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Ngày 13 tháng Năm sắp tới là ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, 
Bồ Đào Nha. Tại nơi đây, Đức Mẹ đã hiện ra liên tiếp sáu lần trong sáu tháng với ba trẻ 
chăn cừu thuộc các gia đình tầm thường, quê mùa, làm ăn vất vả để kiếm miếng cơm 
manh áo. Lucia 10 tuổi là chị họ của Phanxicô 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi, cả ba không được 
đi học, phải chăn cừu giúp cha mẹ, được Đức Mẹ hiện ra và truyền thông điệp mới cho 
nhân loại. Làm sao các em nhỏ tuổi và vô học này có thể kể lại những chuyện động trời 
xảy ra khắp thế giới, như Đức Mẹ tiên báo đại chiến thứ nhất sắp chấm dứt, ngước Nga 
cộng sản sẽ gây tai họa cho nhân loại, nhưng cuối cùng “Trái Tim Mẹ sẽ thắng” và nước 
Nga sẽ trở lại? Nguyên điều này đã là một phép lạ.
Phép lạ là những sự việc xảy ra không theo định luật thông thường và khoa học không 
thể giải thích. Phép lạ Đức Mẹ hiện ra đã xảy ra nhiều lần trong lịch xử nhân loại, quan 
trong nhất là lần hiện ra ở Lộ Đức (Lourdes, Pháp, 1858) và và lần hiện ra ở Fatima. 
Phép lạ Fatima gần chúng ta nhất và ở vào thời đại mà truyền thông, báo chí, hình ảnh 
đã có thể ghi nhận, phổ biến các sự kiện và lưu trữ để dùng cho việc nghiên cứu. Vì vậy 
mới có 70,000 người đến cầu nguyện và chờ Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu cùng với các 
em. Họ đã được chứng kiến phép lạ mặt trời nhẩy múa và lao xuống trên đầu họ. Đó là 
phép lạ Đức Mẹ đã hứa trước và họ là những nhân chứng sống.
Đức Mẹ không hiện ra để tỏ uy quyền hay làm cho nhiều người ngưỡng mộ. Đức Mẹ 
lãnh sứ mạng của Thiên Chúa xuất hiện an ủi và thăm nom con cái khi cần. Mỗi lần 
hiện ra, Đức Mẹ đều truyền một thông điệp. Thông điệp tại Fatima được tóm tắt trong 
3 điểm:
1/ Cầu nguyện và lần hạt Mân Côi
2/ Cải thiện đời sống
3/ Hy sinh, hãm mình để cầu cho những người có tội ăn năn trở lại, cho hòa bình thế 
giới và cho nước Nga sớm hết chế độ cộng sản vô thần.
Thông điệp của Đức Mẹ rất cụ thể, rất có tính thời sự, kể cả hôm nay: Con ngươi đã qúa 
hoang đàng, cần cải thiện đời sống; thế giới loạn lạc vì tranh dành quyền lợi và địa vị, 
chiến tranh luôn đe dọa, cần có tâm yêu chuộng hòa bình và tình đồng loại. Liều thuốc 
duy nhất là cầu nguyện và tự sửa mình. Nếu ai cũng làm như vậy, thế giới sẽ hòa bình, 
nhân loại sẽ được sống an lạc.
Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình đã nhận biết và thi hành sứ điệp của Đức Mẹ chưa?

*
Tình hình đấu tranh của những người dân Việt Nam bị áp bức đã chuyển sang một bước 
leo thang mới. Đó là dân bắt nhốt và dọa thiêu sống những nhân viên công quyền đàn 
áp dân. Việc xảy ra ngày 15-4-2017 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. khởi đầu 
bằng việc cảnh sát (cơ động) bắt 15 người dân chống việc nhà nước cưỡng chế đất canh 
tác của họ để bán cho công ty Viettel. Dân chịu không thấu đã liều mạng bắt 20 cảnh 
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Ý Cầu Nguyện

sát, nhốt trong nhà văn hóa xã, cho ăn uống tử tế, nhưng tưới xăng và dọa thiêu sống nếu nhà 
cầm quyền không thả 15 dân oan bị bắt. Hành động này càng chứng tỏ dân đã hết sợ hãi, lại còn 
dám đương đầu với nhà nước. Dân xã Đồng Tâm đã gài nhà nước vào thế kẹt. Nếu nhượng bộ, 
nhà nước sẽ mất mặt, lại còn tạo một tiền lệ cho các cuộc đấu tranh khác. Nếu cứng rắn, máu 
sẽ đổ, 15 con tin cảnh sát có nguy cơ mất mạng và phản ứng của dân, không chỉ dân xã Đồng 
Tâm, mà dân cả nước, sẽ không biết thế nào lường. Nhà cầm quyền Hà Nội đã dịu giọng và tỏ 
thiện chí muốn hòa giải. Hãy coi chừng! Khi gặp thế bí, cộng sản lùi một bước để tìm cách tiến 
hai bước. Lúc đầu nhượng bộ cho yên chuyện. Thời gian sau lôi từng người ra truy tố. Dù sao, 
tình trạng “tức nước vỡ bờ” đã xảy ra. Dân đã bước sang giai đọan đấu tranh mới. Đám trộm 
cướp sẽ khó làm ăn, chờ ngày bị dân hỏi tội và tan rã.

*
Trên bình diện quốc tế, thế giới đang trên bờ vực chiến tranh. Bắc Triều Tiên đã thử thành công 
hỏa tiễn liên lục địa và dọa bắn hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử vào Mỹ. Hoa Kỳ tuyên bố Mỹ 
kiên nhẫn với Bắc Hàn như vậy là đủ rồi và cho hàng không mẫu hạm và một hạm đội đi kèm 
tiến vào vùng biển Nhât Bản và Nam Hàn. Mỹ muốn nhờ Trung Cộng khuyên Bắc Triều Tiên 
bớt hung hăng và quay về với lẽ phải. Trung Cộng là thầy, là vú nuôi Bắc Hàn. Họ muốn dùng 
Bắc Hàn như một dụng cụ đe dọa thế giới. Trung Cộng có thực tâm làm áp lực và răn đe Bắc 
Hàn hay không, hay chỉ gãi khẽ cục cưng để tỏ thiện chí? Cậu “Ủn” có nghe lời bác Tập hay 
không, hay sẽ nổi cơn điên bấm nút hỏa tiễn để tỏ ra ta đây với thê giới? Cậu bé này thường lấy 
quyết định theo cảm tính kiểu “ngựa non háu đá”. Nói cậu điên vì quyền hành cũng không sai. 
Còn ông Trump? Ông không phải là người ngồi nhìn kẻ khác làm nhục mình mà không phản 
ứng. Tính tình ông cũng nóng lạnh bất thường. Như vậy chỉ cần một cơn nổi nóng hay tính toán 
sai của một trong hai người là hỏa tiễn sẽ bay vèo vèo trên vùng biển Tây Bắc châu Á. Nếu hỏa 
tiễn có đầu đạn nguyên tử sẽ càng nguy hơn. Lục địa Hoa Kỳ chắc chưa lãnh đạn, nhưng các 
căn cứ Mỹ ở Nam Hàn, Nhật, Okinawa sẽ là những mục tiêu đầu tiên và dân chúng sống quanh 
những căn cứ này sẽ gặp đại họa. Khi Hoa Kỳ trả đũa, Bắc Hàn sẽ bị tàn phá khủng khiếp và 
chế độ cộng sản chuyên chế độc ác của Kim Chính Nam sẽ tan ra mây khói. Trong trường hợp 
ông Trump ra tay trước, Mỹ cũng sẽ lãnh những thiệt hại nặng nề.
Vì thế, tốt nhất là giải quyết những tranh chấp bằng điều đình. Nếu phải trừng phạt nhau, chỉ 
nên trừng phạt bằng kinh tế, tài chánh, thương mại hay chính trị. Nếu chơi bằng bom đạn, nhất 
là với võ khí nguyên tử, nhân loại sẽ đi vào con đường tự diệt.
      Giải pháp hay nhất vẫn là thực thi Mệnh Lệnh Fatima.

1. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
2. Nguyện cầu Lòng Thương Xót Chúa đổi mới địa cầu, 
cho nhiều người hưởng ơn Cứu Độ 
3. Nguyện xin Ánh Sáng Phục Sinh và Lòng Chúa Thương 
Xót  xóa tan bóng đêm của khủng bố và chiến tranh trên 
khắp địa cầu. 
4. Độc Giả Diễn Đàn Giáo Dân kết Tràng Hoa Mân Côi 
Nguyện xin Mẹ Fatima xóa sạch tàn dư Cộng Sản vô thần 
trên Quê Hương thân yêu và toàn thế giới.
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
Thưa ông Đinh Xuân Quang,
Những chia sẻ của ông cũng chính là 
tâm tư và ước mong của người Việt 
Quốc Gia nhất là các Tín hữu Công 
Giáo không chấp nhận tà thuyết CS 
cũng như chế độ độc tài toàn trị CSVN 
hiện nay trên Quê hương thân yêu. Hy 
vọng rằng những chia sẻ của ông sẽ 
đánh động lương tri những ai, dù vô 
tình hay cố ý, đã hoặc sắp có những 
toan tính tổ chức những lễ lạc vui chơi 
trong mùa Quộc Hận. 

Ông Vũ D. Liên, AZ
… Mong sao ông Mặc giao theo dõi 
sát tình hình bên nhà và xin chia sẻ với 
chúng tôi hằng tháng trong mục “viết 
từ Canada” . Kính chúc ông và Diễn 
đàn vững vàng trên đường phục vụ…

Thưa ông Vũ Đ. Liên,
Chân thành cám ơn những góp ý của 
ông. Tòa Soạn đã chuyển thư của ông 
đến ông Chủ Bút.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết, CA
… Tôi đã đổi địa chỉ mới… Tôi xin gửi 
tiền báo hai năm … Chân thành cám 
ơn và chúc quý Báo luôn nhiệt tình 
phục vụ độc giả …

Thưa bà Nguyễn Ánh Tuyết,
Tòa Soạn đã cập nhật địa chỉ mới và 
hai năm lệ phí của bà. Mong bà quảng 
bá và giới thiệu thêm độc giả mới.

Ông Nguyễn Phát, AR
… Trong thư này tôi gửi kèm chi phiếu 
$100 MK là tiền một năm báo của 
tôi và nhờ quý Báo chuyển giúp $50 
MK về giúp đồng bào khiếu kiện Miền 
Trung…

Ông Đinh Xuân Quang, MO
… đã 42 năm qua mỗi mùa Thương 
Khó & Phục Sinh lại dấy lên trong 
tôi những hình ảnh tang thương trong 
mùa quốc nạn 30 tháng tư, còn được 
gọi bằng nhiều tên khác nhau như mùa 
quốc hận, tháng tư đen v.v… Bao nhiêu 
tướng lãnh, quân, cán, chính đã tuẫn 
tiết trong ngày mất nước. Bao nhiêu gia 
đình phân ly vì di tản trốn chạy cộng 
sản. Bao nhiêu mạng người đã bỏ thây 
trong lòng biển cả, nơi rừng sâu… để 
tang cho ngày toàn nước, toàn dân bị 
đặt dưới sự cai trị hà khăc, độc tài toàn 
trị của CSVN và tưởng niệm những 
vong linh nạn nhân CS, những ngày 
tháng đen tối đó phải là nghĩa vụ của 
mỗi người Việt Quốc gia. Tôi không 
thể hiểu nổi sao lại có những người Tị 
nạn CS lại muốn xóa bỏ những ngày 
tưởng niệm này. Các giáo sỹ kêu gọi, 
buộc các Tín hữu phải ăn chay, cầu 
nguyện, làm việc bác ái trong mùa 
Thương khó mặc dù Chúa đã chết và 
sống lại khải hoàn mấy ngàn năm qua. 
Nhưng lại có cha xứ bên Texas mở hội 
ăn nhậu ca múa trong ngày 30 tháng 
4 năm nay khiến Cộng đồng khắp nơi 
lên tiếng phản đối…   Nhân thể cũng đề 
nghị các hội ái hữu các giáo phận tại 
hải ngoại không nên tổ chức tiệc tùng 
linh đình tại các nhà hàng để đón tiếp 
giám Mục của giáo Phận ra Hải ngoại 
vào dịp tháng tư đen tưởng niệm mùa 
quộc hận…
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Kính chúc quý vị luôn an mạnh 
và hăng say truyền bá Tin Mừng 
Chúa nơi hải ngoại và bảo toàn 
ngôn ngữ Việt Nam…

Thưa ông Nguyễn Phát,
Cám ơn lòng quảng đại và bác ái 
của ông. Tòa Soạn sẽ chuyển sự 
đóng góp của ông cho Quỹ Yểm 
Trợ Nạn Nhân Kiện Formosa.  Khi 
nào có thể, xin ông gửi địa chỉ mới 
của người cháu cho Tòa Soạn. Xin 
Chúa gìn giữ và chúc lành cho ông 
và bảo quyến. 

Ông Hoàng Xuân Nghĩa, FL
Tòa soạn đã cập nhật địa chỉ mới.

Ông Đỗ Sỹ Kiêm, NY
Chân thành cám ơn lời cầu chúc 
tốt đẹp cho Diễn Đàn. Mong ông 
giới thiệu thêm Độc giả mới.

Ông Đào Kim Huy. MI
Tòa soạn đã nhận sáu năm lệ phí 
của ông.  Xin Chúa chúc lành. 

Bà Lâm Tuyết, CA
Tòa soạn đã cập nhật địa chỉ mới 
của bà.

Bà Mary Trương, Canada
Cám ơn bà đã gửi thư và hai năm 
lệ phí  

Ông Đỗ Văn Tiếp, WA
Cám ơn ông đã gửi lệ phí cùng 
những lời cầu chúc tốt đẹp

THƯ TÍN
Tòa Soạn chân thành cám ơn quí 
Độc Giả dưới đây đã gửi lệ phí:

Ông Bùi Công Chính, CA
Ông Đỗ Kim Thụy, WA
Ông Hoàng Luân, OK
Ông Trần Han Xuân, HI
Ông Phan Đại Quang, MI
Ông Nguyễn Hoàng, FL
Bà Lê Thị Phương, OH 
Nguyễn Bích Ngọc, TN
Ông Hồ Sĩ Hùng, CA
Ông Trần C. Minh, CA
Ông Nguyễn Đức Vinh, CA
Ông Hoàng Văn Giáp, CA
Bà Nguyễn Anna Xuân, CA
Ông Vũ Văn Mạnh, MI
Ông Nguyễn Hữu Thế, CT
Ông Nguyễn Trí, TX
Ông Võ Tri, TX
Ông Nguyễn Tuân, MO 

 

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam
Chuùng Toâi Chuû Tröông:
l Toân troïng Söï Thaät nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daäy: “Söï Thaät seõ giaûi thoaùt anh em.”
l    Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.
l    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.
l    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.
l    Goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, nhaân aùi döôùi aùnh saùng soi daãn cuûa Tin Möøng Chuùa Kitoâ.
l    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    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.
l    Taát caû nhöõng thieáu soùt, coù theå coù, ñeàu ra ngoaøi yù muoán cuûa nhoùm Chuû Tröông.
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Đức Thánh Cha cử hành Lễ 
Phục Sinh tại Quảng Trường 

Thánh Phêrô

VATICAN. Chúa nhật 
Phục Sinh 16.04.2017, 
vào lúc 10 giờ sáng 
theo giờ Roma, Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Lễ 
Phục Sinh tại Quảng trường Thánh 
Phêrô với sự hiện diện của hàng 
trăm ngàn tín hữu và khách hành 
hương. Sau Thánh Lễ, vào lúc 12 
giờ trưa, Đức Thánh Cha đã công 
bố Sứ điệp Phục Sinh và ban phép 
lành Toàn Xá Urbi et Orbi cho 
thành Roma và toàn thế giới.
Thánh Lễ Phục Sinh được cử hành 

đơn sơ và không có đoàn đồng tế. 
Phần giúp lễ do các chủng sinh 
trường truyền giáo đảm trách. 
Trang hoàng lễ đài trên thềm Đền 
Thờ Thánh Phêrô có 35 ngàn đóa 
hoa do các nhà trồng hoa Hòa Lan 
dâng tặng Đức Thánh Cha. Ngoài 
hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện 
tại Quảng trường, còn có hàng 
triệu khán giả hiệp thông trên các 
phương tiện truyền thông khắp thế 
giới.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, bài 
đọc một trích sách Công vụ Tông 

