Chỉ một tuần sau khi sanh, Mẹ
nhận được lệnh về dạy ở trường xa
ngoài Xuân Lộc, một trong những
vùng kinh tế mới. Mẹ phải ra nhận
lớp tuần sau đó. Ông khóm trưởng
đã báo cáo lên cấp trên về việc tôi
chào đời, và nhận được giấy lệnh
cho Mẹ phải dọn đi. Để chuẩn bị dọn
nhà, Mẹ được phép đi thăm Ông Bà
Ngoại ở xã bên cạnh. Không có điều
kiện để liên lạc thường xuyên, Mẹ
không thể báo để Ông Bà Ngoại đến
giúp một tay trong lúc Mẹ sanh nở.
Không có một người lớn nào khác
trong nhà, nên bất cứ đi đâu, Mẹ
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cũng phải đưa Anh Hai và Chị Ba
đi theo. Để thu xếp mọi chuyện đâu
vô đó trước khi lên đường, Mẹ phải
hỏi ý kiến Ông Bà Ngoại coi phải lo
cho Anh Hai Chị Ba như thế nào. Ai
cũng biết vùng kinh tế mới rất khắc
nghiệt đối với trẻ con. Mẹ bắt buộc
phải đưa tôi theo tới trường mới vì
tôi vẫn còn phải bú sữa Mẹ.

Ông Bà Ngoại sống ở miệt
ruộng, trên mảnh đất mà thân sinh
của Ông Ngoại đã khai khẩn. Ông
Bà Ngoại xây nhà bằng những vật
liệu từ thiên nhiên: mấy cây dầu gió
để làm cột lớn, tre để làm sườn nhà,
lá dừa nước phơi khô để làm nóc và
vách, lạt dừa để cột lá vô sườn nhà
hay nóc nhà khi lợp. Ông Bà Ngoại
mua mấy tấm gỗ mỏng ở tiệm mộc
dưới thị xã, ở gần nhà chúng tôi,
để làm cửa sổ.Những vật liệu thiên
nhiên này làm cho căn nhà thoáng
khí, thích hợp và dễ chịu cho khí
hậu nhiệt đới. Ngôi nhà ba căn này
đã che chở cho bốn thế hệ của gia
đình Mẹ: Ông Bà Nội của Mẹ, thế
hệ của Ông Ngoại, thế hệ của Mẹ,
và thế hệ chúng tôi.

Mẹ đỡ Anh Hai và Chị Ba lên
yên sau của chiếc xe đạp duy nhất
còn sót lại, rồi đặt tôi trong một cái
túi vải mà Mẹ cột vô trước ngực.
Cả nhà khởi hành.Bốn mẹ con từ
từ đi qua những con đường trống.
Sau cuộc đổi đời, mọi người được
lệnh ở trong nhà và không được tụ
tập, hội họp. Bụng và chỗ kín của
Mẹ còn đau vì mới sanh. Mỗi lần đi
qua những cái ổ gà đầy dẫy trên suốt
Âm thanh chuyền đi xa và rõ
đường về nhà Ngoại, Mẹ lại rên nho ở miền quê. Dì Thơ, con thứ năm
nhỏ. Nhưng Mẹ cứ đạp tiếp.
trong gia đình, đang làm cỏ ngoài
gò ổi, đã nghe Mẹ nói chuyện với
Hai tiếng sau thì tới nhà Ngoại. Ông Bà Ngoại. Dì chạy vô. Không
Thường chỉ đi một tiếng là tới, kịp chào hỏi Mẹ và anh chị tôi, Dì
nhưng tại Mẹ còn như vậy nên mới nhìn tôi ngủ ngon lành trong tay Bà
lâu hơn. Anh Hai và Chị Ba thiệt là Ngoại, rồi chạy thiệt lẹ xuống bếp
ngoan. Cả hai ôm Mẹ thiệt chặt, và để rửa tay. Xong Dì tới bồng tôi từ
không nhúc nhích suốt dọc đường. tay Bà Ngoại. “Con nhỏ giống Ba
Ông Bà Ngoại hối hả chạy ra cửa nó như đúc,” Dì Thơ nói. Dì nói, tôi
đón Mẹ con chúng tôi và đỡ anh chị là con mèo, sẽ rượt Mẹ và Anh Hai
tôi xuống. Bà Ngoại không ngớt cằn chạy vòng vòng, bởi vì cả hai người
nhằn sao Mẹ không tìm cách báo tin cùng sanh năm Tí, cách nhau hai
đã sanh tôi, và không nên đi ra ngoài con giáp.
như vậy, nhất là không nên đạp xe
đạp chỉ có mấy ngày sau khi sanh. Ở
Dì Hiền, em út của Mẹ, cũng
Việt Nam, phụ nữ mới sinh thường biết chúng tôi lên chơi ngay từ đầu,
phải ở trong nhà cả tháng để được nhưng đang kẹt nấu cơm trên bếp
chăm sóc và hồi phục. Trong hoàn củi phía sau nên không thể chạy lên
cảnh của Mẹ thì chuyện nằm trong được. Chắt cơm xong, Dì dụi lửa
nhà để dưỡng sức sau khi sanh là trong cái bếp ba cục gạch kê lại,
chuyện không tưởng. Bà Ngoại đón rồi chạy lên. Dì Hiền luôn từ tốn
tôi từ tay Mẹ và hôn nhẹ lên trán tôi. và hiền lành. Mẹ với Dì Hiền giống
“Con đặt tên cho em là gì?” Ngoại Ông Ngoại lắm, nên có tóc quăn.
hỏi. Mẹ nói cho Ngoại biết và kể lại, Dì Hiền tới gặp tôi và nói thiệt nhỏ,
mấy tháng trước, Ba Mẹ đã chọn tên như chỉ để mình tôi nghe, “Coi đó.
cho tôi trước khi Ba bị bắt đi.
Ai mà sướng quá vậy.”
Diễn Đàn Giáo Dân

Mẹ báo cho Ông Bà Ngoại và
hai Dì biết Mẹ phải chuyển qua
vùng kinh tế mới để đi dạy trong ít
ngày nữa. Mẹ sẽ đem tôi theo, nhưng
Mẹ chưa biết phải tính sao với Anh
Hai và Chị Ba. Mẹ nghĩ là anh chị
tôi theo Mẹ không tiện, vì ai cũng
biết điều kiện sống ở những vùng
kinh tế mới còn rất khó khăn. Mẹ
nói không biết có nên đưa anh chị
tôi về trên này ở với Ngoại không,
nhưng phải có người coi cái căn nhà
dù trống hoắc nhưng rất mực dấu
yêu của chúng tôi. Chúng tôi phải
giữ tất cả những gì có thể giữ được,
nhất là căn nhà, để khi Ba được thả
về hoặc khi Mẹ được chuyển về lại
trường cũ còn có chỗ ở. Mà anh chị
tôi chắc chắn cũng cần chỗ để ở.
Mẹ cũng không muốn con cái phải
đi theo mình, vì như vậy anh chị tôi
phải cùng Mẹ gánh chịu hình phạt
gắt gao của chính quyền mới.
Dì Thơ trước là sinh viên luật,
nhưng trường đại học của Dì ở Sài
Gòn đã bị đóng cửa sau cuộc đổi đời
và sau đó bị giải tán. Dì sẽ không
hoàn tất chương trình học được.
Chính quyền mới đã ra sắc lệnh là
hệ thống giáo dục mới sẽ hoàn toàn
khác với nền giáo dục ở miền Nam
trước 75, trước khi bị họ tiến chiếm.
Dì Thơ trở về giúp Ông Bà Ngoại
canh tác. Dì nói Dì sẽ xuống ở nhà
chúng tôi để lo cho anh chị tôi.
Mẹ cám ơn em gái đã sẵn lòng
giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn.Vì
chưa ai ăn trưa, nên Ông Bà Ngoại
nói Dì Hiền mau dọn cơm. Anh Hai
và Chị Ba thích lắm, vì cơm nhà
Ngoại lúc nào cũng ngon và ấm
cúng. Bà Ngoại thúc Mẹ ăn thêm
cho có sữa, nhưng tâm trí Mẹ còn
hoang mang với việc thay đổi chỗ
ở bất ngờ.Việc ăn uống từ lâu đã trở
thành hình phạt cho Mẹ. Mặc dù bây
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giờ Mẹ đã an tâm là Dì Thơ sẽ chăm
lo cho anh chị tôi, nhưng lòng Mẹ
trĩu nặng nghĩ đến việc xa hai con.
Mẹ ráng sức nhai uể oải mà chỉ ăn
được một chén cơm nhỏ.
Ông Bà Ngoại kêu Mẹ ở lại chơi
thêm một lát để anh chị tôi chạy ra
vườn trái cây chơi, nhưng Mẹ sợ ông
khóm trưởng làm khó dễ và đòi tiền
phạt nếu chúng tôi về trễ. Mẹ xin
phép Ông Bà Ngoại để đưa chúng
tôi về. Dì Thơ nói để Dì chở Mẹ và
tôi, còn Dì Hiền thì chở Anh Hai và
Chị Ba. Bà Ngoại xuống bếp và gói
tất cả đồ ăn mà Ngoại đã nấu sáng
đó cho chúng tôi. Ngoại quay qua
cái cũi gỗ đựng đồ ăn rồi lấy ra rổ
cá khô mà hai Dì đã phơi tuần trước.
Ngoại chọn mấy xâu cá ngon nhất
rồi gói trong lá chuối khô được giữ
trong bếp để xài cho nhiều chuyện
khác nhau. Dì Thơ chạy ra vườn
hái một giỏ trái cây thiệt lớn cho
chúng tôi. Dì Hiền ra đìa hái một
rổ rau muống nước, thân màu tím.
Ông Ngoại bắt ba con cá đang rộng
trong khạp đất mà Ông Bà Ngoại để
dành ăn từ từ, bỏ vô túi đệm, rồi lấy
dây lạt cột chặt miệng giỏ lại. Ông
Ngoại còn lấy thêm cho chúng tôi
một bao gạo nhỏ. Đây là gạo ngon
nhất tỉnh, vì Ông Bà Ngoại luôn
chịu mất tiền mua giống tốt nhất.
Chỉ trong ít phút, chúng tôi nhận
được thức ăn ngon bổ cho suốt mấy
tuần lễ, và tình thương đủ cho mấy
đời người.
Bà Ngoại lần lưng quần, lấy ra
cái khăn vải đã xếp làm đôi và cuộn
tròn. Bà Ngoại từ từ mở ra, ở giữa là
một xấp tiền giấy xếp ngay ngắn. Bà
Ngoại lấy phân nửa số tiền đưa cho
Mẹ. Mẹ khe khẽ đẩy tay Bà Ngoại
ra rồi nói, “Con không lấy đâu, Má.
Má giữ đó để còn lo trong nhà.” Bà
Ngoại không vui, “Đừng có dại. Con

phải có tiền để lo mắm lo muối khi
tới nơi. Còn lo cho con nhỏ nữa.”
Bà Ngoại không nói thêm tiếng nào,
mà nhét tiền vô túi áo Mẹ với sự dứt
khoát đầy yêu thương. Ngoại ẵm tôi
lần cuối, rồi dặn tôi phải mau lớn và
được bình an. Người ta thường dặn
trẻ con phải ăn nhiều để mau lớn,
nhưng hình như cái phần ăn-nhiều
bị bỏ rớt đâu mất, vì ở thời buổi đó,
nói như vậy nghe giống như đang
mỉa mai.
Mẹ cám ơn Ông Bà Ngoại đã
chăm chút thương yêu chúng tôi,
và dặn Ngoại giữ gìn sức khỏe. Mẹ
xin lỗi đã không lên thăm Ngoại
trong mấy tháng qua, vì Mẹ có xin
phép nhiều lần mà không được phép
đi. Trong những lần Mẹ xin phép
đi qua xã bên để thăm Ngoại, ông
khóm trưởng đã có lần nói với Mẹ,
“Chừng nào ổng bả chết, tui chắc
chắn cho chị hay.” Những lời nói đó
làm Mẹ đau lòng, nhưng Mẹ vẫn tiếp
tục xin, dù không có kết quả. Mẹ nói
không biết lúc nào Mẹ mới về được,
và xin Ông Bà Ngoại dòm ngó hai
anh chị tôi dùm. Ông Ngoại có thể
xin phép đi xuống thăm Dì Thơ và
anh chị tôi vì hồi trước, Ngoại có đi
kháng chiến chống Pháp, và chính
quyền địa phương cũng có lúc châm
chước cho Ngoại những trói buộc
gắt gao mà người trong làng phải
chịu. Thỉnh thoảng thôi.
Dì Hiền đi vô buồng lấy ra ba
cái áo bà ba đẹp nhất của Dì. “Chị
ơi, Chị đem theo mặc đi dạy. Chắc
Chị không còn mấy cái,” Dì nói. Mẹ
không lấy, nhưng Dì không chịu. Dì
đã bắt đầu học may áo quần mấy
tháng nay, và đã may quần áo cho
trong nhà. Dì Thơ xếp năm bộ quần
áo của Dì còn sót lại sau mấy lần
tịch thu, rồi bỏ hết vô trong cái giỏ
làm bằng sọc nylông nhiều màu.
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Dì dắt xe của Ông Ngoại ra rồi treo
cái giỏ quần áo của Dì lên tay cầm.
Xong Dì treo tiếp mấy túi đồ ăn lên
xe đạp, rồi kêu Mẹ ngồi lên yên sau.
Sau khi khoanh tay cúi đầu thưa
Ông Bà Ngọai, anh chị tôi được đỡ
lên ngồi trên băng sau của xe chúng
tôi. Chúng tôi đạp về khi mặt trời bắt
đầu rời chính ngọ và ngả về hướng
Tây.
Vừa về tới nhà, Dì Hiền phụ một
tay đem đồ đạc xuống, rồi lật đật
trở về nhà Ông Bà Ngoại vì sợ ông
khóm trưởng thấy, sẽ hỏi giấy phép
đi đường mà Dì không có. Mẹ bắt
đầu soạn hành lý để lên đường. Dạo
đó, Mẹ làm gì cũng lâu hơn bình
thường, nhất là soạn hành lý đi xa
như vầy. Mẹ cứ ngừng tay rồi ngồi
đó thở dài, lắc đầu nhè nhẹ như đang
nói chuyện với ai trong đầu. Mẹ chỉ
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còn ở nhà được ít bữa nữa thôi. Dì
Thơ hỏi Mẹ có được tin gì của Ba
chưa, vì hồi nãy ở nhà Ngoại ai cũng
rối trí với chuyện Mẹ phải đi xa bất
ngờ nên Dì chưa kịp hỏi. “Chưa,”
Mẹ nói mà không nhìn lên. Mẹ đang
giấu nước mắt.
Sáng bữa sau, Dì Thơ đi với Mẹ
lên gặp ông khóm trưởng để báo
cáo là Dì sẽ sống ở nhà chúng tôi
để chăm sóc cho anh chị tôi. Mẹ đã
chuẩn bị quà lễ ẩm thực mà Mẹ đau
lòng rút từ phần thức ăn Ông Bà
Ngoại chia sớt cho chúng tôi. Cuộc
sống của tất cả chúng tôi đều tùy
thuộc vào việc ông khóm trưởng sẵn
lòng cho Dì Thơ ở nhà chúng tôi hay
không. Mẹ phải hy sinh thức ăn quý
báu của chúng tôi với hy vọng tìm
được sự yên ổn. Ông khóm trưởng
mở giỏ, nhìn soi mói bên trong, thò

tay kéo chùm cá khô lên để ngắm
nghía, rồi một sự thỏa mãn háo hức
tràn ra trên mặt ổng. Ổng răn đe Dì
Thơ phải ở yên một chỗ và không
được đi lung tung. Khi Mẹ xin ổng
rộng lòng viết dùm ít chữ bảo chứng
là Dì được phép ở lại, phòng trường
hợp hạ cấp của ổng đến hạch hỏi
giấy tờ, thì ổng nói để ổng coi. Ổng
chỉ quan tâm đến chuyện tận hưởng
cái giỏ thức ăn Mẹ tôi vừa dâng nộp
chứ không màng đến chuyện giấy
tờ. Mẹ và Dì Thơ hiểu ý nên mau
mắn chào rồi ra về.
Anh Hai và Chị Ba bắt đầu hoảng
hốt về ngày ra đi đã gần kề của Mẹ.
Cả hai đều hứa sẽ nghe lời Dì Thơ,
nhưng cứ hỏi không biết bao nhiêu
câu hỏi về chuyến đi bí hiểm của Mẹ
và tôi. Anh chị tôi ghen tỵ với tôi vì
tôi được đi theo Mẹ. Chị Ba cứ lập
Diễn Đàn Giáo Dân
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đi lập lại, “Có xa hôn Mẹ?” Chị hỏi
hoài đến nỗi làm cho câu hỏi nghe
như một điệp khúc trong một bài hát
chỉ có điệp khúc. Chị Ba hỏi riết mà
cứ đứng đó chờ Mẹ trả lời. Nhưng
Mẹ đã cạn kiên nhẫn.Mẹ không chịu
trả lời nữa và kêu Anh Hai dẫn Chị
Ba đi ra ngoài trước chơi. Trước khi
đi, Anh Hai còn ráng hỏi thêm, “Rồi
Mẹ có nhắn về cho tụi con biết Mẹ
ở đâu hôn Mẹ? Chắc lần này không
giống như hồi Ba đi đâu há Mẹ.” Mẹ
không trả lời Anh Hai. Vì Mẹ cũng
không có câu trả lời cho chính mình.
Anh Hai chờ một chút với đôi mắt
thành khẩn buồn thiu, rồi như cảm
nhận được sự im lặng của Mẹ, Anh
nắm tay Chị Ba rồi dắt Chị ra phía
trước. Hai anh em chơi với mấy vỏ
sò tìm được trong nhà, từ chuyến đi
biển của Ba Mẹ trong những ngày
gia đình còn bình yên hạnh phúc.
Hai ngày sau khi Dì Thơ xuống
ở nhà chúng tôi, ông xã trưởng
khám nhà Ông Bà Ngoại và hạch
hỏi về sự vắng mặt của Dì. “Nó sẽ
bị trừng phạt đích đáng,” ông xã
trưởng nói hết sức kiên quyết. Ông
Ngoại điềm đạm giải thích về lệnh
thuyên chuyển Mẹ về chỗ dạy mới
chỉ ít ngày trước, và vì vậy cần có
người coi sóc anh chị tôi. Ông xã
trưởng, dù nhỏ tuổi hơn Ông Ngoại
tôi rất nhiều, lớn tiếng, “Tại sao
ông không đến xin phép tôi? Nó
không được phép chạy rong như gà
ra ràng. Ông không tôn trọng chính
quyền hả?” Bà Ngoại biết ý ông xã
trưởng. Ngoại xuống bếp và gom
một bịch gạo thơm và hai con cá lớn
vô một cái nả thiệt lớn. Ngoại trở
lên nhà trên rồi nhẹ nhàng nói, “Ông
xã trưởng thông cảm dùm, cho vợ
chồng tui xin lỗi nghen. Con gái tui
phải đi xa gấp quá. Ông làm ơn bỏ
qua sơ xuất của tụi tui một lần này
thôi.” Ông xã trưởng liếc qua những
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vật hối lộ, rồi đứng bật dậy. “Chỉ lần
này thôi. Mấy người cần phải học
cách vâng lệnh chính quyền,” hắn ta
nhấn mạnh từng chữ cách hằn học,
quơ túi gạo và cá, rồi lĩnh.
Đã tới ngày Mẹ và tôi lên đường.
Sau khi nhắc Dì Thơ cách chăm sóc
trẻ em, Mẹ ôm anh chị tôi vào lòng
một cách trìu mến. Mẹ dặn anh chị
phải ngoan khi Mẹ không có nhà, và
nói Mẹ thương cả hai rất nhiều. Chị
Ba bật khóc, và níu lấy Mẹ. Anh Hai
đứng kế, nước mắt chảy ròng ròng,
nhưng không khóc ra tiếng. Chị Ba
lắp bắp đứt quãng giữa những tiếng
khóc nấc nghẹn ngào, “Mẹ… Mẹ…
Mẹ… ở nhà thêm bữa nữa, nghe
Mẹ?” Mẹ không muốn trễ chuyến
xe đò duy nhất trong ngày. Mẹ xiết
chặt anh chị tôi một lần nữa, đặt tôi
vô trong túi vải, cột túi vô ngực như
lần Mẹ chở tụi tôi về thăm Ông Bà
Ngoại. Mẹ đeo cái túi đồ của tôi trên
vai trái. Trong túi có mấy cái tã vải,
đồ em bé tôi thừa hưởng của anh chị,
và một cái khăn lông. Mẹ đưa tay
trái đỡ lấy túi vải để ôm tôi vô ngực.
Bên tay phải, Mẹ xách cái giỏ đựng
quần áo của Mẹ, một cái nồi, hai cái
chén, ít gạo và cá khô của Ông Bà
Ngoại cho. Mẹ bước từ từ nhưng
cương quyết ra phía trước nhà. Dì
Thơ ôm anh chị tôi trong tay. Cả ba
ngồi ở cửa trước, nhìn theo Mẹ và
tôi. Tiếng Chị Ba khóc thút thít xen
lẫn với tiếng nấc cục buồn tủi. Mẹ đi
tiếp. Nhọc nhằn. Trái tim Mẹ chắc
nặng ngàn cân. Mặt trời như đã héo
hắt dù mới giữa ngày.
Mẹ con tôi phải mất gấp đôi
thời gian mới ra tới trạm xe buýt vì
Mẹ vẫn còn yếu sau khi sanh và vì
những biến động mới nhất. Chúng
tôi tới nơi cũng vừa kịp lên xe. Mẹ
lấy một trong mấy tờ giấy bạc Bà
Ngoại cho để trả tiền xe đò. Anh lơ

xe chụp lấy cánh tay Mẹ rồi đẩy lên
bậc thang cuối cùng bên trong xe,
chộp lấy tiền trong tay Mẹ, rồi đóng
sầm cửa lại. Anh ta leo lên mui xe
và ở trên đó. Xe đò lúc nào cũng
quá tải, vì thời đó không có phương
tiện di chuyển nào khác. Tất cả các
xe con và xe gắn máy đều đã bị tịch
thu. Chỉ có xe đạp cà tàng mới bị bỏ
lại cho dân trong những lần tịch thu.
Tuy có nhiều người có ghe và có thể
dùng đó làm phương tiện di chuyển,
họ vẫn phải tuân theo những luật gắt
gao cũng giống như khi đi lại trên
cạn. Xin giấy phép đi đường thuỷ
còn khó hơn vì Nhà Nước đã chú
trọng vô an ninh trên cạn, và chưa
thiết lập những trạm gác đường
thuỷ. Nhưng ngay năm sau đó, Nhà
Nước đã kiểm soát gắt gao di chuyển
đường thuỷ vì nhiều người bắt đầu
vượt biên từ các hải khẩu.
Xe đò chật đến nỗi không có chỗ
để đứng. Mọi người chen chúc nhau
để thở. Mới lên xe ít phút là Mẹ con
tôi đã nếm đủ mồ hôi của những
người đang đứng, quỳ, ngồi xung
quanh. Tài xế xe đò hay thắng gấp,
và mỗi lần thắng, thì hành khách lại
dạt tới dạt lui một lượt, như một dề
cá trong cái tàu đang lắc lư. Mẹ xoay
mặt ra cửa và đứng trụ một khoảng
cách để cho tôi có chỗ mà thở. Biết
có người cứ nhìn mình, Mẹ quay lại
và bắt gặp ánh mắt sỗ sàng của một
thằng dê sồm. Mẹ trừng mắt liếc
hắn, và hắn quay đi.
Xe đò ngừng nhiều lần để cho
người ta lên hoặc xuống. Mỗi lần
ngừng, anh lơ xe lại la lớn tên chỗ
ngừng. Hành khách đứng ở cửa trước
và sau phải xuống xe mỗi lần xe
ngừng dù đó không phải trạm xuống
của họ. Anh lơ xe thường hỏi những
người xuống xe coi họ có xe đạp ở
trên mui không. Những người bạn
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hàng bán lẻ cũng để hàng hoá trên
mui. Có nhiều người muốn đem súc
vật sống lên xe, như gà vịt, nhưng
mấy con vật này xông mùi hôi nồng
nặc nên hành khách ai nấy đều phản
đối. Gà vịt sống cũng phóng uế bừa
bãi, vừa khó chịu cho hành khách,
vừa thêm việc cho anh lơ xe. Nhưng
anh lơ cũng tảng lờ ngó lơ nếu bạn
hàng đó là khách thường xuyên, và vì
vậy, là một thân chủ quan trọng. Chỉ
trừ khi người bán gà vịt lên xe trước
tiên, thường họ bị hành khách trên
xe áp lực để đưa gà vịt lên mui. Dù
vậy, nhưng cũng có những bạn hàng
hung dữ và ngang nhiên đưa gà vịt
sống lên xe dù họ đón xe giữa chừng.
Nhiều người la ó và phàn nàn nhưng
vô hiệu. Sau một hồi, xe tiếp tục lăn
bánh, tiếng phàn nàn cũng tan đi.
Sau khi hành khách cần xuống
xe đã đi rồi, những người đứng ở
bậc thang chỗ cửa xe đò lại trở lên
xe. Mẹ cứ phải leo lên leo xuống như
vậy cho tới khi chúng tôi tới trạm
xe của tỉnh, vốn chỉ là một bãi đất
trống với một cái cổng ghi địa danh
của nơi đó. Nhà Nước vẫn chưa thiết
lập mọi thứ đâu ra đó, và trạm xe đò
là một trong những thứ còn đang dở
dang. Năm sau, các trạm và tuyến xe
đò được ấn định, nhưng nhiều thứ
khác vẫn mãi còn dở dang hàng thập
niên sau, như nhân phẩm và quyền
tự do. Bởi vì thiếu phương tiện giao
thông, ai cũng đón xe đò khi cần đi
lại. Xe đò cứ ngừng bất cứ nơi nào
có một hành khách tương lai đang
đứng chờ ở lề đường và đã vẫy tay
rối rít ngay từ khi xe vừa mập mờ ló
dạng từ xa để kêu xe ngừng.

ta thúc cùi chỏ cũng mệt, dù Mẹ hết
mực che chắn cho tôi. Khi chúng
tôi đến nơi, trời đã chạng vạng tối.
Mẹ phải kiếm một hồi mới ra địa
chỉ trường. Nó cũng không thật sự
là một cái trường, mà là một căn
nhà tranh vách đất với nhiều vách
ngăn để cho việc dạy tạm. Lúc đó
Mẹ mới biết là Mẹ phải mướn một
cái chái phía sau cái nhà kế bên
trường. Ông bà chủ nhà là một cặp
vợ chồng già, bà con ruột thịt của
ông hiệu trưởng nên được sống ngay
tại trường. Họ ở đó coi trường. Nhà
Nước đã chỉ định cho Mẹ tôi ở đó,
để ông bà gác trường có thể theo
dõi mọi hành tung của Mẹ và báo
cáo lên ông hiệu trưởng, để ổng lại
báo cáo lên cấp trên của ổng. Sự sắp
xếp này mang lại một thu nhập lớn
cho đôi vợ chồng già, bên cạnh tiền
lương giữ trường và tiền lời họ thu
được từ việc bán bánh kẹo cho học
trò trong giờ chơi. Chỉ nhờ quan hệ
máu mủ mà ông bà gác trường mới
được chỗ tốt như vậy, nên họ cũng
phải biết hậu lễ cho tương xứng nếu
không thì mất.