đồ, được đọc bằng tiếng Tây Ban 
Nha, nói về việc thánh Phêrô làm 
chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. 
Bài đọc hai trích thư của Thánh 
Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corin-
to, được đọc bằng tiếng Pháp, nói 
về việc Thánh Phaolô mời gọi các 
tín hữu hãy trở thành bánh không 
men, thành bột tinh tuyền.
Sau đó, bài ca tiếp liên được hát 
bằng tiếng Latin. Bài Tin Mừng 
theo thánh Gioan được công bố 
bằng tiếng Latinh và Hylạp. Bài 
Tin Mừng kể về việc bà Maria 
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Mađalêna ra mồ từ sáng sớm để 
tìm xác Chúa, nhưng không thấy. 
Bà liền chạy về tìm Phêrô và 
Gioan.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Hôm nay, Giáo Hội nhắc nhớ rằng, 
Giáo Hội ca lên rằng, Giáo Hội 
nói lớn tiếng rằng: “Chúa Giêsu đã 
phục sinh!” Nhưng mà là thế nào? 
Phêrô, Gioan và những người phụ 
nữ đã đi đến mộ, nhưng chỉ thấy 
ngôi mộ trống, vì Người không có 
ở đó. Họ đã đi với con tim bị đóng 
kín bởi nỗi buồn, nỗi buồn của sự 
thất bại. Bởi vì Thầy của họ, người 
Thầy mà họ rất mực yêu mến, 
giờ đã qua đời. Và từ cõi chết thì 
không thể trở lại được nữa. Đây là 
con đường đầy thất bại, con đường 
dẫn đến ngôi mộ.
Thế nhưng, thiên thần nói với họ 
rằng: Người không còn ở trong mộ 
nữa, vì Người đã sống lại rồi. Đó 
là lời công bố đầu tiên: Người đã 
phục sinh. Sau đó, vẫn còn những 
lầm lẫn, những con tim đóng kín, 
và có cả các cuộc hiện ra nữa. 
Nhưng các môn đệ vẫn đóng cửa 
cả ngày để chỉ ngồi trong nhà, vì 
họ sợ rằng những gì tệ hại đã xảy 
ra cho Thầy Giêsu cũng có thể xảy 
ra cho họ. Giáo Hội không ngừng 
nói về những thất bại của chúng ta, 
nói về những con tim đóng kín của 
chúng ta, nói về những sợ hãi của 
chúng ta. Giáo Hội nói với chúng 
ta rằng: “Hãy ngưng những điều 
ấy lại, vì Chúa đã sống lại rồi”.
Nhưng mà, nếu Chúa đã sống lại, 
thì tại sao những điều tệ hại vẫn 
tiếp tục xảy ra? Tại sao có quá 
nhiều bất hạnh, nào là bệnh tật, 
nạn buôn người, chiến tranh, sự 
tàn phá, những hận thù và trả đũa? 
Thế thì Chúa ở đâu? Hôm qua tôi 
có gọi điện cho một chàng trai bị 

bệnh nặng, tôi nói chuyện với anh 
để gửi tới anh một dấu chỉ của đức 
tin. Tôi nói với anh: “Chẳng có lời 
giải thích về những gì đang xảy ra 
cho bạn. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu 
trên thập giá, và xem Thiên Chúa 
đã làm gì với Con của Ngài, và 
cũng chẳng có lời giải thích nào 
khác”. Anh đáp lại: “Vâng, con đã 
hỏi Chúa Con và Người nói: Người 
đã không hỏi rằng Người có muốn 
hay không”. Đây chính là điều gì 
đó thay đổi chúng ta. Không ai 
trong chúng ta hỏi rằng: “Bạn có 
hài lòng với những gì đang xảy ra 
trên thế giới không? Bạn có sẵn 
sàng vác lấy thập giá này không?” 
Bởi vì nếu hỏi như thế, thập giá sẽ 
thêm nặng, và đức tin vào Chúa 
Giêsu sẽ giảm xuống.
Hôm nay Giáo Hội tiếp tục công 
bố rằng: “Hãy dừng những điều tệ 
hại ấy lại, vì Chúa Giêsu đã sống 
lại”. Đây không phải là điều tưởng 
tượng. Sự Phục Sinh của Chúa 
Kitô không phải là một lễ hội được 
trang trí đầy hoa. Lễ hội thì tốt đẹp 
đấy, nhưng ở đây còn có gì đó hơn 
thế nhiều, vì đây là mầu nhiệm về 
viên đá bị loại bỏ lại trở thành đá 
tảng góc tường. Chúa Kitô đã sống 

lại, điều này có nghĩa là gì.
Trong thứ văn hóa loại bỏ thời 
nay, người ta thường vứt bỏ những 
gì bị cho là không cần thiết hoặc 
không còn hữu dụng. Và hãy thử 
nghĩ xem, Chúa Giêsu là phiến đá 
bị loại bỏ, thế mà kỳ thực Người là 
cội nguồn sự sống.
Giáo Hội luôn hết lòng nhẩm 
đi nhắc lại rằng: “Chúa Kitô đã 
phục sinh!” Chúng ta hãy nghĩ 
một chút, hãy nghĩ về những vấn 
đề hằng ngày, nghĩ về những căn 
bệnh của người thân, nghĩ về chiến 
tranh, về những bi kịch của con 
người, nghĩ với lòng đơn sơ và 
khiêm tốn. Không chút hoa mỹ, 
mà thật chân thành thân thưa với 
Chúa: “Con không biết phải làm 
gì bây giờ, nhưng con chắc chắn 
rằng Chúa Kitô đã sống lại, và con 
muốn đặt cược vào điều này.” Đó 
là điều tôi muốn nói với anh chị 
em. Hôm nay khi trở về nhà, anh 
chị em hãy nhẩm đi nhắc lại trong 
cõi lòng mình rằng: Chúa Kitô đã 
phục sinh!  
Tứ Quyết SJ
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Sứ ĐIệP PHụC SINH
Sau đây là toàn văn Sứ điệp Phục Sinh của Đức Thánh 
Cha:
Anh chị em thân mến, 
Chúc Mừng Phục Sinh!
Hôm nay trên toàn thế giới, Giáo Hội làm mới lại lời 
công bố đầy kinh ngạc của các môn đệ đầu tiên. Lời ấy 
là: “Chúa Giêsu đã phục sinh!” - “Người sống lại thật 
rồi, đúng như Người đã nói!”.
Lễ Vượt Qua xưa kia là để kỷ niệm ngày dân Do Thái 
được giải phóng khỏi ách nô lệ, và ở đây, ngày lễ Vượt 
Qua ấy được trở nên viên mãn nhờ sự Phục Sinh của 
Chúa Giêsu Kitô. Nhờ sự sống lại của Chúa, Chúa đã 
giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, khỏi ách của 
cái chết, và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự 
sống đời đời.
Tất cả chúng ta, khi chúng ta để cho mình bị tội lỗi vây 
hãm, chúng ta bị rơi vào con đường sai lầm như con 
chiên lạc. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Chăn Chiên đến 
với chúng ta, tìm chúng ta và cứu chúng ta. Người đã 
làm tất cả những điều ấy bằng con đường tự hạ, đến độ 
chịu sỉ nhục và chết trên cây thập tự. Hôm nay chúng ta 

có thể công bố: “Đấng Mục Tử nhân lành đã phục sinh, 
Người đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, Người 
đã đoái thương chết thay cho đoàn chiên, mừng vui lên, 
Alleluia!” (Sách Lễ Roma, Chúa Nhật IV Phục Sinh, 
Ca hiệp lễ).
Trong suốt chiều dài lịch sử, Đấng Phục Sinh, Đấng là 
Mục Tử không biết mệt mỏi đi tìm chúng ta, tìm các 
anh chị em nơi những sa mạc của thế giới. Và cùng với 
những dấu thương tích của cuộc Khổ Nạn, dấu tích của 
tình yêu thương xót, Người đã dẫn dắt chúng ta về con 
đường của Người, đó là con đường sự sống. Hôm nay 
cũng thế, Người vác chúng ta trên vai, Người vác trên 
vai những anh chị em của chúng ta đang chịu biết bao 
áp bức dưới mọi hình thức.
Đấng Phục Sinh, Đấng Mục Tử lên đường kiếm tìm 
những ai bị lạc mất trong mê cung của sự cô đơn và 
cách ly. Người đến gặp họ qua những anh chị em của 
chúng ta, qua cách đối xử với họ trong tôn trọng và 
đầy lòng tử tế, bằng cách giúp họ nghe được tiếng của 
Người, cung giọng của Người là tiếng nói không thể 
quên được, đó là lời gọi mời trở lại làm bạn với Thiên 
Chúa.
Người vác lên vai, tất cả những ai là nạn nhân của các 

Đức Thánh Cha công bố Sứ Điệp  
Phục Sinh và ban Phép Lành Urbi et Orbi

VATICAN. 16.04.2017. Sau 
Thánh Lễ Phục Sinh, vào 
đúng 12 giờ trưa, Đức 
Thánh Cha đứng ở bao lơn 
chính giữa Đền Thờ Thánh 
Phêrô để công bố Sứ Điệp 
Phục Sinh và ban Phép 
lành Toàn Xá Urbi et Orbi 
cho thành Roma và toàn 
thế giới.
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hình thức nô lệ cũ và mới, của những 
lối lao động vô nhân đạo, của những 
buôn bán bất hợp pháp, của những 
hình thức bóc lột và bị phân biệt 
đối xử, của những hình thức nghiện 
ngập trầm trọng. Người vác lên vai, 
những đứa trẻ và thanh thiếu niên vô 
tội bị khai thác bóc lột. Người vác 
lên vai, những con người chịu tổn 
thương nặng nề bởi những bạo hành 
xảy ra trong những bức tường của 
chính căn nhà họ.
Đấng Phục Sinh, Đấng Mục Tử luôn 
là bạn đồng hành với những ai buộc 
phải rời bỏ quê hương xứ sở vì các 
xung đột vũ trang, vì những cuộc 
tấn công khủng bố, vì đói kém, vì 
những chế độ áp bức. Khắp mọi nơi, 
đối với những người buộc lòng phải 
trở thành dân nhập cư, Đấng Mục Tử 
giúp họ gặp được các anh chị em, để 
họ có thể chia sẻ cho nhau cơm bánh 
và niềm hy vọng trên hành trình của 
mình.
Trong những tình huống phức tạp 
và thường xuyên bất ổn của thế giới 
ngày nay, nguyện xin Chúa Phục 
Sinh từng bước hướng dẫn tất cả 
những ai đang lao tác vì công lý và 
hòa bình. Xin Người ban lòng can 
đảm cần thiết cho các nhà lãnh đạo 
quốc gia, để họ có thể ngăn chặn sự 
lan tràn của các xung đột, để họ có 
thể ngăn chặn việc buôn bán vũ khí.
Đặc biệt trong những ngày này, xin 
Người gìn giữ và chở che tất cả nỗ 
lực của những ai đang tích cực tham 
gia vào việc đem lại sự yên ổn và 
cứu giúp người dân Syria, vì những 
người dân nơi đây đang là nạn nhân 
của những cuộc chiến kinh hoàng 
và chết chóc. Từ hôm qua, tin tức 
mới nhất là lại có thêm cuộc tấn 
công hèn nhát vào những người tị 
nạn, làm cho nhiều người bị chết và 
bị thương. Nguyện xin Người ban 
hòa bình cho vùng toàn vùng Trung 
Đông, nơi Đất Thánh cũng như ở 
Iraq và Yemen.

Nguyện xin Đấng là Mục Tử Nhân 
Lành luôn gần gũi với người dân 
Nam Sudan, Sudan, Somalia và 
Cộng hòa Dân chủ Congo. Họ luôn 
phải chịu đựng những hậu quả của 
các hành động thù địch kéo dài, và 
những nạn đói nghiêm trọng ảnh 
hưởng trên nhiều vùng châu Phi.
Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh 
nâng đỡ nỗ lực của tất cả những ai, 
đặc biệt ở Châu Mỹ Latinh, đang 
cam kết bảo đảm lợi ích chung cho 
cộng đồng, giữa xã hội đang có 
nhiều căng thẳng chính trị và nhiều 
khi dẫn đến bạo lực. Nguyện xin 
những chiếc cầu đối thoại có thể 
được xây dựng, bằng cách tiếp tục 
chống lại nạn tham nhũng và đi tìm 
giải pháp hòa bình, tìm các biện 
pháp khả thi để giải quyết các tranh 
chấp, và thúc đẩy thể chế dân chủ 
trong sự tôn trọng pháp quyền.
Nguyện xin Đấng Mục Tử Nhân 
Lành đến nâng đỡ người dân 
Ucraina, vì họ vẫn lầm than trong 
cuộc xung đột đẫm máu. Xin cho 
họ tìm được sự hòa hợp và tìm thấy 
những sáng kiến, để có thể làm giảm 
bớt những bi kịch đau thương cho 
mọi người.
Nguyện xin Chúa Phục Sinh tiếp 
tục ban phúc lành cho lục địa Châu 
Âu. Xin Người ban niềm hy vọng 
cho những ai đang trải qua thời khắc 
khủng hoảng và khó khăn, đặc biệt 
là tình trạng thất nghiệp cao, nhất là 
nơi người trẻ.
Anh chị em thân mến, năm nay các 
tín hữu thuộc mọi Giáo Hội Kitô 
cùng mừng lễ Phục Sinh với nhau. 
Với cùng một tiếng nói, từ khắp 
nơi trên thế giới, chúng ta đồng 
thanh công bố sứ điệp lớn lao. Đó 
là: “Chúa sống lại thật rồi, đúng như 
Người đã nói!” Nguyện xin Chúa 
Giêsu, Đấng đã đánh bại bóng tối 
của tội lỗi và cái chết, xin Người ban 
cho chúng ta ơn bình an, xin Người 

ban bình an cho thời đại này.
Chúc Mừng Phục Sinh!
PHéP LàNH URBI eT ORBI
Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế 
công bố rằng: Đức Thánh Cha sẽ 
ban Phép Lành Toàn Xá Cho những 
ai đang hiện diện tại Quảng trường 
thánh Phêrô, cũng như cho những 
người đang theo dõi trên các phương 
tiện truyền thông như truyền thanh 
truyền hình, hay các phương tiện 
truyền thông hiện đại khác, với các 
điều kiện thường lệ, đó là xưng tội, 
rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức 
Giáo Hoàng.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã ban Phép 
Lành Toàn Xá cho thành Roma và 
toàn thế giới.
CHúC MừNG PHụC SINH
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh 
Cha ngỏ lời chào thăm và chúc 
mừng đến mọi người:
Anh chị em thân mến,
Cha muốn gởi lời chúc mừng Phục 
Sinh đến tất cả anh chị em đang 
hiện diện nơi đây, đến từ Italia và 
các quốc gia khác, cũng như tất cả 
những ai đang hiệp thông qua các 
phương tiện truyền thông khác nhau. 
Cha ước mong rằng lời loan báo về 
Đức Kitô Phục Sinh có thể làm sống 
lại niềm hy vọng nơi gia đình và nơi 
cộng đoàn của anh chị em, đặc biệt 
là làm sống lại niềm hy vọng của các 
thế hệ trẻ, là tương lai của Giáo hội 
và của nhân loại.
Nguyện chúc anh chị em mỗi ngày 
đều cảm nghiệm được niềm hy vọng 
của Chúa Phục Sinh, và sẵn sàng 
chia sẻ với tha nhân niềm vui và hy 
vọng mà Thiên Chúa đã trao ban 
cho chúng ta. Cũng xin anh chị em 
đừng quên cầu nguyện cho cha. Cha 
mừng lễ với anh chị em.
Radio Vatican
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V i ế t   T ừ
CANADA

Mặc Giao

PHÉP LẠ CHƯA TỪNG CÓ 
XẢY RA Ở ĐẦU THẾ KỶ 20

Ngày 13-5-2017, thế 
giới Công Giáo kỷ 
niệm 100 năm Đức 
Mẹ Maria hiện ra 
với ba trẻ chăn cừu 

Lucia, Phanxicô và Jacinta tại 
Fatima, Bồ Đào Nha. Đây không 
phải lần đầu Đức Mẹ hiện ra với 
con cái trần gian. Nhưng lần hiện 
ra này có những đặc tính thuyết 
phục, khiến những người không 
tin cũng khó có đường chối cãi. 
Thứ nhất là Đức Mẹ hiện ra với 
3 trẻ nhỏ từ 10 tuổi trở xuống, vô 
học, không biết đặt chuyện, không 
biết âm mưu nói dối giống nhau 
nhiều lần về những điều các em 
nghe và thấy. Thứ Hai là Đức Mẹ 
đã nói trước những ngày hiện ra kế 
tiếp, đặc biệt thông báo trước phép 
lạ. Phép lạ đó đã xảy ra: mặt trời 
nhảy múa ngay trên đầu 70,000 
người có mặt để cầu nguyện hay 
để tìm lý do khích bác. Thứ ba là 
ba điều bí mật Đức Mẹ nói với ba 
trẻ. Những điều bí mật này đều đã 
xảy ra như Đức Mẹ tiên báo. Như 
vậy, chỉ những ai không có đức tin, 
hay có đức tin nhưng cứng lòng 

mới hoài nghi phép lạ Fatima.

      Cách đây hai năm, chúng 
tôi có dịp đi hành hương thánh địa 
Fatima. Tôi đã viết một bài ngắn 
về cuộc hành hương này và được 
đăng trên Diễn Đàn Giáo Dân số 
164. Nay tôi hoàn chỉnh bài này 
với nhiều tài liệu và chi tiết bổ túc 
để phổ biến nhân dịp kỷ niệm 100 
năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Cũng giống như ở Lộ Đức 
(Lourdes), Pháp, thánh địa Fatima 
có một khung cảnh nhộn nhịp 
nhưng tràn đầy tinh thần cầu 
nguyện, thân ái, huynh đệ. Khách 
sạn, nhà trọ, tiệm ăn, những cửa 

hàng bán ảnh tượng và kỷ vật cũng 
nhiều như Lộ Đức nhưng có vẻ êm 
đềm, trầm lặng hơn. Có lẽ vì dân 
Bồ Đào Nha hiền hơn, không năng 
động bằng dân Pháp. Giá sinh hoạt 
ở đây cũng rẻ hơn ở Pháp.

Khu thánh địa rất lớn. đứng 
chỗ nào trong thành phố cũng 
nhìn thấy tháp Vương Cung Thánh 
Đường Đức Mẹ Mân Côi, được 
dựng theo lời Đức Mẹ truyền cho 
ba trẻ để làm nơi cầu nguyện cho 
những người tội lỗi được ăn năn 
trở lại. Trước thánh đường là một 
quảng trường rất rộng, chứa được 
nửa triệu người tham dự thánh lễ 

Toàn cảnh khu Thánh địa Fatima
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do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II cử hành năm1982. Quảng 
trường được xây dựng một cách 
khôn ngoan, không hiểu theo thế 
đất hay do sự tính toán của những 
người xây. Với hình bầu dục hơi 
có thế lòng chảo, ở giữa hơi trũng, 
chung quanh hơi cao, đi lên đi 
xuống không mệt nhọc. Địa thế 
của quảng trường giúp người tham 
dự các lễ nghi đứng chỗ nào cũng 
không bị che mắt, dù giữa đám 
đông. Ở cao nhìn xuống đã đành. 
Ở dưới nhìn lên vẫn thấy.

      Trong quảng trường, phiá 
tay mặt Đại Thánh Đường là nhà 
nguyện nơi Đức Mẹ hiện ra. Nơi 
đây đặt pho tượng chính thức Đức 
Mẹ Fatima. Nhà nguyện chỉ có sức 
chứa vài trăm người, nhưng phía 
trước mở rộng, tường hai bên bằng 
kính, nên người đứng ngoài vẫn có 
thể thông công. Nơi đây có lễ misa 
mỗi giờ, bằng đủ thứ tiếng, kể cả 
tiếng Việt Nam, do các cha hướng 
dẫn các đoàn hành hương cử hành. 
Buổi tối có lần hạt Mân Côi chung, 

dân nước nào đọc theo tiếng nước 
đó, chỉ có kinh Lạy Cha và kinh 
Sáng Danh là được hát chung bằng 
tiếng La Tinh. Lần hạt xong là rước 
kiệu Đức Mẹ. Ngày Thứ Bảy, con 
cái Mẹ kéo đến đông hơn. Cuộc 
rước buổi tối Thứ Bảy chúng tôi 
tham dự có khoảng 10,000 người, 
dù ngày đó không có lễ gì đặc biệt. 
Giữa ánh nến lung linh của một 
rừng người, với lời ca tiếng hát 
ngân vang, tượng Đức Mẹ đứng 
trên một dàn hoa trắng được các 
thanh niên mặc lễ phục khiêng 
rước quanh quảng trường, đoàn 
con cái Mẹ lũ lượt theo sau. Đó là 
biểu tượng của vinh quang Thiên 
Chúa qua Đức Mẹ, biểu tượng của 
tình yêu “tứ hải giai huynh đệ” 
giữa con cái đến từ khắp năm châu. 

      Các lễ misa không phải chỉ 
được cử hành tại nguyện đường 
Đức Mẹ hiện ra, nhưng còn được 
liên tục cử hành tại nhiều thánh 
đường khác nằm trong phạm vi 
thánh địa, trong đó có Vương Cung 
Thánh Đường Chúa Ba Ngôi được 

xây ở cuối quảng trường, đối diện 
với đại thánh đường Đức Mẹ Mân 
Côi, có đủ chỗ ngồi cho 10,000 
người dự lễ.

      Ngay trước thánh đường 
rộng lớn này, hai bên có hai tượng 
đồng Đức Giáo Hoàng Phaolô 
VI và Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II, cao to gấp bốn năm lần 
người thường, để ghi nhớ nhị vị 
Giáo Hoàng đã đến cầu nguyện 
tại Fatima, và cả hai đều đã được 
phong thánh.

      Riêng Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II, ngài đã đến 
Fatima 3 lần. Lần đầu vào ngày 
13-5-1982, đúng một năm sau 
ngày ngài bị bắn tại quảng trường 
thánh Phêrô ở Roma. Ngài đến tạ 
ơn Đức Mẹ đã cứu ngài. Ngài đem 
đến viên đạn được lấy ra từ cơ thể 
ngài dâng lên Đức Mẹ. Điều lạ là 
triều thiên đặt trên đầu tượng Đức 
Mẹ được giới phụ nữ Bồ Đào Nha 
dâng hiến cách đây trên nửa thế 
kỷ có một chỗ trống phía trên vòm 
triều thiên, dưới qủa cầu, vừa y để 
đặt viên đạn vào. Lần cuối cùng 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
viếng Fatima vào năm 2000. Lần 
này ngài chủ sự lễ phong Chân 
Phước cho Phanxicô và Jacinta, 
hai người được Đức Mẹ hiện ra 
cùng với Lucia, nhưng được Đức 
Mẹ báo trước là hai em sẽ được 
Chúa cất về rất sớm (Phanxicô một 
năm sau, Jacinta 3 năm sau). Chị 
Lucia về tham dự lễ phong Chân 
Phước của hai em họ. Chị qua đời 
5 năm sau đó, 2005, thọ 98 tuổi. 
Hiện nay thi hài của chị Lucia 
cũng được an táng trong Vương 
Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân 
Côi, bên cạnh hai em Phanxicô và 
Jacinta.

      Đức Giáo Hoàng đương 

Bên trong nhà nguyện nơi đức Mẹ hiện ra
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kim Phanxicô sẽ đến Fatima ngày 13-
5-2017 để chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm 
Đức Mẹ hiện ra tại đây, đồng thời cử 
hành lễ phong hiển thánh cho hai Chân 
Phước Phanxicô và Jacinta. Hai vị này 
đã có những phép lạ nhãn tiền được 
công nhận.

Mỗi lần hiện ra, Đức Mẹ đều 
truyền một thông điệp cho con cái. 
Ở Lộ Đức (Lourdes) năm 1858, Đức 
Mẹ công bố cho nhân loại, qua cô bé 
Bernadette, Mẹ là “Đấng Vô Nhiễm 
Nguyên Tội”. Ngày 13-5-1917, Đức 
Mẹ hiện ra lần đầu tiên với ba chị em 
chăn cừu Lucia, Phanxicô và Jacinta. 
Đức Mẹ cho biết trước là Đức Mẹ sẽ 
hiện ra với các em nhiều lần nữa, cùng 
ngày 13 mỗi tháng. Đức Mẹ đã thực 
hiện lời hứa, đã đến với các em thêm 
năm lần, tổng cộng sáu lần. Chỉ riêng 
lần thứ tư, các em bị cấm đoán đến nơi 
hẹn ngày 13. Để bù lại, Đức Mẹ đã 
hiện ra với các em ngày 19 tháng 8. 
Trong sáu lần hiện ra, Đức Mẹ đã dậy 
ba em nhiều điều, đã nhắc đi nhắc lại 
những lời khuyên răn, kêu gọi. Tổng 
kết lại, chúng ta có thể nói Đức Mẹ 
Fatima, qua lời thuật lại của ba em, đã 
truyền cho con cái trần gian một thông 
điệp gồm 3 điểm chính:

1 - Cầu nguyện và lần hạt Mân 
Côi.

2 - Cải thiện đời sống.

3 – Hy sinh, hãm mình để cầu xin 
cho những người có tội ăn năn trở lại.

Vào thời điểm đó, nước Nga mới 
bị đặt dưới sự cai trị của chế độ cộng 
sản vô thần (cách mạng Bolchevick do 
Lénine lãnh đạo), chủ trương tiêu diệt 
tôn giáo và gây tai họa cho nhân loại. 
Đức Mẹ Fatima nhắn nhủ rằng phải 
dâng nước Nga cho Trái Tim Mẹ và cầu 
nguyện cho nước Nga trở lại.

Đức Mẹ cũng tiêt lộ 3 điều bí mật 
và truyền cho các em giữ kín, chỉ thông 
báo cho Đức Giáo Hoàng mà thôi. Với 
thời gian, những bí mật đó đã được từ 
từ giải mật:

1 - Chiến tranh sắp chấm dứt.

Qủa đúng như vậy. Thế chiến Thứ 
Nhất (1914-1918) kết thúc một năm sau 
đó.

2 - Nước Nga sẽ trở lại.

Điều này cũng đã xảy ra khi chế độ 
cộng sản Liên Xô xụp đổ vào đầu thập 
niên 90 của thế kỷ trước. Chính sách 
cấm đoán tôn giáo được bãi bỏ.

Triều thiên có gắn viên đạn (dưới qủa cầu)    đức gH John Paul II 
và soeur Lucia tại Fatima 1982

3 – Giáo Hội bị đau 
khổ và Đức Giáo Hoàng 
sẽ bị ám sát.

Điêu bí mật này chỉ 
được nói tới khi ĐGH 
Gioan Phaolô II bị bắn. 
Không hiểu đây đúng là 
điều bí mật thứ ba hay 
chỉ là sự suy đoán sau khi 
vụ ám sát xảy ra.

Phép lạ mặt trời
Khi hiện ra lần thứ 

ba, 13-7, Đức Mẹ đã báo 
trước với ba em: “Vào 
tháng 10, ta sẽ nói với 
các con ta là ai và ta 
muốn gì, ta sẽ làm một 
phép lạ cho mọi người 
thấy và tin”. Các em đã 
loan truyền tin này, nên 
đúng ngày 13-10-1917, 
có trên 70,000 người chờ 
sẵn. Trong đám đông, có 
những người đến để cầu 
nguyện, nhưng cũng có 
nhiều người không tin, 
nhiều người đến để tìm 
cách khích bác. Tất cả đã 
được thấy tận mắt phép 
lạ mặt trời. Sau cơn mưa 
tầm tã, mặt trời xuất hiện 
như một cái điã khổng lồ, 
nhảy múa, quay cuồng 
trên đầu họ.

Nhà báo Avelino de 
Almeida, phóng viên 
chuyên trách việc đả kích 
hàng giáo phẩm của nhật 
báo “O Seculo” viết về 
hiện tượng mà ông đã 
chứng kiến: “Mặt trời 
trông giống như một điã 
bạc buồn tẻ, có thể nhìn 
thẳng vào mặt trời mà 
không bị chói mắt, giống 
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như hiện tượng nhật thực 
đang xảy ra. Bỗng có 
tiếng kêu lớn của những 
người chung quanh: 
“Phép lạ! Phép lạ! Một 
phép lạ tỏ tường!”… Mặt 
trời rung rinh, chuyển 
động ngoài luật vận hành 
của vũ trụ, mặt trời nhảy 
múa”.

Cha của Jacinta, một 
trong ba em được Đức 
Mẹ hiện ra, kể lại: “Mọi 
con mắt đều hướng lên 
bầu trời khi bỗng chốc 
mặt trời như đứng im, 
rồi bắt đầu chuyển động 
và nhảy múa. Sau đó lại 
đứng im rồi lại nhảy múa 
một lần nữa, cho tới khi 
tách khỏi bầu trời và rơi 
trên đầu chúng tôi. đó 
là giây phút kinh hoàng. 
Nhiều người kêu la: ‘Lậy 
Chúa giêsu! Chúng con 
sắp chết hết!’. Người 
khác thì cầu xin: ‘Lậy 
đức Mẹ, xin cứu chúng 
con!’. Có một số người 
lớn tiếng xưng tội mình 
một cách công khai. Cuối 
cùng, mặt trời trở về 
đứng yên ở vị trí thông 
thường. Người ta không 
thể giải thích được sự kỳ 
diệu này. Tất cả những 
người bị ướt sũng vì mưa 
bỗng nhiên thấy quần áo 
mình khô ráo”.

Đây là một phép lạ 
tỏ tường được chính Đúc 
Mẹ báo trước 3 tháng. 
Phép lạ đã xảy ra trước 
mắt 70,000 người, kể cả 
những người không có 
đức tin, không phải chỉ 

riêng cho những em được 
Đức Mẹ hiện ra. Không 
gian và thời gian không 
có giới hạn đối với Đức 
Mẹ, nhưng khi cần, Đức 
Mẹ xuất hiện với con cái 
trần gian để an ủi và dậy 
dỗ. Thông Điệp Fatima 
cách đây 100 năm vẫn có 
giá trị và tính cách thời 
sự cho tới ngày nay. 

TÓM LƯỢC 
NHỮNG LẦN ĐứC 
MẸ HIệN RA Ở 
FATIMA

Năm 1916, một năm 
trước khi Đức Mẹ hiện 
ra, một thiên thần dưới 
dạng một thiếu niên nam 
khoảng 14, 15 tuổi, hình 
hài trong như pha lê, 
mặc áo trắng hơn tuyết, 
đã xuất hiện 3 lần với 
các em Lucia, Phanxicô, 
Jacinta vào mùa Xuân, 
mùa Hè và mùa Thu, để 
sửa soạn tâm hồn các em, 
dậy các em cầu nguyện 
và hy sinh. Lần xuất hiện 
thứ ba, thiên thần cho các 
em rước Mình và Máu 
Thánh Chúa Kitô.

- Đức Mẹ hiện ra lần thứ 
nhất: Ngày 13-5-1917. 
Đó là một ngày đẹp trời. 
Nắng ấm và trời xanh. Ba 
trẻ để đàn cừu ăn cỏ và 
bắt đầu cùng nhau cầu 
nguyện. Bỗng họ thấy 
một tia chớp và một Bà 
hiện ra. Khăn áo của Bà 
toàn mầu trắng toát. Bà 
sáng láng hơn mặt trời. 
Bà nói với 3 em: “Các 

con đừng sợ. Ta không 
làm hại các con đâu”. 
Các em hỏi Bà từ đâu 
tới. Bà trả lời: “Ta đến 
từ thiên đàng”. Bà cho 
biết Bà sẽ đến với các 
em 5 lần nữa vào ngày 
13 mỗi tháng. Bà hỏi các 
em có sẵn sàng chịu đau 
khổ để an ủi Chúa Giêsu 
vì những tội lỗi người 
ta phạm đến Chúa hay 
không. Các em trả lời sẵn 
sàng. Bà nói Ơn Chúa sẽ 
giúp các em chịu đựng 
những đau khổ. Bà nói 
tiếp: “Hãy lần hạt Mân 
Côi mỗi ngày để cầu 
nguyện cho hòa bình thế 
giới và chiến tranh chấm 
dứt”. Rồi Bà bay lên về 
hướng Đông cho tới khi 
khuất dạng.

- Đức Mẹ hiện ra lần thứ 
hai: Ngày 13-6-1917. 
Bà áo trắng đã giữ lời 
hứa. Lần này Bà tiên báo 
rằng Phanxicô và Jacinta 
sẽ được về thiên đàng 
trong thời gian sắp tới. 

Bà cho biết Chúa Giêsu 
muốn thế giới tôn sùng 
Trái Tim Vô Nhiễm của 
Bà. Rồi Bà mở hai bàn 
tay đang chắp. Lucia kể 
lại chị thấy một trái tim 
có những gai nhọn bao 
quanh và đâm vào. Lúc 
ấy các em hiểu rằng đó là 
Trái Tim Vô Nhiễm của 
Mẹ Maria, bị xâu xé vì 
tội lỗi nhân loại và mong 
được đền tạ.