Mẹ cám ơn ông bà gác trường
đã cho mướn nhà, và hứa sẽ trả tiền
nhà liền khi lãnh lương tháng đầu.
Đồng thời, Mẹ cũng biếu họ ít cá
khô và gạo thơm để ăn lấy thảo.
Thức ăn ngon có lẽ là quà tặng ưa
thích nhất của mọi người lúc đó.
“Cao lễ dễ thưa,” quà tặng càng quý
thì nói năng càng dễ. Mẹ đã học cách
sống bằng câu tục ngữ này suốt mấy
tháng nay. Mẹ hỏi xin một ca nước
nếu ông bà không phiền. Bà lão vui
vì Mẹ đã biếu thức ăn, và thông cảm
đàn bà con mọn đang cho bú mà
Chuyến xe đò nửa ngày làm phải đi đường xa. Bà về nhà và quay
Mẹ và tôi nhừ tử. Cả chuyến đi chỉ lại với một cái lon đã rỉ sét.Người
mất bốn tiếng, nhưng Mẹ phải lên dân ở đây uống nước múc về từ một
xe xuống xe cả chục lần. Tôi không cái ao trong vùng. Mẹ uống một hơi
khóc nhiều lúc đi xe, nhưng bị người không chớp mắt.
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Nhà mới của chúng tôi là một
căn phòng nhỏ tạm bợ được dựng
thêm ở vách sau của nhà vợ chồng
người gác trường. Chúng tôi sống
trong thời đại của tạm bợ, mọi thứ.
Mẹ để giỏ xuống trên sàn đất, nhìn
quanh phòng. Mẹ quyết định tối
nay, hai mẹ con sẽ ngủ ở kế cái vách
sau. Cả cái phòng và cánh cửa duy
nhất được làm bằng khung tre và
những tàu lá chuối khô bện thành
những mảng dầy. Cánh cửa được
cột vô vách sau của nhà ông bà quản
trường bằng một hàng dài những
dây chuối khô. Không có khoá. Mẹ
kiếm trong giỏ ra một sợi dây vải rồi
cột cái thanh tre trên mép cửa với
thanh tre trên vách kế bên. Ba bức
tường và mái nhà đều làm bằng nẹp
tre và lá chuối khô bện lại.
Vừa cột dây đóng cửa xong, Mẹ
ngồi xếp bằng như toạ thiền trên nền
đất rồi mở nút áo cho tôi bú. Tôi nút
ngon lành. Đó là lần thứ hai tôi được
bú trong ngày. Mẹ tìm nhiều cách để
cho tôi bú trong lúc đứng trên xe
buýt bị người ta dồn đẩy vào cái cửa
xe kêu rưng rức, nhưng vô hiệu. Tôi
nút hết sữa thì ngủ liền. Mẹ quấn tôi
lại trong cái khăn lông mà Mẹ đem
theo cho tôi để cho tôi ấm. Sàn nhà
không dơ, nhưng cũng chưa được
quét. Mẹ thấy có mấy tàu chuối khô
nằm ngổn ngang ở góc phòng, chắc
còn sót lại khi họ cấp tốc dựng cái
phòng này để làm nhà mới cho mẹ
con tôi. Mẹ ôm tôi một tay, tay kia
cầm một tàu lá chuối khô để quơ cho
sạch khoảng đất gần vách tường phía
trong. Mẹ giũ mấy tàu lá chuối cho
sạch bụi, rồi xếp chúng thành cái
nệm tạm bợ. Mẹ ôm tôi trên ngực
rồi nằm xuống. Mấy tay chuối khô
cứng thọc vô lưng Mẹ, nhưng Mẹ đã
ngủ mất rồi.◙
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Soå Tay Thöôøng Daân Tưởng Năng Tiến
Thắng & Thua
Sau Một Canh Bạc Bịp
Với ý thức phản tỉnh chúng ta
có thể nói cho nhau hôm nay về ý
nghĩa đích thực của ngày 30 tháng
4 là đây là một ngày toàn thắng
trong tiến trình cướp chính quyền
của ĐCSVN và là một ngày đại bại
của toàn dân tộc Việt.
Đỗ Kim Thêm

T

ác phẩm Biển San Hô của
nhà văn Trần Vũ vừa được
khởi đăng trên Tuần báo Trẻ, số ra
ngày 12 tháng 3 năm 2015 – phát
hành từ Dallas, Texas – với lời dẫn
nhập của chính tác giả:
Cuối thập niên 70 cùng với
những ghe vượt biển mong manh
còn xuất hiện những thuyền nhiều
tầng được Công an Biên phòng hộ
tống ra tận cửa biển, do chính nhà
nước đứng ra tổ chức dưới tên gọi
Vượt biên Bán Chánh thức. Với
chính sách bài Hoa, chính quyền
muốn triệt tiêu “đội ngũ Hán gian”
nhưng trong thực tế là những gia
đình Hoa kiều đã sinh sống nhiều
thế hệ trong Chợ Lớn và có cả
những thanh niên Việt mua khai
sinh Tàu để ra đi. Giá trung bình
là 12 lượng vàng cho người lớn và
7 lượng vàng cho trẻ em, cùng hai
trăm đồng “cụ Hồ” cho thị thực
khai sinh ma. Ðóng cho chủ tàu
và công an thị xã điểm xuất phát.
Chuyến tàu MT-603 khởi đi từ Mỹ
Tho đêm 29 rạng 30 tháng 5-1979
chứa 405 thuyền nhân đã đâm vào
bãi ngầm Trường Sa bốn ngày sau
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chủ nghĩa xã hội được áp dụng
ở miền Nam, các nhà doanh
nghiệp, với tên gọi mới là “tư
sản”, đã phải trải qua hai lần
bị “đánh”.
“Chiến dịch X-2”

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng
ngày 10-9-1975, Ủy ban Quân quản
đó. Ngày 21 tháng 6-1979 khi được
Thành phố Sài Gòn họp báo, đưa ra
Hải quân Phi Luật Tân cứu đưa vào
“Bản Tuyên bố của Chính phủ Cách
hải đảo Liminangcong, điểm danh
mạng Lâm thời Cộng hoà Miền Nam
còn đúng 285 người. Tôi ở trong số
Việt Nam”, ra lệnh “bắt giữ một số
những thiếu niên đi chuyến tàu này,
tư sản mại bản có chứng cứ đầu cơ
ghi lại dưới dạng tiểu
thuyết.
Không ai biết chính
xác có bao nhiêu “con
thuyền nhiều tầng” đã
được công an “hộ tống”
ra cửa biển, bao nhiêu
người đã vùi thây dưới
biển sâu, và bao nhiêu
lạng vàng đã nộp cho
nhà đương cuộc Hà Nội
trong chiến dịch bán bãi
thu vàng. Đến nay thiên
hạ chỉ được biết về số
vàng thất thu (vì cán bộ thu nhưng
không trình) tại vài địa phương:

tích trữ, phá rối thị trường...

Về lý luận, “tư sản mại bản”
Hậu Giang, 4.866 lượng; Minh được chính quyền cách mạng coi là
Hải, 48.195 lượng; Bến Tre, 3.789 “địch” nên phương thức mà Chiến
lượng; Cửu Long, 27.000 lượng; dịch X-2 tiến hành được xác định rõ
Nghĩa Bình, 27.000 lượng; Phú là “đánh”...
Khánh, 10.987 lượng; Thuận Hải,
Tối 10-9-1975, “tin chiến
1.220 lượng; An Giang, 1.445
thắng” liên tục được báo về “Đại
lượng”. (Huy Đức. Bên Thắng
bản doanh” của Trung ương Cục
Cuộc, tập I. OsinBook, Westminster,
đóng tại Dinh Độc Lập. Con số bị
CA: 2013).
bắt cho đến khi ấy vẫn tăng lên. Các
Bán bãi lấy vàng không phải là đoàn đưa ra những con số chi tiết:
mẻ thu đầu tiên của bên thắng cuộc. hàng chục triệu tiền mặt, hàng chục
Trước đó đã có nhiều “chiến dịch” ký vàng, cả “kho” kim cương, hàng
tương tự, xin được ghi lại (tóm lược) vạn mét vải và cả một cơ sở chăn
theo theo thứ tự thời gian:
nuôi gồm “7.000 con gà, thu hoạch
“Chưa đầy ba năm sau khi 4.000 trứng mỗi ngày”120 ở Thủ
Đức...
Diễn Đàn Giáo Dân

Sau “Chiến dịch X-2”, Thành
uỷ nhận định: “Bọn tư sản mại bản
bị cô lập rất cao, chúng đã mất hết
chỗ dựa về mặt quân sự và chính
trị. Lực lượng kinh tế của chúng đã
bị sứt mẻ và đang bị tan vỡ dưới
sự tiến công của ta”122. Nhằm
“giáng tiếp những đòn mới vào giai
cấp tư sản”, ngày 22 và 23-9-75,
đồng tiền cũ của chế độ Sài Gòn
đã được thay thế bởi đồng tiền mới.
Đổi tiền cũng được coi là “chiến
dịch” với mật danh “X-3”...
Năm 1976, tình hình tiếp tục
khó khăn. Một đợt “đánh tư sản”
lại được tiến hành, lần này tập trung
hơn vào giới tư sản người Hoa.
- Những gì mà Cách mạng lấy
được của “nhà giàu” trên toàn miền
Nam được liệt kê: “Về tiền mặt ta
thu được 918,4 triệu đồng tiền miền
Nam; 134.578 Mỹ Kim [trong đó
có 55.370 USD gửi ở ngân hàng];
61.121 đồng tiền miền Bắc; 1.200
đồng phrăng (tiền Pháp)…; vàng:
7.691 lượng; hạt xoàn: 4.040 hột;
kim cương: 40 hột; cẩm thạch: 97
hột; nữ trang: 167 thứ; đồng hồ các
loại: 701 cái. Trong các kho tàng
ta thu được: 60 nghìn tấn phân;
8.000 tấn hoá chất; 3 triệu mét vải;
229 tấn nhôm; 2.500 tấn sắt vụn;
1.295 cặp vỏ ruột xe; 27.460 bao xi
măng; 644 ô tô; 2 cao ốc; 96.604
chai rượu; 13.500 ký trà; 1000 máy
cole; 20 tấn bánh qui; 24 tấn bơ;
2.000 kiếng đeo mắt; 457 căn nhà
phố; 4 trại gà khoảng 30.000 con
và một trại gà giá 800 triệu; 4.150
con heo; 10 con bò, 1.475.000 USD
thiết bị tiêu dùng; 19 công ty; 6 kho;
65 xí nghiệp sản xuất; 4 rạp hát; 1
đồn điền cà phê, nho, táo rộng 170
hecta ở Đà Lạt” (Sđd, trang 71 80).
- “Tại Sài Gòn, 28.787 hộ tư
Số 162 Tháng 5-2015

sản bị cải tạo, phần lớn bị “đánh”
ngay trong bốn ngày đầu với 6.129
hộ “tư sản thương nghiệp”, 13.923
hộ “trung thương”. Những tháng
sau đó có thêm 835 “con phe”,
3.300 “tiểu thương ba
ngành hàng”, 4.600 “tiểu
thương và trung thương
chợ trời” bị truy quét
tiếp. Theo ông Huỳnh
Bửu Sơn, người trông
coi kho vàng của Ngân
hàng, trong đợt đánh tư
sản này, Cách mạng thu
thêm khoảng hơn năm
tấn vàng, chưa kể hạt
xoàn và các loại đá quý.
Có những gia đình tư sản
giấu vàng không kỹ, lực
lượng cải tạo tìm được,
khui ra, vàng chất đầy
trên chiếu.”(Sđd, trang 71 - 90).
Cũng theo ông Huỳnh Bửu
Sơn:
“Ngay trong ngày 1-5-1975,
Cách mạng đã biết trong kho có số
vàng này, nhưng phải khi ông đi
học tập về thì mới chính thức bàn
giao. Ông Huỳnh Bửu Sơn là một
trong hai người nắm giữ chìa khóa
kho vàng và trực tiếp giao vàng cho
hai người, một người bộ đội tên là
Duyệt, một người về sau làm giám
đốc ngân hàng Cần Thơ. Kho dự trữ
chứa 15,7 tấn vàng, gồm: vàng thoi
FRD của Mỹ, vàng thoi Montagu
của Nam Phi và vàng thoi Kim
Thành, có nguồn gốc là vàng lậu
do hải quan bắt tịch thu về đưa cho
hãng Kim Thành đúc lại. Ngoài ra
còn có các đồng tiền vàng của Mỹ,
Double Eagle, mệnh giá 20 USD
nhưng được làm từ một lượng vàng
trị giá 420 USD; đồng Pesos của
Mexico; đồng vàng Napoleon… ”
(Sđd, trang 31).

Đó là chưa kể đến hàng chục
ngàn cơ sở thương mại bị tịch thu
hay công hữu hoá, và không biết bao
nhiêu hãng xưởng, nhà cửa mà dân
miền Nam đã ký giấy “hiến” cho

“cách mạng” với hy vọng (mỏng
manh) của đi thay người.
Kẻ bên thua cuộc thì trắng tay
là chuyện tất nhiên nhưng người
bên thắng cuộc – tuyệt đại đa số
– cũng chả “chiếm hữu” được chi.
Dân quê ở hậu phương không với
tay được đến chiến lợi phẩm, đã
đành, các chiến sĩ ngay tại trận tiền
cũng không “vơ vét” được của cải
gì đáng giá – ngoài mấy cái khung
xe đạp vác vai, hay vài “con búp bế
nhựa, biết nhắm mắt khi năm ngửa
và có thể khóc oe oe, buộc trên ba
lô của …anh bộ đội phục viên may
mắn” – vẫn theo lời Huy Đức.
Bỏ cái ba lô, cái khung xe đạp,
và con búp bê có thể khóc oe oe
ra, những chiến sĩ giải phóng quân
hoàn toàn trần trụi: không học vấn,
không nghề nghiệp, không không
một đồng xu dính túi, và – tất nhiên
– không một tấc đất cắm dùi!
“Họ ngơ ngác tìm kế sinh nhai,”
Vi Đức Hồi kể lại:
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“Tôi đã được chứng kiến cảnh
hẫng hụt của nhiều người khi họ
tâm sự, cảnh ngơ ngác tìm kế sinh
nhai, đã không ít người đòi đảng,
chính quyền cơ sở phải chia ruộng
đất cho họ, và tất nhiên đảng, chính
quyền không thể moi đâu ra ruộng
đất để cho họ cày, cực chẳng đã,
nhiều người đã trực tiếp đòi ruộng
cha ông mà ngày trước họ đã góp
vào hợp tác xã, không ít người đã
tự ý đi cày ruộng cha ông của mình,
thế là hình ảnh người chiến sỹ năm
xưa cả nước trân trọng, mến mộ:
‘hoan hô anh giải phóng quân
kính chào anh con người đẹp
nhất
lịch sử hôn anh, chàng trai
chân đất
sống hiên ngang bất khuất trên
đời’

tiết kiệm, loại không kỳ hạn và có
lời. Ba mươi hai năm sau, vào ngày
31 tháng 3 năm 2015, gia đình ông
Rượu mang sổ tiết kiệm đến Ngân
hàng VietinBank và nhận lại được
hơn 20.000 đồng. Tính luôn “cả lãi
lẫn gốc không đủ một cuốc xe ôm,”
như nguyên văn lời của ký giả Tấn
Tài trong bài báo (“Gửi Tiết Kiệm
Một Chỉ Vàng Nhận Lại Một Ổ
Bánh Mì Thịt”) trên báo Một Thế
Giới, số ra ngày 2 tháng 4 năm 2015.

Chúng ta có bổn phận phải
giúp đỡ lẫn nhau khi tha nhân lâm
vào cảnh khó khăn. Tôi hy vọng sẽ
không ai trù trừ, do dự hay quay
lưng với gia đình bà Hà Thị Thủy
chỉ vì họ là những người thuộc ...
bên thắng cuộc.

Người dân Việt Nam không ai
thắng ai sau cuộc chiến vừa qua. Tất
cả chúng ta đều thua, thua đau, sau
một canh bạc bịp bởi những kẻ gian
Bởi vậy không có gì ngạc nhiên
manh. Phải nhận diện rõ được kẻ
là bốn mươi năm sau, sau khi cuộc
thù như thế để đánh thẳng vào mặt
chiến đã tàn, người ta vẫn còn tiếng
chúng, và đừng ...đánh lẫn nhau! ◙
kêu cứu thống thiết của những gia
đình thương binh hay liệt sĩ ở khắp
ệnh Thống Phong
mọi nơi. Hãy xem hoàn cảnh của bà
Hà Thị Thuỷ:
(tiếp theo trang 43)

“ 74 tuổi, trú tại thôn Cái Tắt, xã
An Đồng (An Dương, thành phố Hải
Nay họ đã trở thành đối tượng Phòng)… Thời kỳ chiến tranh, bà là
của đảng, chính quyền địa phương, thanh niên xung phong. Bà gặp và
họ được quy là công thần, gây rối, kết hôn cùng ông Nguyễn Văn Viền
chống lại đường lối của đảng, nhà là bộ đội. Ông Viền hy sinh năm
nước, kết cục có người bị đuổi ra 1968, khi con gái vừa mới sinh.
khỏi đảng, có người bị bị bắt lên xã,
Bản thân bà là người ngoại tỉnh,
lên huyện tạm giam để xử lý vì đã gia cảnh lại neo đơn không có anh
ngang nhiên lấn chiếm đất đai của em ruột thịt, bà phải gửi con nhỏ
nhà nước đã giao cho người khác.” về quê Nam Định cho mẹ già chăm
Đó là hoàn cảnh “hụt hẫng” của sóc. Bà lăn lộn kiếm tiền gửi về cho
những binh sĩ hay sĩ quan phục viên mẹ nuôi con gái...
lành lặn, và may mắn. Nói chi đến
Trước hoàn cảnh khó khăn
đám thương binh (“nạng gỗ khua rỗ trên của gia đình thân nhân liệt
mặt đường làng”) hay những gia sĩ, rất mong các cá nhân, nhà hảo
đình liệt sĩ.
tâm quan tâm giúp đỡ gia đình bà
Năm 1983 ông Nguyễn Vĩnh Thủy. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Rượu nhận được 90 đồng tiền chính bà Hà Thị Thủy hoặc bà Vũ Thị
sách, hỗ trợ vì gia đình có ba thân Hải – Trưởng văn phòng đại diện
nhân là liệt sĩ. Số tiền này, vào thời Báo Nông Thôn Ngày Nay tại Hải
điểm đó, mua được “gần” ba bao Phòng – số 31 Điện Biên Phủ, quận
555 hay Craven A. Tính cho gọn Hồng Bàng, ĐT: 0903212789;
theo “chính sách” thì mỗi liệt sĩ hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay –
tương đương với một bao thuốc lá. 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản
1506311002117, chi nhánh Ngân
Ông Rượu gửi hết 90 vào qũy
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hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.”

B

Bị bệnh Thống Phong ta
phải làm gì?
Đồ ăn hay thức uống có thể
làm cho lượng uric acid trong
máu tăng bất thường. Vì uric acid
được tạo ra từ các chất purine
trong đồ ăn. Rượu làm suy yếu
hoạt động của thận khi không bài
tiết chất uric acid được. Vì vậy ta
nên ăn ít các loại thịt đỏ, các đồ
lòng như thận hay gan hay một
vài loại đồ biển. Ta cũng nên
giảm thiểu dủng các loại rượu
hay thức uống có pha rượu.
Ngoài ra ta nên uống nhiều
nước để cơ thể có thể bài tiết
các chất uric acid ra ngoài theo
đường tiểu tiện. ◙
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Dòng Chúa Cứu Thế

VÀ SỨ VỤ
VÌ NGƯỜI NGHÈO
LTS: Cũng như nhiều người khác, chúng tôi rất ngạc nhiên và rất
buồn khi nghe tin DCCT Sài Gòn đã đột ngột chấm dứt công tác nhân
đạo dành cho thương phế binh VNCH, theo lệnh của LM tân Giám Tỉnh
Giuse Nguyễn Ngọc Bích. Chưa ai hiểu vì lý do gì mà LM Bích lại có
quyết định cấp kỳ như vậy, không cho phép cả việc khám bệnh và phát
thuốc lần chót đã được sắp xếp và công bố cho từng người. Nhiều nghi
vấn và chỉ trích đã được đưa ra trước dư luận. Rất mong LM tân Giám
Tỉnh giải thích rõ ràng việc này, đừng đổ thừa kiểu “Cha Giám Đốc nhà
sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp không cho mượn cơ sở”. Cha tân giám
đốc này do ai bổ nhiệm và có trực thuộc dưới quyền giám tỉnh không?
Hiện chúng tôi không đưa ra lời bình luận nào trong khi tìm hiểu thêm
sự việc. Khi có những dữ kiện mới, chúng tôi sẽ thưa chuyện với độc
giả. Chúng tôi đăng dưới đây lời mở đầu của một người đã tìm ra đầy
đủ Thư Xin Lỗi không bị cắt xén như khi đăng trong web chính thức của
DCCT.

Ý

Chúa nhiều khi bị người
ta lợi dụng. chỉ những ai
chỉ trí yêu thương, can đảm bước
theo chân Chúa. dấn thân vì công
bằng xã hội , sẵn sàng lên tiếng
vì sự thật, lúc thuận tiện cũng
như không thuận tiện, như Chúa
từng lên tiếng và sinh hoa kết trái.

Vấn đề tất cả mọi người quan
tâm Là DCCT có còn thực sự thi
hành sứ vụ đứng bên cạnh những
người nghèo bị áp bức, bất công
, bỏ rơi. lên tiếng thay cho họ vì
sự thật và công bằng nữa không?
Ai, thế lực nào ngăn chặn cả nhà
dòng đến với TPB là những người
bần cùng nhất trong xã hội VN
và bị bỏ rơi gần nửa thế kỷ. ĐTC
Francis đã mời gọi và làm gương.
thế lực nào cản trở nhà dòng bước
ra khỏi nhà mồ theo chân Chúa
Yêsu phục sinh, là câu hỏi công
luận đặt ra cho cha tân GT DCCT
Giuse Nguyễn ngọc Bích
Thư xin lỗi quý Thương phế
binh VNCH

cho con người tự do, Chúa sống lại
, mang ơn cứu độ cho trần gian là
ý Chúa.

ĐĂNG NGÀY: 15.04.2015
, MỤC: - TIN NỔI BẬT, DÒNG
CHÚA CỨU THẾ

Những người trong nhà dòng
ngăn cản, từ bỏ sứ vụ vi người
cùng khổ bị áp bức bất công, là
hình ảnh các môn đệ từ bỏ Chúa
khi người bị hành hình, là ý định
của ma quỷ gieo vào lòng họ sự sợ
hãi, lòng hoài nghi. Nhưng các ông
đã kiêm nhường, xám hối và bước
ra khỏi ngôi mộ tội lỗi của các ông
cùng với Chúa toàn thắng , quyết
tâm bước theo Người và đã làm
thay đổi bộ mặt thế giới .

VRNs (15.04.2015) – Sài Gòn
– Kính thưa quý TPB VNCH đang
sống tại các tỉnh/thành phố Sài
Gòn, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình
Dương, Bến Tre, An Giang, Kiên
Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang,
Long An, Đồng Tháp, Đồng Nai,
Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Bình
Thuận, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và
Tây Ninh.

Nhìn hoa trái sinh ra từ Dcct
những năm trước, có thể nhận biết
ý Chúa. Nhưng ý Chúa thường bị
tội lỗi loại trừ, không phải Chúa
thua cuộc. mà chính chúng ta lơ
là trong cuộc chiến với ma quỷ
trong hành trình khổ giá, quỷ luôn
bám theo Chúa . nó đầy Chúa ngả
Xin các anh chị em thiện chí
xuống và rồi Chúa đứng dậy như
cùng lên tiếng và cầu nguyện cho
thế “ngã xuống” ý của quỷ. “đứng
nhà dòng CCT trung thành với
dậy” mới là ý Chúa .
hiến pháp, sứ vụ luôn đứng về phía
Juda bán Chúa là ý của quỷ, để người nghèo bị áp bức . Trước mắt
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là trung thành bảo vệ những thành
viên truyền thông công tác với nhà
dòng từ trước đến nay. Tiếp theo
là gì, có phải phòng Công lý và
Hoà bình không được phép tồn tại,
cũng như Thánh lễ cầu cho CL &
HB mỗi tháng còn tiếp tục?

Trước hết, Ban tổ chức chúng
tôi thành thật xin lỗi quý anh em đã
được gọi về DCCT Sài Gòn ngày
17.04.2015 sắp tới để được kiểm
tra sức khoẻ đợt 7 vì chương trình
này đã bị huỷ.
Kế đến chúng tôi xin gửi lời
Diễn Đàn Giáo Dân

báo cho chúng tôi rằng , cha giám
tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích
quyết định từ nay không cho phép
khám chữa bệnh cho TPB , với
danh nghĩa DCCT nữa . Đồng
nghĩa với cũng không được xử
dụng các cơ sở của nhà dòng , để
Nguyên nhân sự việc là, ngày thực hiện các hoạt động tri ân TPB
VNCH . Chiều ngày 14/ 04/2015
02/04/2015 chúng tôi đã làm hợp
cha giám tỉnh đã xác nhận sự việc
đồng , mượn các phòng lầu 2 , Giê
này.
ra đô,và Anphong, nhà mục vụ
Quyết định được thông báo
DCCT làm khu vực , họp mặt và
khám bệnh cho 152 anh em TPB quá gần ngày tổ chức. Chúng tôi
VNCH đợt 7. chúng tôi đã gọi biết việc huỷ bỏ ngày kiểm tra sức
điện thoại cho 152 anh em vừa nói khoẻ này gây ra cho anh em nhiều
, thuộc các tỉnh nêu trên , để hẹn hụt hẫng và bất tiện vì anh em đã
ngày kiểm tra sức khỏe . chúng chuẩn bị mọi sự để lên đường.
tôi cũng đã hợp đồng với 4 phòng Chúng tôi biết rằng quý y, bác sĩ
khám đa khoa và xin các y bác si và các tình nguyện viên cũng rất
thiện nguyện xắp xếp công việc buồn lòng. Chúng tôi sẽ cố gắng
đến khám bệnh cho anh em , đồng thông tin đến từng người.
thời mời các tình nguyện viên có
Ban tổ chức chúng tôi thành
mặt để phụ giúp công việc khám thật xin lỗi tất cả quý vị về sự việc
bệnh .
đáng tiếc này.
xin lỗi sâu xa đến quý y, bác sĩ
thiện nguyện, quý vị hảo tâm xa
gần, quý anh chị em tình nguyện
viên, tổ phục vụ cơm trưa, 4 Phòng
khám Đa khoa mà chúng tôi đã
làm hợp đồng xét nghiệm cận lâm
sàng.

Tuy nhiên ngày 13/04/2015 vừa
Trong tương lai, với tư cách
qua cha Vũ Trọng Phiệt ( Hoàng cá nhân Tu sĩ, Linh mục DCCT,
Phúc) tân giám đốc nhà sách Đức chúng tôi sẽ tìm cách để quý anh
Mẹ và nhà mục vụ DCCT. Thông em TPB VNCH được phục vụ tiếp

G

iải Đáp Giáo Lý
(tiếp theo trang 37)

Và ở lại trong tình thương
của Người.” (Ga 15: 10)
Giữ lời Thầy có nghĩa là thi
hành những gì Chúa dạy về mến
Chúa, yêu người, tôn trọng công
bằng và thực thi bác ái cũng xa
tránh mọi tội lỗi để cộng tác với ơn
cứu độ của Chúa cho phần rỗi của
mỗi người chúng ta. Không có sự
cộng tác này thì Chúa không thể
cứu ai được, cho dù Người đã chết
để đền tội thay cho kẻ có tội.
Số 162 Tháng 5-2015

Tóm lại, Phép Rửa là cần thiết
và quan trọng cho việc cứu rỗi của
mọi người tin có Chúa và yêu mến
Người. Nhưng nếu không được
rửa tội vì không ai dạy bảo cho biết
thì đó không phải là lỗi của người
không được rửa tội. Cho dù không
được rửa tội , nhưng nếu họ sống
theo tiếng nói của lương tâm và
trong tinh thần tìm kiếm chân lý,
tức là mặc nhiên tìm kiếm Chúa,
thì họ vẫn có thể được cứu rỗi nhờ
lòng thương xót vô biên của Thiên
Chúa và công nghiệp cứu chuộc
vô giá của Chúa Kitô... Ngược lại,
những ai có đức tin, đã được rửa

tục, vì lương tâm chúng tôi xác tín
rằng quý anh em chính là những
người bơ vơ tất bạt, những người
bị bỏ rơi hơn cả, là đối tượng của
Tu sĩ DCCT chúng tôi.◙
TM. nhóm phục vụ TPB
VNCH

 Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại
TIN GIỜ CHÓT
Sau khi soạn đăng tài luiệu
trên, chúng tôi nhận được một
thông báo mới nhất của Cha Đinh
Hữu Thoại và nhóm Phục Vụ TPB
VNCH như sau:
“Trong tương lai, với tư cách
cá nhân Tu sĩ, Linh mục Dòng
CCT, chúng tôi sẽ tìm cách để
giúp anh em TPB VNCH được
phục vụ tiếp tục, vì lương tâm
chúng tôi xác tín rằng qúy anh
chị em chính là những người bơ
vơ tất bật, những người bị bỏ rơi
hơn cả, là đối tượng của Tu sĩ
DCCT chúng tôi."
LM Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R”

tội - tức là đã gia nhập Giáo Hộimà không sống đức tin ấy , và thực
thi những cam kết khi được rủa tội,
thì Phép Rửa vẫn không giúp ích gì
cho phần rỗi của những người đó
như Giáo Hội dạy trên đây.
Ước mong những giải đáp trên
đây thỏa mãn cấu hỏi được đặt
ra.◙
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Xô xát giữa giáo dân Giáo xứ Dũ
Lộc và công an ở Hà Tĩnh
khiến nhiều người bị thương

phép cho ông Hường vì sợ ông
không qua khỏi cơn nguy hiểm.
Còn phía người dân cũng đã đánh
bị thương một vài người công an
và dân quân tự vệ.”

VRNs (08.04.2015)

qua khu vực dân cư sinh sống
nhưng chưa có sự chấp thuận và
áng 6/4/2015, tại địa bàn
đền bù thoả đáng cho người dân.
thôn Hoà Lộc, xã Kỳ
Vì vậy, những người dân sinh sống
Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà
ở đây nhất quyết không cho thi
Tĩnh đã xảy ra vụ xô xát giữa
công công trình đường điện 500
giáo dân Giáo xứ Dũ Lộc và lực
KV.”
lượng công quyền khiến nhiều
Theo đó, hàng trăm công nhân
người bị thương ở cả hai phía.
điện lực sáng ngày 6/4 tiến hành
Báo chí trong nước ghi nhận có
thi công đường dây điện 500 KV
10 công an phải nhập viện nhưng
qua địa bàn thôn Hòa Lộc.
không nhắc đến số thường dân bị
Về phía người dân, khi nhận
thương. Trong khi nguồn tin địa
được
thông tin chính quyền tiếp
phương cho rằng, có 2 người bị
thương nặng và hàng chục người tục thi công đường điện nên bà
con phụ nữ và trẻ em đã ra để ngăn
bị thương nhẹ.
cản.
Người dân cũng cáo buộc chính
Một lực lượng gần 500 công an
quyền đã bắt một số người của họ
sau khi vụ việc xảy ra, nhưng đã và dân quân tự vệ sau đó đã được
huy động để cưỡng chế người dân
thả ra sau đó.
và bảo vệ nhóm thi công.
Theo thông tin từ người dân
Hai bên lời qua tiếng lại với
cung cấp: “Chính quyền đang cho
xây dựng đường điện 500 KV đi nhau nên đã xảy ra xô xát. Người
dân nghe tin lực lượng công quyền
đang đánh đập người thân, xóm
giềng của mình thì đã bỏ việc đang
làm để chạy ra tương trợ.

S

Ông Nguyễn Xuân Hường bị đánh nằm
ngất giữa đường

Một người dân chia sẻ: “Chính
quyền chưa đền bù gì cho gia đình
tôi cũng như mọi người trong giáo
xứ Dũ Lộc nên chúng tôi ra ngăn
cản không cho thi công vì đường
điện 500 KV rất nguy hiểm, ảnh
hưởng sâu sắc đến sức khoẻ và
tính mạng con người. Chúng tôi
chưa đồng ý thoả thuận để đường
điện 500 KV đi qua khu vực sinh
Một người dân chứng kiến sự sống vì phía chính quyền chưa có
việc nói phía lực lượng công quyền sự đền bù thoả đáng.”
được trang bị gậy, pháo cay, súng
“Chính quyền huyện Kỳ Anh
cao su bắn lại người dân. Người đã nhiều lần hứa sẽ đền bù xứng
dân thì dùng gậy, đá để ném lại.
đáng nhưng không chịu thực hiện.
Một nguồn tin khác cho biết: Nếu mắc dây điện thi người dân
“Công an và dân quân tự vệ đã không làm ruộng được nữa vì nguy
đánh 2 người dân bị trọng thương hiểm.”

Anh Đậu Phi Hùng bị công an đánh
trọng thương
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đang trong tình trạng nguy hiểm là
Một số người dân nói sẽ ngăn
ông Nguyễn Xuân Hường 60 tuổi cản đến cùng nếu chính quyền
và anh Đậu Phi Hùng 39 tuổi; cha huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không
quản xứ [Dũ Lộc] đã ra ngay tại đền bù thỏa đáng và tiếp tục cho
hiện trường để xức dầu và làm các
(xem tiếp trang 93)

Diễn Đàn Giáo Dân

Tên Gọi Của

Đạo Công Giáo

âm r (rờ), rồi lại được các nhà ngôn
ngữ Việt phiên âm thành Ba Lê. Về
sau những chữ phiên âm theo kiểu
này bị coi là dị hợm và dần dần bị
quên đi.

Jésu là tên của vị giáo chủ,
người lập nên đạo Thiên Chúa, có
biệt hiệu là Christos (hay Christ).
Người Tàu phiên âm chữ Jésu
thành Yêsu. Người Việt phiên âm
Thiên Chúa Giáo là đạo của
từ chữ Tàu sang Hán Việt là Gia
những người thờ Thiên Chúa. Công
Tô. Còn chữ Christos người Tàu
Giáo từ chữ Catholic (Catholic
phiên âm thành Kirisitu, nhưng lại
có nghĩa là phổ biến, rộng lượng,
đọc là Ki-Li-Si-Tu và người Việt
không có nghĩa là của công chúng
phiên âm sang tiếng Việt là Cơ Lợi
như nhiều người lầm). Kitô giáo
Tư Đốc, rồi sau đó sửa lại là Cơ
là đạo do đấng Christ lập ra. Chữ
Đốc. Rồi cứ thế, dựa theo người
Giatô Giáo là do người Tàu gọi
Tàu gọi đạo này là Gia Tô Giáo
đạo Catholic. Nó có nghĩa là đạo
hay Cơ Đốc Giáo.
do ông Giatô lập ra.
Các giáo sĩ truyền giáo của
Nguồn gốc chữ Gia Tô Giáo Thiên Chúa giáo đã đem đạo này
Ở đây chỉ chú trọng đến nhóm vào Việt Nam, sử dụng chữ Nôm
chữ Giatô Giáo. Trong thời gian rồi sau đó sáng chế chữ Quốc Ngữ
đầu tiên khi đạo Thiên Chúa du để Việt hóa những chữ ngoại quốc:
nhập Việt Nam, cũng là lúc chữ Jésu là Giêsu, Christ là Khirixitô
Quốc Ngữ còn phôi thai, nên hay Kirixitô, viết ngắn là Kitô.
khi gặp chữ ngoại quốc người ta Jésu hay Giêsu là tên người lập
thường tìm xem Tàu phiên âm ra đạo, và biệt hiệu của ông Giêsu
sao rồi mình phiên âm lại từ chữ là Kitô (Christ). Đạo của những
Tàu để dùng. Ngày nay thói quen người tin vào đấng Kitô thì gọi là
này không còn nữa, vì chúng ta Kitô Giáo. Những người theo đạo
đã có nhiều người giỏi ngôn ngữ, này thì được gọi là Kitô hữu.
không cần phải mượn chữ Tàu
Người không theo đạo Kitô
nữa.
thì khó biết gọi đạo của họ là gì.
Chẳng hạn như thành phố San Có người đi tìm tài liệu của Tàu
Francisco được người Tàu phiên và phiên âm Hán Việt để gọi đạo
âm rồi được các ngôn ngữ gia ấy là Giatô Giáo hay Cơ Đốc Giáo.
của ta phiên âm là Cựu Kim Sơn, Cả hai tên này, ngày nay đã mang
Washington được phiên âm thành ý nghĩa khác. Cơ Đốc Giáo là đạo
Hoa Thịnh Đốn, New York phiên thờ đấng Christ nhưng không phải
âm là Nữu Ước,v.v... Chúng ta là Catholic. Tên Việt Nam của
dùng mãi thành quen. Nhưng cũng Catholic thì không phải là Gia Tô
có chữ không còn dùng nữa, hoặc Giáo.
ít dùng, như thành phố Paris được
Tóm lại, người hiểu biết về
người Tàu phiên Âm thành ra Pa- đạo Catholic thì gọi đạo ấy là Kitô
Li vì người Tàu không đọc được Giáo hay Thiên Chúa Giáo. Người

 Sơn Hà

C

âu nhắc nhở nhau thường
nghe là gặp nhau đừng nên
thảo luận các vấn đề liên quan đến
chính trị và tôn giáo. Hai lãnh vực
ấy dễ gây ra những cuộc tranh cãi
dai dẳng. Nhưng ngoài hai lãnh vực
ấy thì có gì để bàn luận? Chẳng lẽ
nói những chuyện ăn chơi tào lao
chẳng ích lợi gì cho ai. Đọc email
của bạn bè, lướt xem các trang
Web thì cũng chỉ thấy phần lớn
thuộc hai lãnh vực ấy: chính trị và
tôn giáo. Mà thấy những bài viết
sai nhiều hơn bài viết đúng thì làm
sao lặng thinh được. Vì vậy mới
có bài viết này, không ngoài mục
đích giúp điều chỉnh những suy
nghĩ không đúng về một tôn giáo.
Khi viết về tôn giáo, gọi tên
tôn giáo, người ta thường gọi tên
theo hai cách:
1. Tên vị giáo chủ, như đạo
Khổng (hay Khổng Giáo), đạo
Lão, đạo Kitô, đạo Phật, đạo
BàLaMôn,...
2. Tên từ nơi xuất phát, như Ấn
Giáo (đến từ Ấn Độ), Anh Giáo
(đến từ Anh Quốc), Do Thái Giáo
(từ Do Thái),...
Riêng về đạo Công Giáo
La Mã (Roman Catholic) thì có
những tên gọi là Thiên Chúa Giáo,
Công Giáo, Kitô Giáo, Giatô Giáo
(có sách cũ viết là Datô Giáo),...
Nguồn gốc những chữ này như thế
nào, từ đâu mà có?
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không biết thì có thể vẫn gọi là Gia
Tô Giáo. Khi gọi đạo người ta với
tên không đúng, thì những gì viết
về đạo ấy sẽ không có tính thuyết
phục, hoặc bị xem là viết những
điều mà mình không biết tường tận.

Nói Về Bốn Chữ Gia Tô Tả
Đạo hay Gia Tô Tà Giáo
Gia Tô Tả Đạo hay Gia Tô Tà
Giáo, đã được những người chống
đạo Công Giáo đặt cho. Các thời
đại dưới triều nhà Nguyễn, đã có
các chiến dịch bách hại những
người truyền giáo và những người
theo Thiên Chúa Giáo. Các Kitô
hữu có biết điều này không? Thưa,
họ biết rất rõ. Họ bị chế diễu; họ bị
sỉ nhục; họ bị đàn áp; họ bị hành
quyết; họ chịu chết. Nhưng họ
không bị tiêu diệt.
Sách Thánh Giáo Yếu Lý Quốc
Ngữ của giám mục Pierre JosephGeorge Pigneau de Béhaine, hay
còn gọi là Giám Mục d’Adran, tên
Việt gọi là Giám Mục Bá Đa Lộc
biên soạn và xuất bản lần đầu vào
năm 1774 với bản viết tay, tái bản
năm 1837, in mộc bản. Mới đây ở
hải ngoại, sách này được tái bản
với sự phiên âm và chú giải của hai
ông Y Doãn Ninh và Lê Bảo Tịnh
cùng sự giúp sức của giáo sư Trần
Văn Toàn và Linh mục Trần Văn
Kiệm, vào năm 1998 tại Hoa Kỳ.
Sách viết ở trang LXXVIII: “Đạo
Thiên Chúa bị liệt vào loại ‘tả đạo’
nghĩa là đạo bất chính, còn giáo
dân bị mang một hổn danh ‘dửu
dân’ là dân xấu như cỏ lồng vực
làm hại lúa, và mãi đến năm Tự
Đức thứ 21 (1868) mới được hủy
bỏ...”. Tinh thần bất khuất của
người Kitô hữu đã giúp họ vượt
qua nỗi cùng cực, hãi hùng ấy.
Dưới triều đại vua Minh Mạng,
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các tài liệu nói về Kitô giáo viết
rằng: “Đạo Gia Tô là đạo ngoại
lai thâm nhập vào nước ta,... chủ
trương lấy mắt người ốm, cám dỗ
dâm ô phụ nữ, mê hoặc đám ngu
phu, ngu phụ noi theo,... không thờ
tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cam tội bất
hiếu...”.

Cộng Sản Khai Thác Nhóm
Chữ Gia Tô Giáo

Thập niên 80, cộng sản Việt
Nam cho xuất bản những sách tiểu
thuyết về tôn giáo với mục đích tiêu
diệt tôn giáo. Đơn cử, sách “Giòng
Sông Thơ Ấu” của Nguyễn Quang
Sáng được xuất bản để bôi bác
Cuộc bách hại đạo Công Giáo Đức Huỳnh Giáo Chủ của Giáo
từ thời Gia Long cho đến Tự Đức Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Tín Đồ
là những cuộc truy bức từ lệnh của Phật Giáo Hòa Hảo phản đối mãnh
nhà vua, xuống đến các làng mạc liệt. Tuy đó là một cuốn tiểu thuyết
xa xôi, luôn luôn dùng đến bốn chữ với nhiều hư cấu, ngụy tạo nhưng
Gia Tô Tả Đạo để miệt thị những dùng những địa danh và nhân vật
người theo Kitô Giáo. Máu bắt đầu gần giống sự thật, nằm trong âm
đổ ra từ hai vị, một là linh mục mưu đen tối của đảng cộng sản.
người Pháp và hai là sĩ quan trong
Một sách khác, với tựa lớn “Tây
Ngự Lâm Quân của triều đình bị
trảm quyết (chém đầu ngay), ngay Dương Gia Tô Bí Lục” và tựa nhỏ
sau khi chỉ dụ cấm đạo của vua “Ghi chép những chuyện kín đáo
Minh Mạng công bố vào tháng của đạo Gia Tô Tây Dương” do
Giêng năm 1833. Hàng trăm, hàng nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội
ngàn Kitô hữu, từ cấp lãnh đạo đến của cộng sản Việt Nam, phát hành
giáo dân, đều phải rùng mình khi và xuất bản vào năm 1981. Trong
phải nghe đến bốn chữ Gia Tô Tả sách phê bình văn học, nhà văn
Đạo hay Gia Tô Tà Giáo. Nó nhắc Võ Phiến viết: “Cuốn Chữ nôm
đến một thời bách hại với những của Đào Duy Anh in 5.200 bản…,
hình phạt tử hình: trảm quyết, trảm cuốn Thơ văn Nguyễn Công Trứ
giam hậu, trảm kiêu, bá đao hành của Trương Chính in 10.000 bản,
quyết, lăng trì (chém hết tay chân mà cuốn Tây Dương Gia-tô Bí
trước khi chém đầu), giảo hình,... Lục in 20.500 bản, lẽ nào vì quần
chúng ham đọc bí lục hơn xem thơ
Cụ Phan Bội Châu đã từng thốt Nguyễn Công Trứ hay tìm hiểu chữ
lên: “Từ đời Lê Huyền Tôn (1663- nôm!”. Ngoài ra, trên bìa sách này
1671), niên hiệu Cảnh Trị đến bản còn ghi “lưu hành nội bộ” và “in
triều Tự Đức (1847-1883) khoảng ngoài kế hoạch”.
những năm đầu, đều có cái tệ cấm
Lời giới thiệu cho biết, đây là
dương giáo, giết giáo đồ. Than ôi!
Thời đại chưa khai hoá, có những cuốn tiểu thuyết nguyên bản viết
việc như vậy, nay cũng không nỡ bằng chữ Hán, do bốn người tên
nhắc lại nữa” (Việt Nam Quốc Sử là Phạm Ngộ Hiên, Nguyễn Hoà
Đường, Nguyễn Bá Am và Trần
Khảo, tr146).
Đình Hiên hợp soạn, được cán bộ
Sách báo Việt Nam từ lâu đã nghiên cứu thuộc Viện Khoa Học
tránh dùng những chữ Gia Tô Giáo Xã Hội của cộng sản Việt Nam, tên
hay đạo Gia Tô, ngoại trừ những là Ngô Đức Thọ dịch chú. Đến nay,
đoạn trích dẫn từ những tài liệu bắt chưa ai thấy nguyên bản ra sao.
đạo dưới thời nhà Nguyễn.
Cả bốn người đồng tác giả sống
Diễn Đàn Giáo Dân

Cuốn sách có chủ đích lên án
Giáo hội Công Giáo La Mã là ‘tà
đạo’, và vạch trần những ‘âm mưu
đen tối’ của tôn giáo ấy. Dù nhân
vật và địa danh là Việt Nam nhưng
phản phất sự lo sợ trước mưu toan
thôn tính nước Trung Hoa của Gia
Tô Giáo bằng cách đem thuốc
Mặc dù rằng, sách nguyên bản
phiện đến “ngấm ngầm đầu độc
viết bằng chữ Hán, nhưng nội dung
bọn ‘quan lại sĩ phu’ khiến cho dân
là chuyện Việt Nam, liên quan đến
nước ấy mãi mãi bị hao mòn” (tr.
“Gia Tô Giáo”. Viết rằng, hai ông
307-311).
Giám Mục già chứng kiến những
Nhóm Giao Điểm ở hải ngoại
lọc lừa của Giáo Hội Công Giáo La
Mã nên đã ghi chép lại những điều nhanh chóng khai thác sau khi
mắt thấy tai nghe. Hai ông đã đến sách này được phát hành. Trong
tận Vatican và được yết kiến Đức những bài viết chống Công Giáo
Giáo Hoàng. Nơi đây, hai ông được của Chung Trần Ngọc (Trần Chung
cho xem những “tài liệu bí mật” của Ngọc), Trần Văn Kha, Lê Hiếu
La Mã. Hai ông nhất định sẽ bỏ đạo Liêm, Lý Khôi Việt,... những đoạn
và viết lại những “âm mưu thâm trích từ sách “Tây Dương Gia Tô Bí
độc” của Giáo Hội Công Giáo La Lục” với hình thức làm cho người
Mã. Việc chưa thành thì một trong đọc tin rằng đây là những đoạn lấy
hai ông đã ra người thiên cổ. Còn từ sách tài liệu, chứ không phải là
một ông tuổi đã yếu thì may thay một thứ truyện chưởng của Tàu.
gặp hai linh mục trẻ hơn, có cùng
tâm trạng, đã hoàn tất ‘bí lục’ này.

Kết Luận về nhóm chữ Gia
Tô Giáo

N

Đỏ của Lòng Mến, hoa Trắng của
lòng Trong Sạch, hoa Tím của Hãm
Mình, hoa Vàng của Niềm Tin, hoa
Hồng của kinh Kính mừng.

vào thời kỳ cuối thế kỷ thứ 18.
Cũng theo nhà xuất bản cho biết,
bản tiếng Hán do hai giám mục
Việt Nam tên là Phạm Ngộ Hiên,
Nguyễn Hoà Đường viết dở dang
và được hai giáo sĩ trẻ là Nguyễn
Bá Am và Trần Đình Hiên hoàn tất.

Nghe xong lời cha Gioan, bà
hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ.

guồn Gốc Tháng Hoa...
(tiếp theo trang 21)

- Cha sở nói thêm: Nhờ lời bà
cầu nguyện và những việc lành
ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ,
Chúa đã thương cho ông ấy được
ăn năn tội cách trọn trong giờ chết.
Ông ấy đã thoát khỏi hỏa ngục,
nhưng còn bị giam trong luyện
ngục, xin bà dâng lễ, cầu nguyện,
làm việc lành thêm cầu cho ông
chóng ra khỏi nơi đền tội nóng nảy
mà lên Thiên đàng.

(Sách Tháng Đức Bà, Hiện Tại
xuất bản, 1969, trang 10)
Nếu chỉ vì mấy bông hoa mọn
dâng kính Đức Mẹ cũng được Đức
Mẹ ban ơn cứu rỗi lớn lao như vậy,
thử hỏi, những ai trong tháng Năm
này tham dự dâng Hoa, rước kiệu,
đọc kinh Môi côi, hơn nữa, họ dâng
lên Mẹ những hoa tin, cậy, mến, hi
sinh, đau khổ, bệnh nạn… chắc sẽ
còn được Đức Mẹ ban muôn ơn
trọng hơn nữa. Vì Mẹ thích những
bông hoa Xanh của Lòng Cậy, hoa

Bấy nhiêu dẫn chứng ở trên
đã đủ cho thấy những chữ Gia Tô
giáo, hay đạo Gia Tô không còn
ý nghĩa bình thường để chúng ta
sử dụng. Hơn nữa, chữ đúng hơn
là Kitô Giáo, Thiên Chúa Giáo
hay Công Giáo. Người Việt trong
nước cũng như hải ngoại lâu nay
vẫn gọi đạo này là đạo Công Giáo.
Nếu muốn tránh sự lầm lẫn với đạo
khác thì có thể gọi là Công Giáo
La Mã, Thiên Chúa Giáo La Mã,
Kitô Giáo La Mã.
Ai cũng có thể chỉ trích những
sai trái, hoặc phê bình một tôn giáo
nào với những lý lẽ xác đáng. Tuy
vậy, chúng ta cũng nên tránh gây
ngộ nhận cho người khác rằng, ta
đang miệt thị một tôn giáo vì dùng
chữ không đúng. Nếu có chủ ý miệt
thị thì không còn gì để nói. ◙
Tháng Hai-2015

Thánh Anphongsô Ligori quả
quyết rằng: “Nếu tôi thật lòng yêu
mến Mẹ, thì tôi chắc chắn được lên
thiên đàng”.
Thánh Bênađô thì diễn tả văn
vẻ hơn: “Được Mẹ dẫn dắt, bạn sẽ
không ngã. Được Mẹ che chở, bạn
sẽ không sợ. Được Mẹ hướng dẫn,
bạn sẽ an lòng. Được Mẹ ban ơn,
bạn sẽ đạt đích mong chờ”. ◙

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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THÔ GIOÙ CHÖÔÙNG
CUOÀNG PHONG

ÚM BA LA... CẢ NHÀ LÀM TỔNG THỐNG

Mợ Clinton từng làm ngoại trưởng

Sau tám năm tọa hưởng Bạch Cung
Phu Nhân Đệ Nhất oai phong
Đỉnh cao danh vọng, còn mong muốn gì?
Phu quân đã được ghi sử sách
Ghế quân vương ngồi rách mới thôi
Dẫu rằng có tiếng ỷ ôi
Đem xì gà gộc dụ mời Monica.
Ông khéo léo vượt qua rắc rối
Bà tím gan tìm lối trả thù
Giận hờn, ly dị là ngu
Người cao tay ấn tỉnh bơ bề ngoài
Nhưng vận dụng đủ tài tính toán
Thế thượng phong đánh loạn cả bầy
Làm tổng thống cho biết tay
Cho Bill đừng tưởng gái này ba xu
Cho “em gái” vừa ngu vừa hỗn
Thấy chị đây là chốn bề trên
Chị tha làm phước cho êm
Chị mà nổi đóa thì em tan tành.
Cho cái gã lanh chanh cướp giật
Obama dám lật tình hình
Chị đang ở thế minh tinh
Hắn dùng miệng lưỡi đưa mình vượt lên
Để hắn thấy “mình ên” xứng đáng
Tám năm trời dân ngán hắn ta

Rồi đây sẽ biết tay bà
Clinton đệ nhị cả nhà làm vua!
Giòng ông Bush cũng chưa chịu lép
Nghe kỳ này chú Jeb cũng ra
Nối ngôi tổng thống vua cha
Nối ngôi anh cả cũng là vua con
Nếu em Jeb gặp cơn vượng khí
Được vô ngồi cái ghế Bạch Cung
Thật là hãn hữu vô cùng
Nhà 3 tổng thống vẫy vùng nước non!
Thời dân chủ đâu còn phong kiến
Chuyện nối ngôi đã biến từ lâu
Muốn lên phải được dân bầu
Nhưng trò cổ cánh vẫn hầu như xưa
Tài giỏi mấy nhưng chưa nổi tiếng
Cũng chỉ ngồi đáy giếng à uôm
Con vua mới dễ ra tuồng
Phu nhân tổng thống có đường nổi danh
Biết lợi dụng đua tranh kiếm phiếu
Là thay nhau ngồi chiếu quân vương
Úm ba la... thử dò đường
Cả nhà tổng thống thấy thương không
nào!◙

Tích cöïc tham döï chieán dòch moãi Ñoäc Giaû
giôùi thieäu theâm Ñoäc Giaû môùi.
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Laù thö

Canada

Miền đất
gấm hoa
 Trà Lũ

C

hưa năm nào làng An Lạc
chúng tôi mừng lễ Phục
Sinh vui đến thế. Các cụ có biết
tại sao không ? Thưa, vì vị tiên chỉ
làng tôi, Cụ Chánh, nhập đạo Công
Giáo. Trong lễ đêm Thứ Bảy trước
Chủ Nhật Phục Sinh, Cụ và cụ B.95
đã được Cha Paolo làm lễ Thánh
Tẩy. Mỗi cụ được choàng một tấm
khăn trắng lớn và tay cầm một cây
nến cháy sáng tượng trưng cuộc
đời mới, sức sống mới. Chưa bao
giờ cộng đoàn nhà thờ vỗ tay chào
mừng hai cụ to đến thế. Giáo dân ở
đây đã quen Cụ lâu rồi, vì mỗi ngày
lễ Tạ Ơn hằng năm, Cụ đều đến dự
và lập lại lời cám ơn giáo xứ đã bảo
lãnh cụ từ trại tỵ nạn Thái Lan khi
xưa. Lần này Cụ cũng làm cả nhà
thờ cảm động. Cụ nói: Năm 1981,
khi đón chúng tôi tại phi trường,
Cha Paolo bảo: Chúng tôi biết cụ
theo đạo Ông Bà ở VN từ bé, xin
cụ cứ tiếp tục sống theo đạo của cụ.
Đời sống, lời nói và việc làm của
Cha đã làm tôi thao thức bao nhiêu
năm. Tôi và bà bạn già của tôi đây
thấy mình hạnh phúc vô cùng vì
chúng tôi vẫn còn được thờ ông
bà tổ tiên như xưa, chỉ thờ thêm
Thiên Chúa ở bên trên. Từ nay,
trong thánh lễ chúng tôi có thể cầm
tay mọi người và cùng đọc chung
lời kinh kêu Thiên Chúa là Cha,
Lạy Cha chúng con ở trên trời…
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Nói đến đây rồi Cụ Chánh nghẹn
ngào, cụ B.95 cũng khóc theo. Ai
trong nhà thờ cũng cảm động. Cha
Paolo chủ lễ liền ôm lấy hai cụ. Cha
Paolo lên tiếng trong cơn xúc động:
Lời cụ vừa nói hay hơn bài giảng
của tôi.
Trong lễ rứa tội này, anh John là
người đỡ đầu cho cụ Chánh, và Chị
Ba Biên Hòa đỡ đầu cho Cụ B.95.
Bây giờ là thời đại điện tử, trong túi
ai cũng có iPad. Bao nhiêu người
trong nhà thờ đã đưa máy iPad lên
để chụp những giây phút đáng ghi
nhớ này.
Chiều chủ nhật Phục Sinh là
một đại tiệc tại nhà Cụ Chánh. Đầu
bếp là Chị Ba Biên Hòa. Người
khách danh dự là Cha Paolo. Trong
buổi tiệc chúng tôi đã nói bao nhiêu
chuyện, nhưng câu chuyện làm tôi
cảm động và nhớ nhất là chuyện
Cụ Chánh kể. Rằng một lần kia vào
mùa xuân Cha dến thăm chúng tôi
bất chợt, ngay đầu bữa ăn. Tôi mời
Cha ăn cơm với chúng tôi, Cha đã
vui vẻ ngồi ngay xuống và ăn rất
vui vẻ thân tình. Cuối bữa ăn, lúc
uống trà, tôi hỏi Cha rằng: Ông bà
chúng con ở trên bàn thờ kia, chúng
con nhìn thấy ông bà hằng ngày, thế
còn Thiên Chúa của Cha thì Ngài
ở đâu, ở trên trời hay ở trong nhà
thờ? Cha đã trả lời tôi ngay: Thiên

Chúa ở ngay đây, rồi Cha chỉ tay ra
mảnh vườn trước cửa kia, Cha nói:
Vườn bây giờ đầy hoa vàng hoa
đỏ, đầy rau xanh tươi thơm ngát.
Khi Cụ trồng hoa và trồng rau, cụ
có thấy màu vàng màu đỏ ở trong
đất không, cụ có thấy mùi hoa ngạt
ngào ở trong đất không? Chắc chắn
là cụ không thấy gì. Thế cái màu
vàng màu đỏ, cái mùi hương thơm
ngát kia từ đâu ra ? Đó, cụ ơi, Thiên
Chúa đó. Câu này làm tôi nhớ đời.
Cái vườn nhỏ trước cửa sổ phòng
ăn đã làm tôi thấy Thiên Chúa. Bây
giờ mỗi lần tôi cầu xin với ông bà
tổ tiên thì tôi cầu với Thiên Chúa
trước vì Thiên Chúa là đấng đẻ ra
ông bà tồ tiên…
Người vui thứ hai trong bữa
tiệc này là anh John và Chị Ba Biên
Hòa. Anh John nói trước mặt Cha
Paolo: Chúa đã nhận lời chúng con
hằng cầu xin. Từ bữa nay trở đi,
mỗi sáng chủ nhật vợ chồng con
sẽ lái xe đến rước hai cụ cùng đi
lễ nhà thờ với gia đìng chúng con.
Nào, còn niềm hạnh phúc và niềm
vui gì lớn hơn !
Sau bữa tiệc thì Cha Paolo ra
về vì ngài còn bao nhiêu việc ở nhà
thờ. Dân làng An Lạc của tôi thì ở
lại rất lâu, vì còn bao nhiêu chuyện
vui vẻ để kể cho nhau nghe.
Cụ Chánh tâm sự đầu tiên: Xưa
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nay lão hằng kính phục 2 người, đó
là Đức Lạt Ma và Đức Giáo Hoàng
đương kim Phan Xi Cô. Câu Cha
Paolo nói với lão ở phi trường ngày
xưa đúng y chang lời Đức Lạt Ma
nói với một anh Do Thái. Anh này
không thích đạo Do Thái nên đã
nhập đạo Công Giáo. Theo đạo ít
lâu, anh chán và đi sang gặp Đức
Lạt Ma để xin theo đạo của Ngài.
Đức Lạt Ma đã vỗ vai anh mà nói:
xin bạn cứ giữ đạo của bạn hiện nay,
hãy sống vui vẻ hết mình theo lời
Chúa dạy, yêu tha nhân như chính
mình. Như vậy cũng là đạt đạo của
tôi. Còn Đức Phan Xi Cô thì hôm
Thứ Năm Tuần Thánh vừa qua,
ngài đã làm tôi cảm động quá. Các
bạn biết gì không, Thứ Năm trước
lễ Phục Sinh thì các nhà thờ có nghi
lễ Rửa Chân cho 12 người được
kén chọn trong cộng đoàn tượng
trưng 12 môn đệ khi xưa. Vị chủ tế
đến quỳ xuống trước mặt họ rồi rửa
chân cho từng người. Năm nay, tại
Roma, Đức Phanxicô đã không làm
lễ rứa chân cho 12 người vị vọng
ở đại giáo đường, mà ngài đã vào
trong nhà tù rửa chân cho 12 tù
nhân, 6 tù nam và 6 tù nữ. Cử chỉ
và nét mặt của ngài rất chân thành,
ngài qùy xuống, rồi đổ nước rửa
chân, rồi lau chân cho từng người,
lau xong ngài còn hôn vào chân họ.
Tôi thấy 3 tù nhân đã khóc. Có một
nữ tù nhân ôm đứa con hai tuổi trên
tay, ngài đã rửa chân và hôn chân
cả hai mẹ con. Đây là một vị đại
thánh.