- Đức Mẹ hiện ra lần thứ 
ba: Ngày 13-7-1917. Các 
em bị gia đình và nhiều 
người khác ngăn cản đi 
đến nơi gặp Bà áo trắng. 
Có người còn nói rằng 
đó là việc làm của ma 
qủy. Các em vẫn quyết 
tâm đi gặp Bà. Lucia xin 
Bà làm một phép lạ để 
mọi người tin. Bà hứa 
sẽ làm một phép lạ vào 
tháng 10. Bà lại khuyên: 
“Các con hãy hãm mình 
hy sinh cho kẻ có tội và 
đọc kinh Mân Côi mỗi 
khi chúng con làm việc 

Ba trẻ được đức Mẹ hiện ra: Jacinto, Lucia và 
Phanxicô
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này”. Rồi Bà mở tay và 
cho các em thấy cảnh 
kinh hoàng của địa ngục, 
nơi nhiều linh hồn và qủy 
dữ bị đầy đọa. Bà dậy các 
em đọc lời xin sau đây, 
lời xin mà chúng ta hiện 
nay thường đọc sau mỗi 
chục kinh Mân Côi: “Lạy 
Chúa giêsu, xin tha tội 
cho chúng con, xin cứu 
chúng con khỏi sa hỏa 
ngục, xin đem các linh 
hồn lên thiên đàng, nhất 
là những linh hồn cần 
đến lòng Chúa thương 
xót hơn”.

- Đức Mẹ hiện ra lần 
thứ tư: Ngày 19-8-1917. 
Báo chí chỉ trích người 
cầm đầu chính quyền địa 
phương không thẳng tay 
chấm dứt việc ba trẻ tham 
gia và loan truyền việc 
xảy ra ở Cova da Iria. 
Ông này phản ứng bằng 
cách ngăn cản ba em đến 
nơi hẹn với Bà áo trắng. 
Ngày 13 tháng 8, ông đưa 
xe ngựa đón 3 em, nói là 
chở các em đến Cova da 
Iria, nhưng ông chở về 
tòa thị chính. Nơi đây 
các em bị tra khảo và bị 
đe dọa đánh đập và ném 
vào chảo dầu sôi. Tất cả 
không làm các em phủ 
nhận những gì đã xảy ra 
với Bà áo trắng. Hai ngày 
sau các em được trả về 
nhà. Ngày 19-8, các em 
cảm thấy buồn vì lỡ hẹn 
với Bà Áo Trắng. Các em 
đến nơi hẹn. Bà bỗng hiện 
ra, đứng trên một cây sồi. 
Bà nhắc lại lời hứa sẽ làm 

phép lạ vào tháng 10 và 
tiếp tục khuyên: “Hãy 
cầu nguyện, cầu nguyện 
nhiều và hy sinh hãm 
mình thay cho những kẻ 
tội lỗi, cho nhiều linh 
hồn khỏi sa hỏa ngục, vì 
ở địa ngục họ không thể 
tự cầu nguyện cho mình 
được nữa”. Các em nghe 
lời Bà, bỏ ăn trưa, không 
uống nước lúc trời nóng, 
cuốn dây thừng chặt 
quanh lưng để tự gây đau 
đớn.

- Đức Mẹ hiện ra lần 
thứ năm: Ngày 13-9-
1917. Tin Đức Mẹ hiện 
ra được loan truyền rộng 
rãi và mau chóng. Sáng 
sớm ngày 13 tháng 9 đã 
có khoảng 25,000 người 
chờ sẵn tại địa điểm. Áp 
lực chính quyền và giáo 
quyền đè nặng lên gia 
đình ba em. Các linh mục 
khuyến khích gia đình 
các em phải khuyên các 
em thú nhận là đã nói 
dối. Một linh mục sau 
khi thuyết phục các em 
không thành đã đề nghị 
gửi điện tín đi khắp nơi 
thông báo đây là chuyện 
bịa đặt. Bà mẹ của Lucia 
đã nói với con vào sáng 
12-9 rằng nếu ngày mai 
Đức Mẹ không hiện ra, 
người ta sẽ giết chúng ta. 
Lucia trả lời qủa quyết 
với mẹ: “Con không sợ. 
Con chắc chắn rằng ngày 
mai Bà sẽ làm mọi điều 
như Bà đã hứa”. Các em 
có mặt tại nơi hẹn và Đức 
Mẹ đã xuất hiện. Lucia 

hỏi: “Bà muốn con làm 
gì?”. Đức Mẹ nhắc lại 
lời khuyên: “Hãy tiêp tục 
cầu nguyện bằng lần hạt 
Mân Côi để xin cho chiến 
tranh chấm dứt”. Bà 
cũng nhắc lại lời hứa Bà 
sẽ làm phép lạ vào tháng 
10.

- Đức Mẹ hiện ra lần thứ 
sáu: Vào ngày 13-10-
1917, có khoảng 70,000 
gồm đủ mọi thành phần 
chờ sẵn ờ Cova da Iria. 
Việc chờ đợi lâu giờ đã 
làm nhiều người chán 
nản. Bỗng Lucia kêu lớn: 
“Hãy yên lặng. Bà đang 
đến”. Lucia lại hỏi Bà: 
“Bà muốn con làm gì?”. 
Bà trả lời: “Ta muốn nói 
với các con việc xây một 
thánh đường để kính ta. 
Ta là Mẹ Mân Côi. Hãy 
tiếp tục đọc kinh Mân 
Côi mỗi ngày. Chiến 
tranh sắp chấm dứt”. 
Lucia trình lên Bà những 
lời kêu xin của nhiều 
người. Bà trả lời: “Một 
số người, nhưng không 
phải tất cả, sẽ được nhận 
lời”. Vẻ mặt Bà có vẻ 
buồn. Bà nói: “Họ phải 
cải thiện đời sống và xin 
được tha thứ tội lỗi. đừng 
xúc phạm tới Thiên Chúa 
nữa. Người đã bị xúc 
phạm qúa nhiều”. Nói 
rồi, Bà chia tay các em 

và bay lên. Hình ảnh Bà 
hiện trên mặt trời và sáng 
hơn mặt trời. Các em nhìn 
thấy Thánh Giuse và Hài 
Nhi Giêsu cùng với Đức 
Mẹ ban phép lành cho thế 
giới. Bỗng Lucia kêu lên: 
“Hãy nhìn mặt trời!”. 
Mặt trời bắt đầu chuyển 
động và nhảy múa, có lúc 
lao xuống trên đầu mọi 
người. Đó là phép lạ mặt 
trời, phép lạ mà Đức Mẹ 
đã loan báo trước 3 tháng 
và nhắc lại trong những 
tháng sau.

Sự kiện Fatima là 
một phép lạ lớn nhất 
trong số những phép lạ 
hiện ra của Mẹ Maria. 
Con người càng cứng 
đầu, càng phạm nhiều tội 
ác thì phép lạ càng phải 
tỏ tường và “ngoạn mục” 
để đánh động lòng người. 
Sự kiện Fatima không 
thể giải thích bằng khoa 
học và cũng khó phản 
biện những việc đã xảy 
ra. Thiên Chúa đã nhờ 
Đức Mẹ dậy dỗ và cảnh 
tỉnh nhân loại tội lỗi. Đó 
là sự thể hiện của lòng 
nhân từ và lòng thương 
xót. Ai có tai thì nghe, có 
mắt thì thấy, có đầu óc 
thì suy nghĩ. Không thể 
than trách “tại sao Chúa 
không bảo con?”.

(Các tài liệu dựa theo FATIMA, PLACE 
OF HOPE AND PEACE của Severo Rossi, 
nhà xuất bản Consolata, Fatima, Portugal)



Số 186 Tháng 5 - 2017 15

Thông Điệp Của Đức Mẹ Fatima 
về

Hiểm Họa Cộng Sản Vô Thần
 n L.M.Cao Phương Kỷ

Ngày nay, dưới ách 
đảng trị  bằng bạo 
lực của cộng sản hơn 
nửa thế kỷ,(42năm 

tại Miền Nam Việt Nam)  các 
giá trị  tinh thần, luân lý, đạo 
đức,  văn hóa, kinh tế của Xả hội 
Việt Nam bắt đầu tan rã một cách  
thảm thương, không thể nào cữu 
vãn được nữa. Đất biển đã dâng 
cho đế quốc hán tộc, chiếm đoạt 
mọi nguồn lợi quốc gia, biến toàn 
dân thành nô lệ ngoại bang, trong 
khi các bộ đảng cộng sản tham 
nhũng, vơ vét tiền bạc của nhân 
dân rồi tìm cách tẩu thoát..Chất 
độc từ nhà máy Formosa thải ra 
biển di hại hàng trăm năm cho 
nghề đánh cá, suốt dọc bờ biển 
Nam Hải!

Trong tình trạng khẩn trương 
của đất Nước Việt Nam, các vị 
Lãnh đạo tinh thần cùng toàn dân 
đã ý thức về hiểm hoạ xâm lăng 
đang tràn lan, nhưng sức khàng 
cự rất yếu kém, gần như tuyệt 
vọng, bị bó tay, không tìm ra một 
giải pháp hữu hiệu nào để chận 
đứng cơn cuồng phong đang ồ ạt 
xông tới.

Do đó, ta thử suy nghĩ lại, nhờ 
ánh  sáng của Phúc Âm, và lời 
cảnh giác của Đức Mẹ đã truyền 
dạy cho ba em tại Fatima, năm 
1917, tại Portugal, để giúp cho 
Nhân loại thoát nạn Cộng sản vô 
thần, và thế giới được Hòa Bình.

Câu truyện giữa Chúa Cứu Thế và 
các mộn đệ được Chúa sai đi để làm việc 
trừ “QUỈ ÁM” QUỈ NHẬP”, một hiện 
tượng khá phổ thông. Các môn đệ báo 
cáo công tác trừ quỉ như sau:

“ Thưa Thày, Thày trừ quỉ, thì quỉ 
chịu thua, phải xuất ra khỏi người bị quỉ 
ám, nhưng phần chúng con, cũng nhân 
Danh Thày để trừ, thì quỉ không chịu 
xuất ra. Tại sao vậy? Chúa Cứu Thế  liền 
giải đáp:

“Thứ Quỉ đó rất ngoan cố 
và cứng đầu, chỉ có cách là : ĂN 
CHAY, ĐỀN TỘI, SÁM HỐI, 
CẦU NGUYỆN, thì mới có thể 
trừ được chúng: (Matthêu 17, 
14-20)

Theo Lịch Sử trong Hội 
Thánh, Đức Mẹ Maria đã 
hiện ra nhiều lần, nhiều nơi, 
và được thẩm quyền của Tòa 
Thánh công nhận như: tại 
Guadalupe(Mexico), Lộ Đức 
(Pháp) và Fatima(Portugal)....

Mệnh Lệnh hay Sứ Điệp 
Khẩn cấp Đức Mẹ gửi cho đoàn 
con cái trong Hội Thánh, khi 
gặp một tình thế khó khăn, nguy 
hiểm mà sức lực yếu kém của 
loài người khó có thể đối phó 
được .Vậy chúng ta cần thi hành  
Sứ Điệp của Đức Mẹ hiện ra với 
ba trẻ nhỏ tại Fatima , khi phong 
trào cộng sản vô thần còn đang  
lan tràn  trên thế giới, đặc biệt tại 
Việt Nam

THÔNG ĐIỆP ĐẶC BIỆT 
CỦA ĐỨC MẸ TẠI FATIMA, 
NĂM 1917

I/ Mệnh lệnh thứ nhất phải 
làm  :”ĂN NĂN SÁM HỐI, SỬA 
SAI, tức là nhìn nhận những lỗi 
lầm trong quá khứ, đặc biệt là tội 
từ chối Đấng Tạo Hóa và Con 
của Chúa là CHÚA CỨU THẾ 
xuống thế làm NGƯỜI để dạy 
chúng ta phải YÊU THƯƠNG 

Tượng đức Mẹ Fatima tại nhà 
nguyện nơi đức Mẹ hiện ra
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THA NHÂN như BẢN THÂN,  
những tội về bất công xã hội, gây 
oán thù, gây chiến tranh. Ngoài ra, 
tội  sinh ra bởi tâm trí con người 
luôn nuôi dưỡng những tư tưởng 
xấu , được biểu lộ ra bằng những lời 
nói gây chia rẽ, bất hòa. Chúng ta 
cần phải xóa bỏ những quan niệm, 
và những thành ngữ tuyên truyền 
đầy ác ý, để mọi người sống an vui, 
hòa thuận

II/ Hơn nữa, chúng ta cần 
kiên trì nghe theo Mệnh Lệnh Mẹ 
FATIMA, để CANH TÂN ĐỜI 
SỐNG ĐỨC TIN, BÁC ÁI, bằng 
cách suy niệm những Mầu Nhiệm 
của cuộc đời CHÚA CỨU THẾ, 
trong khi Lần Tràng Hạt, và Hiến 
Dâng Thế giới cho Trái Tim , cho 
Tình Mẫu Tử của Mẹ Maria, Vô 
Nhiễm Nguyên Tội  để các nước  
được thoát nạn cộng sản vô thần .

I. ĂN NĂN SÁM HỐI, SỬA 
SAI NHỮNG LỖI LẦM

TRONG TƯ TƯỞNG và 
HÀNH ĐỘNG

Thuật ngữ “Ăn Năn Sám Hối”. 
được dùng trong phạm vi lương 
tâm, tôn giáo, để biểu lộ sự Tỉnh 
Ngộ trước những hành vi hay ý 
tưởng trái luân lý,  hay phạm tội 
đối với Thần Linh hay Nhân Loại, 
Tổ Quốc... Hai danh từ cùng một 
nghĩa, nhưng trong giới Phật Giáo 
dùng từ “Sám Hối”(Kinh Sám 
Hối), còn Công Giáo, thường dùng 
chữ “Ăn Năn” ( như “Kinh Ăn Năn 
Tội”, Kinh Cáo Mình”..)mà bất kì 
một người Công Giáo nào cũng 
phải thuộc lòng, từ khi có trí khôn 
để biết phân biệt: Tội/ Phúc, Phải/
Trái..khi chịu Bí tích Rửa Tội, Bí 
tích Hoà giải(Xưng tội), Bí tích 
Xức Dầu bệnh nhân. Ăn Năn tội là 
điều kiện cần thiết, vì nếu thiếu sự 
thành tâm thống hối, thì việc lĩnh 

Bí tích không được thành sự., mất 
hiệu lực.

 CẦN  SỬA SAI  MỘT SỐ TƯ 
TƯỞNG và  THÀNH NGỮ

1- Tinh Thần HIệP THÔNG  

 Tinh thần Hiệp Thông trong Giáo 
Hội,  như Thánh Phao Lô Tông đồ 
đã diễn giảng trong Thư gửi Cộng 
đoàn Corintô(1 Cor 14:40; 1 cor 
12:28-30):” Hội Thánh là Thân 
Mình Mầu Nhiệm của Chúa 
KYTÔ. Thật vậy, Hội Thánh là 
một Cộng đồng trật tự, lớp lang( an 
ordered community), tuy có nhiều 
chức vụ khác nhau, nhưng mỗi 
phần tử cần chu toàn phận sự của 
mình để sinh ich lợi chung cho toàn 
thể Cộng đồng.

Chỉ có Chúa Cứu Thế là Vị Thượng 
Tế độc nhất vô nhị(Heb:4:14-5:10), 
còn các phẩm trật khác  từ ĐGH, 
hàng GM, các LM, và Giáo hữu (đã 
chịu Phép Rửa tội), đều Hiệp Thông 
với Chúa Cứu Thế là ĐẦU, và Hiệp 
thông với nhau như những Chi thể 
trong một Thân Mình Mầu Nhiệm 
của Chúa. Do đó, Đức Giáo Hoàng 
luôn Hiệp Thông với các Giám 
Mục, các Giám Mục Hiệp Thông 
với các Linh Mục và các Linh mục 
Hiệp Thông với Giáo dân. Trong 
Hội Thánh không chia thành giai 
cấp(classes) như : một giai cấp cai 
tri, giáo sĩ trị (clericalism)và một 
giai cấp bị trị là giáo dân. Thiếu 
Tinh Thần Hiệp Thông này, thì 
Hội Thánh sẽ tan ra ra nhiều mảnh, 
nhiều bè phái như Lịch Sử đã minh 
chứng.

- 2. ĐẠO và ĐỜI  liên hệ với nhau,  
HIỆP THÔNG với nhau . KHÔNG 
được VÔ CẢM trước những bất 
công xã hội, trước những biến cố 
đau thương của dân tộc. 

Thiên Chúa là Cha Chung của 

Nhân Loại: “Lạy Cha chúng con ở 
trên Trời”( Kinh Lạy Cha) và toàn 
thể Nhân Loại là Anh Chị Em với 
nhau,“tứ hảỉ giai huynh đệ”.  Do 
đó, thực tại Đạo và Đời, mọi loài 
hữu hình và vô hình,  vật chất-
tinh thần, Hồn và xác..đều do Một 
Đấng Tạo Hóa an bài xếp đặt. Tôn 
giáo(ĐẠO) và Trần Thế(ĐỜI):hai 
thực tại đó tuy phân biệt hai phạm 
vi hoạt động khác nhau, nhưng luôn 
tương quan liên hệ với nhau,”hiệp 
thông” với nhau như câu nói :

”có thực mới vực được Đạo”. 