Chí Thiện. Lão giật mình. À, thế ra chúng càng ngày càng hay xuống
vào cuối đời các vị này cũng nhìn tắm biển ở miền Trung Mỹ, nhất
thấy Thiên Chúa như mình.
là mùa đông, nên chính quyền đã
Cụ Chánh vừa ngưng thì anh quyết định dùng ngân sách thặng
John tiếp lời ngay. Anh bảo: Hôm dư và các khả năng về khoa học kỹ
nay là ngày vui lớn, ngày hạnh thuật, sẽ xây một cái đảo nổi rộng
phúc của 2 Cụ. Chắc ai cũng muốn 10 cây số vuông, ở gần xứ Jamaica
phát biểu, cháu sợ mất phần nói nên và Haiti. Trên đảo sẽ trồng rất nhiều
xin cho cháu nói liền bây giờ. Bữa cây phong và các vườn cây ăn trái,
nay cháu không cần Cụ B.95 yêu với những nhà nghỉ mát, quanh đảo
cầu, không cần vợ nhắc, cháu xin là những bãi tắm rộng mênh mang.
kể chuyện thời sự ngay. Tháng Tư Tất cả đều miễn phí cho công dân
Canada xuống đây tắm nắng…
này nhiều chuyện lắm.
Thứ nhất là chuyện 2 con cá.
Sáng sớm ngày mồng một vừa
qua, cô Tôn Nữ gọi điện thoại . Ở
Canada này, thường không ai gọi
điện thoại trước 8 giờ cả. Điện thoại
mà reng trước 8 giờ sáng là chắc có
việc khẩn cấp. Cô Tôn Nữ gọi lúc 7
giờ, giọng đầy hốt hoảng: Anh Chị
John ơi, CSVN tan rồi. Em vừa đọc
email trên mạng rằng tứ trụ Sang
Trọng Hùng Dũng tuyên bố giải thể
Đảng CSVN như Ông Gorbachev
ở Liên Xô ngày xưa. Anh Chị mở
máy ra coi ngay đi.

Bà cụ B.95 lên tiếng hỏi: Đó
là tin đảng CSVN đổ mà sao vừa
rồi anh bảo là tin mua cá? Anh
John cười ha ha một chập rồi nói:
Ở Canada có thói quen là ngày đầu
tháng Tư bạn có thể nói phịa ra
nhiều tin, càng phịa giỏi càng lừa
được nhiều người thì càng vui, và
việc bịp và đánh lừa này không ai
bắt lỗi cả. Dân Canada gọi việc này
là ‘ cá Tháng Tư, Poisson d’avril,
Tuần trước, có ông bạn già bên April Fool’.
Âu Châu đã viết thư sang chúc mừng
Đó là con cá của Cô Tôn Nữ.
lão nhập đạo Công Giáo . Ông ta Còn một con cá thứ hai của báo
cho biết là ông ta rất vui mừng vì chí. Cũng sáng sớm ngày mồng
lão đã đi cùng con đường với Cựu một tháng Tư , tờ nhật trình ‘24’ ở
Hoàng Bảo Đại, GS Vũ Quốc Thúc, Toronto đã đăng một tin lớn, kèm
GS Nguyên Sa Trần Bích Lan, Thi với một họa đồ chi tiết. Bài báo đưa
Sĩ Hà Thượng Nhân, Thi sĩ Nguyễn tin là chinh quyền Canada thấy dân
88

Chị Ba Biên Hòa thấy cô Tôn
Nữ mắc cở đỏ mặt, chị liền giơ
tay ngăn chồng không cho anh kể
chuyện cá tháng Tư nữa. Anh John
thấy dân làng cười vui đủ rồi anh
mới kể sang chuyện khác. Anh bảo:
Xin hết chuyện cá nha, sau đây là
chuyện thời sự có thiệt:
Một di dân gốc Việt
Nam định cư tại Montreal miền nói
tiếng Pháp ở Canada đã doạt giải
nhất về văn chương, giải mang tên
‘ Canada Reads 2015’. Giải này do
thông tấn xã CBC đề xuất, đã được
tổ chức trong 14 năm qua. Mục
đích là tuyển chọn những tác phẩm
có thể làm thay đổi nhãn quan và
vượt qua mọi định kiến để soi sáng
một vấn đề.
Người đoạt giải toàn quốc năm
nay là nhà văn Kim Thúy với tác
phẩm RU viết bằng Pháp văn.
RU là câu chuyện một em bé
rời Saigon khi mới 10 tuổi, theo
gia đình vượt biên, tỵ nạn ở Mã lai,
được Canada nhận và cho định cư
tại Montreal. Trong tác phẩm RU,
Kim Thúy viết về chính đời mình.
Ông Camaron Bailey, giám
đốc nghệ thuật Đại Hội Phim quốc
tế ở Toronto đã nhận định trên đài
CBC: Đây là một trong hàng triệu
Diễn Đàn Giáo Dân

câu chuyện về những người nhập
cư Canada. Một phụ nữ tỵ nạn gốc
Việt viết chuyện về đời mình, câu
chuyện thật đau lòng, nhưng đẹp,
được thể hiện với một bút pháp tài
tình. Tôi đọc RU bằng lý trí và rồi
trí tôi được nối với con tim. RU đã
mở rộng lòng nhân đạo và nhãn
quan của người Canada.
Nhà văn Kim Thúy năm nay 46
tuổi. Tác phẩm RU đã đoạt 2 giải
văn chương khác vào năm 2010 và
2012. Đã có ấn bản bằng Anh văn.
Thật là một niềm hãnh diện lớn
không chỉ riêng cho nhà văn Kim
Thúy mà cho cả cộng đồng người
Việt, trong đó có vợ tôi, và cả tôi
nữa, ha ha.
Tin thời sự tiếp theo là tin Rước
Đuốc cho Thế Vận PAN AM. Đây
là thế vận hội của Liên Mỹ Châu,
năm nay được tổ chức tại Toronto
vào tháng Bảy sắp tới. Còn hơn
hai tháng nữa mới bắt đầu, nhưng
cuộc rước đuốc cho lễ khai mạc đã
khởi sự. Khởi điểm là thành phố
Teotihuacan ở Mexico, sẽ di chuyển
qua 130 vùng, bó đuốc sẽ được
3.000 lực sĩ chuyền tay nhau, theo
hướng bắc tiến, qua các phương tiện
xe hơi, máy bay, xe lửa và tàu biển.
Thế vận hội Liên Mỹ Châu này có
41 quốc gia tham dự với 6.600 lực
sĩ thi tài trong 16 ngày.

nhà văn Mặc Giao đã viết một bài rất
hay, đăng trên DienDanCongLuan
ngày cuối tháng Ba vừa qua và trên
nhiều cơ quan ngôn luận khác. Tôi
thích bài này. Xin trích vài dòng
của Mặc Giao:
…Việc đầu tiên khối người
Việt chúng ta phải làm là đừng tấn
công nhau nặng hơn đánh cộng
sản, đừng rút giây chặt cầu để khi
cần nhau còn có thể nhìn mặt nhau
không ngượng. Bốn mươi năm rồi,
chúng ta không học được bài học
này sao? Miến Nam VN mất vào
tay CS cách đây 40 năm. Phe thắng
cuộc gọi ngày 30/4 là ngày chiến
thắng, ngày giải phóng Miền Nam.
Phe thua cuộc gọi đó là ngày quốc
hận, ngày mất nước, tháng Tư đen.
Ai muốn gọi gì thì gọi, muốn kỷ niệm
kiểu gì tùy ý và tùy theo lập trường
của mình. Chẳng ai áp đặt được ai.
Bốn mươi năm qua vẫn vậy.

tốt đẹp biết bao. Các bạn có nghe
thấy tiếng cười và vỗ tay của CSVN
không? Canada quá tốt với người
Việt tỵ nạn chúng ta chứ. Cách đây
20 năm, Canada cho chúng ta dựng
đài kỷ niệm thuyền nhân ở thủ đô
Ottawa, và 20 năm sau lại cho dựng
dài tưởng niệm các nạn nhân CS
cũng tới thủ đô Ottawa, và sắp ban
hành luật S-219 ghi nhớ ngày các
thuyền nhân tỵ nạn bỏ nước đến
đây tìm Tự Do. Chúng ta còn muốn
gì nữa?

Cộng sản VN đã phản ứng
mạnh mẽ chống dự luật này, từ
Nguyễn Tấn Dũng đến bộ Ngoại
Giao. Một số người Việt xưa nay
chống CS cũng lớn tiếng chống đối
dự luật, thậm chí còn mạ lỵ Thượng
Nghị Sĩ Ngô Thanh hải, kết tội ông
là Việt gian. Những người này làm
như vậy thì có khác gì về cùng phe
với CS để vô hiệu hóa một cơ hội
… Năm nay chuyện tranh cãi về hiếm có chưa từng xảy ra trong Thế
tên gọi ngày 30/4 trở nên sôi nổi. Lý Giới Tự Do. Nào có nước nào tốt
do xuất phát từ Canada do việc Ông với người Việt tỵ nạn chúng ta bằng
Nghị sĩ gốc Việt Ngô Thanh Hải đệ nước Canada không?
nạp Dự luật S-219 ‘ Hành Trình
Ông ODP gật gù hoan hô  kiến
Đến Tự Do ‘ ( Journey to Freedom chúng ta phải biết ơn nước Canada.
) tại Thượng Nghị Viện Canada. Ông nhiệt liệt tán dương bài ca của
Nội dung ghi nhớ ngày mất Saigon hai vợ chồng nhạc sĩ Vũ Tiết Hùng
mở đầu cho phong trào bỏ nước đi và Tôn Nữ Thùy Lan ở Ottawa. Bài
tìm tự do của hàng triệu người VN, ca rất hay, cả nhạc cả lời. Mấy dòng
trong đó có khoảng 300.000 người cuối bài làm ai cũng cảm động:
hiện sinh sống ở Canada. Dự luật
… Oh Canada! Oh Canada!
đã được Thượng Viện chấp thuận
Forty years ago I was lost and
ngày 8/12/2014 và đã chuyển sang
stateless,
Hạ Viện ngày 10/12/2014…Ngay
Then Canada adopted me,
khi dự luật được phổ biến, nhiều
let
me
stay, and gave me a new
cuộc tranh cãi đã xảy ra xoay
homeland
quanh cái tên và tác giả….

Thời sự tiếp theo là tin những
quả bom trong cộng đồng người
Việt ở hải ngoại liên hệ tới tên gọi
ngày đau thương 30 tháng Tư. Ngày
này nên mang tên gì ? Tôi thấy
nhiều tên lắm: Tháng Tư Đen, ngày
Quốc hận, Ngày tranh đấu cho Tự
Thank you Canada ! Merci
Do, Hành Trình tìm Tự Do…Chỉ
Việc tranh cãi đang đi vào gay
vì cái tên mà nhiều người chống cấn. Nhiều mũ VC đã được đem Canada !
nhau, chống một cách dữ tợn, chống ra… Cụ Chánh làng tôi lên tiếng:
Canada ơi ! Canada ơi! Bốn
mạnh hơn là chống VC.
Giá mà chúng ta biết tương kính, mươi năm xưa tôi là người mất nước
Về việc cãi nhau này tôi thấy bất đồng nhưng không bất hòa, thì và vô tổ quốc. Canda đã nhận tôi,
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cho tôi ở lại, và còn cho tôi một mái này giúp con kia cùng thoát hiểm.
ấm gia đình. Xin cám ơn Canada, Còn con cua Việt của tôi, không
con nào bò lên được cả, con nào mà
xin ghi ơn Canada !
mon men bò lên cao một tí là những
Ký giả Robert Bosteller của
con cua khác kéo nó xuống liền…
báo Ottawa Citizen đã viết bài giới
Làng tôi nghe xong thì ai cũng
thiệu bài hát và hết lời khen ngợi
gật gù rồi nói: Quả đúng vậy.
trên trang nhất.
Rất nhiều dân biểu Canada
đã ủng hộ dự luật S.219 mang tên
‘Hành Trình tìm Tự Do’. Đặc biệt
ông Peter Kent, cựu bộ trưởng, hiện
là dân biểu vùng Thornhill, Ontario
, đã ca ngợi dự luật này rất dài, phần
cuối bài phát biểu, ông kết luận:
… Dự luật tưởng niệm ‘ Hành
Trình tìm Tự Do’ mang 3 ý nghĩa
này:
nó đánh dấu sự kiện bi
thảm Saigon thất thủ 30/4/1975
nó vinh danh những
người Canada đã bảo trợ và đón
nhận những người tỵ nạn VN
nó tán dương những
đóng góp phi thường của những
người tỵ nạn VN cho đất nước gấm
hoa này của chúng ta.

đặt nhân viên lên hàng
đầu, mình tốt với nhân viên thì nhân
viên sẽ hết lòng với mình

đọc sách Học Làm
Người. Cuốn sách Đắc Nhân Tâm
nổi tiếng của Dale Carnegie là sách
Ông ODP thấy dân làng còn gối đầu giường của cha con chúng
muốn ông nói nữa nên ông kể tiếp. tôi. Đọc, suy ngẫm rồi thực hành.
Rằng ông cũng mới đọc được câu
Cả làng vỗ tay khen bài học quý
chuyện về sự thành công của một
của triệu phú Lâm Quốc Thanh trên
người Việt ở Hawaii, do nhật báo
đây .
Ngườii Việt ở Cali phổ biến nhân
Anh John lại giơ tay xin nói
dịp 30 tháng Tư. Đó là triệu phú
tin
thời
sự chót: Làng ta nhớ đi coi
Lâm Quốc Thanh chủ nhân hệ
thống bánh ngọt nổi tiếng La Tour xuất hát Exodus Saigon vào ngày 2
Bakehouse. Lò bánh của ông làm tháng Năm của của đạo diễn Hoàng
không kịp bán. Ông cung cấp bánh Hùng nha. Nghe nói qúa nửa tài tử
cho nhiều hãng máy bay quốc tế, là những thiên tài người Canada.
nhiều khách sạn nổi tiếng, nhiều hệ Canada hát về VN…
thống siêu thị. Sau 1975 ở VN ông
Chú Ba Biên Hòa nhân danh
làm nghề bán vé số. rồi nhờ vượt chủ bếp bữa tiệc mừng, đã hỏi Cụ
biên thành công, ông được tới Mỹ. Chánh: Trên đây là kinh nghiệm
Ông làm đủ nghề để sinh sống. của người ở xa. Thế còn cụ tiên chỉ
Nghề cuối cùng là làm cho Bánh ở ngay đây, nhân đại lễ hôm nay xin
Mì Ba Lẹ. Từ nghề này, ông tìm Cụ đôi điều với dân làng.
hiểu và học hỏi về làm bánh, rồi
Cụ Chánh giọng đầy cảm động:
từ đó ông tiến lên thành triệu phú.
Tôi
được sống tự do và ấm no như
Mỗi năm số doanh thu của ông hơn
20 triệu mỹ kim. Ký giả Thiên An thế này, luôn có bạn vàng vây quanh
thuộc báo Người Việt đã đến phỏng như thế này, luôn sống trong không
vấn và hỏi ông về những bí quyết khí đầy tiếng cười như thế này, tôi
đã giúp ông thành công như hiện thấy mình hạnh phúc vô cùng. Xin
nay, ‘Ông Thanh Ba Lẹ’ đã vui vẻ tạ ơn Thiên Chúa, xin tạ ơn đất
trả lời: Tôi thường khuyên con tôi nước gấm hoa thiên đàng này. ◙
những điều này:

Ông ODP giơ tay xin phát biểu:
chưa biết việc một số đồng hương
đang đánh nhau này sẽ đi tới đâu.
Gần đây tôi đọc được câu chuyện
tiếu lâm, nó diễn tả y boong việc
phe ta đánh phe mình hiện nay.
Chuyện kể 2 ông đi câu cua, họ
ngồi bên nhau. Một ông Mỹ một
ông Việt. Ông Mỹ câu được con
không cờ bạc hút sách
cua nào thỉ bỏ vào giỏ rồi đậy nắp
phải thành thật, thành
rất cẩn thận, trong khi đó ông Việt
thật
và
thành
thật
câu được con nào thì cũng bỏ vào
giỏ nhưng không hề đậy nắp. Ông
không kiêu ngạo và ức
Mỹ thấy lạ mới hỏi ông Việt về việc hiếp người nghèo
này. Ông Việt cười tỉnh bơ:
cố học lên cao, càng cao
- Con cua bạn câu được là cua càng tốt
Mỹ. Bạn phải đậy nắp giỏ vì các
lễ phép với mọi người.
con cua công kênh nhau bò lên, con
Ai khen con tôi thông minh thì tôi
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không thích bằng khen nó lễ phép

Tin vui: Tác giả Trà Lũ đã viết
xong ‘Chuyện Cười Trà Lũ Toàn
Tập’, gồm 4 cuốn 300, 400, 500,
600 chuyện cười, tổng cộng hơn
1.800 chuyện cười khác nhau. Đây
là món quà trang nhã và ý nghĩa để
tặng người thân. Giá bán 4 cuốn và
cước phí bưu điện là 95 Gia kim hay
Mỹ kim. Xin liên lạc trực tiếp với
tác giả petertralu@gmail.com.
Diễn Đàn Giáo Dân

NỖI LÒNG 30/4

của nữ nghệ sỹ Kim Chi

T

rước đây mỗi năm tới ngày
30/4 tôi rất vui nên hay tổ
chức gặp gỡ bạn bè. Nhiều lần tôi
bay vào SG cùng đồng đội về thăm
căn cứ cũ ở miền Đông, miền Tây
Nam bộ. Chúng tôi thắp hương cho
bè bạn đã hi sinh để bày tỏ lòng tri
ân với những người đã để lại tuổi
xuân ở chiến trường. Rồi chúng
tôi quây quần bên nhau cùng ôn
lại bao kỉ niệm buồn, vui những
năm chiến tranh ác liệt. Trong lòng
chúng tôi tràn ngập niềm vui và tự
hào vì nghĩ rằng mình đã dâng hiến
cả tuổi trẻ để góp phần giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước.
Những lần gặp gỡ truyền thống
như thế, chúng tôi thường ngồi bên
sông Sài Gòn hát bài “Mùa xuân
trên TP HCNM” của Nhạc sĩ Xuân
Hồng: ...”Ôi đẹp biết bao biết mấy
tự hào/Sài gòn ơi cả nước vẫy chào/
Cờ sao đang tung bay cao,qua hết
rồi những năm thương đau.../Mà
niềm vui như đến bất ngờ/Ngày đi
như trong đêm mơ tuổi lớn rồi mà
như ngây thơ”...
Ngày còn trẻ khi đang phục vụ
trong đoàn Văn công Giải Phóng ở
chiến trường, tôi rất tha thiết được
kết nạp vào đảng NHÂN DÂN
CÁCH MẠNG. Ngày kết nạp tôi
đã sung sướng đến trào nước mắt.
Tôi nghĩ là mình đang được đứng
trong đội ngũ những người tiên
phong nhất, tốt đẹp nhất, những
con người dám đem cả mạng sống
ra để giải phóng quê hương. Ngày
Số 162 Tháng 5-2015

hoàn toàn đổ vỡ. Nghĩ lại, nhận rõ
và xác thực hơn: Những năm bom
đạn ‘đi theo lý tưởng’ thì quả là “lớn
rồi mà như ngây thơ”. Tôi cũng như
biết bao đồng đội đã ‘ngây thơ’.

Đúng thế, dần dần tôi nhận ra
lời tuyên bố hùng hồn của đảng CS
ngày ấy nay như không hồn! Những
điều nói và làm khác biệt, làm
ấy tôi tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo
ngược với nói như thế, dân Nam bộ
tuyệt đối của đảng NHÂN DÂN
chúng tôi đã đúc rút: “Nói dzậy mà
CÁCH MẠNG. Rằng “Giải phóng
hổng phải dzậy”. Thực tế đời sống
miền Nam để chấm dứt chiến tranh.
chính trị-xã hội đã khác hoàn toàn
Sẽ xây dựng một Việt Nam ẤM
những điều tôi hằng tâm niệm, một
NO, TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH
sự giả dối mà họ không dễ tự nhận
PHÚC và GIÀU MẠNH”. Vì tin
biết, không dễ sám hối!
cho nên tôi luôn trong tâm thế sẵn
Trong cương lĩnh đảng CSVN
sàng hi sinh cho tương lai tốt đẹp
tuyên bố “người cày có ruộng”. Vì
của đất nước...
lẽ đó nên con em nông dân đi lính
Ngày 30/4/1975, chúng tôi vui
đông nhất khi đất nước có chiến
thực sự, vui đến phát khóc. Xuân
tranh. Ở nông thôn miền Bắc VN
Hồng viết đúng: “Vui sao, nước
đóng góp quá nhiều máu xương cho
mắt lại trào...”! Những văn nghệ
những cuộc chiến. Vậy mà cho đến
sĩ trên chiến trường thời ấy, cũng
hôm nay có rất nhiều gia đình vẫn
như tôi, ai cũng tin tưởng sau chiến
đói nghèo vì bị cướp đất cho những
tranh Việt Nam sẽ có một tương
dự án. Có còn xứ sở nào nhiều dân
lai tươi sang. Nhưng bây giờ, nếu
oan như ở VN không ? Hiến pháp
Xuân Hồng còn sống, chắc ông sẽ
VN không công nhận quyền tư
chọc tôi: “Buồn chi, nước mắt lại
hữu ruộng đất là cố tình để những
trào?”. Đúng, ngày xưa khóc trong
nhóm lợi ích tước đoạt ruộng đất
niềm vui chiến thắng, nay tôi lại
của nông dân. Câu chuyện chính
phải khóc ‘trong nỗi đâu thời cuộc’,
quyền Tiên Lãng Hải Phòng dùng
trong những nỗi buồn da diết!
cả lực lượng quân đội và công an
“Vui sao, nước mắt lại trào” - tấn công cưỡng chế đất của anh em
bây giờ tôi mới thấy đó là niềm vui nhà Đoàn Văn Vươn đã khiến dư
ngộ nhận. Hóa ra, niềm vui, niềm luận trong và ngoài nước phẫn nộ.
tin và những hy vọng cứ sáng lên Kết quả là luật pháp VN đã dùng
trong tôi suốt thời chiến trường luật rừng để bỏ tù người nông dân
khói lửa ấy là do “nghệ thuật tuyên can đảm dám dám chống lại cường
truyền”, và có lẽ chính người đi quyền. Rồi cái chết của Đặng Ngọc
tuyên truyền thời ấy nay cũng “tâm Viết ở Thái Bình càng khiến dư luận
tự vấn tâm” sự ‘ngộ nhận’.
xót xa. Rồi tiếp nữa Cấn Thị Thêu ở
Mấy năm qua, mỗi lần 30/4 tôi Dương Nội đang phải ở tù vì bảo vệ
mất hẳn trạng thái cảm giác hạnh đất… Khắp nơi dân oan khiếu kiện
phúc, tự hào như những năm trước bị mất đất, mất nhà. Đau xót lắm!
đây. Tôi buồn vì niềm tin trong tôi Căm hận lắm !
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Người nông dân mất ruộng
Ừ thì gọi là thống nhất non sông
buộc phải ra thành phố kiếm sống ở liền một giải. Nhưng lòng người thì
các khu công nghiệp. Các chủ nhà li tán hận thù vô biên. Nỗi đau mất
máy bốc lột họ đến tận xương tủy. miền Nam trong lòng những người
Trong số đó có nhiều người Việt ở nước ngoài đâu dễ bôi xóa
thuộc diện gia đình có công, đáng trong vài mươi năm. Đáng lẽ nhà
ra họ phải được nhà nước quan tâm nước VN phải tìm mọi cách hàn
chăm sóc. Mỗi khi tổng động viên, gắn vết thương vẫn còn đang rỉ máu
chính cha, anh, chồng , con họ đã ra đó thì tới giờ này vẫn khoét sâu thù
trận và có rất nhiều người đã không hận. Vẫn luận điệu “thế lực thù
trở về. Cho tới nay có rất nhiều gia địch”, “bọn ngụy quân, ngụy quyền
đình còn chưa lấy được hài cốt của MN”. Kêu gọi Việt Kiều về đầu tư
xây dựng đất nước thì đã xảy ra
con em mình.
bao vụ lừa lọc, cướp tiền của người
Đó là những chiến sĩ VN đã ta…
hi sinh trong chiến tranh biên giới
Báo chí của đảng cứ ra rả nhận
phía Bắc.Phần đất đó nay bị Trung
mình là “công bộc của dân”. Nhưng
Quốc lấn chiếm.
“công bộc” đất đai , nhà cửa nguy
Lãnh đạo VN sợ Trung Quốc nga, tráng lệ ở khắp nơi trong, ngoài
đến nỗi cho đục bỏ cả tên tuổi của nước. Tiền bạc họ gửi ra bạc tỉ
các chiến sĩ khắc trên bia đá ở biên dollas ở ngân hàng thế giới. “ Công
giới. Tàn nhẫn hơn là mỗi lần anh bộc” to ăn công trình, dự án to. “
em chúng tôi tố chức những cuộc công bộc” nhỏ ở nông thôn thì hiện
tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh nay bò, dê, gà chạy lạc vào chuồng
ở Gạc Ma, ở Hoàng Sa, ở biên giới nhà họ hàng đàn. Mà đó là những
đều bị đám côn đồ và dư luận viên vật nuôi hỗ trợ cho chương trình
quấy phá, chửi bới tục tỉu. Mọi xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.
người đều thừa biết nếu không có Họ dọa sẽ trả thù những người dám
đảng và công an đứng phía sau thì tố cáo. Cái bọn “ công bộc” giả hiệu
bố bảo bọn giặc ấy cũng không dám ấy chúng ăn từ dưới ăn lên, từ trên
láo xược như thế.
ăn xuống thì hỏi dân lành sao sống
Đã 40 năm “ giải phóng miền nổi? Con cháu các quan và các đại
Nam” nhưng với người miền Nam gia đều được đưa sang du học ở các
thì từ “ giải phóng” đầy mỉa mai. nước tư bản tự do, nhiều nhất là ở
Miền Nam trước đây được biệt Mỹ. Khi trở về nước họ đều nắm
danh là “ hòn ngọc viễn đông”. giữ những chức vụ quan trọng để
Nhưng “ giải phóng” vô thì họ mất tiếp tục đục khoét.
nhà cửa , tiền bạc. Rồi chồng con bị
Cái gọi là “xây dựng kinh tế
tù đầy…Mất tất cả nên hàng triệu định hướng XHCN” đã làm cho
người miền Nam buộc phải trở nhà nước thua lỗ hàng nghìn tỉ
thành thuyền nhân. Đã hàng ngàn đồng ở nhiều dự án như Vinasin,
người chết trôi, làm mồi cho cá Vinalines, Bauxite...Đường sá chỉ
mập. Những kẻ chiến thắng đã cư làm vài hôm đã sụt lún vì nhà thầu
xử với người thua cuộc tàn bạo một ăn bớt vật tư, làm ăn dối trá…Họ
cách tiểu nhân. Khi nhân ra được bán tất cả những gì có thể và giờ
sự tồi tệ này tôi thấy vô cùng đau đây bán tiếp cây xanh ở thủ đô. Họ
đớn.
san lấp cả sông Đồng Nai để xây
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nhà hàng, khách sạn đón đầu dự án
sân bay quốc tế Long Thành. Tham
nhũng đã trở thành quốc nạn vào
loại xếp hạng đứng đầu thế giới.
Nhà nước tiêu tốn quá nhiều tỉ đồng
cho những việc xây dựng các tượng
đài chỉ nhằm để phô trương. Thay
vì dùng tiền đó để xây những chiếc
cầu cho các tỉnh nghèo miền núi để
trẻ em đi học qua sông không phải
đu giây, không phải lội nước.
Về đường lối thì ĐCS và nhà
nước VN vẫn quyết tâm xây dựng
đất nước theo con đường CNXH
không tưởng. (Mặc dù tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng nói rằng “ có
thể trăm năm nữa XHCN cũng chưa
hoàn thiện”.
Chính vì cái đường lối
kì quái này mà hiện nay đất
nước vẫn đói nghèo lạc hậu.
Về quan hệ quốc tế thì VN ngày
càng phụ thuộc vào Trung Quốc
một cách thảm hại cả kinh tế lẫn
chính trị:
- Biển đảo, đất đai biên giới của
VN bị Trung Quốc ngang nhiên lấn
chiếm mà các lãnh đạo VN cam
tâm im lặng . Đáng lẽ ra VN phải
kiện Trung Quốc ra tòa án quốc
tế về việc TQ ngang nhiên đưa
con tàu HD 981 vào hải phận VN.
Không dám kiện đã là hèn. Hèn
hơn nữa là thẳng tay đàn áp những
ai lên tiếng phản đối. Đội ngũ công
an luôn sẵn sằng khủng bố, bắt bớ,
tù đầy những người chống Trung
Quốc. Đám dư luận viên hung
hãn như một lũ chó điên, chúng
tấn công, chửi bới những người đi
tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở
Hoàng Sa, Trường Sa.Chúng dán
cho những người dám đấu tranh cái
nhãn “phản động”.
- VN cho Trung Quốc thuê đến
Diễn Đàn Giáo Dân

340.000 ha đất rừng hạn 50 năm.
Đó là những vùng rừng núi có tính
chiến lược dọc các tỉnh biên giới
phía Bắc, là cửa ngõ từ Nghệ An
sang Lào.Trung quốc đưa bao thức
ăn tẩm độc vào để gây bệnh tật cho
dân VN. Họ bày trò mua đỉa, mua
dán để phá hoại môi trường VN. Rồi
họ hợp đồng mua rễ hồi, củ hũ dừa…
để phá hoại nền kinh tế tiểu nông
của ta. Vậy mà nhà nước lúc nào
cũng ra rả “ bạn 16 chữ vàng” và “
4 tốt”.Giờ luận điệu đó chỉ lừa được
trẻ con chứ sao lừa được nhân dân.

sưc dã man trong các trại giam.
Bao nhiêu vụ án oan sai đẩy
người vô tội vào cảnh tù đày…

Với tôi bây giờ 30/4 không phải
là giải phóng miền Nam. Miền Nam
trước đây là mơ ước của Thái Lan,
của Singapore. Vậy mà bây giờ VN
ta tụt sau họ hằng thế kỉ. Miền Nam
là vựa lúa xuất khẩu đi các nước.
Vậy mà sau 30/4 một thời gian thì
các nhà lãnh đạo đã khiến cho cả
nước phải ăn độn khoai, sắn, ngô.
Cảnh cấm chợ ngăn sông ngày ấy
đã dẫn tới cảnh thiếu từng con khô,
- Các blocger , các nhà báo chai nước mắm…
dám lên tiếng tố cáo tham nhũng và
Bây giờ mỗi lần 30/4, tâm
chống Trung Quốc lần lượt vào tù.
Hiện nay trong các trại giam còn rất trạng tôi rất đau đớn, vì niềm
tin vào đảng CSVN và chế độ
đông các tù nhân lương tâm.
XHCN hoàn toàn đổ vỡ. Nỗi đau
- Những đảng viên, những trí buồn không diễn tả được bằng lời.
thức chân chính lên tiếng đấu tranh Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt
thì họ gán cho cái tội “ bắt tay với vào ý chí của toàn dân VN cả trong
các thế lực thù địch để chống phá và ngoài nước sẽ không để mặc cho
nhà nước” và họ bị bôi nhọ đủ kiểu, những người lãnh đạo muốn làm gì
họ còn dọa sẽ xử lí.
cũng được. Những trí thức, đảng
- VN đã tham gia kí kết quốc tế viên cấp tiến, những sĩ quan quân
nhân quyền (QTNQ), có chân trong đội bên anh em trẻ trong các tổ chức
ban lãnh đạo QTNQ.
xã hội dân sự cùng sát cánh trong
Nhưng chính VN là nước vi đội ngũ xuống đường ngày càng
phạm quyền con người nhiều nhất. đông. Theo xu thế văn minh tiến bộ
Nhiều TNLT bị tra tấn đánh đập hết của loài người nhất định nhân dân

sẽ đòi được NHÂN QUYỀN, DÂN
CHỦ, phải có hai thứ đó thì mới
mong THOÁT TRUNG. Chỉ có
thoát Trung thì Việt Nam mới cất
cánh. Hiện nay các tỉnh phía Nam
công nhân các nhà máy đã xuống
đường hàng trăm ngàn người. Đó
là báo hiệu đã có nhiều người bước
qua nỗi sợ hãi. Tôi tin rồi sẽ tới lúc
mọi người sẽ nhận ra mình phải tự
cứu mình. Nhất định ngày đó sẽ tới.
Các vị quan chức cao cấp hãy tin đi
khi mà nhân dân đã nổi giận thì các
vị sẽ mất tất cả. Nhất định nhân dân
sẽ CHIẾN THẮNG.
Tôi mơ ước một ngày rất gần
nước Việt Nam sẽ đổi mới theo
cùng thời đại trên trái đất này với
một thể chế chính trị thực sự hợp
lòng dân, không còn ‘độc đảng
sinh ra đảng trị độc đoán, chuyên
quyền’, đi lên bằng chính sức mình
bằng ‘cơ chế thị trường’, một đất
nước thực sự có tự do, dân chủ,
nhân quyền. Khi đó, tôi ‘lại sẽ vui’
biết bao khi được đoàn tụ cùng tất
cả bà con, anh chị em ở hải ngoại
trở về trong niềm vui hòa hợp
dân tộc, cùng xây dựng một nước
Việt Nam giàu mạnh, văn minh. ◙
Hà Nội, tháng 4.2015

X

ô Xát Giữa Giáo Dân...
(tiếp theo trang 80)

thi công thi công đường điện 500
KV.
Tuy nhiên họ cũng lo ngại:
“Nếu cả hai bên đều nhất quyết làm
theo ý mình thì chắc chắn sẽ xảy ra
án mạng nên chúng tôi mong là sẽ
có cuộc đối thoại giữa người dân
và chính quyền nhằm tìm ra giải
pháp thích hợp.” ◙

 Ant - Chu Mạnh Sơn
Số 162 Tháng 5-2015
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Lời sám hối muộn màng
 Lê Quốc Trinh

H

ôm nay ngày 3 tháng 3
năm 2015, tôi quyết định
viết bài sám hối này để dứt khoát
với những sai lầm trong quá khứ và
nhân dịp chính thức xin lỗi tất cả
người dân miền Nam (từ vĩ tuyến
17 trở xuống) cùng với hàng triệu
người Việt Nam di tản trốn ngục
tù cộng sản, đã hy sinh hay đang
sinh sống khắp nơi trên thế giới.
Trước hết tôi xin tự giới thiệu.
Tôi tên là Lê Quốc Trinh, sinh năm
1948 cư ngụ tại Canada từ năm
1967, là kỹ sư cơ khí về hưu, gia
đình gốc Việt Nam, nuôi dưỡng con
cái theo truyền thống Việt Nam.
Cha mẹ tôi là người miền Bắc,
1945 di cư vào Nam. Tôi sinh ra
và lớn lên ở miền Nam Việt Nam,
tại Saigon thân yêu; tôi được hấp
thụ một nền giáo dục cao thượng,
nhân bản, nồng nàn yêu nước dưới
chính thể Việt Nam Cộng hòa; vì
thế, tôi không thể nào quên công ơn
của toàn thể nhân dân và chính phủ
miền Nam đã góp phần đào tạo tôi
thành một con người lương thiện,
biết tư duy và có tình cảm.

Lời xin lỗi
Trước hết tôi thành thật xin lỗi
cố tổng thống Ngô Đình Diệm vì
hành động theo đuôi phong trào
Phật giáo xuống đường chống đối
chính phủ trong lúc không hiểu rõ
nguồn cơn và sự thật của vấn đề.
Năm 1963 tôi còn là một thanh niên
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sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng
hòa đã hy sinh để bảo vệ tự do –
trong gần 21 năm, 1954-1975 – và
đời sống của người dân miền Nam
Việt Nam. Tôi rời Sài Gòn, du học
từ cuối năm 1967, nên không có
công lao gì trong công cuộc chiến
đấu đầy xương máu chống cộng sản
xâm lược từ phía Bắc. Có quá nhiều
tấm gương hy sinh quả cảm của sĩ
quan và binh sĩ quân lực Việt Nam
Cộng hòa mà tôi không biết đến, đó
là lỗi lầm và thiếu sót của tôi. Đến
nay nhờ thông tin quảng bá trên
mạng lưới Internet và qua thông tin
cặn kẽ từ nhiều trang báo mạng hải
ngoại mà tôi mới thực sự hiểu nỗi
thống khổ và hy sinh của các anh
chị, các bác trong hàng ngũ quân
cán chính Việt Nam Cộng hòa.

trẻ tuổi bồng bột; là một học sinh
trường trung học Võ Trường Toản,
sát cạnh dinh tổng thống nên tôi dễ
dàng bị lôi cuốn theo những đoàn
biểu tình một cách thiếu ý thức. Qua
đến Canada tôi tìm, hiểu được thêm
nhiều chi tiết lịch sử, được nghe các
nhân chứng kể lại về phong trào
Phật giáo, và tôi truy ra được nguồn
gốc của sự kiện. Tôi sẽ trình bày rõ
thêm về vấn đề sau này.
Nguyên nhân dẫn đến sự
Thứ hai, tôi thành thật xin lỗi thay đổi suy nghĩ
gần hai triệu người tị nạn miền
Thật tình mà nói, tôi đã hoạt
Nam Việt Nam đã vượt biển, vượt
động tích cực ở đủ mọi lĩnh vực
biên đi tìm tự do(1), vì những hành
trong một tổ chức thân cộng hơn
vi khi tôi sinh hoạt và đóng góp tích
17 năm ròng nhưng không hề bị tư
cực cho Hội Việt Kiều Yêu Nước
tưởng Mác Lê ảnh hưởng vì những
tại Canada (HVKYNTC), từ năm
yếu tố sau:
1973 đến năm 1990. Tôi đã vô tình
- Là người suy nghĩ độc lập,
tiếp tay cho một tổ chức ủng hộ và
phục vụ cho Đảng Cộng sản và Nhà bướng bỉnh, không a dua và không
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quỵ luỵ từ nhỏ;
và sau này là CHXHCN Việt Nam,
- Thích đọc sách, truyện, bị lôi
làm những việc góp phần xây dựng cuốn theo lối sống miền Nam ngày
cho một chế độ phi nhân bản, phản trước, chịu nhiều ảnh hưởng của
khoa học tại quê nhà. Tôi sẽ tiếp tục nền văn hoá miền Nam dân chủ tự
trình bày cặn kẽ những sự kiện xảy do.
ra ở trong tổ chức này này để tất cả
- Gần 40 năm hoạt động trong
bạn đọc có thể thấy rõ bộ mặt thật
ngành
công nghiệp khai khoáng và
của một nhóm người gọi là trí thức
thân Cộng trong thời gian Hội còn hoá dầu của Canada tôi đã học được
hoạt động (1969-1990) và cho đến nhiều điều hay về cách tổ chức, tư
duy, cách làm việc trung thực của
ngày nay.
hệ thống tư bản Bắc Mỹ. Điều này
Thứ ba, tôi thành thật xin lỗi đã giúp tôi đã gạn bỏ đi nhiều tàn
các bác, các anh chị, công chức dư rơi rớt trong lối học từ chương
chính phủ và toàn thể các chiến sĩ, của Việt Nam thời xưa cũng như
Diễn Đàn Giáo Dân
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tinh thần bảo thủ phương Đông;
kinh nghiệm làm việc đã giúp tôi
hiểu rõ xã hội tư bản hơn và tránh
được cạm bẫy dụ dỗ của ý thức hệ
cộng sản Mác Lê, và đã giúp cho
tôi có cái nhìn chính xác về những
con người trí thức thiên tả tháp ngà
trong Hội VKYNTC.
- Tôi cũng có được những tấm
gương yêu nước dưới thời thực
dân Pháp từ những bậc tiền bối
của gia đình. Ông ngoại tôi, cụ cử
Nguyễn Hữu Cầu, ông bác tôi, cụ
Từ Long Lê Đại, là hai trong số
những sáng lập viên Trường Đông
Kinh Nghĩa Thục, đã từng bị thực
dân Pháp bắt giam đầy ra đảo hơn
17 năm trời. Bác tôi, cư sĩ Phật học
nổi tiếng Thiều Chửu Nguyễn Hữu
Kha, người soạn ra bộ Hán Việt Tự
Điển lừng danh, cũng từng bị Việt
Minh đem ra đấu tố trong Cải Cách
Ruộng Đất 1954 khiến ông đã phải
trầm mình tự tử để minh oan. Tôi sẽ
có dịp nói nhiều đến những kỷ niệm
khó quên về mặt tâm linh với bác
Hai Kha Thiều Chửu cùng con cháu
hậu duệ đã giúp tôi lần dò tìm lại
truyền thống yêu nước của giòng
giõi nhà Nguyễn Đông Tác ở Hà Nội.

- Mẹ tôi là một hình ảnh tiêu
biểu của người phụ nữ Việt Nam,
tận tuỵ tần tảo hy sinh xây dựng
gia đình, nuôi nấng con cái. Nhà in
Hưng Long, ở Chợ Cũ Saigon, do
mẹ tôi thành lập từ 1960, đã từng
in ấn rất nhiều kinh sách nhà Phật.
Tôi là thầy cò, có trách nhiệm kiểm
tra văn tự, lỗi chính tả trước khi lên
khuôn. Do đó tôi có cơ duyên tiếp
xúc với triết lý nhà Phật sớm; sau
này, qua nhiều tác phẩm của bác
Thiều Chửu tôi lại có dịp tìm hiểu
nghiên cứu thâm sâu về đạo Phật.
Mạng lưới Internet cùng với nhiều
diễn đàn đã giúp tôi hiểu rõ phong
trào Phật giáo thời 1963, cùng với
kinh nghiệm sống trong xã hội tự do
dân chủ tư bản ở Bắc Mỹ đã khiến
tôi đã phải tự thay đổi tư duy để có
quan điểm đúng đắn về lĩnh vực tôn
giáo tâm linh;
- Tôi là người thích âm nhạc
từ nhỏ, tự học thổi sáo, chơi khẩu
cầm, đánh đàn mandoline, và tôi đã
đi vào thế giới tân nhạc Việt Nam
với cả trái tim nồng nhiệt. Tôi đã
từng mời nhiều em khiếm thị ở
trường Mù Saigon đến nhà giúp tôi
học thêm về lý thuyết và thực hành
âm nhạc. Tôi biết đến nhạc tiền
chiến rất sớm, thưởng thức nhiều
bản nhạc xa xưa ngay tại miền Nam
trong những năm 1960, những tác
phẩm mà chính quyền cộng sản
miền Bắc đã nghiêm cấm. Tôi sưu
tầm những bản hùng sử ca Việt Nam
từ thời kháng chiến chống thực dân
Pháp để hiểu rõ thêm bối cảnh lịch
sử và tâm tư của nhiều nhạc sĩ dân
gian nổi tiếng. Tôi sẽ trình bày cặn
kẽ thêm sau này.

- Là một trong những thành viên
tích cực hoạt động giúp HVKYNTC
vì tôi nghĩ rằng mình đang góp phần
giúp ích cho quê hương; với kinh
nghiệm của một kỹ sư cơ khí thích
thiết kế và sáng tạo, tôi là người
phụ trách chính về công cuộc cải
tạo xây dựng lại Hội quán, số 1450
đường Beaudry, Montreal, giúp cho
Hội đoàn này có cơ sở vật chất vững
mạnh để phát triển thịnh vượng từ
năm 1984 đến 1990. Và tôi cũng có
một số hiểu biết nhất định về nhiều Đối tượng của lời sám hối
vấn đề liên quan đến những công ty
Tôi biết trước những hậu quả
kinh doanh do một số nhân vật trong
ban lãnh đạo Hội đứng đầu. Tôi sẽ khó tránh khỏi khi viết bài đăng tải
trở lại vấn đề này ở những bài sau. rộng rãi trên các trang báo Mạng.
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Trước tiên là tình bạn hữu có thể
sẽ bị sứt mẻ trầm trọng với những
người tôi từng sát cách sinh hoạt
trong HVKYNTC; sau nữa là
những thay đổi có thể có trong quan
hệ gia đình từ Canada cho đến Việt
Nam. Tôi chấp nhận tất cả và xem
như đó là cái giá có thể phải trả;
tôi sẽ chấp nhận, chịu đựng mọi hệ
quả để lương tâm được thanh thản
không còn bị giầy vò.
Tuy nhiên, tôi xin phép có đôi
lời nhắn gởi đến với tất cả các anh
chị bạn bè quý mến trong Hội.
Thân gửi các anh chị em quý
mến trong Hội,
Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi phản
ứng của các anh chị em hơn hai
năm qua, từ khi tôi viết và đăng trên
Mạng bài “Sự thật nằm sau bức công
hàm Phạm Văn Đồng 1958”(2).
Tôi đã gửi riêng cho các anh chị
bài viết đó qua e-mail để giúp các
anh chị tìm hiểu rõ hơn nội dung
bức công hàm và bối cảnh lịch sử
xung quanh sự kiện rất quan trọng
này. Thế nhưng tôi đã hoài công và
vô cùng thất vọng, vì không được
một câu trả lời dù đồng ý hay phản
đối lập luận của tôi. Tôi xin phép
được nhắc lại bài viết đó để anh chị
đọc lại và cho cộng đồng người Việt
hải ngoại cùng xem và phê phán.
Hai năm trôi qua, những gì xảy
ra ở Biển Đông, xung quanh hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
đã đủ để chứng minh cho những lập
luận, phân tích và nhận định của
tôi. Trung Quốc càng ngày càng
hung hăng, xâm lấn ngang ngược.
Trong khi đó thì tập đoàn lãnh đạo
đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà
Nước CHXHCN Việt Nam lại càng
co vòi, lép vế, ngậm miệng nín khe.
Họ cùng ngồi yên, nhìn ngư dân Việt
Nam bị cướp phá uy hiếp. Tất cả
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đều chứng tỏ lãnh đạo Việt Nam chỉ
là một bè lũ bù nhìn, bán nước. Họ
đã lấy giang san lãnh thổ đem bán
– bằng văn tự – cho lũ láng giềng
hung tợn phương Bắc, để nhận được
viện trợ vũ khí đạn dược, nhiên liệu
thực phẩm, hầu thực hiện mưu đồ
chiếm nốt miền Nam trù phú phì
nhiêu. Trong khi đó, ngay sau khi
Trung Quốc đưa Tuyên bố về Lãnh
hải ngày 4 tháng 9, 1958 chính phủ
Việt Nam Cộng Hòa, bằng hành
động, đã khẳng định chủ quyền
lãnh thổ ở đảo Quang Hòa(3) và ở
quần đảo Hoàng Sa bằng trận hải
chiến năm 1974, cũng như những
công văn gởi đến Liên Hiệp Quốc
phản đối CHNDTH vi phạm trắng
trợn chủ quyền Việt Nam(4).
Các anh chị theo dõi sát tình
hình Biển Đông từ lúc dàn khoan
HD-981 lừng lững đi vào lãnh hải
Việt Nam và ngang nhiên cắm sào
thăm dò dầu khí của Việt Nam. Các
anh chị cũng đã xuống đường phản
đối theo đúng chỉ thị… rồi sau đó
mọi việc, một cách êm thắm, lại
đâu vào đó. Trung Quốc vẫn tiếp
tục ngang nhiên xâm phạm biển
đảo Việt Nam, và anh chị vẫn im
hơi lặng tiếng. Đó có phải là hành
động và tư cách của những con
Công văn của Đại sứ Nguyễn Hữu Chí gởi Chủ tịch HĐ Bảo an LHQ, Gonzalo
Facio, phản đối CHNDTH trắng trợn vi phạm chủ quyền Việt Nam ở quần đảo
người trí thức hải ngoại, những
Hoàng Sa, trang 1/5 (New York, 18/01/1974).
người đã từng hấp thụ một nền giáo
dục nhân bản, khai phóng của miền
Nam Việt Nam, những người từng nghĩa cộng sản ngấm quá sâu vào thống yêu nước chống xâm lược
vỗ ngực tự xưng là Việt Kiều Yêu não trạng người dân miền Bắc, toàn của dân tộc, các anh chị chưa thấy
Nước Tại Canada?
thể Bộ Chính trị đảng cộng sản và sao? Nếu quả thật văn kiện bí mật
Tôi rất mong các anh chị suy tập đoàn lãnh đạo Nhà Nước Cộng từ Hội Nghị Thành Đô năm 1990(5)
nghĩ lại, đặt quyền lợi đất nước và sản Việt Nam đã và đang bị thế lực có thật, vì Đảng và Nhà Nước Việt
con người Việt Nam lên trên tất cả từ phương Bắc uy hiếp, mua chuộc, Nam vẫn còn ngậm miệng nín khe
mọi quan hệ lợi nhuận riêng tư với ly gián. Bài học lịch sử về tình báo, trước sức ép dư luận trong nước
chế độ cộng sản đương quyền, để nội gián Trọng Thủy-Mỵ Châu vẫn [xem thêm Kiến Nghị của 61 vị nhân
cùng nhau lên tiếng sám hối vì an là tấm gương lớn cho hậu thế luận sĩ tướng tá QĐND Việt Nam năm
nguy của cơ đồ tổ quốc. Cơ hội để cổ suy kim. Giặc bên ngoài và bè 2014], thì chúng ta chỉ còn không
cứu nguy cho đất nước không còn lũ tay sai nội gián bên trong đã và tới 5 năm để lên tiếng phản kháng
nữa đâu! Hơn 60 năm qua, chủ đang gặm nhấm, bào mòn truyền và để nuôi hy vọng dân tộc Việt
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Nam sẽ thoát khỏi ách thống trị Đại
Hán. Các anh chị không cảm thấy
quan tâm, áy náy và trăn trở trước
vấn đề nghiêm trọng này hay sao?

Nguyện vọng tương lai
Nghĩ lại thời gian đã qua, tôi
thầm tiếc nuối cho một đời thanh
niên đã bị lừa dối, bị đánh cắp, và
cảm thấy rất ăn năn vì đã không trực
tiếp góp phần với cuộc đấu tranh đòi
lại công lý cho toàn thể nhân dân
miền Nam. Tôi cảm thấy xấu hổ khi
có lúc đã sử dụng ngôn ngữ tuyên
truyền của chủ nghĩa cộng sản một
cách vô ý thức. Nay là lúc cần phải
phân tích và tìm hiểu cặn kẽ, nhận
định rạch ròi xem ai mới chính là
những kẻ “phản động, phản quốc,
bù nhìn, tay sai ngoại bang”. Như
thế là một phần nhỏ góp vào việc
viết đúng sự thực lịch sử Việt Nam
cận đại, đặt quân cán chính và người
dân miền Nam Việt Nam cũng như
hàng triệu người tị nạn cộng sản
khắp nơi vào đúng vị trí trong lịch
sử nước nhà. Lời sám hối của chúng
ta có thể là những nhúm lửa nhỏ đốt
cháy những ngôn từ tuyên truyền
của tập đoàn cộng sản đang tiếp tục
lừa bịp nhân dân Việt Nam và cả
những thế hệ tiếp nối của chúng ta.
Tôi rất mong được đứng
nghiêm, chào lá cờ vàng ba sọc
đỏ của Việt Nam Cộng hòa và cất
cao tiếng, hát bài Tiếng Gọi Thanh
Niên (Quốc Ca Việt Nam Công
hòa) ngày trước. Tôi rất mong
được trở về quê hương như một
kỹ sư đã nghỉ hưu, đem 40 năm
kinh nghiệm ở xứ người góp phần
phục vụ đất nước trước khi chết.◙
Đường Hàm Nghi – Sài Gòn 1967,
ngày ấy tôi đi.
Montréal, Canada 4 tháng 3, 2015

(Văn Nghệ)
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(1) 1,642,179 người đã rời bỏ Việt
Nam (kể cả người gốc Hoa và người miền
núi) đi tị nạn khắp thế giới trong giai
đoạn 1975 – 1997. Canada đã nhận định
cư cho 163,415 người. Nguồn: Robinson,
W. Courtland, Terms of Refuge,United
Nations High Commissioner for Refugees,
London: Zed Books, 1998 p. 270, 276,
Appendix 2; Far Eastern Economic
Review, June 23, 1978, p. 20.
(2) Lê Quốc Trinh, Sự thật nằm sau
“Bức công hàm Phạm Văn Đồng 1958”,
Dân Làm báo, 30/04/2013.
(3) Năm 1957, hãng thông tấn Tân
Hoa (New China News Agency) của
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa tin
“quân đội miền Nam Việt Nam của Ngô
Đình Diệm” đã chiếm đóng các đảo Hữu
Nhật (Robert), đảo Hoàng Sa (Pattle),
đảo Quang Ánh (Money) thuộc quần đảo
Hoàng Sa. (Nguồn: South Vietnam Troops
Illegally Occupied Chinese Island, NCNA,
New China News Agency Peking, March
6, 1957 in SCPM, no. 1486 (March 11,
1957), p.22 trích dẫn lại trong Hungdah
Chiu & Choon‐Ho Park (1975): Legal
status of the Paracel and Spratly Islands,
Ocean Development & International Law,
3:1, 1-28).
Ngày 4 tháng 9, 1958 chính phủ
nước CHNDTH công bố Tuyên bố Lãnh
hải 12 hải lý kể cả các quần đảo Hoàng
Sa, Trường Sa cũng như Bãi Macclesfield
(quần đảo Trung Sa). Ngày 22 tháng Hai,
1959, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã trả
lời Trung Cộng bằng hành động, Hải quân

VNCH đã đến đảo Quang Hòa bắt 82 ngư
dân Trung Hoa (sau đó đã trả tự do) và một
tháng sau đó lại khẳng định chủ quyền của
Việt Nam một lần nữa, cũng tại đảo Quang
Hòa. (Nguồn:Statement of the Ministry
of Foreign Affairs on the Encroachment
upon Our Territorial Sovereignty and the
Capture of Our Fishermen by the South
Vietnamese Authorities, February 27,
1959, in Chung-hua jen-min kung-ho-kuo
tui-wai kuan-hsi wen-chien-chi, vol. 6,
1959, pp. 27-28; Further Statement by the
Ministry of Foreign Affairs of the People’s
Republic of China Protesting the Illegal
Acts of the South Vietnamese Authorities
on the Encroachment of Our Territorial
Sovereignty, Capture and Mistreatment of
Our Fishermen, April 5, 1959, ibid., pp.
37-38 trích dẫn lại trong Hungdah Chiu
& Choon‐Ho Park (1975): Legal status
of the Paracel and Spratly Islands, Ocean
Development & International Law, 3:1,
1-28).
(4) Thư của Đại sứ Nguyễn Hữu Chí
gởi ông Gonzlio Facio, Chủ tịch HĐ Bảo
an LHQ, Văn phòng Quan sát viên Thường
trực, Việt Nam Cộng hòa, tại Liên Hiệp
Quốc, Số 2142 UN/VN và 2143 UN/VN.
Thư của Đại sứ Nguyễn Hữu Chí gởi ông
Kurt Waldheim, Tổng thư ký LHQ, Văn
phòng Quan sát viên Thường trực, Việt
Nam Cộng hòa, tại Liên Hiệp Quốc, Số
2144 UN/VN.
(5) Nguyễn Trọng Vĩnh – Mặc Lâm
(RFA), Hậu quả sau hội nghị Thành Đô?
RFA, 2012-10-09

thăm giùm. Khi cô trở lại, ông hỏi
- Cháu bé ra sao? có khỏe mạnh
không?
- Thưa, cháu rất khỏe và giống
GIỐNG SẾP
ông như đúc
- Giống những điểm nào?
Ông sếp có vợ đẻ, nhưng ông
- Thưa, giống đầu không tóc,
bận việc không về thăm con mới miệng không răng, tròn ủng, thấp
sinh được. Ông nhờ cô thơ ký về tè và hét rất to.◙

Cöôøi Tí Cho Vui

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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Long An: Dân oan liều chết
ném bom xăng, tạt axit
chống trả CA cướp đất

T

rước khi xảy ra vụ cưỡng
chế, gia đình ông Nguyễn
Trung Can và bà Mai Thị Kim
Hương tuyên bố sẽ liều chết giữ đất.
12 dân oan đã bị bắt đi sau vụ
liều chết chống trả lực lượng lượng
cưỡng chế khiến ít nhất 20 viên CA
bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào
sáng ngày 14/4/2015, người dân đã
phải ném bom xăng, tạt axit, thậm
chí cho nổ cả bình hàn gió đá… để
phản đối hành vi cướp đất của nhà
cầm quyền CS tỉnh Long An.
Trung tá CA cầm đầu đoàn
cưỡng chế bị tạt axit
Sáng ngày 14/4/2015, nhà cầm
quyền CS đã huy động lực lượng
hùng hậu kéo đến cướp phá căn lều
tạm bợ của gia đình ông Nguyễn
Trung Can và bà Mai Thị Kim
Hương tại huyện Thạnh Hóa, Long
An.

người. Quá phẫn uất, ông Nguyễn quân cướp đất hung bạo.
Trung Can đã buộc phải nổi lửa
CA bắt 12 dân oan, trả thù
đối nhà, dùng bom xăng chống trả
tàn độc
lực lượng cướp đất.
Trưa cùng ngày, căn lều tạm
Chị Trần Ngọc Anh – thành
bợ của gia đình ông Nguyễn Trung
viên Phong Trào Liên Đới Dân Oan
Can và bà Mai Thị Kim Hương
Tranh Đấu cho biết: khi bị dồn đến
hoàn toàn cháy rụi.
đường cùng, ông Nguyễn Trung
Một cuộc trả thù tàn độc diễn
Cang đã hắt cả thau axit đậm đặc
ra ngay sau đó khi CA đã đánh đập
vào lực lượng CA.
dã man đối với nhiều người phản
Người cầm đầu lực lượng
đối vụ cướp đất, trong đó có chị
cưỡng chế là trung tá Nguyễn Văn
Phùng Thị Ly.
Thủy, trưởng công an xã Thạnh An
Ít nhất 12 dân oan tham gia
bị tạt axit trúng thẳng vào mặt gây
vào
vụ phản kháng đã bị CA bắt
thương tích nặng. Ông Nguyễn
Văn Thuỷ sau đó đã phải đưa về đi, gồm có:
bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
1. Nguyễn Trung Can

Được biết, hàng chục viên CA
Cuộc cưỡng chế nhanh chóng
khác cũng bị trúng axit và bom
bùng phát thành bạo lực khi lực
xăng khiến bỏng nặng, phải đưa đi
lượng CA phá cửa xông vào đàn
cấp cứu.
áp, ném gạch đá và bắt bớ nhiều
Trong
một nỗ lực
tuyệt vọng,
gia
đình
ông Nguyễn
Trung Cang
thậm
chí
còn cho nổ
bình hàn gió
đá, nhưng
cũng không
thể đẩy lùi
Hiện trường vụ việc lúc 8 giờ sáng, trước khi xảy ra vụ cưỡng chế được
đội
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cướp đất

2. Mai Thị Kim Hương
3. Nguyễn Mai Trung Tuấn (con
trai hai ông bà Can – Hương)
4. Nguyễn Trung Tài
5. Nguyễn Thị Nhâm
6. Phan Thị Mai Trinh
7. Phùng Thị Ly
8. Phùng Văn Tuân
9. Nguyễn Thị Thắng
10. Mai Văn Đạt
11. Mai Văn Tuân
12. Mai Quốc Hạ.