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay 
của Đất Nước (ĐỜI)là: toàn dân 
Việt Nam đã được Độc lập, Tự 
Do, tôn trọng Nhân Quyền, Nhân 
Phẩm chưa? Mọi đoàn thể khác, kể 
cả các tôn giáo đều là thứ yếu và tùy 
thuộc vào nền độc lập, TỰ DO của 
Đất Nước.. Nếu Dân tộc sống trong 
nô lệ, mất tự do, nhân phẩm, thì 
ĐẠO cũng chỉ sống èo ọp, không 
phát triển được, vì chính sách Xin 
-Cho của  chế độ độc tài.

Hơn nữa,  con người là  loài có  HỒN 
và XÁC Nếu chỉ có xác,  là con vật, 
nếu chỉ có hồn là thiên thần. Do đó, 
người Công giáo, dầu Tin vào Thiên 
Chúa độc nhất(ĐẠO), nhưng đồng 
thời cũng gắn bó với(ĐỜI)là Huyết 
thống , Tổ tiên, Tổ Quốc, Dân Tộc.

Chữ Hiệp Thông còn hiểu theo ý 
nghĩa của chữ BÁC ÁI là nền tảng 
của Đạo Thiên Chúa: Mến Chúa và 
Yêu Người: cả Hai chỉ là MỘT. 
Không yêu Nguời , thì cũng không 
mến Chúa. Người  thân nhất mà ta 
phải yêu mến là ai?-Chính là các 
bậc Tổ tiên đã có công sinh thành, 
đã dựng nhà, dựng Nước cho ta 
được an cư lạc nghiệp trên phần đất 
chữ S này. Trong thời  kì ngoại xâm 
đô hộ, hay dưới chế độ độc tài, độc 
quyền dày xéo trên mảnh đất của 
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Tổ tiên, mọi công dân mất quyền 
tự quyết, mất Nhân Phẩm, Tự Do..
thì Đạo càng phải gắn bó và hộ trợ 
Đời, xây đắp tình HIỆP THÔNG 
giữa mọi giới đồng hương, tức cũng 
là thực thi Tình Bác Ái”Mến Chúa 
Yêu Người”, để từ tình đồng Đạo 
thông suốt lan tỏa sang tình đồng 
Hương, cùng nhau đoàn kết thành 
một khối chống lại kẻ thù chung.     

- 3.“Người Công Giáo tốt cũng là 
người công dân tốt”

  ( Lời nhắn nhủ của ĐHY Ivan Dias, 
Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo)

giả sử chính quyền độc tài tham 
nhũng, ban mọi đặc ân cho cho 
các vị chức sắc trong đạo( trả lại 
tài sản bị tịch thu, mở trường, xuất 
ngoại...) trong khi đối với toàn dân 
vẫn áp dụng chính sách độc quyền 
về chính trị, kinh tế, đàn áp đối lập, 
thử hỏi: các vị lãnh đạo và đồng 
bào Công giáo có dám chấp nhận 
không, nếu muốn được gọi thật sự 
là “người công dân tốt” của Dân 
Tộc Việt Nam?

Nói một cách vắn tắt, “ không thể 
mến Chúa mà lại không thương 
người”,  mỗi công dân Công Giáo 
không thể giữ Đạo mà lại thiếu bổn 
phận đối với Tổ Quốc. Điều Tâm 
Niệm của Liên Đoàn Công Giáo 
Việt Nam, từ năm 1945 đến ngày 
nay vẫn là:

”Phụng sự Thiên Chúa và Tổ 
Quốc”

-4 .Thanh Tẩy  Huyền Thoại:” 
Vâng Lời tối mặt hay mù quáng”

Trong biến cố xáo trộn hiện nay, 
như để trấn an dư luận sôi nổi 
muốn biết Sự Thật , thay vì cùng 
nhau bàn luận tìm một giài pháp 
hợp lý, thì một số người quen  lối 
sống, tiêu cực, thụ động thích dùng 

danh từ: “Vâng Lời”, Vâng Phục 
Thánh Ý Chúa”,   “Roma đã quyết 
định”v,v.., mà không cho biết “LÝ 
DO”, SỰ THẬT”,  không giải thích 
các sự kiện, không nhận diện các 
nhân vật làm trung gian, môi giới, 
hay báo cáo sai sự thật.... 

Thử hỏi: trong việc dạy dỗ, giáo 
dục một đứa trẻ,  phụ huynh có 
được dùng bạo lực hay uy quyền để 
bắt ép con trẻ phải “, vâng lời một 
cách tối mặt, mù quáng”, mà không 
một lời giải nghĩa, phải/trái, thiệt/
hơn , để giúp đứa trẻ biết cách sống 
trưởng thành, tự lập?? 

 Vậy tại sao các Bề trên trong Giáo 
Hội lại có thể coi thường Giáo dân 
bắt phải “vâng lời” trong mọi quyết 
định về mục vụ, hành chính, thuyên 
chuyển các chức sắc mà không nêu 
những lý do chính  đáng, chân thật, 
một cách minh bạch và đã tham 
khảo những người có trách nhiệm 
liên hệ. Không ai nghĩ rằng: các Bộ 
tại Tòa Thánh Vatican hay ĐGH 
có thể  biết tên tuổi, đức hạnh, khả 
năng của  từng vị Giám Mục ở địa 
phương, khi thuyên chuyển, hay 
cắt đặt lên chức tước mà không 
cần những ý kiến làm trung gian 
phúc trình, đề nghị của HĐGM 
địa phương hay nhân viên làm 
việc trong Bộ Ngoại giao, Quốc 
Vụ  Khanh. 

Đối với người có Đức Tin trưởng 
thành, không thể TIN mà không 
được giải nghĩa các Lý Lẽ tại sao 
phải tin. Học sinh các lớp Giáo lý, 
Thần học đều hiểu biết mối tương 
quan giữa Đức Tin và Lý Trí. Đức 
Tin không phản lại Lý Trí, và Lý Trí 
giúp ta tìm hiểu những Lý lẽ giúp ta 
tin mạnh mẽ hơn.

Vâng Lời là PHỤC THIỆN, là tôn 
trọng Sự Thật, là vui lòng chấp 
nhận lẽ phải, sau 

khi được giải thích. Vâng lời là 
vâng theo những Lý lẽ có sức thuyết 
phục,  không vì nể nang, vì áp lực, 
như câu nói: 

“bằng mặt chứ không bằng lòng”.

 Vâng phục người lớn tuổi, giầu 
kinh nghiệm, hay người trẻ, miễn 
là những phát biểu là Sự Thật. Tinh 
Thần Vâng Phục là khiêm tốn đón 
nhận những ý kiến đối lập, những 
góp ý, để cùng nhau, trao đổi bàn 
luận tìm một giải pháp Dung hòa 
những khác biệt. Đôi khi cá nhân 
tự ý chấp thuận hy sinh tư lợi, tự ái 
để phục vụ  quyền lợi của Công Ích,  
Giáo Hội, hay Quốc gia.

Trong Thông điệp “Caritas In 
Veritate”( Bác Ái Trong Chân 
Lý)của ĐGH Biển Đức XVI, Ngài 
khẳng định: Tính Yêu phải được 
Chân Lý, Sự Thật soi sáng. Chân Lý 
đây là Lý trí tự nhiên và  Đức Tin 
chính là Chúa Cứu Thế, vì Chúa đã 
phán: “Ta là đường là Sự Thật và là 
Sự Sống”. Tình Yêu không ở trong 
Lẽ Phải và Chân Lý đức Tin thì 
Tình Yêu không làm phát triển một 
xã hội xứng với Nhân Phẩm được.

- 5.“ĐỐI THOẠI” là gì? 

“Danh từ này dùng trong tiếng 
Việt, dịch từ chữ”dia-logue” 
“Thoại” là nói chuyện, trao đổi 
bằng Lời nói đễ diễn ta ý kiến, ý 
muốn; đôi khi cũng dùng những cử 
điệu, cử chỉ  để biểu lộ, gọi là “body 
language”. Nhưng tuyệt nhiên “IM 
LẶNG” nín thinh, không nói lời 
gì, thì không thể gọi là “đối thoại” 
được nữa. Trong việc “đối thoại”, 
cần cà hai đối tác , hay hai phe phái 
cùng nói lên, trao đổi lập trường, 
thảo luận. Nếu chỉ một bên nói, còn 
bên kia IM LẶNG, thi đấy là “độc 
thoại”, hay theo kiểu nói bình dân:  
“nói chuyện với đầu gối”, không 
thể gọi là ĐỐI THOẠI được.
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giáo Hội Công giáo luôn chủ trương 
“đối Thoại”. Ngôi LỜI(Logos) 
Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, để 
đối Thoại với Nhân Loại. Các Vi 
Giáo Hoàng, đặc biệt ĐGH Giáo 
Hoàng Gioan PhaoLo II.., luôn tìm 
cách đối thoại với thế giới về mọi 
vấn đề liên 

hệ đến đời sống của con người, đặc 
biệt lên tiếng phản đối những chế 
độ độc tài, vi phạm nhân quyền, Tự 
Do Tôn Giáo. Trong các cuộc tông 
du, đến các nước độc tài như 

Cuba, dầu chính quyền cộng sản 
không muốn nghe, nhưng ĐGH 
Gioan PhaoLô” VẪN CỨ NÓI”. vì 
Rao giảng Sự Thật là một giới răn 
của Chúa Cứu Thế, như Chúa đã 
phán:

“Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”

Thánh Phao Lô Tông đồ cũng 
khuyên nhủ các đệ tử luôn phải 
công bố Chân Lỳ, Sự 

Thật mọi nơi mọi lúc:” thời thuận 
lợi, cũng như lúc khó khăn, bất 
thuận lợi”. Bởi vậy, người môn đệ 
can đảm, không nên thưa với Chúa 
và than thở với dân Chúa:”

“chúng con KHÔNG BIẾT NÓI”

Chế độ độc tài, độc đảng như CS, 
có Đối Thoại không?- KHÔNG. Vì 
đã độc tài, độc đảng, độc quyền thì 
còn muốn chia sẻ, bàn luận với ai 
nữa? Điều kiện tối quan trọng trong 
việc đối thoại là “THIỆN CHÍ của 
đôi bên muốn chia sẻ quyền lợi một 
cách Công bằng, dựa theo Công lý. 
Thuyết Mácxit vô thần không tin 
vào những Luật Luân Lý Tuyệt đối, 
Khách quan, và LươngTâm phân 
biệt Thiện/Ác.thì làm sao có chung 
một tiêu chuẩn để điều đình, hòa 
giải, thông cảm với nhau được?

Theo kinh nghiệm Lịch Sử cho biết: 

trên bình diện quốc tế cũng như tại 
Việt Nam, phe Cộng Sản thường 
không tôn trọng các hiệp định 
mà chúng đã kí kết. Cách đối xử 
thường xuyên theo lý thuyết Mácxit 
là: BẠO ĐỘNG, dùi cui, xe tăng, 
“quần chúng tự phát”, đánh đập 
và bắt bỏ tù, những ai dám chống 
đối . Họ chỉ mở miệng theo quỉ 
kế:”XIN-CHO”, nghĩa là họ luôn ở 
thế thượng kẻ trên, ban phát ân huệ 
cho kẻ bề dưới phải lậy lục cầu xin . 
Ho có thí cho mới được, ít nhiều tùy 
ý họ, không bao giờ họ công nhận: 
“Tự Do Tôn Giáo là QUYÊN” của 
mọi công dân.

- 6.Yêu kẻ thù là yêu thế nào?

Phải hiểu thế nào cho đúng với 
nguyên tắc  Luân lý Thần học Công 
giáo về những vấn nạn như:  :“Yêu 
kẻ thù”là yêu như thế nào? “Có 
được tích lòng thủ hận, nuôi “căm 
thù”không? Thế nào là “Chiến 
tranh tự vệ”( defensive war), 
“cuộc chiến chính đáng(juste war) 
nghĩa là gì? 

-Theo Luân lý Thần học Công giáo, 
chúng ta luôn luôn phải chống lại 
bất cứ “TỘI ÁC” nào, không được 
thỏa hiệp, nhân nhượng cho “bất 
công lan tràn”. Chúng ta luôn phải 
tôn trọng Luật Pháp chân chính như 
Luật Tự Nhiên, Luật Quốc Tế, Luật 
Hiến Pháp do dân bầu cử, không 
phải luật rừng, tuỳ tiện thay đổi do 
công an hay đảng độc tài áp đặt. 

Chiến tranh để tự vệ, chống quân 
xâm lược,  là cuộc chiến có chính 
nghĩa, để bảo vệ Nhân Phẩm và 
Nhân Quyền, và Chủ Quyền Quốc 
Gia.

Nếu kẻ thù biết ăn năn, thật tình hối 
cải, hoàn lương, thì ta THA THỨ, 
không tích lòng thù hận. 

CẦU NGUYỆN, và hát Kinh HÒA 

BÌNH, tại Tòa Khâm Sư, Thái Hà, 
Đồng Chiêm, Tam Toà, VŨNG 
ÁNG. là cầu xin “ Đầng Tối Cao”,  
có quyền xét xử mọi gian tà, bất 
công, xin On Tha Thứ cho người 
làm hại mình, nhất là cầu Nguyện 
cho nền CÔNG LÝ, TỰ DO, ngự trị 
trên đất nước này. Vậy ai có quyền 
cấm đoán , hay chỉ trích cách thức 
biểu lộ niềm tin rất HÒA BÌNH 
này?

 II. SUY NIỆM NHỮNG 
MẦU NHIỆM,  LẦN TRÀNG 
HẠT, DÂNG NƯỚC VIỆT , và 
THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM VÔ 
NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ

Đây là bổn phận chính yếu của 
các tín hữu công giáo, vì chúng ta 
tin tưởng: không có Chúa và Mẹ 
Maria giúp sức, chúng ta không thể 
“Giải trừ được họa cs vô thần”, như 
đã  xẩy ra tại  Nga sô và Đông Âu.                                                                                                                       
Người có ĐỨC TIN hay không, 
cộng sản hay không, đều nhìn nhận 
lời TIÊN TRI, của SỨ ĐIỆP tại 
FATIMA cho ba em nhỏ năm 1917, 
đã thật sự ứng nghiệm trong biến 
cố lật đổ ‘Đế quốc” Cộng sản quốc 
tế tại Đông Âu, diễn biến một cách  
“thuận THIÊN Ý” êm đềm, không 
đổ máu.

 Trào Lưu Vô thần của  tà thuyết 
cộng sản , do quỷ vương cầm đầu,  
chỉ có thể xụp đổ nhờ quyền năng 
của Thiên Chúa và Mẹ Maria mà 
thôi.   Tà thuyết  ma quái này rất 
mưu mô quỷ quyệt, gian dối, không 
còn Lương Tâm Lương Tri của 
Nhân Loại, nên chúng rất tàn bạo 
và ngoan cố, không thuận theo LẼ 
PHẢI  của con người.

1. Suy Niệm những Mầu 
Nhiệm trong khi Lần Tràng Hạt 
Mân Côi.

Trong những năm, 1960-1975, 
bùng nổ cuộc kháng chiến quyết 
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liệt Quốc-cộng,  chống cs từ miền 
Bắc xâm nhập miền Nam. Đặc biệt 
tại các khu vực qui tụ rất đông các 
đồng bào di cư, lánh nạn cs như 
những miền Hố Nai, Biên Hoà, 
Gia kiệm, vùng ngoại ô Sài gòn 
như :Chí Hoà, Ngã Ba Ông Tạ, hay 
Xóm Mới, Gò vấp, Quang Trung..,

Khi mặt trời đã khuất núi, màn 
đêm buông xuống, từ các gia đình, 
nhà nhà vang tiếng cầu kinh, lần 
Tràng Hạt, hát kinh Hòa Bình..nổi 
lên vang lừng khắp thôn xóm, cùng  
tha thiết  xin Chúa, nhờ lời Đức  Mẹ 
Fatima chuyển cầu cho chồng con, 
cháu, anh em, đang chiến đấu ngoài 
tiền đồn, mặt trận,được An Toàn 
tính mạng, và dân nước Việt thoát 
nạn cs vô thần.

Đọc Kinh Cầu nguyện bằng 
cách Lần Tràng Hạt là một truyền 
thống rất lâu đời trong Hội Thánh 
, và mỗi khi  Đức Mẹ Maria Hiện 
ra để truyền bá một Mệnh Lệnh 
gì, Mẹ thường khuyên khích việc 
Lần Chuỗi như tại Lộ Đức, Fatima, 
Lavang..

 Đây cũng là một cách cầu 
nguyện rất được các bổn đạo mộ 
mến vì có thể làm một cách đơn 
giản nhưng sốt sáng, ngay lúc làm 
việc đồng áng như đi cấy, chèo ghe 
xuồng, và các trẻ em cũng có thể 
theo các phụ huynh làm theo.

Lần Tràng Hạt, gồm những 
Kinh như:   Kinh Lạy Cha,  Kinh 
Kính Mửng và  Kinh Sáng Danh, 
Điều quan trọng nhất là suy niêm 
về một Mầu Nhiệm, tức một biến 
cố trong cuộc đời của Chúa Cứu 
Thế. Khi kết thúc một chục(10 Kinh 
Kính Mừng), có thể thêm những 
đoạn hát ngắn:” Lạy Chúa KyTô, 
xin Chúa tha tội chúng con....

 Mỗi Kinh Kính Mừng có thể 
sánh ví như những BÔNG HOA 

HỒNG (ROSARY)dâng Kính Mẹ.

Suy Niệm những MẦU 
NHIỆM, những biến cố trong Đời 
Sống của Chúa Cứu Thế, từ khi 
Đầu Thai đến khi chịu Tử Nạn 
trên Cây Thánh Giá, Sống lại, Lên 
Trời  ..luôn luôn có sự hiện diện 
và cộng tác của Mẹ Maria,  là chủ 
đích của việc Lần Chuỗi, để giúp 
chúng ta tăng thêm Đức Tin, Đúc 
Cậy, và Đức  Mến Chúa Yêu Tha 
Nhân.

 Tràng Chuỗi giúp ta suy niệm 
về  cuộc đời Chúa Cứu Thế trong 
những  giai đoạn như: 

5 Sự Vui, 5 Sự Thương, 5 Sự 
Mừng, và  5 Sự Sáng ( doThánh 
Giáo Hoàng Gioan Phao lô II  lập).

Muốn cho việc Lần Chuỗi tác 
động đến tâm tâm hồn để tăng thêm 
ĐỨC TIN, cần phải SUY NIỆM về 
một Biến cố trong cuộc đời Chúa 
Giêsu như: khi Chúa Xuống Thế 
LÀM NGƯỜI, thụ thai trong Lòng 
Trinh Nữ Maria. Miệng đọc Kinh 
Kính Mừng, nhưng TRÍ KHÔN, 
Trí Tưởng Tượng cần suy nghĩ về 
Mầu Nhiệm này. Nếu thiếu phần 
suy niệm, mà miệng chỉ lải nhải 
đọc kinh, nhưng trí khôn “LO RA” 
những chuyện đâu đâu, thì việc Lần 
Tràng Hạt, chẳng được ích lợi bao 
nhiêu !

Khi Suy Niệm như vậy, ta cầu 
xin Chúa soi sáng  để linh hồn và 
thân xác chúng ta  cảm nghiệm, 
đồng hóa với biến cố trong cuộc 
đời Vui, Buồn, Mừng..của Chúa và 
Mẹ Maria, và quyềt tâm theo gương 
Chúa và Đức Mẹ để sống Thánh 
Thiện, giầu lòng Bác Ái, và can 
đảm chống lại tội ác. 

2. DÂNG THẾ GIỚI, VIỆT  
NAM CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM 
NGUYÊN TỘI  MẸ MARIA

Đức Giáo Hoàng PHANXICÔ, 
vừa khi lên nhận chức, Ngày Thánh 
Mẫu 13 tháng 5, 2013, Ngài đã xin 
Đức Hồng Y Jose Polycarp, Thượng 
Phụ của Lisbon thay mặt Ngài thánh 
hiến triều đại Giáo hoàng cho Đức 
Mẹ Fatima.. 

Thiết tưởng cũng nên nhắc lại 
ý nghĩa Giáo lý của Hội Thánh về 
việc tôn kính các Ảnh Tượng, để 
tránh những cử chỉ sai lầm đượm 
mầu mê tín.

 Những ảnh tương do các nghệ 
nhân tạc hình hay phác hoạ, cũng 
giống như khi ta dùng máy ảnh để 
chụp một tấm ảnh của người ta tôn 
kính, thương nhớ. Khi  cầu nguyện 
trước Anh Tượng, không phải ta tin 
rằng Ảnh tượng bằng gỗ quí, bằng 
kim cương ,ngọc thạch, hay vàng 
bạc..tự nó có sức linh thiêng ban 
ơn giáng phúc, nhưng chúng giúp 
trí khôn chúng ta NHỚ đến Tình 
Yêu Thương, Lân Tuất của Chúa, 
và của Mẹ Maria hằng ưu ái đáp 
lại những lời chúng ta ca ngợi, cầu 
khẩn. Ta Tôn Kính các Ản Tượng, 
đặt trên Bàn Thờ, để tỏ lòng Cung 
Kính, và noi GƯƠNG Nhân Đức 
của các Ngài.,.

Lời Nguyện ước tạm kết. Nước 
Nga và các chư hầu đã thoát ách vô 
thần cọng sản,  còn nước Việt mến 
yêu thì sao?  CẦU XIN MẸ CỨU 
NƯỚC CON!  

Chú Thích: Bài này  được 
trích và tóm lược từ cuốn sách 
của cùng soan giả: “HỘI THÁNH 
CÔNG GIÁO và THỜI TAM VÔ”, 
ĐƯỜNG THI, Đoạn Kết trang 
583-601



100 Năm Fatima và con số 13
(1917-2017)

 n Lê Thiên 
(Tháng Năm 2017)

Đức Mẹ Fatima! Hầu như 
không người Công giáo 
Việt Nam nào không 

nghe nói tới, không biết tới địa 
danh Fatima, một làng nhỏ của 
nước Bồ Đào Nha (Portugal) bên 
trời Âu gần nước Tây Ban Nha và 
nước Pháp, vì Fatima chính là nơi 
cách đây 100 năm Đức Mẹ Maria 
đã hiện ra cho ba trẻ em nghèo 
chăn cừu, người Bồ Đào Nha – 

Lucia (sinh năm 1907), Francisco 
(sinh năm 1908) và Jacinta (sinh 
năm 1910). Lời kinh và tiếng hát 
Fatima như luôn sẵn nơi cửa miệng 
mọi người Công giáo Việt Nam. 
Truyện về Mẹ Fatima trở thành là 
chuyện nằm lòng đối với người tín 
hữu Công giáo Việt Nam. Lại cũng 
không ít người Công giáo Việt 
Nam, nhất là người CGVN hải 
ngoại đã từng hành hương viếng 

Đức Mẹ Fatima. Cho nên, nhắc tới 
Đức Mẹ Fatima quả thật là thừa 
đối với người CGVN. Tuy nhiên, 
năm 2017 này đánh dấu 100 năm 
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng 
tôi mạn phép gợi nhắc một vài chi 
tiết.

Ngày 13 mỗi tháng
Chúng ta không quên năm 1917 
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thế giới đang rơi vào cao điểm của 
Đệ Nhất Thế Chiến. Nước Nga bị 
nhuộm đỏ bởi chủ nghĩa Cộng sản 
duy vật vô thần đe dọa gây tang tóc 
cho toàn thể địa cầu. Thì vào ngày 
13/5/1917, khi ba em bé Lucia, 
Francisco và Jacinta chăn cừu nơi 
khu đồi Cova da Iria thuộc làng 
Fatima, đã được Đức Mẹ hiện ra, 
trao ban một số sứ điệp cho toàn 
thế giới. Không phải chỉ ngày 
13/5/1917, mà suốt các tháng kế 
tiếp của năm 1917, Đức Mẹ đều 
đến thăm viếng, chuyện trò với ba 
em, cũng đều là ngày 13 mỗi tháng 
từ Tháng Năm cho tới Tháng Mười 
năm 1917.

Qua nhiều tài liệu lưu truyền, ngoài 
một số sứ điệp quan trọng, chúng 
ta được biết trong những lần hiện 
ra với ba Thánh trẻ năm 1917, Ðức 
Mẹ luôn nhắc đi nhắc bảo người 
Công giáo hoàn vũ hãy siêng năng 
lần hạt Mân Côi:

Ngày 13-5-1917, Ðức Mẹ nói với 
Lucia: “Phanxicô phải lần chuỗi 
Mân Côi thật nhiều ... ngày ngày 
các con phải đọc Kinh Mân Côi 
cầu cho thế giới hòa bình.”

Ngày 13-6-1917, Ðức Mẹ bảo 
Lucia: “Các con hãy hằng ngày 
lần hạt Mân Côi.”

Ngày 13-7-1917, Ðức Mẹ lại căn 
dặn các em: “........... còn các người 
khác sẽ được như ý khấn nguyện, 
nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. 
Ðức Mẹ còn khuyên bảo người què 
chân hằng ngày ông cùng gia đình 
lần chuỗi Mân Côi thì ông sẽ được 
khỏi bịnh.”

Ngày 13-8-1917, Ðức Mẹ bảo 
Lucia: “Hãy tiếp tục lần chuỗi 
Mân Côi ....... và còn khuyên bảo 
Lucia dùng số tiền dâng cúng để 

tổ chức ngày lễ Mân Côi (7-10) 
và xây dựng ngôi nhà nguyện kính 
Ðức Mẹ Mân Côi.”

Ngày 13-9-1917, Ðức Mẹ khuyên 
ba trẻ: “Các con hãy tiếp tục lần 
chuỗi Mân Côi để được hòa bình.”

Ngày 13-10-1917 (ngày hiện ra 
lần cuối cùng), Ðức Mẹ bảo ba trẻ: 
“...... ta là Nữ Vương Mân Côi. Ta 
muốn xây một nhà thờ kính Ta tại 
đây. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi 
Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh 
sắp chấm dứt, binh lính sẽ được 
trở về nhà.”

Mệnh Lệnh Fatima
Đức Mẹ luôn nhắc nhở phải phải 
cầu nguyện rất nhiều, và hãm 
mình cho kẻ có tội, phải chịu mọi 
sự khổ cực Chúa trao cho, để đền 
bù những tội lỗi và cầu xin cho 
kẻ có tội ăn năn hối cải, và chính 
những kẻ có tội cần phải tự cải 
hối và phải sám hối. Trong các 
phương cách cầu nguyện, đức 
Mẹ trong các lần hiện ra với ba 
em, đều nhấn mạnh tới TRÀNg 
CHUỖi MÂN CÔI: Phải lần chuỗi 
Mân Côi thật nhiều ... ngày ngày 
các con phải đọc Kinh Mân Côi 
cầu cho thế giới hòa bình.”

Các sứ điệp Đức Mẹ truyền cho thế 
giới qua ba em chăn cừu ở Fatima 
được tóm tắt trong ba mệnh lệnh 
chúng ta quen gọi là Mệnh Lệnh 
Fatima như sau: (1) cải thiện đời 
sống; (2) lần hạt Mân Côi và (3) 
tôn sùng Trái Tim Mẹ.

Như vậy, tại Fatima, năm 1917, 
Đức Mẹ đã đến với 3 trẻ Lucia, 
Francisco và Jacinta tất cả là 6 lần, 
mỗi tháng một lần từ Tháng Năm 
tới Tháng Mười, đều đúng ngày 
13. 

Trong ba em được diễm phúc 
chiêm ngắm và nhận lãnh sứ điệp 
của Đức Mẹ, hai em Francisco và 
Jacinta đã sớm lìa đời như chính 
Đức Mẹ đã báo trước. Francisco ra 
đi ngày 04/4/1919; Jacinta từ giã 
cõi đời ngày 11/3/1920. 

Còn chị Lucia, người chị cả của hai 
em, thì tiếp tục hiện diện nơi trần 
thế trong một tu viện tại Tây Ban 
Nha cho tới đầu thế kỷ 21 để mà 
chứng kiến việc người Công giáo 
thực thi mệnh lệnh của Đức Mẹ và 
hoàn thành trọng trách tỏ lộ những 
gì Đức Mẹ muốn Chị thực thi như 
là nhân chứng đích thực của Chúa 
Giêsu và Mẹ Maria. Chị Lucia lìa 
đời lành thánh vào năm 2005, thọ 
98 tuổi. 

Francisco và Jacinta được Giáo 
Hội tuyên phong Chân Phúc ngày 
13/6/2000 bởi Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II. Hai vị Chân phúc 
trẻ này sẽ được tuyên thánh trong 
năm 2017 này, nhân kỷ niệm 100 
năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

“Đừng sợ!”
Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô I băng hà vì một cơn đột 
quỵ, ngày 16/10/1978 mật nghị 
Hồng Y bầu chọn Đức Hồng Y 
Karol Wojtyla, Giáo chủ Tổng 
Giáo phận Kraków ở nước cộng 
sản Ba Lan. Vị Giáo hoàng tân 
cử chọn danh hiệu Gioan Phaolô 
II. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 
sinh năm 1920, và lìa đời ngày 
02/4/2005 sau 28 năm cầm đầu Hội 
Thánh Công Giáo. Ngài được Giáo 
Hội tuyên thánh ngày 24/4/2014 
và được xưng tụng là Thánh Cả 
Gioan Phaolô II. 

Trong vai trò Giáo chủ trên đất 
nước Ba Lan Cộng sản, tuy rất 
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khôn ngoan thận trọng đối với chế 
độ CS, ĐHY Wojtyla đã không ít 
lần tỏ rõ lập trường phản kháng 
của ngài đối chống lại những bất 
công của chế độ ấy. 

Trong một bài giảng năm 1976 tại 
Nhà thờ Chính tòa TGp Krakow, 
ĐHY Wojtyla mạnh mẽ lên tiếng: 
“Chúng tôi không thể giữ im lặng 
khi mà bao nỗi ưu tư đang đè nặng 
con tim chúng tôi do tình trạng 
thiếu vắng đạo đức xã hội. Chúng 
ta không thể để mặc một nhóm 
người, một nhóm xã hội nào đó – 
dầu xứng đáng đến đâu – có quyền 
áp đặt trên công luận một ý thức 
hệ, một quan điểm chống lại ý chí 
của đa số.” Ngài còn nhấn mạnh: 
“Hết thảy chúng ta đều sống trên 
đất nước Ba Lan là người Ba Lan, 
cả những người có đức tin lẫn 
những người không có niềm tin tôn 
giáo. Nước Ba Lan này không thể 
để mặc những kẻ vô thần áp bức 
những người hữu thần.” (O’Brien, 
The Hidden Pope, trang  345-346).

Cũng vậy, trong cuộc rước kiệu 
Thánh Thể vào ngày lễ Mình Máu 
Thánh Chúa năm 1977, ĐHY Giáo 
chủ Tổng Giáo phận Krakow lại 
dứt khoát nói lên lập trường của 
mình: “Nhân quyền không thể 
được ban cho theo kiểu cách nhân 
nhượng. Con người được ban cho 
quyền làm người ngay khi vừa 
sinh ra, con người có quyền sở 
hữu quyền làm người của mình và 
thực thi quyền ấy suốt cuộc sống 
của mình. Một khi những quyền 
ấy không được trải nghiệm, không 
được thực thi đúng mức, con người 
có quyền nổi loạn… Và không ai 
có quyền áp bức, đè bẹp những 
con người khốn khổ ấy. Công 
an, cảnh sát và nhà tù không thể 
được sử dụng để giải quyết những 

chuyện ấy. Chúng chỉ làm gia tăng 
rắc rối và người ta phải trả giá 
cho những rắc rối ấy. Chỉ một con 
đường duy nhất dẫn tới hòa bình 
và hiệp nhất tinh thần quốc gia, đó 
là con đường xuyên qua việc tôn 
trọng nhân quyền và dân quyền 
cũng như tôn trọng mọi người dân 
Ba Lan.” (Bernstein and Politi, 
His Holiness, trang 100).

Những ý tưởng trên giờ đây trên 
ngôi Giáo hoàng, Đức Gioan 
Phaolô II lại nhắc tới bằng lời 
hiệu triệu “Đừng Sợ”  mà ngài 
đã nhắc đến 3 lần trong bài giảng 
nhậm chức Giáo hoàng của ngài 
vào ngày 22/10/1978 tại Giáo đô 
Vatican. 