Tối ngày 14/4/2015, chị Trần
Ngọc Anh cho biết:
“Cha của bà Hương là ông
Mai Văn Tuân, một người trong số
(xem tiếp trang 113)
Diễn Đàn Giáo Dân

Dân Bình Thuận biểu tình
phản đối nhà máy điện

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận (Hình
RFA)

N

inh Thuận, Bình Thuận
và cả miền Trung nối liền
được xem là hiền hòa, chịu đựng
nhiều nhất so với cả nước, chính
vì điều kiện khó khăn, kếm cái ăn
chật vật, thời tiết thổ nhưỡng cũng
khắc nghiệt nên miền đất này cũng
là nơi có nhiều người tha phương
cầu thực, bôn tẩu xa xứ nhiều nhất.
Lực lượng lao động chính trong gia
đình đều đi làm ăn xa hoặc người
còn lại cũng gắng gượng mà chịu
đựng mọi khó khăn để nâng đỡ gia
đình. Cũng chính vì lẽ này mà hầu
hết các cuộc đình công, biểu tình
phản đối giới chủ hay phản đối nhà
cầm quyền đều ít xuất hiện ở các
tỉnh nghèo khổ này. Tuy nhiên, một
khi các tỉnh này đứng dậy phản đối
những bất công thì nghe có vẻ như
cuộc cách mạng lớn đang đến gần.

lại không cho xe chạy,
không đi qua đi lại, kẹt
xe nhiều cây số. Bởi vì
nhà máy nó thải nhiều
khói ra, bụi bẩn không
à, sống không được, ô
nhiễm lắm!”

Theo Vinh, nếu như
nói về sự bức xúc, có vẻ
như người dân các tỉnh
nghèo khổ thường mang nhiều ẩn
ức, bức xúc và thất vọng về chính
quyền địa phương nhiều hơn các
tỉnh không nghèo. Nhưng vì điều
kiện kinh tế khó khăn, suốt ngày
chỉ quần quật làm lụng, sự vất vả
đã chiếm rất nhiều thời gian trong
cuộc sống, khiến người ta không
còn thời giờ để suy nghĩ về những
chuyện khác như quyền con người
hoặc những chính sách phúc lợi xã
hội cần thiết.

Tuy nhiên, một khi người dân
các tỉnh này lên tiếng phản ứng
những chính sách bất công của nhà
nước thì câu chuyện đã đến hồi khó
cứu vãn. Cũng theo nhận định của
Vinh, hầu hết các cuộc cách mạng
lớn trong lịch sử đều hình thành
ở những tỉnh nghèo khổ của miền
Trung, các phong trào cách mạng
lớn trong lịch sử cũng vậy, từ Cần
Vương, Duy Tân cho đến những
phong trào cách tân văn chương
đều có những thủ lĩnh miền Trung
xuất hiện. Và đất nghèo như một
cái nôi tốt nhất của cách mạng.

Cuộc biểu tình, biểu thị sự bất
mãn của người dân xã Vĩnh Tân
nhằm phản đối nhà máy điện Vĩnh
Tân xả khói bụi, chất độc làm ảnh
hưởng môi sinh của người dân Tuy
Phong, BìnhThuận vào ngày 14
tháng 4 dù sao đi nữa cũng đóng
vai trò là cú châm ngòi nổ của
Chính vì không có thời gian,
những cuộc biểu tình khó có thể
không có lực lượng thanh niên
nói là không xãy ra trong thời gian
chủ chốt và không có điều kiện mà
tới ở Bình Thuận, Ninh Thuận và
suốt nhiều năm nay, mặc dù bị ép
các tỉnh miền Trung.
chế mọi bề nhưng người dân Ninh
Trước đây, người dân ở Ninh
Thuận, Bình Thuận và những tỉnh
miền Trung vẫn không có những Thuận cũng từng nhiều lần phản
phản ứng mạnh mẽ như nhiều tỉnh đối nhà cầm quyền địa phương
xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Con tàu biểu tình đang tăng khác.
nhưng qui mô và độ căng chưa
tốc
Người dân chặn đường lại
đến mức như cuộc phản đối hiện
Một bạn trẻ tên Vinh ở Vĩnh không cho xe chạy, không đi qua tại. Theo bạn Vinh, cuộc xuống
Tân, Ninh Thuận chia sẻ về vấn đi lại, kẹt xe nhiều cây số. Bởi vì đường của bà con Tuy Phong có
đề người dân đang ngày càng căm nhà máy nó thải nhiều khói ra, bụi thể lên đến con số vài ngàn người
phẫn và có xu hướng nổi dậy để bẩn không à, sống không được, ô và đoạn đường kẹt xe đã lên đến
chống lại bất công, giải tỏa những nhiễm lắm!
hàng chục cây số. Nhưng đây chỉ
vô lý: “Người dân chặn đường
Anh Vinh ở Vĩnh Tân
là con số xuống đường chặn xe,
Số 162 Tháng 5-2015
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Sài Gòn mà dễ công
khai những thông
tin mà trước đây họ
bưng bít. Mỗi khi
nhân dân biểu tình
hay phản đối gì thì
nhà cầm quyền cho
công an đóng vai
người dân, chen lẫn
vào dân rồi bày trò
quậy phá sau đó
Hàng ngàn xe ùn tắc trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tuy công an trấn áp dân.
Phong
Nó vừa làm vừa dàn
dựng để đài truyền
những người ở nhà chuẩn bị tinh hình nhà nước quay, để ai cũng
thần xuống đường có thể còn đông nghĩ là dân đánh công an. Bây giờ
hơn nhiều.
nó đang chơi trò an dân, ru ngủ
Sở dĩ bà con nhân dân ở Tuy dân nhưng cũng chưa biết sẽ tới
Phong phản đối mạnh mẽ như đâu…”.
vậy là vì môi trường ở đây đã quá
Mỗi khi nhân
ô nhiễm, ống khói cao 210m với dân biểu tình hay
đường kính 7m của nhà máy nhiệt phản đối gì thì nhà
điện Vĩnh Tân luôn tỏa ra một cầm quyền cho công
lượng khói hôi hám và nặng nề, an đóng vai người
bao phủ toàn bộ khu vực dân sinh dân, chen lẫn vào
trong huyện.
dân rồi bày trò quậy
Hơn nữa, bãi xỉ thải ra từ hai
tổ máy phát điện mỗi ngày từ hai
ngàn tấn đến bốn ngàn tấn cũng
làm cho môi sinh, nguồn nước ở
đây trở nên dơ dáy, độc hại. Công
nghệ nhiệt điện lỗi thời của Trung
Quốc sử dụng nhiên than cám 6A
– Hòn Gai Cẩm Phả với mức đầu
tư 23477 tỉ đồng. Với mức giá đầu
tư quá cao trích từ thuế của dân,
giao cho công ty Thượng Hải của
Trung Quốc xây dựng để rồi tạo ra
hàng loạt tai hại cho nhân dân như
vậy, chuyện người dân phản đối là
chuyện rất tự nhiên.

Chưa có chính sách nào cho
dân
Một người dân khác tên Thụy,
ở Vĩnh Tân, Tuy Phong chia sẻ:
“Ở đây không phải Hà Nội hay
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phá sau đó công an
trấn áp dân. Nó vừa
làm vừa dàn dựng
để đài truyền hình
nhà nước quay, để
ai cũng nghĩ là dân
đánh công an
Ông Thụy

sức “đem con bỏ chợ” của nhà cầm
quyền trong vấn đề nhà máy nhiệt
điện Vĩnh Tân đang tồn tại ở Tuy
Phong nói riêng và Bình Thuận nói
chung.
Và không dừng ở hai tổ máy
đang hoạt động, sắp tới đây sẽ có
thêm một hoặc hai tổ máy nữa sẽ
hoạt động để đạt được công suất đề
ra lúc trình dự án. Điều này cũng
đồng nghĩa với lượng khói bụi,
chất độc hại sẽ tăng gấp đôi hiện
tại. Trong khi đó, nhà nước chưa
hề có kế hoạch nào để đảm bảo an
toàn cho đời sống của người dân.
Hiện tại, với mức độ ô nhiễm
như đang thấy, chỉ còn một trong
hai lựa chọn, hoặc là di dời nhà

Bãi sỉ than không được xử lý, bốc bụi mỗi khi có gió. RFA

máy điện đi nơi khác cách xa khu
dân cư, không ảnh hưởng đến đời
sống người dân hoặc là di dời khu
dân cư với điều kiện tốt nhất cho
bà con nhân dân. Bởi trong chuyện
này, bà con nhân dân phải chịu hy
sinh quá nhiều khi rời bỏ mảnh
vườn, căn nhà thân yêu và ổn định
của mình để đến một nơi ở mới, lạ
lẫm.

Theo ông Thụy, sở dĩ người
dân xã Vĩnh Tân hiền lành, chịu
đựng lâu nay trở nên bức xúc là
vì nhà cầm quyền địa phương quá
đáng, họ không những đã tiếp tay
cho nhà máy điện này xây dựng
quá gần khu dân cư, để lọt công
nghệ Trung Quốc lạc hậu vào địa
phương thải ra khí độc, khói bụi và
Và cũng theo ông Thụy, đây là
xỉ than đậm đặc mà lại không có
một chính sách bảo vệ người dân vấn đề hết sức cấp bách, thể hiện
cho hợp lý. Một kiểu làm việc hết
(xem tiếp trang 113)
Diễn Đàn Giáo Dân

Xuống đường lớn nhất! Đông nhất!

Phản đối chế độ sau 40 năm!

B

iến Động Tháng Tư! “Khi
người dân tràn ngập xuống
đường, tín hiệu rõ ràng nhất là chế
độ ấy đã đến giờ sụp đổ!” Hơn 90
ngàn người biểu tình tại Sài Gòn qua
ngày thứ 7, giờ thì làn sóng công
nhân đình công bắt đầu lan khắp
các tỉnh phía Nam! (Tin tổng hợp)
*Phải làm sao cho công nhân
hiểu rằng tất cả những thứ mà chế
độ Cộng sản rêu rao, dạy dỗ cho bao
nhiêu thế hệ rằng Tư bản bóc lột
công nhân, địa chủ bóc lột nông dân
tận xương tủy...vv toàn là thứ bịp
bợm xảo trá, chính CSVN mới là thủ
phạm.
*Dưới chế độ Cộng sản hiện
nay chẳng có gì bóc lột khủng khiếp
công nhân nông dân bằng một chính
quyền, một đám đảng Cộng thối nát
tham nhũng thậm tệ cả.
*Tiền thu ngân sách do đám
đảng Cộng thu được chúng xà xẻo
Số 162 Tháng 5-2015

bằng đủ trò gọi là đầu
tư cho đến phát lương
cao ngất cho đám sĩ
quan Côn an quân
đội (cấp tá lương hưu
khoảng
15tr/tháng,
cấp tướng trên 20tr/
tháng) chỉ tồn tại để
đàn áp và đục khoét
của công. Ngoài ra
còn đi vay thêm nước
ngoài về bòn rút, bán
đất bán rừng bán biển
cho Tàu, cướp đoạt đất
đai dân đen bằng cách
đền bù chia lô phân nền để bán. Chưa
hết mỗi năm chúng móc túi người
dân một cách trắng trợn nhưng vô
hình dưới dạng một danh từ rất danh
chính ngôn thuận là “Lạm phát” mà
thực chất là độc quyền in tiền ra xài.
Đến những gái mãi dâm chúng cũng
đặt ra ngoài vòng luật pháp chỉ để
thuận tiện cho đám Côn an xã hội bắt
bớ đe dọa tống tiền gái mãi dâm.Tội
ác của Cộng sản chất cao như núi,
phải bắt chúng sớm đền tội cho dân
VN bớt lầm than

+ “lời hứa của Đảng Trưởng ĐCS”
+ “lời hứa của Chủ Tịch Nước CS”
& “lời hứa của Cuốc Hội CS” = toàn
những điều xảo trá, bịp bợm. Từ thời
Hồ đến nay vẫn thế. Dân vẫn đổ lệ
sầu!Muốn thoát kiếp ngựa trâu...
Không có cách nào khác là dẹp bỏ
ĐCSVN!
*Nữ 55t & năm 60t , lãnh tiền
BHXH ko mua nổi một ổ bánh mì
nữa, chúng ta đừng tin vào tụi nó, ko
còn một hột thóc mà ăn, công nhân
cứ biểu tình đòi hỏi quyền lợi cho
chính mình. Đảng nói: “mọi người
đều bình đẳng”. Vậy, tại sao không
áp dụng “điều 60 bộ luật bảo hiểm
xã hội”cho lãnh đạo, cho quân đội
và các lực lượng vũ trang ? Chúng
tôi yêu cầu được giải thích !!

*GIÓ XOAY CHIỀU HỎA THIÊU
ĐẶC CỎ
Tĩnh dậy đi hởi thất phu trí thức
Bốn mươi năm vẫn ngu ngủ nướng
sao
Hãy đứng lên đòi lại tấm kỳ đào
Không mãi mượn lá phướn màu
đẫm máu
Tứ thập niên thôi dối lừa con cháu
Khoác chiến bào tổ quốc đã từng
trao
Phủ quan tài cho những bậc anh hào
Ba giòng kẽ khởi đầu nam trung bắc
Dậy mà đi cùng xung phong đánh
giặc
Mặc Ba Đình nội gián lỡ tràn lan
*Cái vấn đề ở đây là đã có số Hà Nội thành thái thú lũ ngoại gian
đông trên 90 ngàn người dám đứng Đang cưỡi cổ đè đầu trên trăm họ
lên đình công chống lại chính sách
Làn sóng công nhân đình
bóc lột của ĐCSVN và chưa từng
xãy ra dưới chế độ độc tài công an công ngày 2/4/2015 lan khắp
trị. Một ngày nào đó sự tranh đấu các tỉnh phía Nam
tương tự như Công Đoàn Đoàn Kết
Sáng ngày 2/4/2015, một nửa số
độc lập Ba Lan sẽ trổi dậy mà đem công nhân công ty PouYuen, công
cái đám cướp, côn đồ ở Ba đình cho nhân công ty Q.M.I Industrial Việt
chúng chạy sang Tàu lánh nạn.
Nam, 3Q Vina... đã trở lại làm việc
*”Lời hứa của Thủ Tướng CS” sau khi có thông tin trên báo Người
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Lao Động cho rằng: “Chính phủ sẽ
kiến nghị với Quốc hội để xem xét
lại điều 60 của luật BHXH”. Tuy
nhiên công an TpHCM vẫn duy trì
một lực lượng đáng kể tại đây bao
gồm CSGT, công an, an ninh... và xe
đặc chủng để sẵn sàng đàn áp.

Các cuộc đình công phản đối
điều luật quái đản cho phép nhà
nước tự ý ‘giữ hộ’ tiền công nhân
đến năm 60 tuổi đã bước sang ngày
thứ 8 liên tiếp. Bất chấp thông báo
sẽ sửa luật bảo hiểm xã hội của thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, làn sóng
Trái lại với tình hình yên ắng đình công từ Sài Gòn tiếp tục lan tỏa
ở TpHCM, “bão” đã nổi lên ở Tiền đến các tỉnh lân cận như Long An,
Tiền Giang, Tây Ninh…
Giang, Tây Ninh,
Long An...

Theo
FB
Nguyễn
Thiện
Nhân cho biết:
* Tại Tây Ninh,
công ty POULI Việt
Nam (KCN Phước
Đồng, Gò Dầu, Tây
Ninh). đã đình công
để phản đối điều 60
của luật BHXH.
* Tại Long An,
các Công ty Shin
Sung Vina, Shilla
Bags, Vina MyLan (?) ... thuộc huyện
Đức Hòa công nhân đình công bỏ về
hết.
* Tại Tiền Giang:

Cả một KCN Tân Hương,
Tiền Giang đình công.
Hôm nay 2/4: Cả Khu Công
Nghiệp Tân Hương-Tỉnh Tiền Giang
đình công! Công nhân bỏ về hết,
vắng tanh, chỉ còn loe hoe vài nhân
viên văn phòng bị ép ở lại.
Các công ty lớn như Dụ Đức,
Simone, On Accessories, Freeview
Industrial, HANSAE VIETNAM,
Quảng Việt...công nhân đều bỏ về.

Bất chấp lời hứa của thủ
tướng, phong trào đình công
lan rộng sang ngày thứ 8 liên
tiếp
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hầu hết các công nhân đã quay trở
lại làm việc sau khi nghe loa thông
báo về lời hứa của thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng.
  Trước đó, hàng ngàn côn an đã
được huy động đến công ty Pou Yuen
để đàn áp, bắt bớ những công nhân
biểu tình ôn hòa hôm 1/4. Phóng
viên Lao Động Việt có mặt tại hiện
trường cho biết
một số công
nhân đã bị bắt
và đánh đập,
khiến
nhiều
người phẫn nộ
xông đến giải
vây.

Để đối phó
với các cuộc
đình công, bộ
LĐTBXH còn
ban hành công
điện khẩn ra
lệnh “xử lý cá
nhân lợi dụng
Ngày 2/4/2015, toàn bộ khu
tình hình kích động, lôi kéo người
công nghiệp Tân Hưng (Tiền Giang)
lao động ngừng việc, đình công”.
– nơi có gần 50 ngàn công nhân đã
Trong khi đó, ông Đặng Ngọc
đồng loạt bỏ ra về và không làm
việc. “Công nhân bỏ về hết, vắng Tùng – chủ tịch tổng Liên đoàn Lao
tanh, chỉ còn loe hoe vài nhân viên động Việt Nam không hề đứng về
văn phòng bị ép ở lại. Các công phía công nhận, mà thậm chí còn
ty lớn như Dụ Đức, Simone, On ngang ngược yêu cầu công nhân
accessories, Freeview, Hansae, “không để kẻ xấu lợi dụng, kích
Quảng Việt... công nhân đều bỏ về”, động, xúi dục làm ảnh hưởng đến
facebook Nguyễn Thiện Nhân cho doanh nghiệp và tình hình an ninh
biết. Cuộc đấu tranh phản đối luật trật tự tại địa phương’’.
bảo hiểm xã hội cũng đã bắt đầu diễn
Bộ máy CA với quân số khổng
ra tại Long An, Tây Ninh…, điều này lồ cũng đã được lệnh trực chiến tại
cho thấy những lời hứa hão của thủ những nơi có đông công nhân tập
tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhà cầm trung.
quyền CSVN đã không còn được ai
Hiện không rõ tình trạng của
tin tưởng.
những công nhân bị CA bắt bớ trong
Tại công ty Pou Yuen (Sài Gòn) những ngày đình công vừa qua. ◙
– nơi đã khởi phát phong trào đình
công từ hôm 26/3, truyền thông nhà
nước nói rằng vào sáng ngày 2/4,
Diễn Đàn Giáo Dân

Chính quyền huyện Đăk Tô

những ngày lễ lớn có khoảng 2000
– 3000 người tham dự, chật hết cả
trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn
nhà của tôi. Chúng tôi không biết
vì sao chính quyền lại cấm không
cho chúng tôi sử dụng ngôi nhà
nguyện đã có trên 9 năm. Nếu
nhà chú Yao Phu Vom thuộc thôn 3 không dự lễ ở đây thì bà con phải
xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô để tìm đi lên Đăk Môt, hay về Giáo xứ
hiểu. Ông Vom cho biết: “Ở thôn K’ Hring thì quá xa đối với bà con
3 đã có nhà nguyện từ trước năm (hơn 15km)”
1975, nhưng vì chiến tranh nhà
Chú Yao Phu Vom nói về suy
nguyện đã bị phá hủy. Sau 1975 nghĩ của mình khi biết chính quyền
bà con qui tụ nhau tại nhà chú Yao bắt tháo dỡ ngôi nhà nguyện nơi
Phu để đọc kinh cầu nguyện. Vào gia đình mình: Khi chúng tôi biết
thời điểm đó các cha không thể chính quyền cấm không cho sinh
vào được, vì vậy tôi cho bà con hoạt tôn giáo và phải tháo dỡ nhà
trong làng mượn nhà của tôi để nguyện của mình thì bà con rất
cầu nguyện. Đến năm 2006 vì bà căm phẫn và buồn. Riêng đối với
con quá đông mà nhà tôi thì nhỏ gia đình tôi thì chính quyền thôn,
và chật hẹp, nên tôi xin phép chính xã liên tục xuống nhà tôi gây áp
quyền cho tôi cơi nới bên hông nhà lực. Họ bắt tôi phải ký vào bản
để dành riêng làm nhà cầu nguyện cam kết gì đó. Lúc đầu tôi không
che nắng, che mưa cho bà con ký thì ngày nào họ cũng xuống nhà
nhưng họ không cho. Dù vậy, gia tôi ngồi từ sáng đến chiều yêu cầu
đình tôi vẫn quyết định làm và gia tôi phải ký, không ký thì họ không
đình tôi đã bán một số cây trắc để về. Tôi đi làm cũng không yên! Khi
làm nhà tạm. Khi làm, vì còn thiếu tôi đi làm ruộng họ cũng kêu về bắt
tiền nên tôi đã xin thêm cha Tổng ký. Tôi nói với họ: Tôi đi làm, các
thời đó là cha Liên. Ngài cho được ông cứ bắt tôi về thì lấy gì nuôi gia
07 triệu đồng để làm. Trong khi đình tôi. Tôi cương quyết không
làm thì chính quyền có kêu lên hỏi ký và họ cứ đến liên tục, ngày nào
và làm khó dễ chúng tôi. Nhưng cũng đến và tôi đi đâu họ cũng đi
rồi chúng tôi cũng dựng xong nhà theo, khoảng 10 ngày như vậy.
tạm. Chiều ngang ngôi nhà rộng Tôi chịu không nổi, bởi hết thôn
6m, dài 9m dành cho bà con cầu rồi đến xã, vì vậy tôi đã ký một cái
nguyện. Khi đó thỉnh thoảng Cha bản cam kết gì đó mà họ chỉ đọc
Liên cũng có về dâng lễ cho chúng cho tôi nghe. Họ không cho tôi giữ
tôi. Ngôi nhà đó còn cho tới nay.” lại cho mình một bản nào sau khi
Chú Yao Phu Vom nói tiếp: ký (họ nói nội dung bản cam kết
“Sau khi Cha Tổng Đại Diện Liên là cấm tụ tập sinh hoạt tôn giáo tại
mất thì Cha Bá Năng Lý thay thế. nhà tôi vì không có phép và cũng
Hàng tuần cha Lý về dâng lễ tại nhà không phải là nơi thờ tự)”

tiếp tục khủng bố giáo dân có nhà
dùng làm nơi thờ phượng

V

RNs (14.4.2015) – Kom
Tum – Ngày 30.01.2015,
chính quyền tỉnh Kon Tum, cụ
thể là UBND huyện Đăk Tô ra
bản kế hoạch số 03 về việc tuyên
truyền, vận động xử lý các công
trình sinh hoạt tôn giáo trái pháp
luật trên địa bàn huyện Đăk Tô.
Chúng tôi được biết, nếu phải
thực hiện theo kế hoạch trên
thì sẽ có tới 22 nhà nguyện của
bà con dân tộc thiểu số trong
vùng phải phá hủy hoặc tháo dỡ.
Dịp lễ Phục Sinh vừa qua,
chúng tôi có dịp thăm gặp một số
bà con trong vùng Đăk Tô. Khi
nhắc đến kế hoạch của huyện Đăk
Tô, bà con dân làng rất căm phẫn
về việc làm này của chính quyền.
Họ nói rằng, sinh hoạt tôn giáo
là quyền của người dân và không
làm hại đến ai. Đạo dạy họ phải
làm điều lành, mà không biết vì lý
do gì chính quyền cấm không cho
sinh hoạt tôn giáo và phá bỏ nhà
nguyện của họ.

Được biết hiện nay nhà cầm
quyền huyện Đăk Tô đang thực
hiện bước một trong bản kế hoạch
ba bước mà họ đưa ra. Đó là “vận
động các hộ gia đình cam kết
không sử dụng nhà vào mục đích
sinh hoạt tôn giáo”. Nhưng thực ra
họ đang gây áp lực, khủng bố tinh
thần những gia đình đó ký vào biên
bản cam kết có sẵn. Trong biên
nguyện của chúng tôi. Rồi khi cha
“Sau khi ký rồi, tôi có kể lại với
bản có nội dung: “cấm tụ tập đông
Lý mất thì cha Tiên cũng về dâng dân làng sự việc trên. Tôi rất buồn
người và sinh hoạt tôn giáo”.
lễ mỗi tuần cho đến nay. Ngày lễ và ân hận vì thấy mình đã phạm
Để rõ hơn, chúng tôi đã đến thường thì từ 300 – 500 người, lỗi với Chúa, với bà con dân làng
Số 162 Tháng 5-2015
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nhà sử dụng
cho việc thờ
phượng. Bước
ba: Những hộ
chấp nhận triệt
hạ nhà nguyện
thì phần cơi nới
hay nhà mới làm
thêm được tiến
hành làm giấy
tờ hợp thức hóa
nhà ở, những
hộ không chấp
nhận thì dứt
khoát không làm
thủ tục chuyển
đổi mục tiêu sử
dụng đất.

khủng bố, ép buộc người dân thực
hiện theo ý đồ của mình, như vậy
có đúng tư cách công chức và quan
chức hay không ?

Được biết Giáo phận Kontum
là Giáo phận được thành lập lâu
đời nhất ở vùng Tây Nguyên và
cũng là Giáo phận lớn thứ ba trong
tổng số 26 Giáo phận ở Việt Nam.
Địa giới giáo phận rộng 25.728
km², bao gồm hai tỉnh Gia Lai và
Kontum. Dân cư cũng như các tín
hữu chủ yếu là người các sắc tộc
như dân tộc Xơđăng, Bahnar, Giẻ,
Chú Yao Phu Vom đứng trong ngôi tạm bợ làm nơi cho bà con
Triêng, Jarai,Rơ Ngao… Niềm tin
cầu nguyện, tham dựt hánh lễ mà chính quyền bắt tháo dỡ.
Công giáo đã được người thuộc
các sắc tộc thiểu số ở vùng đất này
và kể cả với vợ con tôi. Tôi cũng
đón nhận từ giữa thế kỷ 19. Hiện
đã xin lỗi Chúa, xin lỗi vợ con.
Theo luật pháp hiện hành, nhà nay, giáo phận có khoảng 300.000
Tôi cũng xin bà con dân làng hiểu ở thuộc về sở hữu cá nhân, nên gia giáo dân.
và thông cảm cho tôi, sau này tôi chủ có quyền làm tất cả những gì
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin
không bao giờ ký gì nữa hết. Tại pháp luật không cấm. Cho đến nay
đến quí vị về 22 nhà nguyện trên
sao chính quyền lại cấm sinh hoạt chưa có một văn bản có hiệu lực
trong thời gian tới. ◙
tôn giáo vì mỗi người có quyền tự pháp luật nào cấm công dân không
do tín ngưỡng mà. Nhà nước bảo được sinh hoạt tôn giáo trong nhà
 Bài và ảnh: Giêra VRNs
là tự do tôn giáo mà lại cấm không mình cả. Ngược lại Khoản 01
cho sinh hoạt tôn giáo là như thế Điều 9 Pháp lệnh Tín
nào? Và uy hiếp tinh thần tôi, để ngưỡng – Tôn giáo qui
tôi chịu không nổi áp lực mà phải định: “Người có tín
ký vào biên bản để giờ đây bà con ngưỡng, tín đồ được tự
dân làng đang hiểu lầm tôi. Giờ do bày tỏ đức tin, thực
đây tôi biết phải làm sao để tạo lại hành các nghi thức
niền tin với bà con dân làng?”
thờ cúng, cầu nguyện
Xin nhắc lại kế hoạch được và tham gia các hình
triển khai làm ba bước của UBND thức sinh hoạt, phục
huyện Đăk Tô. Bước một: Trực vụ lễ hội, lễ nghi tôn
tiếp vận động yêu cầu các hộ gia giáo và học tập giáo lý
đình cam kết không sử dụng nhà tôn giáo mà mình tin
vào mục đích sinh hoạt tôn giáo. theo”
Bước hai: Theo dõi, nếu tiếp tục sử
Với những việc
dụng nhà cho sinh hoạt tôn giáo thì làm trên thì nhà cầm
sẽ bị lập biên bản, phạt hành chánh quyền huyện Đăk Tô
và buộc tháo dỡ hoặc đập phần đang dùng công quyền

Theo kế hoạch chính quyền đưa ra, sẽ có 22 ngôi nhà
nguyện tạm như thế này bị tháo dỡ trên địa bàn huyện
Đăk Tô.

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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Diễn Đàn Giáo Dân

New York năm 2015 :
Mùa Xuân đến chậm, mà tình
người vẫn nồng ấm
 Bài ghi nhanh của

C

uối tháng Ba năm 2015
này, tôi lại đến New
York để vừa tham dự Đại Hội
Thường Niên của tổ chức Ân Xá
Quốc Tế và vừa đi thăm viếng
bạn bè thân thiết từng gắn bó
với mình từ bao nhiêu năm qua.
Miền Đông nước Mỹ năm nay
trời khá lạnh và đến giờ này dù đã
qua ngày Xuân Phân 21/3, New
York vẫn còn có tuyết đổ phủ trắng
khắp nơi. Chiều ngày Chủ nhật
29/3, tôi ra công viên Inwood Hill
Park ở phía Bắc Manhattan, thì vẫn
còn thấy tuyết đóng chặt ngay trên
một số lối đi – nên tôi không dám
mạo hiểm bước tới vì sợ bị trượt
chân té ngã rất nguy hiểm. Nhiệt
độ ban ngày vào buổi chiều dù có
nắng, thì vẫn ở mức 35 – 40 độ F,
tức là vào khỏang 3 – 5 độ C. Cây
cối trơ trụi khẳng khiu, tòan cùng
một màu đen xám ngắt – thật khác
hẳn với cảnh sắc ở California với
nắng ấm chan hòa và hoa lá nở rộ
tưng bừng khắp chốn.
Thế mà trong hơn một tuần lễ
qua, tôi đã được sống an vui ấm
cúng trong tình thương mến của
những bạn bè thân thiết – mà đã
từng sát cánh với nhau trong công
cuộc tranh đấu cho nhân phẩm
và quyền con người. Tôi xin lần
lượt ghi lại chi tiết về những cuộc
hôi họp gặp gỡ trao đổi đó trong
những ngày qua giữa lòng thành
phố được nhiều người gọi là kinh
Số 162 Tháng 5-2015

Đoàn Thanh Liêm

đô tài chánh thương mại của cả thế
giới.
I – Đại Hội Thường Niên năm
2015 của Ân Xá Quốc Tế Phân Bộ
Hoa Kỳ tại Brooklyn New York 20
-22 March.
(Annual General Meeting 2015
– Amnesty International USA, viết
tắt là AGM/AIUSA)
Đây là AGM lần thứ 50 của
AIUSA. Riêng đối với tôi, thì tôi
đã liên tục tham gia các AGM
trong 6 lần, bắt đầu từ AGM 2010
ở New Orleans, tiếp theo là ở San
Francisco, Denver, Washington
DC, Chicago và đến năm nay ở
New York. Với số tham dự viên
vào khỏang 800 người đến từ khắp
nước Mỹ, Canada và khách mời từ
nhiều quốc gia khác, AGM 2015
sinh họat thật sôi nổi sinh động,
tất cả đều được diễn ra trong nhiều
phòng họp lớn nhỏ của khách sạn
Marriott sát với chân của cây cầu
lịch sử Brooklyn Bridge.

thường thường các diễn giả trình
bày ngắn gọn để dành nhiều thời
gian cho cử tọa nêu câu hỏi khiến
cho sự trao đổi thảo luận diễn ra
trong bàu không khí linh động hào
hứng hơn.
Ngòai hai chức sắc hàng đầu
là Ann Burroughs người gốc Nam
Phi hiện là Chủ Tịch Hội Đồng
Quản Trị (Board Chair) và Steve
Hawkins người Mỹ gốc Phi châu là
Giám Đốc Điều Hành (Executive
Director) của AIUSA, thì phải kể
đến mấy nhân vật nổi tiếng thế giới
hiện nay như Mabel Abu, Giám đốc
Amnesty Hongkong, Kayla Reed
từ Saint Louis Missouri, họat động
thật sôi nổi sau vụ Mike Brown
bị cảnh sát bắn hạ tại Ferguson
hồi tháng 8/2014, rồi đến Linda
Sarsour người phụ nữ Hồi giáo Mỹ
gốc Palestine, hiện là Giám đốc
Điều hành Hiệp hội Mỹ Ả rập tại
New York v.v…Đề tài “Bạo hành
của Cảnh sát Mỹ” vẫn còn lôi cuốn
sự dấn thân nhập cuộc của nhiều
giới trẻ vào công cuộc tranh đấu
nhân quyền tại khắp nơi trên đất
Mỹ cũng như tại các nước như
Mexico, Brazil, Trung Đông v.v…

Một điểm đáng chú y nhất là
số người trẻ cỡ tuổi hai mươi tham
dự rất đông, có thể lên tới 30% trên
tổng số cử tọa. Tất cả đều tham
gia phát biểu hăng say với phong
cách trang nhã chín chắn nghiêm
Chủ đề của AGM 2015 là : túc. Điều này gây cho tôi thêm tin
“From Moment To Movement” tưởng về sự lớn mạnh của phong
(Từ Khỏanh Khắc Lịch Sử Tới trào nhân quyền trên đất Mỹ.
Phong Trào). Ngòai 5 phiên họp
1 – Những cuộc gặp gỡ trao
khóang đại, thì có đến trên 40 cuộc
hội thảo nhóm theo các đề tài riêng đổi thân tình trong suốt 3 ngày Đại
biệt, mỗi nhóm từ 50 đến trên 100 Hội.
người. Có đến trên 50 diễn giả
Trong AGM này, tôi đã gặp lại
là những người họat động nhân nhiều người bạn đã quen biết trong
quyền khắp thế giới, các vị dân những kỳ họp trước đây. Điển hình
cử, nhà báo, luật sư, giáo sư v.v…, như chị Caroll Pearson từ tiểu bang
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New Mexico, chị là người họat
động rất năng nổ nhiệt tình với
Amnesty từ bao nhiêu năm nay.
Lần mới nhất, tôi gặp chị tại Đại hội
cấp Miền Tây (Western Regional
Conference) vào tháng 11/2014
tại thành phố Albuquerque. Người
khác nữa là Jonathan giáo sư môn
Pháp văn từ thành phố Birmingham
Alabama, chúng tôi thật vui vẻ nói
tiếng Pháp với nhau v.v…
Nhưng tôi cũng gặp gỡ quen
biết thêm được với rất nhiều bạn
mới nữa. Xin kể ra vài trường hợp
như sau : Gia đình 3 cha con
Rodriguez từ thành phố Fairfax,
Virginia là dân Mỹ gốc từ Puero
Rico. Con trai Lucas sinh năm
1994 mà lại vào cùng ngày sinh hật
với tôi, như thế là cháu thua tôi đến
đúng 60 tuổi. Tôi phải bảo Lucas
: “Cháu phải gọi tôi là Grandpa,
đúng không?” Cả ba cha con đều
cười thật vui vẻ. Nhân ngồi chung
trong một bàn tròn, nên tôi mở
laptop cho ba cha con đọc một số
bài viết của tôi; tất cả đều thích thú
được biết rõ ràng hơn về họat động
của tôi ở Việt nam, kể cả chuyện
bị giam giữ trong tù của tôi nữa.
Còn Jack Warner 23 tuổi là một
sinh viên bậc cao học quê tại New
Jersey, tôi cho Jack coi bài thơ tôi
làm trong tù nhan đề là “A Message
to Youth” và giải thích cho cháu
biết là tôi được gợi hứng từ hai câu
của nhà tư tưởng Bertrand Russell
là : “Right Thinking” và “Nice
Feeling”. Jack gật gù và nhẩm đọc
lại hai câu này, rồi nói : “Cháu hết
lòng cảm ơn bác đã chỉ dẫn cho
cháu cái tư tưởng tốt đẹp đó của
Bertrand Russell v.v…”

Việt nam gây được sự chú y hơn
so với mọi năm. Đó là nhờ có
sáng kiến của cô Hương một sinh
viên đang theo học bậc Tiến sĩ tại
Đại học Indiana. Cô Hương thực
hiện được hai tấm ảnh của hai tù
nhân lương tâm là Tạ Phong Tần
và Trần Hùynh Duy Thức với lời
kêu gọi chính quyền Hà nội phải
trả tự do cho họ. Mặt sau mỗi tấm
ảnh có phần để trống dành cho
người kí vào bức thư gửi cho các
ông Trương Tấn Sang, Nguyễn
Tấn Dũng với lời yêu cầu phải thả
người tù này. Đây là một sáng kiến
rất đáng khen ngợi, vì gây được sự
tham gia hưởng ứng cuộc tranh đấu
nhân quyền ở Việt nam hiện nay.

Và riêng bản thân mình, thì tôi
cũng có dịp phát biểu trong một
cuộc hội thảo vào buổi sáng Thứ
Bảy 21/3 dành cho “các tù nhân
lương tâm chia sẻ câu chuyện của
mình”. Tôi nói : “ Năm nay tôi đã
80 tuổi, là người cao tuổi nhất trong
Đại Hội ở đây. Tôi là một luật sư bị
bắt giam ở Việt nam từ năm 1990
và nhờ được Amnesty vận động
can thiệp tích cực, nên tôi được
trả tự do vào năm 1996 và hiện
định cư tại California. Từ nhiều
năm nay tôi tham gia sinh họat
với Nhóm 178 Irvine California
của Amnesty, cũng như tham dự
liên tục 6 AGM kể từ năm 2010
đến nay. Tôi rất vui mừng vì thấy
rất đông các bạn trẻ tham gia với
Amnesty. Các bạn đó đang chuẩn
bị thay thế cho thế hệ những người
lớn tuổi như tôi ở đây- thật là điều
làm cho tôi thêm phấn khởi nô
nức và tin tưởng nơi tương lai tươi
sáng của phong trào nhân quyền
2 – Chuyện Việt nam được chú trên khắp thế giới vậy…” Cử tọa
vỗ tay hoan hô nồng nhiệt và có
y  trong Đại Hội.
vài em đến nói với tôi : “You are
Tại AGM 2015 lần này, chuyện truly an inspiration for us. Thank
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you very much”.
Lại nữa, trong bữa tiệc do
AIUSA khỏan đãi vào buổi trưa
Thứ Bảy 21/3, trước số thực
khách đông đến 700 người, một
vị đại diện Amnesty còn mời riêng
tôi lên khán đài và trao tặng cho tôi
một Certificate of Appreciation ghi
nhận tôi là một Anh Hùng Nhân
Quyền (A Human Rights Hero)
nữa. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay
tán thưởng đã vang dội khắp hội
trường
Và lúc tôi trở về lại chỗ ngồi
của mình, thì có nhiều người đến
bắt tay và nói lời chúc mừng với
tôi. Quả thật, đây là một vinh dự
bất ngờ đối với tôi. Sau ít phút giao
động, tôi lấy lại được sự bình tĩnh
và thật tâm phấn khởi vui mừng
coi đây cũng là một cơ hội thêm
nữa để làm sáng tỏ chính nghĩa của
phong trào tranh đấu nhân quyền
của Việt nam đối với cộng đồng
thế giới vậy.
II – Những cuộc thăm viếng
bạn hữu tại New York.
Mỗi lần đến New York, tôi đều
tìm đến thăm những người bạn tâm
đắc của mình, cụ thể như chị Dinah
Pokempner thuộc tổ chức Human
Rights Watch, anh Doug Hostetter
Giám đốc Văn phòng Liên lạc
với Liên Hiệp Quốc của tổ chức
Mennonite Central Committee
và đặc biệt là đến ở nhà với anh
Dick Hughes người bạn thân thiết
đã trên 45 năm. Và vì đã có nhiều
lần viết về các người bạn này trước
đây rồi, nên lần này tôi sẽ chỉ ghi
lại thật ngắn gọn những câu chuyện
trao đổi với các bạn ấy mà thôi.
A - Riêng lần này, tôi lại đến
thăm anh Zeke Johnson tại văn
phòng của AIUSA đặt trong một
Diễn Đàn Giáo Dân
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building ở gần nhà ga thời danh
của New York gọi là Penn Station
tại khu trung tâm của Manhattan
nữa.
Zeke là một nhân viên cao
cấp của AIUSA, anh là Giám đốc
Chương trình gọi là Indiduals
At Risk của Amnesty. Ở vào tuổi
trên 55, Zeke có kinh nghiệm
vững vàng trong giới lãnh đạo của
AIUSA. Văn phòng đặt trên lầu 16
với chừng trên 40 nhân viên – mà
nhiều người bạn trẻ đã ở trong Ban
Tổ chức AGM 2015 tôi đã gặp bữa
trước ở Brooklyn.
Tôi nói với Zeke và các bạn trẻ
này rằng : “ Tại AGM, tôi đã không
có nhiều thời gian để phát biểu chi
tiết về những kỷ niệm thật đẹp của
mình với Amnesty. Cụ thể như
vào năm 1996, khi tôi từ nhà tù ở
Việt nam để qua định cư ở Mỹ, thì
Amnesty International ở London
có gửi cho tôi một chi phiếu 1,000
US$; họ nói là để góp phần chi phí
chữa bệnh cho tôi sau những năm
tù đày bệnh họan. Tôi thật hết sức
cảm kích về sự ân cần này. Đó là lí
do thêm nữa để thúc đảy tôi tham
gia họat động với AIUSA từ nhiều
năm qua v.v…” Một người bạn
nói, đó là AI ở London, chứ nếu
mà là Amnesty USA, thì có thể số
tiền gửi tặng cho ông Liêm sẽ lớn
hơn rất nhiều. Tất cả chúng tôi đều
phá lên cười thật hồn nhiên vui vẻ.
Tại phòng làm việc của Zeke, theo
lời yêu cầu của anh, tôi đã lấy USB
cài vào máy computer để chuyển
cho anh một số bài viết gần đây
của tôi.

lầu 10, nên tôi phải dùng thang máy
mới lên tới được. Doug rất mừng
được tin tôi được Amnesty vinh
danh là một Human Rights Hero,
nên tôi đã tặng cho anh bản phóng
ảnh của Chứng chỉ này. Doug còn
gửi cho tôi bài báo anh mới viết
sau chuyến trở lại thăm Việt nam
vào năm 2013 nhân kỷ niệm 40
năm ngày kí kết Hiệp Định Paris
năm 1973. Bài báo khá dài với
nhiều chi tiết lí thú và hình ảnh
được đăng trong tạp chí Fellowship
số Mùa Xuân năm 2014 của Tổ
chức Fellowship of Reconciliation
(FOR) ở Mỹ. Theo lời yêu cầu của
Doug, tôi đã gửi một số bài tôi viết
gần đây cho anh và cho cô Kati là
thư kí của văn phòng nữa.
Cũng trong building chung
với văn phòng của Doug, còn có
hàng mấy chục văn phòng liên lạc
bên cạnh Liên Hiệp Quốc của các
tổ chức tôn giáo khác, điển hình
như Quaker, Methodist, World
Council of Churches, Caritas
Internationalis, Maryknoll v.v…
C – Đến ngụ tại căn phòng
của Dick Hughes tại phía bắc
Manhattan.

lo lắng cho anh Joe bị bệnh ung
thư giai đọan cuối ở thành phố
Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania.
Còn cháu Tara, thì đã có gia đình
và ở riêng trong một trang trại ở
cách New York trên 2 giờ lái xe.
Trong mấy ngày sinh sống với
Dick, tôi đã tha hồ chuyện trò tâm
sự với anh về đủ mọi thứ chuyện
xưa nay. Dick gợi nhớ lại những
người từng họat động chung trong
Chương trình Giúp Trẻ Bụi Đời ở
Việt nam trước năm 1975 – mà nay
đã ra đi, điển hình như Linh mục
Lương Tấn Hòang, Luật sư Phạm
Quị… Anh Đỗ Ngọc Long thì bị
đau nặng, phải chịu giải phẫu cột
sống từ mấy năm nay. Và anh cũng
cho tôi biết tin tức về một số các
em Bụi Đời ngày trước mà nay đều
đã ở vào lứa tuổi trên dưới 60 cả
rồi.
Dịp này, tôi còn gọi điện thọai
cho các con tôi ở California và trao
phone cho Dick để anh nói chuyện
với các cháu. Dick thật cảm động
thuật lại với tôi là cháu Trang nói
sẽ gửi vé máy bay để mời chú qua
California vào năm 2016 nhân
kỉ niệm 20 năm ngày cả gia đình
chúng tôi qua định cư trên xứ Mỹ.
Đại khái chuyện tình cảm thân
thương gắn bó đã trên 45 năm giữa
Dick Hughes và tôi, thì thật là sâu
đậm tuyệt vời – mà tôi không thể
nào diễn tả trọn vẹn bằng lời nói
hay chữ viết ở đây được. Đúng như
câu ngạn ngữ trong tiếng Anh :
“Friends are blessings” - Bạn bè là
phúc lộc Trời ban cho mình vậy.

Cũng như mọi khi, mỗi lần
đến New York, thì tôi thường đến
sinh sống với Dick là người bạn rất
thân thiết đã góp công sức và cả
tiền bạc để vận động cứu thóat tôi
ra khỏi nhà tù cộng sản từ hồi đầu
thập niên 1990. Dick có một căn
hộ riêng và Sherry người bạn đời
của anh cũng lại có một căn riêng
tại building gần đó. Cả hai anh chị
D – Gặp gỡ với Dinah
đều lo lắng chăm sóc chu đáo cho
Pokempner
của tổ chức Human
B – Thăm anh Doug Hostetter tôi bất kỳ lúc nào tôi đến New York.
tại Văn phòng MCC United Rõ ràng, đây là một cuộc vãng gia Rights Watch (HRW).
Nations Liaison Office sát với trụ (home visit) thật hào hứng đối với
Dinah là luật sư làm việc lâu
sở Liên Hiệp Quốc.
tôi.
năm với tổ chức HRW. Từ năm
Lần này văn phòng lại dọn lên
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THÔNG CÁO CỦA HỘI GIÁO CHỨC VN NAM CALIFORNIA
Little Saigon, ngày 17 tháng 4 năm 2015

T

hưa quý cựu đồng nghiệp và thân hữu,

Như quý vị đã biết, Đại hội khoáng đại của hội Giáo chức Việt Nam nam California ngày
14-3-2015 đã bầu ra một ban chấp hành gồm 11 người, tuy nhiên chưa có ngay sự phân nhiệm hôm
đó.
Do đó, một phiên họp nội bộ để phân nhiệm ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2017 đã được tiến
hành vào ngày 15 - 4 - 2015 với kết quả như sau:
- Chủ tịch: Trần Huy Bích
- Phó Chủ tịch Nội vụ: Văn Tường
- Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Nguyễn Khoa Diệu Quyên
- Thư ký: Nguyễn Đình Cường
- Thủ quỹ: Nguyễn Ngọc Tuyết
- Ủy viên: Đỗ Anh Tài, Phạm Quân Hồng, Vũ Ngọc Mai, Đặng Ngọc Sinh, Nguyễn Phương Lê,
Phạm Lan Phương.
Địa chỉ Hội: 9242 Bolsa Ave, # B, Wesminster, CA 92683.
                      (tức là tiệm sách VĂN BÚT, cạnh khu Phước Lộc Thọ)
Cũng trong buổi họp kể trên, vấn đề cuốn sách Let’s Speak Vietnamese đã được các anh Đặng
Ngọc Sinh, Văn Tường và chị Diệu Quyên trình bầy và cho biết là các Trung Tâm Việt Ngữ đã
nghiên cứu vấn đề, đang xúc tiến soạn một cuốn sách để thay thế. Hội sẽ phối hợp tiếp tay với các
TTVN và các hội đoàn, cá nhân trong cộng đồng để cùng thực hiện công tác quan trọng này.
Ngoài ra một số vấn đề như nộp đơn xin hợp thức tình trạng pháp lý của hội, mở trương mục
ngân hàng, lập một website, thu nhận thêm hội viên cũng đã được thảo luận và xúc tiến.
Trân trọng thông báo và kính chào quý
cựu đồng nghiệp và thân hữu.
Thư ký Hội Giáo chức Việt Nam nam
California.

Nguyễn Đình Cường
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T

ờ mờ sáng, nghe tin Cha đã
ra đi! Cây đại thụ truyền
thông Việt Nam: Đức Ông Phêrô
Nguyễn Văn Tài đã ngã!
Một ơn gọi rất đặc biệt đến với
Đức Ông Phêrô.
Đức Ông là người con thứ
tư trong gia đình có 6 anh chị
em. trong một gia đình nông
dân ở họ đạo Rạch Lọp, giáo
phận Vĩnh Long. Khi được 10
tuổi, Đức Ông được gửi vào
Tiểu Chủng Viện và đi tu từ
đó. Và rồi Đức Ông lãnh sứ
vụ linh mục nhưng gần như
cả đời Đức Ông chưa bao giờ
làm cha sở.
Hơn một lần tôi được nghe
Đức Ông chia sẻ cuộc đời Đức
Ông như cuộc đời của ngôn sứ
Gio-na. Khi đang học ở Roma
năm thứ hai, Đức Ông được
cha thư ký của Đức Thánh
Cha thông báo cha sẽ đi Phi
Luật Tân để làm việc cho Đài
Phát Thanh Chân Lý Á Châu.

ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI,
NGUYÊN GIÁM ĐỐC ĐÀI VERITAS Á CHÂU,
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ
radio nho nhỏ và giọng đọc trầm
ấm mỗi ghe được mà xin rửa tội
gia nhập vào Giáo Hội. Những
công việc âm thầm trong phòng
thu âm và những ngày tháng rút
ruột nhả tơ để có chương trình phát
mỗi ngày quả là một thách đố lớn.
Điều kỳ diệu là Đức ông đã
miệt mài cần mẫn trong công việc
đòi hỏi nhiều tài lực này suốt bốn
thập kỷ.

Cha đã nhiều lần và quá nhiều
lần tạ ơn Thiên Chúa đã cho Cha
sống đến hôm nay và đó là một
ngạc nhiên lớn cho Cha. Cha chia
Đức Ông Phêrô từ trần ngày 21-4-2015 ở VN
sẻ Cha ngạc nhiên vì khi chịu chức,
và sẽ được an táng ở quê nhà, họ Rạch Lợp,
Vĩnh Long
Cha chỉ xin cho sống được 20 năm,
vậy mà Chúa để cho đến hôm nay
Một cuộc đời dài loan báo Tin là 40 năm. Hơn thế nữa, Cha đã hai
Nghe tin ấy, Cha như người từ Mừng qua Radio, chẳng ai biết mặt
trên trời rơi xuống đất vậy. Với bản nhưng chỉ biết giọng của Ngài, lần bị nhồi máu cơ tim và gần đây
tính của con người, ai ai muốn an giọng đọc của Cha không lẫn đi nhất một cơn nữa, vậy mà Chúa
thân cũng như không muốn cuộc đâu được. Giọng đặc sệt người vẫn để cho Cha còn sống. Chắc có
sống bị xáo trộn, Cha cũng vậy, miền Nam truyền cảm và nhẹ lẽ Chúa cứ cho Cha được gấp đôi.
Cha không muốn đi và lấy cớ sang nhàng đã để lại trong lòng thính
Với ân huệ đó, Cha cũng dí
Đức học tiếng, nhưng cũng chỉ giả qua những dòng tin tức, những dỏm: “Tôi xin Chúa cho tôi 40, có
học được một kỳ hè và phải trở dòng suy niệm Tin Mừng và những thể Chúa cho tôi gấp đôi chăng?”
về Roma chuần bị cho nhiệm vụ câu chuyện Cha góp nhặt trong Lẽ
Ước muốn của con người, mơ
ở Manila.
Sống.
ước của một người tha thiết với
Cha vẫn cứ đinh ninh rằng Cha
Ai cũng nhớ, thời bao cấp ở Việt loan báo Tin Mừng bằng truyền
làm việc cho đài vài ba năm nhưng Nam cũng là thời có quá nhiều khó thông đã khép lại bởi giới hạn cũng
Chúa để Cha hiện diện như một khăn của nền kinh tế thế giới và như không qua khỏi bàn tay Thiên
ơn gọi đặc biệt suốt 38 năm. 38 Châu Á, nhờ Đài Phát Thanh Chân Chúa.
năm dài đăng đẳng với công việc Lý Á Châu mà biết bao nhiêu anh
Do hoàn cảnh, do sứ vụ Cha
âm thầm trong một góc phòng để chị em không có điều kiện tham dự
đã rời xa quê hương vài chục năm
làm truyền thông, để loan báo Tin thánh lễ được thông công. Hơn thế
trường nhưng ước mơ đau đáu được
Mừng cho Chúa một cách khiêm nữa, không ai thống kê được đã có
trở về quê hương luôn ở trong Cha.
hạ.
bao nhiêu anh chị em nhờ vào cái Chính vì thế, sau khi rời nhiệm vụ,
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... tất cả đều âm thầm và dường
như Đức Ông không muốn cho ai
biết công việc âm thầm đó. Đức
Ông không một lần phô trương
rằng tôi đã làm được chuyện này
Sống âm thầm, làm việc cũng
chuyện kia trong đối thoại, trong
âm thầm và ra đi cũng âm thầm.
giảng hòa một cách êm thắm ... và
Đức Ông chưa bao giờ nói rồi Đức Ông cũng không hề bám
rẳng phải sống như thế này như víu một chút gì đó cho Đức Ông
thế kia hay như cách tôi đã sống vào những ngày cuối đời.
nhưng qua đời sống chân chất của
Ẩn náu trong căn phòng nhỏ bé
một người miền Nam cũng đã để
của các nữ tu Mến Thánh Giá Chợ
lại cho mọi người nhiều bài học. Ít
Quán đối với Đức Ông cũng là đủ.
nhiều về chuyện truyền thông, con
Đức Ông đã sống sứ mạng
đường truyền thông Đức Ông đi
là con đường ôn hòa và mềm mại. truyền thông cách đặc biệt bằng
Đã không biết bao nhiêu lần Đức chính đời sống nhỏ bé khiêm nhu.
Ông như là sứ giả của Tin Mừng,
Cây đại thụ truyền thông Việt
sứ giả của Thiên Chúa để nối kết Nam đã ngã nhưng hình bóng cũng
lại những hiểu lầm, những đối chọi như cách sống của Cha vẫn còn
của tôn giáo, của kỳ thị tín ngưỡng
Cha đã trở về quê hương để sống
trong âm thầm lặng lẽ và nhất là
để đón nhận những đau đớn từ căn
bệnh thể xác mà Cha đang mang.

L

ong An: Dân Liều Chết...
(tiếp theo trang 100)

thân nhân của gia đình bà Hương
bị côn an đàn áp rồi bắt đi trong vụ
này, hiện đang được cấp cứu trong
bệnh viện huyện Thạnh Hóa.

“Gia đình tôi thề quyết tử
chống bè lũ CSVN cướp đất. Ngày
14/4/2015, máu chúng tôi sẵn sàng
đổ để cảnh tỉnh 90 triệu đồng bào
về đại hoạ CSVN.” ◙
Nguồn: Dân Làm Báo

mãi trong lòng của thính giả, của
những ai đã hơn một lần quen biết
Đức Ông.
Xin Chúa thương đón nhận
Đức Ông và để cho Đức Ông một
chỗ trong cung lòng Thiên Chúa
như suốt cả cuộc đời Đức Ông
hằng mong ước. Lẽ nào cả cuộc
đời loan báo Tin Mừng, loan báo
Tình Thương Thiên Chúa cho mọi
người mà Chúa lại bỏ Đức Ông
sao ? Chúng con tin tưởng tín thác
Đức Ông vào lòng thương xót của
Chúa.
Xin tạm biệt Đức Ông và thầm
mong gặp Đức Ông trong Nước
Trời. ◙

 Micae Bùi Thành Châu
được hứa lèo. Nhưng nhà cầm
quyền Bình Thuận và Tuy Phong
đã không làm được điều này.
Chính vì vậy, cuộc đấu tranh của
nhân dân vẫn còn tiếp diễn và đi
đến cao trào.