Tuy nhiên, lời hiệu triệu “Đừng 
Sợ” của vị Giáo chủ không dừng 
lại ở đó. Nó còn vang dội mạnh 
mẽ chính trên một trong những 
pháo đài kiên cố nhất bảo vệ chủ 
nghĩa Cộng sản vô thần. Ngày 
02/6/1979, trong chuyến về thăm 
quê hương Ba Lan lần đầu sau khi 
đắc cử Giáo hoàng, Đức Thánh 
Cha Gioan Phaolô II  không ngại 
tuyên bố: “Hòa bình và sự xích 
lại gần nhau giữa các dân tộc tùy 
thuộc vào sự tôn trọng các quyền 
căn bản của con người cũng như 
của các quốc gia…” 

Đức Thánh Cha xác định: “Vị 
giáo hoàng người Ba Lan này… 
đến đây để lên tiếng trước thế giới 
và châu Âu về những quốc gia và 
các dân tộc đang bị quên lãng…” 
Ngài kêu gọi người dân Ba Lan: 
“Anh chị em phải thật kiên vững, 
kiên vững nhờ sức mạnh của đức 
tin… Anh chị em đừng ngã lòng, 
đừng thất vọng… Anh chị em hãy 
mạnh mẽ trong đức tin bất kể sự 
yếu đuối của mình, vì Chúa sẽ ban 
thêm sức mạnh cho anh chị em …” 

Ngày 13/5/1981.
Càng gây phấn khởi cho những 
con người và những dân tộc đang 
bị áp bức, Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô II càng làm cho đám cai trị 
độc tài, độc đảng run lên. Cụ thể, 
ngày 04/11/1978, chỉ nửa tháng 
sau khi ĐHY Wojtyla đắc cử Giáo 
Hoàng, hình ảnh của vị tân Giáo 
Hoàng đã khiến bọn cầm quyền 
trong điện Kremlin ở Mạc Tư 
Khoa run sợ, coi việc ngài lên ngôi 
là “dấu hiệu bước leo thang mới 
của thế lực thù địch chống lại chủ 
nghĩa cộng sản.” 

Chính nỗi sợ này đã thúc đẩy Mạc 
Tư Khoa tiến hành một âm mưu 
vô cùng ác độc là thủ tiêu Đức 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua 
tay súng chuyên nghiệp Mehmet 
Ali Agca người Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc 
mưu sát diễn ra tại quảng trường 
thánh Phêrô, Vatican, vào buổi 
chiều Thứ Tư 13/5/1981 nhân cuộc 
tiếp kiến chung hàng tuần tín hữu 
Công Giáo và khách hành hương 
đến từ năm châu. Ngày và giờ cuộc 
mưu sát tại quảng trường thánh 
Phêrô trùng hợp với ngày và giờ 
cuộc hiện ra tại Fatima năm 1917 – 
ngày 13/5/1981, một sự trùng hợp 
hết sức nhiệm mầu! Chính ĐTC 
Gioan Phaolô II xác nhận: “Agca 
biết rõ phải bắn như thế nào và dĩ 
nhiên anh ta cố ý bắn để đạt mục 
tiêu. Chỉ có điều lạ là hình như 
có “ai đó” đã lái viên đạn đi nơi 
khác!”

Sau hai lần giải phẫu tốt đẹp, ngày 
13/8/1981, đúng 3 tháng sau vụ 
mưu sát, các bác sĩ ký giấy cho 
Đức Thánh Cha xuất viện. 5 tháng 
sau cuộc mưu sát, Đức Thánh Cha 
trở lại quảng trường Thánh Phêrô 
để gặp gỡ tín hữu hành hương. 
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Ngày hôm ấy Đức Thánh Cha nói 
với mọi người có mặt: “Một lần 
nữa, tôi trở thành người mang ơn, 
kẻ mắc nợ đức Mẹ và các thánh 
quan thầy. Làm sao tôi có thể 
quên được rằng, biến cố tại quảng 
trường Thánh Phêrô xảy ra cùng 
ngày cùng giờ với biến cố xảy ra 
cách đó hơn 60 năm tại Fatima 
bên nước Bồ đào Nha, khi Hiền 
Mẫu đức KITÔ hiện ra lần đầu 
tiên với các thiếu niên thôn quê 
nghèo nàn? Trong tất cả những 
gì xảy ra cho tôi vào ngày hôm ấy 
[13/5/1981], tôi cảm nghiệm rõ 
ràng có bàn tay che chở, có sự lưu 
tâm đặc biệt của Hiền Mẫu Thiên 
Quốc. đức Mẹ minh chứng đức 
Mẹ mạnh hơn viên đạn có sức giết 
người!”

Trong môt dịp khác, ĐTC Gioan 
Phaolô II lại tường thuật : “Dịp lễ 
giáng Sinh 1983, tôi đích thân đến 
nhà tù thăm kẻ sát nhân. Chúng tôi 
nói chuyện với nhau thật lâu. Như 
mọi người đều biết, Ali Agca là kẻ 
sát nhân chuyên nghiệp. điều này 
có nghĩa anh ta không phải là kẻ 
chủ mưu vụ mưu sát, nhưng có ‘ai 
đó’ đã hoạch định vụ mưu sát và 
có ‘ai đó’ ra lệnh cho anh ta phải 
thi hành cuộc mưu sát. Suốt trong 
buổi nói chuyện, Alì Agca luôn tự 
hỏi và lập lại câu hỏi tại sao vụ 
mưu sát không thành công? Anh ta 
đã cẩn thận chuẩn bị đủ mọi chi 
tiết. Thế mà nạn nhân [Đức Gioan 
Phaolô II] lại thoát chết! Làm sao 
điều này lại có thể xảy ra? Có lẽ 
Ali Agca đã hiểu được nhờ linh 
tính rằng, vượt lên trên khả năng 
giết người của anh ta, còn có một 
quyền lực khác mạnh hơn nhiều.”

Bàn tay huyền nhiệm của 
Thiên Chúa qua Đức Maria.

Ngày 13/5/1981! Những diễn biến 
trùng hợp kỳ diệu không thể không 
dẫn dắt chúng ta đến chỗ xác tín 
rằng rõ ràng đã có bàn tay can 
thiệp của Chúa Quan Phòng qua 
tay Đức Mẹ Maria. Nếu hôm ấy 
viên đạn của tên sát nhân đạt hiệu 
quả, hạ sát được Đức Thánh Cha 
Gioan Phaolô II theo kế hoạch do 
nhóm đầu não khủng bố đã đặt ra, 
thì chẳng biết nhân loại sẽ đi về 
đâu, thế giới này sẽ rơi vào cảnh 
khốn cùng đến mức nào!  

“Vị giám mục mặc áo trắng phải 
chịu đau khổ nhiều mà mà đức 
Mẹ đã cho ba trẻ ở Fatima trong 
thấy qua một cuộc thị kiến khi đức 
Mẹ hiện ra với ba em…” vị Giám 
mục ấy chính là Đức Thánh Cha 
Gioan Phaolô II. Đức Mẹ đã cứu 
Đức Giáo Hoàng, và sau đó Người 
dùng chính vị Giáo Chủ can trường 
ấy đưa thế giới ra khỏi vòng vây 
của chủ nghĩa vô thần. 

Cả thế giới nhìn nhận, nếu Đức 
Thánh Cha Gioan Phaolô II không 
được Đức Mẹ cứu sống đúng vào 
ngày 13/5, ngày thánh thiêng của 
sứ điệp Đức Mẹ Fatima, thế giới 
chắc chắn đã không chứng kiến 
những gì xảy ra sau đó, trong đó có 
sự kiện bức tường Berlin ở Đông 
Đức sụp đổ và toàn bộ chủ nghĩa 
Cộng sản cũng đổ theo năm 1991. 
Đức Thánh Cha đã cử hành lễ dâng 
nước nga cho Đức Mẹ. Tuy nhiên, 
thế giới vẫn còn dẫy đầy những thế 
lực vô luân, tham vọng gây tang 
tóc cho nhân loại. 

Chúng ta còn phải tiếp tục cầu 
nguyện, tiếp tục ăn chay hãm mình 
và sám hối, thực hành nghiêm 
chỉnh ba mệnh lệnh Fatima: (1) 
cải thiện đời sống; (2) lần hạt Mân 
Côi và (3) tôn sùng Trái Tim Mẹ.

Lê Thiên (Tháng Năm, 2017) 

Cười Tí Cho Vui
CÁI GÌ CỨNG NHẤT
Hai ông bạn rảnh rỗi ngồi đố nhau
• Đố anh biết cái gì cứng nhất? 
• Không đá thì thép chứ còn cái gì nữa
• Không phải. Râu cứng nhất
• Tại sao?
• Da mặt anh dầy thế kia mà râu vẫn mọc ra tua 

tủa
• À ra thế! Vậy da mặt anh còn dầy hơn da mặt tôi 

nên râu không mọc nổi.     
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Hoa tâm-linh
trong lòng đạo  n Phạm Minh-Tâm

Theo sự vận-hành của 
thiên-nhiên thì thời-
gian Tháng Năm 
hàng năm là khoảng 

giao-thời giữa mùa xuân và mùa 
hạ với khí-hậu ấm-áp, thích-hợp 
để nhiều loài hoa đua nở nên có thể 
nói tháng Năm là tháng của muôn 
hoa. Vì vậy, Tây-phương đã có một 
truyền-thống lâu đời là mỗi năm 
khi vào dịp tháng Năm, người ta tổ-
chức các dịp lễ hội mừng  hoa nở 
với ý nghĩa đón mừng thiên-nhiên 
tươi sáng lại sau mùa đông dài. Rồi 
ngay từ các thế-kỷ đầu Kỷ-nguyên 
Dương-lịch thì ở một số nơi, người 
Công-giáo cũng đã đem ý nghĩa 
việc mừng đón mùa hoa này vào 
trong các sinh-hoạt tôn-kính Đức 
Maria. Và cũng có thể cùng trong 
sự đồng-điệu này mà Giáo-hội dành 
riêng thời gian Tháng Năm của lịch 
Phụng-vụ Công-giáo cho việc tôn-
kính Đức Mẹ. Và Tháng Hoa đã 
thành một thời-gian đặc-biệt rộn-
ràng qua các sinh-hoạt tưng-bừng, 
như rước hoa, dâng hoa…để tỏ lòng 
sùng-kính với Đức Mẹ.  

Có điều, theo ý nghĩa và mục-
đích của Hội-thánh về Tháng Hoa là 
muốn tuyên-xưng niềm tin vào Đức 
Maria thì không phải đơn-giản chỉ 
ngừng đọng nơi những hình-thức 
bề ngoài. Tháng Hoa hay Tháng 
Đức Mẹ lại càng không phải chỉ là 
thời-gian cho người ta tận-dụng đủ 
mầu sắc lộng-lẫy từ những đoá hoa 
thiên-nhiên của đất trời để biểu tỏ 

lòng ngưỡng-mộ và sùng-bái Mẹ 
Thiên Chúa kiểu “mượn hoa cúng 
Phật”. Để theo cảm-tính mà phô-
trương lòng đạo. Để chỉ theo cách 
nhìn Đức Maria như một vị nữ-
hoàng đẹp như hoa và có khả-năng 
thần thánh thiêng-liêng mà người ta 
có thể xin bất cứ ơn gì khi cần đến. 
Vậy là xong mối tình của những 
người tin Chúa tỏ lòng sùng-kính 
Mẹ của Người. 

Xét theo thân-phận, Đức Ma-
ri-a trong suốt những tháng năm 
tại-thế cũng chỉ là một người bình-
thường như tất cả mọi người; cũng 
là một phụ-nữ như tất cả những 
phụ-nữ trong tập-thề nhân-loại này; 
song Người lại hoàn-toàn đứng bên 
ngoài các thói hư nết xấu như  kiêu-
sa, hợm-hĩnh, tham-lam, bon-chen, 
ích-kỷ, hẹp-hòi, ganh ghét, se-sua, 
chuộng hư-danh, ham quyền-thế, 
trọng vật-chất, hay phô-trương…
để thay vào đó là một tâm-hồn 
thanh-khiết, đơn-sơ, khiêm-cung, 
khó nghèo; đầy ắp lòng thương xót, 
hay giúp đỡ và ủi-an, nhậy-cảm 
với các khó-khăn của tha-nhân. 
Đấy là các nhân-đức đặc-trưng của 
lòng thưong-xót, của từ-tâm. Đức 
Mẹ, một con người đã được Thiên 
Chúa chọn làm Mẹ Ngôi Hai Nhập-
thể, được có vị-thế đặc-biệt trong 
chương-trình cứu-độ của Thiên 
Chúa chính vì những nhân-đức của 
Người đã thể-hiện bằng nếp sống 
thực-tế giữa con người với nhau.

Cho nên nếu người tin chỉ thể-
hiện lòng tôn-kính, sự nhiệt-tình 
sùng-bái Đức Mẹ bằng những 
mỹ-ngữ, từ-hoa tán-tụng nơi môi 
miệng, bằng những bàn thờ trang-
trí lộng-lẫy, xa-xỉ hay bằng những 
việc đổ tiền ra như nưóc để xây 
cất những trung-tâm hành-hương 
rồi đặt lên đó một bức tượng  gán 
theo với danh xưng này, tước-hiệu 
khác  của Đức Mẹ thì có thực sự là 
lòng mến chân-thành hay chính là 
sự mỉa-mai với cảnh đời ở Nazareth 
khi xưa? Chân-dung đích thực của 
Đức Mẹ qua Tin Mừng là hình ảnh 
một phụ-nữ nhũn-nhặn, khiêm-
cung, âm-thầm sống cảnh đời khó 
nghèo của một gia-đình lao-động 
và tuyệt-đối vâng phục mọi sự theo 
Thiên-ý.  Còn các ảnh tượng bằng 
thạch-cao, bằng đất sét, bằng gỗ, 
bằng đồng hay bằng vàng hoặc bất 
cứ bằng các chất-liệu dù quý giá 
đến đâu cũng chỉ mang giới-hạn 
của một biểu-tượng mà thôi. Do 
đó, khi đem Đức Giê-su và Đức Mẹ 
hoặc các thánh nhốt vào trong mớ 
vật-chất thô-thiển ấy để làm mê-
hoặc nhân-tâm thì coi chừng sẽ là 
theo ý thích của thế hệ gian ác (Lc 
11, 29)  chứ  không thấy Chúa dạy 
trong Tin Mừng. 

Theo nội-dung kinh cầu Đức Bà 
đã được Giáo-hoàng Xistô V chính-
thức  công-nhận vào  năm 1587, 
chúng ta không tìm thấy được bao 
nhiêu câu khen tặng vẻ đẹp hình-
thức của Đức Mẹ như khen nhan-
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(xem tiếp trang 30)

sắc một người mà phần lớn đều là 
những biểu-tượng và ý-nghĩa của 
sức sống tâm-linh, của một tâm-hồn 
đẹp và lành thánh, nhất là của một 
tấm lòng biết xót thương. Như vậy, 
khi bằng  vào Đức-tin Công-giáo 
mà tôn-kính Đức Mẹ thì đấy phải 
là  một niềm tin được thanh-luyện 
trong tâm-linh chứ không phải cảm-
tính cá-nhân đồng-hoá với sở-thích 
hay tham-vọng; để không phải thờ 
Chúa vì hiện-tượng này hay dấu lạ 
kia mà là thờ Chúa trong thần-khí 
và trong sự thật (Ga 4, 23-24). Thiên 
Chúa là ngôi vị sống động. Đức Mẹ 
và các thánh cũng là những ngôi vị 
được Thiên Chúa mạc-khải cho dự 
vào quyền-bính của Người nhờ đức 
tin tuyệt-đối và trọn hảo trong khi 
những tượng ảnh chỉ có tính cách 
biểu-tượng để nhắc nhở và gợi ý mà 
không phải con đường đưa đoàn lữ-
hành đức tin sa lầy hoàn-toàn trong 
thói quen bái thờ ngẫu-tượng. 