Ông Thụy cũng đưa ra nhận
xét là mọi tỉnh ở Việt Nam đều
Ông Tuân bị bất tỉnh và nay đã
ân Bình Thuận biểu tình có vấn đề, đều có thể nổ ra những
hồi nhưng còn rất mệt nhọc đau
cuộc biểu tình nhằm đòi hỏi quyền
đớn vì thương tích do côn an gây
(tiếp theo trang 102)
lợi chính đáng của nhân dân. Và
ra trong lúc đàn áp. Ông thều thào
có vẻ như chuyến tàu đấu tranh
khó nhọc kể lại cho con gái nghe:
quyết tâm bảo vệ dân hay bảo vệ chống bất công của nhân dân đang
3 tên côn an cưỡng chế ông vô 1
nhà máy điện của nhà cầm quyền tăng tốc từ Sài Gòn ra Ninh Thuận,
phòng kín rồi bắt đầu bạo hành
địa phương. Không thể phạt nhà Bình Thuận và miền Trung trong
ông, ông bị chúng đánh tím sưng
máy điện một tỉ, hai tỉ để rồi họ thời gian tới. ◙
mắt trái, xương hông trái bị sưng
lại tiếp tục hứa sẽ giảm bớt khói
vù, ông Tuân đang rất khó thở”.
 Nhóm phóng viên RFA
bụi, độc hại. Vì làm như thế, nhân
Đây là cuộc phản kháng đã dân chỉ chịu thiệt thòi hơn mà giới
tường trình từ Việt Nam.
được cảnh báo từ trước. Ngay khi tham quan lại có cơ hội vòi vĩnh
nhận được lệnh thông báo cưỡng nhà máy điện để kiếm chác.
chế đất, gia đình ông Nguyễn Trung
Vấn đề người dân cần và đòi
Can và bà Mai Thị Kim Hương đã
hỏi nhất là chính sách an dân hợp
treo biểu ngữ tuyên bố sẽ liều chết
lý, tránh tham nhũng và không
giữ chết với nội dung:
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ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ VIỆT NAM
VIETNAMESE YOUTH CONVENTION - VYC
 Charlie Nguyễn Mạnh Chí

Đ

ường Thập Tự, Đường Hy
Vọng - CrossRoad Dare2-Be… Đó là chủ đề của Đại Hội
Giới Trẻ Kỳ I, Vietnamese Youth
Convention-I (VYC-I). Nhắc đến
chủ đề, một số người trong chúng ta
chắc cũng đang tưởng nhớ đến Đức
Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, liên
quan đến đề tài Đường Hy VọngThe Road of Hope mà Ngài đã chọn
như một gia sản tinh thần để lại cho
Giáo Hội, nhất là giáo Hội Việt Nam.
Chủ đề Đường Thập Tự,
Đường Hy Vọng - Crossroad Dare2-Be cũng đã được chọn để học hỏi
qua những ý tưởng đầy ý nghĩa của
Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Tổ chức đại hội VYC được thực hiện
trong niềm ao ước của Ngài. Ý tưởng
tổ chức Đại Hội Giới Trẻ VYC đã
đến qua những lần gặp gỡ mà Ngài
đã dành cho giới trẻ tại quận cam,
California. Ngài luôn mang nặng
một trái tim cho tuổi trẻ Việt Nam.
Chương trình thăm viếng của Ngài
luôn gắn liền với những buổi “nói
chuyện” với các bạn trẻ. Đặc biệt là
lần chia sẻ của Ngài về chuyến công
du tại Mexico, Ngài đã gặp gỡ và
chia sẻ huấn từ đến hơn 50,000 bạn
trẻ Mễ Tây Cơ.
VYC được viết tắt cho tên gọi
Vietnamese Youth Convention Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam. Đại hội
VYC nhằm mục đích tạo cơ hội để
các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên
toàn thế giới cùng đến với nhau, đặc
biệt các bạn trẻ tới Hoa Kỳ và các
nước lân cận.
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Vạn sự khởi đầu nan, ngay từ
những ngày đầu của VYC, Ban Tổ
Chức (BTC) luôn tin tưởng là đại
hội giới trẻ VYC-I sẽ quy tụ rất đông
các bạn trẻ Việt Nam từ khắp nơi trên
thế giới. Tuy không dám so sánh với
đại hội giới trẻ thế giới của Giáo Hội
Hoàn Vũ do Đức Giáo Hoàng chủ
tọa, nhưng BTC cũng thầm nghĩ là
Đức Hồng Y của chúng ta sẽ thu hút
rất mạnh giới trẻ Việt Nam. Ngài sẽ
đại diện cho đương kim Giáo Hồng
từ Rơma đến để chủ tọa cho chúng ta
tại đại hội VYC này.

khi đến với đám đông. Điều này đã
mang lại cho BTC những lo ngại về
cả hai phương diện, số người tham
dự và tài chánh, để có đủ tài chánh
trang trải cho các việc đã chuẩn bị.
Tuy vậy, với niềm tin tưởng trong
nén bạc Chúa trao, BTC đã quyết
định làm lợi cho Chúa. VYC đã là
điểm hẹn để giới trẻ cùng tới.

Ðại hội đầu tiên, VYC-I, đã
được diễn ra vào cuối tuần lễ July
4th, năm 2003, quy tụ trên dưới 4000
bạn trẻ, tại khuôn viên trường đại
học University of Irvine, California.
Ðại hội đã mang lại nhiều sự bất ngờ
cho nhiều bạn trẻ tham dự. Có những
bạn đã phải thốt lên là “Không ngờ
Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam lại có
thể tổ chức được một cách quy mô
như vậy”. Các bạn trẻ tham dự ra
về và lòng nhiều luyến tiếc, mong
đại hội giới trẻ VYC luôn được
Sự mong chờ và niềm ao ước đó tiếp tục vào những năm tới. Từ
đã tiêu tan khi được tin Ngài về với đó, đại hội VYC đã được liên tục
Chúa. Tổ chức VYC đang trong thời tổ chức theo chu kỳ 3 năm 1 lần.
kỳ phôi thai giờ lại chới với hơn nữa.
• Đại hội VYC-2 với chủ đề: Dấu
Điều quan trọng hơn hết là làm sao
Ấn Tình Yêu Kitô – The Bearer
có thể quy tụ các bạn trẻ được theo dự
of Christ’s Love, được tổ chức
trù. Tất cả dự tính trước của tổ chức
năm 2006, tại khuôn viên Đại
đều phải thu hoạch theo kế hoạch
Học University California of Los
mới. Một trong những kế hoạch là
Angeles (UCLA).
có nên tiếp tục VYC hay không?
Song để thực hiện cho được niềm ao • Đại hội VYC-3 với chủ đề: Đừng
Sợ-Be Not Afraid - Name, Claim
ước của Ngài, VYC đã tiếp tục trong
and Proclaim Your Faith, được tổ
một chiều hương mới, trong niềm tin
chức năm 2009, tại khuôn viên
tưởng Ngài sẽ luôn cầu bầu cho giới
trường đại học California State
trẻ và tổ chức VYC.
University, Long Beach (CSULB).
VYC đã được tiếp tục với Hành
Trình Hy Vọng qua Đường Thập Tự. • Đại hội VYC-4 với chủ đề: Cùng
Thầy Sánh Bước – Walk With
Bước sang giai đoạn hai thì cũng là
Me - Rediscover, Rejuvenate
lúc BTC với nhiều lo lắng hơn. Địa
and Rejoice được tổ chức năm
điểm tổ chức bị thay đổi, thời gian tổ
2012, tại khuôn viên trường đại
chức bị thu ngắn, phương thức kêu
học California State University,
gọi các bạn trẻ bị nhiều khó khăn; vì
Fullerton (CSUF).
thời cuộc chiến tranh sẽ bùng nổ tại
Irag. Thêm vào đó, SARS, một cơn
Xoay quanh bốn chủ đề nêu trên,
bịnh dịch khiến bao người hoảng sợ
Diễn Đàn Giáo Dân

VYC đã mang đến cho hàng ngàn
bạn trẻ những buổi gặp gỡ, học hỏi,
chia sẻ và vui chơi thật sống động và
đầy ý nghĩa. Các bạn trẻ đến VYC
trong do dự nhưng ra về với đầy ắp
hành trang vào đời bằng ngọn lửa
của Chúa Thánh Thần.
Năm nay 2015, Đại Hội VYC-5
sẽ được diễn ra tại thành phố Tacoma/
Seattle – tiểu bang Washington, vào
ngày 3 tới 5 tháng 07, với chủ đề
Tựa Vào Ngài – In Christ Alone –
Through Him, With Him and In Him.
Đặc biệt VYC-5 năm nay sẽ đánh
dấu một bước tiến xa hơn của tổ chức
VYC, trong hành trình mang tổ chức
đến nhiều địa điểm thuận tiện hơn
cho các bạn trẻ khắp nơi. Đại hội đã
được chuẩn bị hơn một năm rưỡi, bởi
thành phần BTC chính tại Seattle.
Đến nay tổng số ghi danh tham dự
đã lến đến trên 1500 người. Nhiều
phái đoàn còn đang tiếp tục ghi danh
và gởi vào. Các bạn không ghi danh
theo phái đoàn cũng có thể ghi danh
trực tiếp trên trang nhà www.vyc5.
org. Các bạn cũng có thể liên lạc trực
tiếp với chúng tôi tại 714-329-2280.
Thật đáng tiếc cho những bạn không
tham dự được VYC trong lần này.
Ðại Hội Giới Trẻ VYC không
chỉ quy tụ được nhiều bạn trẻ khắp
nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ, nhưng
cùng lúc mở rộng đến nhiều bạn trẻ
khắp nơi trên thế giới. VYC được
sự tham dự của các bạn trẻ ở Hải
ngoại và nhiều bạn trẻ cũng như
quý tu sĩ nam nữ từ Việt Nam tham
dự. Ðại hội VYC đã đón nhận nhiều
bạn trẻ đang thao thức với niềm tin
và sức sống của tuổi trẻ. Và đại hội
VYC cũng có thể đã đón nhận các
bạn đang đi tìm cho mình những câu
trả lời đích thực, vì cuộc sống của
họ đang luẩn quẩn ở ngã ba đường,
chưa có một quyết định rõ ràng. Họ
đến với đại hội mang theo những ưu
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tự nặng nề, khó khăn. Tuy vậy chúng
ta cũng có những giơí trẻ tìm đến đại
hội qua sự tò mò, rủ rê của bạn bè,
kêu mời của các vị lãnh đạo cộng
đồng, cộng đoàn, đoàn thể, khuyến
khích hoặc bắt buộc của Cha Mẹ,
thúc đẩy của anh chị em trong nhà
vv... Thậm chí có nhiều bạn tìm đến
VYC để hy vọng tìm được “Người
Yêu Lý Tưởng”, để mong tìm gặp
những người quen. Nói cho cùng các
bạn trẻ đã đến với VYC qua nhiều
lý do khác nhau. May mắn thay Ðại
Hội VYC đã là nơi có thể mang lại
những nhu cầu cần thiết, đi vào cuộc
sống của họ trong những ngày gặp
gỡ. Thật vậy, họ đến với đại hội với
nhiều sự ngỡ ngàng nhưng ra về đầy
ắp với hành trang vào đời –mang
theo cuộc sống yêu thương tràn đầy
ơn Chúa Thánh Thần.
Nếu hiện diện, chúng ta không
thể lường được nỗi cảm động khi nhìn
thấy hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam,
khắp nơi, hoà chung với nhau trong
cùng tinh thần Người Trẻ của Chúa
Kitô. Họ mang theo sức sống của
người trẻ Việt Nam, tinh thần của
người trẻ Việt Nam và một sự khao
khát kiếm tìm về văn hoá Việt Nam.
Thật ngỡ ngàng khi chúng ta nhận
ra rằng, nhiều bạn trẻ trong chúng ta
đang tìm kiếm về cội nguồn dân tộc,
nếp sống tinh túy và đời sống anh
hùng dân tộc của Cha Ông chúng
ta. Thật ngạc nhiên khi quý vị cùng
tôi biết được rằng giới trẻ ngay nay,
sau bao năm sống và lớn lên tại hải
ngoại, thậm chí đã được sinh ra tại
đây, lại đang thao thức tìm về cội
nguồn, muốn gặp gỡ những người
bạn trẻ Việt Nam của mình, và muốn
được nghe, được nói tiếng mẹ đẻ
của mình, cho dù đôi lúc cảm thấy
có phần khó khăn hơn nếu sử dụng
tiếng Anh. Nếu trực diện với các
em, chúng ta mới nghe được sự thao

thức của họ. Họ là những người trẻ,
tuy mới vào đời, nhưng đầy những
suy tư và hoài bão. Và nếu chia sẻ
với họ, chúng ta cũng sẽ được tiếp
nhận các đóng góp thật quý báu, trẻ
trung kèm theo với tâm huyết hăng
say phục vụ. Nhiều bạn trẻ đã tham
gia thật tích cực và trọn vẹn chương
trình của những ngày đại hội. Từ
các tiết mục Thánh Ca Cầu Nguyện
- Praise & worship, sang các phần
Thánh Lễ Ðại Trào, đến các chương
trình văn nghệ tình tự dân tộc, các
đêm thắp nến cầu nguyện, các buổi
hội thảo –workshops, cũng như các
phần sinh hoạt vui nhộn ngoài trời.
Họ đều tham gia rất phấn khởi. Ðẹp
thay khi nhìn thấy những người trẻ
Việt Nam chưa lần gặp mặt, nay đã và
đang tay trong tay… chúng ta bước
đều… trong vòng tròn sinh hoạt,
hoặc đang trao đổi cho nhau những
mẫu chuyện nho nhỏ nơi họ đang
sinh sống. Sự gặp gỡ này cũng đã là
môi trường để các bạn chia sẻ cho
nhau những sinh hoạt tại điạ phương
mình, hầu giúp nhau cùng thăng tiến
xã hội. Có lẽ cuộc gặp gỡ này còn đi
xa hơn những điều mà chúng ta đang
chia sẻ với nhau ở đây.
Tuổi trẻ tuy hồn nhiên, nhưng
không “ngây thơ cụ” như nhiều
người trong chúng ta lầm tưởng. Họ
là những phần tử hăng say, những
người có nhiều kiến thức kỹ thuật để
đóng góp cho tổ chức, cộng đồng và
xã hội, nếu chúng ta biết mời gọi họ
tham gia. Họ cũng có thể là những
người ham chơi đây đó nhưng không
có nghĩa là họ muốn tách rời ra khỏi
những sinh hoạt vui chơi lành mạnh
nhưng không kém phần tâm linh.
Tuy nhiên trong môi trường sinh
hoạt giới trẻ, chúng ta luôn tìm kiếm
các phương thức khác nhau để các
bạn trẻ không cảm thấy nhàm chán
(xem tiếp trang 118)
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Tôi đọc

đầu soạn thảo làm tài liệu cho “cán
bộ quốc gia” nghiên cứu, thảo luận
và học tập.

CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM
Bản chính và ấn bản tóm tắt

 Lê Thiên

C

ách đây 5 năm tôi đã đọc
quyển Chính Đề Việt Nam
ấn bản 2009 (CĐVN 2009) của
Tùng Phong. Hôm nay, tôi lại nhận
được và đọc quyển Chính Đề Việt
Nam, ấn bản tóm tắt (CĐVN, ấn bản
tt 2015) do một người bạn gửi biếu.

1988, lần 2 năm 2009. Chúng tôi
không có các ấn bản năm 1964 và
năm 1988, nên chỉ đề cập đến ấn
bản 2009 và ấn bản tóm tắt 2015.

CĐVN ấn bản tt 2015 là bản
toát yếu giúp độc giả có cái nhìn
tổng quan về toàn bộ vấn đề mà
CĐVN nguyên bản đã trình bày,
về những tiên đoán của tác giả đối
với vân mệnh quốc gia trong vòng
xoáy của lịch sử thế giới mà Trung
Cộng luôn có tham vọng đóng vai
trò trung tâm, và cao hơn nữa, vị
trí bá quyền!
CĐVN báo động cụ thể: Một
quốc gia nhỏ bé như Việt Nam
nằm sát nách một nước lớn luôn
ấp ủ mộng bá vương, thống lĩnh
toàn thế giới, thì cái quốc gia nhỏ
bé như Việt Nam phải cảnh giác
biết bao để không thành mồi ngon
cho cuộc thôn tính của nước lớn!
Trước âm mưu xâm lược của bắc
phương, nếu nhà lãnh đạo nước
nhỏ cứ tiếp tục cầu cạnh, ăn mày
viện trợ từ kinh tế tới quân sự của
nước “đàn anh” với mục đích đạt
thắng lợi cho mưu đồ đảng trị, hay
cho lý tưởng “cộng sản đại đồng”,
thì nước nhỏ ấy sớm muộn gì cũng
sẽ rơi vào nanh vuốt con hổ khổng
lồ tham lam!

Điều đáng lưu ý là chính quyển
CĐVN ấn bản tóm tắt 2015 xác
nhận cả 3 ấn bản trước nó (1964,
CĐVN ấn bản 2009 gồm 360 1988 và 2009) đều là “nguyên
trang, trong khi bản tóm tắt 2015 bản”.
chỉ thu gọn trong 171 trang, bằng
CĐVN ấn bản tt 2015 quả có
phân nửa bản chính. Cỡ chữ CĐVN giúp người đọc nắm được ý tưởng
ấn bản tt 20115 lớn hơn CĐVN ấn của tác giả Tùng Phong. Xin ghi
bản 2009 trong khi khổ sách của chú ở đây rằng tác giả mang bút
hai ấn bản có vẻ ngang nhau. Như hiệu Tùng Phong có thể là ông Cố
vậy, những gì được rút bớt không vấn Ngô Đình Nhu hay người tâm
phải nhỏ, tuy rằng Lời Tựa CĐVN giao của ông là Lê Văn Đồng, cựu
ấn bản tt 20115 minh xác: “Khi tóm Tổng Trưởng Nông Nghiệp VNCH
tắt, chúng tôi cố gắng giữ lại từ I. Điều ấy có lẽ không quan trọng
ngữ và văn phong của bản chính, bằng truy tìm nguồn gốc chính của
CĐVN nguyên bản hay CĐVN
chỉ lược bớt đi những gì trùng lặp quyển CĐVN. Quyển sách được
ấn
bản
tóm tắt cũng đều cho ta
và ít quan trọng.”
nhìn nhận là “Tài liệu nghiên cứu
thấy rõ thủ đoạn của Trung Cộng
Lời Tựa ấy cũng xác nhận ấn dành cho cán bộ quốc gia”. Tài liệu và sự lệ thuộc của CSVN đối với
bản tóm tắt “được thực hiện như ấy ắt đã hình thành từ thời đệ nhất bá quyền bắc phương quá sâu đậm
là một lời mời gọi độc giả tới với VNCH, có thể đã xuất hiện dưới sẽ là mối nguy vô cùng to lớn cho
dạng nhiều bài viết riêng lẻ cho
chính bản.”
Tổ quốc Việt Nam! Người dân VN
nhu cầu học tập, cho đến sau chính
sẽ chết dưới tay Trung Cộng chỉ vì
Theo chúng tôi, ưu điểm của
quyền của Tổng Thống Ngô Đình
cái chiêu bài “quốc tế vô sản đều
CĐVN ấn bản tt 2015 là rút gọn
Diệm bị lật đổ (01/11/1963) sang
là anh em” mà CSVN đang bám
thật nhiều so với CĐVN ấn bản
thời đệ nhị VNCH (năm 1964) mới
víu!
2009. Chúng tôi nhấn mạnh “ấn
xuất hiện thành sách. Như vậy “tài
bản 2009”, bởi vì trước ấn bản này,
Với những ai chưa đọc CĐVN
liệu” ấy ra đời từ đâu nếu không
CĐVN đã có hai ấn bản: ấn hành
nguyên
bản hay mới đọc qua vài
phải từ cơ quan huấn luyện cán bộ,
tại VN năm 1964 (Sài Gòn), ấn
tức Phòng Nghiên cứu Chính trị do đoạn, vài trang, không có thời giờ
hành tại hải ngoại 2 lần: lần 1 năm
Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu đứng nghiền ngẫm, thì cuốn CDVN ấn
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biên tập lại, rút ngắn! Các đề mục
của nguyên bản cũng bị thay đổi
hay lược bớt! Vậy thì cuốn CĐVN
ấn bản tt 2015 ấy đâu còn là của
Tùng Phong? Trong khi cầm trên
Tuy nhiên, cuốn CĐVN bản
tay hai cuốn CĐVN ấn bản 2009
tóm tắt có vài bất cập mà chúng tôi
và CĐVN ấn bản tt 2015, nhìn vào
nghĩ là cần khắc phục sau đây.
trang bìa trước cả hai bản, người
1. Không thấy danh tánh ta có thể lầm tưởng cuốn CĐVN
người biên tập (editor). Thông ấn bản tt 2005 là cũng do chính
thường, một quyển sách của tác Tùng Phong hiệu đính lại cho ngắn
giả khác được người khác biên tập gọn hơn!
lại, dù dưới hình thức nào, chẳng
3. Mặt khác, cách thay đổi
hạn chỉ đổi nhan đề, thêm hay thay
chữ (chữ i thay vì y) và kiểu đánh
đề mục, tiểu mục, thì danh tánh
người hiệu đính hay biên tập cũng dấu ngoặc kép trên CĐVN ấn bản
tóm tắt là của người biên tập chứ
đều phải nêu ra (chính tên hay bút
đâu phải của chính tác giả Tùng
hiệu gì cũng được).
Phong. Nếu người biên tập ghi tên
2. Lại nữa đã thu gọn đến mình (hay bút hiệu), có lẽ sẽ không
phân nửa, cuốn CCĐVN ấn bản ai phiền trách.
tt 2015 không thể chỉ giữ nguyên
Cũng vậy, nếu người biên tập
tên tác giả Tùng Phong ở trang bìa,
nêu tên mình (hay bút danh) trên
mà không có tên người chịu trách
CĐVN ấn bản tt 2015, chắc chắn
nhiệm biên tập. Trong khi chữ
những người làm công việc biên
nghĩa và câu cú trong nguyên tác
khảo sẽ không lúng túng trong việc
CĐVN của Tùng Phong đều được
bản tóm tắt giúp họ dễ tiếp nhận
các luận cứ của tác giả Tùng Phong
cũng như khỏi mất nhiều thời giờ
để nghiền ngẫm.
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chọn “nguồn” để trích dẫn và nêu
rõ chính nguồn để không bị trách
cứ là “tam sao thất bản”.
Nếu CĐVN ấn bản 2009, được
nhìn nhận là NGUYÊN BẢN dày
tới 360 trang mà CDVN ấn bản tt
2015 rút xuống chỉ còn 172 trang
(cỡ chữ lại lớn hơn cỡ chữ của
nguyên bản) thì dễ gì ấn bản tóm
tắt giữ lại được “cái chất” nguyên
tác của TÙNG PHONG? Chúng
tôi không làm mất thời giờ bằng
cách trưng dẫn bản so sánh một số
đoạn trên CĐVN ấn bản 2009 với
CĐVN ấn bản tóm tắt 2015. Độc
giả có thể tự mình làm việc ấy nếu
có trên tay cả hai ấn bản.
Trong mọi trường hợp, theo
thiển nghĩ, danh tánh người biên
tập (hay bút danh) là cần thiết để
không ai ngộ nhận rằng cả hai ấn
bản 2009 và 2015 đều do TÙNG
PHONG biên soạn!
Mong được sự chỉ dẫn. Cám
ơn. ◙
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ew York Năm 2015...
(tiếp theo trang 110)

1991 – 92, Dinah đã lo phụ trách
hồ sơ “Long & Liêm case” – tức
là anh Đỗ ngọc Long và tôi Đoàn
Thanh Liêm bị bắt giam từ năm
1990 ở Sài gòn. Vì thế mà giữa
chúng tôi có sự thân thiết gắn bó từ
mấy chục năm nay. Dick Hughes
cũng ca ngợi Dinah vì sự tận tâm
lo lắng bênh vực cho Long & Liêm
là hai người bạn cùng sát cánh với
anh trong Chương trình Bụi Đời –
mà lại bị kết tội oan ức.
Lần này, Dinah lại mời tôi đến
nói chuyện với các sinh viên trong
lớp do chị giảng dậy tại Đại học
Columbia vào chiều ngày Thứ Ba
31/3. Theo đúng hẹn, tôi đã đến lớp
học do chị phụ trách giảng dậy về
môn Luật Quốc Tế và Luật Nhân
Quyền. Tôi đến Columbia vào
buổi sáng và đi thăm nhiều cơ sở,
nhất là mấy thư viện của trường
học danh tiếng này. Dịp này, tôi
nhớ lại chuyến tôi đến thăm các
bạn theo học tại đây từ năm 1960,
như chị Đào Thị Hợi, các anh Đỗ
Quang Năng, Đỗ Khánh Hoan
v.v… Mau vậy đó, thấm thóat mà
đã trên 55 năm kể từ ngày tôi từ
Washington DC đến thăm các bạn
học ở Columbia New York dịp
nghỉ cuối năm 1960.
Trong một tuần lễ ở New York
vào đầu mùa Xuân năm 2015 này,
tôi còn rất nhiều kỉ niệm vui vui dễ
thương khác nữa. Nhưng đến đây,
thì bài viết đã khá dài rồi; tôi xin
tạm ngừng ở đây. Và xin hẹn sẽ
viết thêm vào dịp khác vậy.
Tại Thư Viện Low Đại Học
Columbia, ngày 31 tháng Ba năm
2015 ◙
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ại Hội Giới Trẻ...
(tiếp theo trang 115)

(boring) nhằm có thể lôi kéo họ
cùng tham dự. Như vậy đòi hỏi
chúng ta luôn phải đi trước một
bước. Nếu như chúng ta chỉ song
hành ngang với họ thì cũng đồng
nghĩa chúng ta đang đi sau họ một
bước.
Cũng vậy, tổ chức VYC đòi hỏi
rất nhiều công sức và tiền bạc. Ðể
có được một đại hội tổ chức qui
mô, với tầm vóc quốc tế, thì đòi hỏi
rất nhiều hy sinh, lòng quảng đại và
công sức của biết bao người. May
mắn thay, giới trẻ Việt Nam chúng
ta luôn được sự thương yêu đùm
bọc của mọi thành phần, mọi giới.
Trong suốt chặng đường chuẩn bị
đại hội, chúng ta đã chứng kiến
được bao đóng góp thật quý báu.
Người góp công, kẻ góp của, thành
phần này giúp phổ biến, thành phần
khác giúp thiết kếvà trang bị cho tổ
chức đại hội.

khi chúng ta thấy được những người
trẻ đã đến trong sự do dự, nhưng ra
về với lòng mong chờ để mau quay
trở lại vào trong đại hội VYC tới,
mặc đầu với chu kỳ là 3 năm một
lần. Tóm laị Ðại Hội VYC là một
môi trường lành mạnh, tạo được
sức sống mới đến với các bạn trẻ
tham dự. Nhiều bạn đã tham dự đại
hội kỳ I, nhưng đã trở lại đại Hội
Kỳ II và cùng đóng góp vào thành
phần Ban Tổ Chức cho đại Hội Kỳ
III, IV và nay là đại hội kỳ V. Ước
mong ngọn lửa Yêu Thương của
Chúa Thánh Thần, đã được thắp lên
trong đại hội VYC, vẫn luôn được
các bạn trẻ mang theo như những
hành trang vào đời và mang tin vui
đến vời gia đình, bạn bè cũng như
xã hội mà họ đang sống.

Ước mong cánh đồng làm vườn
nho cho Chúa, qua việc Phục Vụ
giới trẻ của Ngài luôn được sự hỗ
trợ của Giáo Hội, quý tu sĩ nam nữ,
quý phụ huynh, quý ân nhân và các
bạn trẻ khắp nơi. VYC-VI vào năm
2018 sẽ là điểm hẹn của mọi người
Điều chúng ta vui sướng nhất là
chúng ta.◙

Cöôøi Tí Cho Vui
DẬY NGỰA
Một con chiên ngoan đạo đến
mua con ngựa của vị linh mục.
Linh mục cho biết ngài đã dầy
công tập luyện cho con ngựa
để nó đã quen với những hiệu
lệnh đạo đức. Khi nói "Tạ ơn
Chúa" là nó phi nước đại, khi nói
"Alleluia" là nó ngừng lại liền.
Người mua ngựa khoái qúa,
xin cưỡi thử. Sau khi ngồi trên
lưng ngựa, ông hô "Tạ ơn Chúa",

con ngựa lồng lên phóng ra khu
đầy đồi núi, suối đèo. Khi gần
tới một vực sâu, ông vội vàng hô
"Alleluia", con ngựa ngừng liền
bên mép hố. Ông sợ toát mồ hôi
hột, lấy khăn ra lau mặt, lau cổ,
rồi theo thói quen buột miệng
nói... "Tạ ơn Chúa"....!◙
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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

Diễn Đàn Giáo Dân
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