Những năm gần đây,  đã từng 
có nhiều ý-kiến lên tiếng than phiền 
rằng Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam 
càng ngày càng có nhiều sinh-hoạt 
nặng hình-thức bên ngoài như thích 
tổ-chức các lễ hội rềnh-rang và đổ 
tiền xây-dựng nhiều công-trình 
đồ-sộ không cần-thiết mà lại tốn 
phí rất nhiều và Giáo-hội cũng đã 
hiển-nhiên xa-cách với tuyệt đại-
đa số người nghèo, người thấp cổ 
bé miệng, người bị đàn-áp  bất-
công. Tình-trạng này đã đưa phần 
lớn giáo-dân Việt-Nam đến dần 
với thói quen “giữ mầu đạo” nhiều 
hơn sống lẽ đạo. Thích nô-nức chạy 
theo bất cứ sinh-hoạt nào có hình-
thức rộn-ràng, tấp-nập và đặt nặng 
“việc đạo” vào những vẻ bề ngoài 
nặng chất “việc đời”. Nhất là khi 
có thêm chức-sắc và phẩm-phục 
thì niềm tin mới được cân đo nặng 
nhẹ rõ hơn là có Chúa ở cùng hay 
không.  Chính người viết đã  có lần 

được nghe trực-tiếp một linh-mục 
xứ dạy các cháu nhỏ đang chuẩn-
bị lãnh-nhận Bí-tích Thêm-sức rằng 
năm nay các con được Chúa thương 
nhiều khi  đức Tổng-giám-mục sẽ 
về ban phép; đây là điều diễm-
phúc cho các con hơn anh chị các 
con năm ngoái  chỉ được đức cha 
phụ-tá về thôi.  Hoặc đã thấy nhiều 
bà “ngoan đạo” bỏ hàng ngàn Mỹ-
kim để góp tiền xây đài Đức Mẹ 
hoặc rất nặng mạnh tay gửi tiền về 
Việt-Nam để xây nhà thờ hay  mở-
mang thêm trung-tâm hành-hương 
chính là để mua nước Thiên-đàng. 
Chính vì vậy mà lòng đạo đã dễ 
bị lạm-dụng bằng danh nghĩa này, 
mục-đích nọ, đã trở thành một thứ 
lòng đạo “èo-uột và bệnh-hoạn”  do 
những người trong  bổn-phận chăn 
dắt thiếu trách-nhiệm về ba thẩm-
quyền thánh-hoá, quản-trị và giáo-
huấn.

  Ở giữa Giáo-hội Công-giáo 
Việt-Nam hiện nay, Đức Ma-ri-a là 
“nạn-nhân” nặng-nề nhất của não-
trạng này. Càng ngày người ta càng 
tìm cách mê-hoặc lòng tin của tín-
hữu để mưu lợi hay phục-vụ cho 
những nhu-cầu thời-thế bằng những 
hình-thái tâm-linh ngụy-tạo rồi đem 
danh xưng “Đức Mẹ” ra để bảo-kê.  

Thành vậy, Tháng Hoa trong 
Phụng-vụ không đơn-giản là thời-
gian dùng để trình-diễn một số 
sinh-hoạt rộn-ràng như rước sách, 
dâng hoa, mà đúng ra phải là dịp để 
chúng ta suy nghĩ về những cách-
thế Đức Mẹ khi xưa đã từng thể-
hiện trong cuộc sống làm người Mẹ 
bên cạnh Chúa Giê-su. 

Trước hết, Đức Mẹ chính là 
gương mẫu về đời sống đức tin 
trong sự phó-thác trọn-vẹn và tuân-
phục Thiên Chúa. Hay thương xót, 
giúp đỡ, ủi an nhưng khiêm-cung, 
khó nghèo. Cho dù đã trực-tiếp đón 

nhận lời truyền-tin, đã vâng-phục 
nghĩa là đã biết vị-thế của mình 
sẽ là Mẹ Thiên Chúa, song vẫn 
không quên giới-hạn của một thụ-
tạo của mình.  Đức Mẹ có mặt bên 
cạnh Đức Ki-tô tại tiệc cuới Ca-na 
là đồng-công  trong chương-trình 
cứu-độ của Thiên Chúa qua thái-
dộ quan-tâm đến mọi người khi 
mau-mắn báo ngay với Chúa tình-
trạng bối-rối của gia-đình đang gặp 
trắc-trở rồi ngừng lại bằng niềm tin 
phó-thác “Người bảo gì thì cứ làm 
theo”. 

Tiếp đến, Đức Mẹ Đấng chỉ là 
Đấng trung-gian chuyển cầu chứ 
không phải “chuyên-viên phép 
lạ”. Bời vì, phép lạ là những sự-
kiện phi-thường, vượt quá tầm 
hiểu biết của con người và ở ngoài 
ảnh-hưởng của các định-luật thiên-
nhiên, vật-lý mà chỉ có thể giải-
thích bằng sự can-thiệp của Đấng 
Tối Cao. Đức Ma-ri-a sẽ lắng nghe 
và ghi nhận các nhu-cầu của con 
cái loài người rồi chuyển lên Thiên 
Chúa, còn lại tuỳ vào lòng thương 
xót của Chúa. 

Nếu đọc lại hết các phép lạ Đức 
Ki-tô đã thực-hiện trong Tin Mừng 
thì có thể nhận ra được ý nghĩa của 
những việc Người làm. Đó là giúp 
con người nhận ra Thiên-Chúa, 
đấng Thiên Chúa luôn đầy lòng 
trắc-ẩn, xót thương con người trong 
những hoàn-cảnh gian-nan. Các 
phép lạ nêu lên bằng chứng rõ ràng 
về sự can-thiệp cụ-thể của Thiên-
Chúa vào đời sống thực-tế của con 
người trong những cảnh ngộ khó 
khăn, bế-tắc, gian khổ hoặc tuyệt-
vọng trước bệnh tật, nghèo khổ và 
sự chết. Nói cách khác, Thiên-Chúa 
đáp-ứng và lo lắng cho cả sự sống 
vật-chất của con người ngay tại trần 
gian vì Người muốn đưa con người 
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LƯỢM LặT ĐÓ ĐâY
 n Trần Phong Vũ

Tội ÁC Ghê GớM NhấT,

 Ai đã gây ra cho Dân Tộc và Đất Nước Việt Nam?
* Chưa phải là chuyện ám sát hàng loạt những nhà 

yêu nước không theo cộng sản. * Chưa phải là chuyện 
đấu tố và giết oan hàng chục vạn người, * Chưa phải 
là chuyện lừa gạt cả dân tộc vì “cách mạng” và những 
thứ hoang tưởng, rỗng tuếch, * Chưa phải là chuyện 
nướng hàng chục vạn đến hàng triệu binh lính trong 
những trận đánh vô nghĩa, * Chưa phải là chuyện đặt 
mìn, ném lựu đạn, pháo kích vào thành phố, bệnh viện, 
trường học với danh nghĩa “giải phóng Miền Nam”, 
* Chưa phải là chuyện làm tan nát cả miền Nam, ở 
nơi đã từng đầy văn hoá, nhân bản, trù phú và bình 
yên, * Chưa phải là bắt hàng chục vạn người “làm 
việc cho chế độ cũ” phải “học tập cải tạo” và vùi xác 
ở đồi hoang núi lạnh, * Chưa phải là “đánh tư sản” để 
cưỡng đoạt nhà cửa, tài sản và đẩy hàng triệu người 
dân “chế độ cũ” lên những vùng ma thiêng nước độc, 
* Chưa phải là việc dồn hàng triệu người dân đi đến 
chỗ đường cùng phải bỏ quê hương ra đi, * Chưa phải 
là chuyện biến những người dân Việt trở nên lưu vong 
với số lượng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại 
(và chưa hề có trong lịch sử Việt Nam),* Chưa phải 
là chuyện tạo nên một mảng đen khủng khiếp trong 
lịch sử,

Mà là chuyện:
* Biến những con người Việt Nam thành những 

con người không còn biết tử tế, không còn biết liêm 
sỉ, càng lúc càng dối trá, tham lam, tàn bạo, thủ đoạn. 
* Biến người Việt thành một loại người cực kỳ xấu xa 
trong con mắt của thế giới loài người, chỉ chuyên trộm 
cắp, cướp giật và làm những chuyện xấu xa mà không 
có một dân tộc nào sánh bằng. * Biến xã hội Việt Nam 
thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có 
từ trước tới nay trong văn hoá Việt. * Biến nước Việt 
thành một nơi chất độc huỷ hoại không những đến từ 
thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn huỷ hoại đến tận 
ý chí, tinh thần và đạo làm người; một nơi không còn 

một chút nội lực, một nơi con người thờ ơ với hiểm 
hoạ diệt vong ngay trước mắt.

Tôi NGhe huỳNh QuốC huy
Mấy hôm nay tôi nghe clips live stream của 

Huỳnh Quốc Huy về sự tồn vong của đất nước, 
trong đó có những cơ hội phát triển bị bỏ qua, vị 
thế quân sự, chính trị, kinh tế của Việt Nam trong 
bản đồ tiến trình phát triển của thế giới; yếu tố Mỹ, 
Hán Tàu đối với quá khứ, hiện tại, tương lai của với 
Việt Nam; yếu tố dân trí của Việt Nam trong sự tồn 
vong của dân tộc và đất nước và đặc biệt là chủ đề 
người Việt Nam làm gì và làm như thế nào để có tự 
do, dân chủ. Phải công nhận rằng, Huy nói rất đúng, 
rất hay và rất thuyết phục người nghe. Bản thân tôi 
chưa thấy Huy nói sai một việc gì, vấn đề gì. Tôi 
còn học tập ở Huy thái độ tôn trọng người nghe, kể 
cả người nghe là DLV hay người đối kháng với tư 
tưởng của mình. Huy còn đủ bản lĩnh và trình độ để 
trả lời ngay bất kỳ câu hỏi nào của ngừơi nghe gửi 
đến Huy trong chủ đề Huy đang live stream. Huy 
còn trẻ tuổi mà sự hiểu biết rất rộng, sâu và uyên 
bác. Huy thật là một người: “Tuổi trẻ tài cao”.

Nghe Huy, tôi biết thêm, thấm thía thêm nỗi lo 
đất nước bị mất, bị sẻ nửa bởi những âm mưu xa, 
chiến thuật gần của Tàu Cộng. Sự mất nước, mất 
dân tộc Việt Nam đã rất cận kề mà hầu như toàn 
bộ dân Việt Nam không hay không biết hoặc có 
biết nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng từ clips 
của Huy, lần đầu tiên tôi biết có lãnh đạo chóp bu 
Việt Nam đã có biệt phủ, giá trị tới 5 triệu đo la 

Hinh Hùynh Quốc Huy. Nguồn:  
chụp từ livestrean do chính HQH thực hiện
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ở Bắc Kinh cùng với sự hứa hẹn 
của Tàu Cộng rằng: Có hệ lụy gì 
cứ sang đây. Ông vẫn là vua, là 
lãnh đạo của dân Việt. Tôi cũng 
nghe clips của Phạm Văn Thành 
đọc bài kêu gọi biểu tình ngày 5.3 
của Trịnh Xuân Thanh, cung có 
nêu Nguyễn Phú Trọng nhận từ 
Formosa 2 tấn vàng, chứ không 
phải chỉ có 50 kg. 2 tấn vàng đã 
dập thành những miếng vàng nhỏ 
và được chuyển đi. Tàu Cộng cho 
Việt Nam vay 16 tỷ đo la, nhưng 
ép phải cho Formosa vay lại 10 tỷ. 
Trên clips của Huy cũng công bố 
tài liệu, tiền của quan chức Việt có 
cả trăm tỷ đo la đang nằm ở Mỹ. 
Và nuối năm nay (2017)  Mỹ sẽ 
công bố 180 quan chức Việt Nam 
bị Chế tài nhân quyền theo luật 
Magnitsky của Mỹ. Tôi cũng chú 
ý đến chi tiết rất đắt giá, người dân 
Việt Nam rất cần nên biết, rằng, 
nếu dân chúng biểu tình, chỉ cần 
chính quyền huy động lực lượng 
võ trang trấp áp, chỉ cần vô tình 
hay cố ý bắn chết 1 người thôi, lập 
tức đất nước sẽ bị khoang vùng 
cấm bay, bom đạn của thế giới 
tự do sẽ nhằm vào các cơ sở của 
chính quyền Hà Nội để thả xuống. 
Thế giới sẽ điều lực lượng gìn giữ 
hòa bình tới Việt Nam và Việt Nam 
sẽ có bầu cử tự do.

Huỳnh Quốc Huy còn nói nhiều 
vấn đề khác, như sự thâm độc của 
Tàu Cộng dùng các kế sách giết 
dần dân tộc Việt Nam. Dân Việt 
Nam muốn tồn tại thì phải biết 
chống ai, bạn với ai và mỗi người 
dân Việt Nam phải ngay từ lúc này 
đứng lên cứu nước, cứu nhà khi 
còn chưa muộn. Tư do chưa bao 
giờ là miễn phí. Tự do chẳng có 
ai đem cho mình khi mình không 
dám đứng lên để giành lấy. Huy đã 
có mấy chục clips về vấn đề này. 

Tôi đang tiếp tục nghe. Càng nghe, 
càng ngấm. Tôi mong đất nước 
xuất hiện thêm nhiều người tài như 
Huỳnh Quốc Huy thì con đường 
dân chủ cho Việt Nam mới sơm trở 
thành hiên thực.

Xin được giới thiệu để các bạn 
cùng nghe và chia sẻ.

Phạm Thành

TT TruMP Ký LuậT 
S.305, 

chỉ định ngày 29/3 là Ngày Cựu 
chiến binh Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Donald 
Trump đã ký dự luật S. 305 thành 
luật hôm thứ Ba 28/3, khuyến 
khích việc treo quốc kỳ Mỹ vào 
ngày 29/3 hàng năm để tôn vinh 
Ngày Cựu chiến binh Việt Nam.

Theo tin từ Tòa Bạch Ốc, Tổng 
thống Trump viết trên Tweeter: 

“Tối nay tôi rất tự hào đã ký 
dự luật S. 305, khuyến khích trưng 
bày quốc kỳ Hoa Kỳ vào Ngày Cựu 
chiến binh Việt Nam hàng năm, 
ngày 29/3”.

Phó Tổng thống Mike Pence 
hôm thứ Tư cũng lên Tweeter ca 
ngợi Tổng thống ký thành luật dự 
luật tôn vinh các cựu chiến binh 
Mỹ từng chiến đấu Việt Nam.Thứ 
Tư vừa rồi đánh dấu một mốc điểm 
quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. 
Cách đây đúng 44 năm vào ngày 
29/3/1973, các binh sĩ Mỹ cuối 
cùng rút khỏi Việt Nam. Chương 
trình tin tức của đài FOX trích lời 
Tổng thống Nixon thời bấy giờ 
tuyên bố  rằng: “ngày mà chúng 
ta mong đợi và cầu nguyện cuối 
cùng đã đến.” Đài truyền hình 

FOX nhắc lại rằng nhiều cựu chiến 
binh đã bị đối xử tồi tệ sau khi 
hồi hương về nước vì nhiều người 
chống đối chiến tranh Việt Nam, 
và đổ lỗi cho các quân nhân về 
tình hình bi thảm ở Việt Nam. 44 
năm sau, các cựu chiến binh giờ 
đã được thừa nhận và chính thức 
vinh danh nhờ nỗ lực của Thượng 
nghị sĩ Joe Donnelly, đại diện bang 
Indiana. Ông Donnelly và Thượng 
nghị sĩ Hoa Kỳ bang Pennsylvania 
Pat Toomey là đồng tác giả của 
Dự luật S. 305, công nhận các cựu 
chiến binh Mỹ chiến đấu tại Việt 
Nam. Thông báo do Thượng nghị 
sĩ Donnelly công bố sau khi  dự 
luật do ông tiến cử trở thành luật, 
có đoạn viết:

“Vào cuối cuộc chiến, rất 
nhiều cựu chiến binh của chúng ta 
trở về từ chiến trường Việt Nam đã 
không được giang tay chào đón, 
những cống hiến của họ không 
được công nhận. Dự luật lưỡng 
đảng này sẽ giúp đất nước chúng 
ta vinh danh thế hệ cựu chiến binh 
đã dạy chúng ta thế nào là lòng 
yêu nước và phụng sự tổ quốc. Họ 
xứng đáng được tôn vinh về cống 
hiến và hy sinh của họ. Tôi vui 
mừng được làm việc với Thượng 
nghị sĩ Toomey để cổ vũ cho Ngày 
cựu chiến binh Việt Nam.”

Dự luật này được Thượng viện 
phê duyệt với sự ủng hộ của lưỡng 
đảng hôm 8/2, và được Hạ viện 
thông qua hôm 21/3. Tổng thống 
Trump ký dự luật ấy thành luật, 
có hiệu lực từ đêm 28/3. Trong số 
2.7 triệu binh sĩ Mỹ từng phục vụ 
tại Việt Nam, hơn 58.000 binh sĩ 
đã hy sinh và hơn 304.000 người 
bị thương, theo Military Times. – 
VOA
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Mẹ NấM: Từ ‘Tội NhâN’ 
Tới Giải ThưởNG QuốC 
Tế

Ba3ntin của đài Tiếng Nói Hoa 
Kỳ (VOA) cho hay, những hoạt 
động đẩy một phụ nữ trẻ tại Việt 
Nam vào vòng lao lý lại mang về 
cho cô Giải Phụ nữ Can đảm Quốc 
tế từ nửa vòng trái đất bên kia. Đó 
là hành trình chông gai, đẫm nước 
mắt, đánh đổi sự nghiệp, hạnh 
phúc gia đình, và cả sự tự do của 
bà mẹ đơn thân Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh, người được thế giới biết 
đến với bút danh blogger Mẹ Nấm.

Như Quỳnh là người Việt Nam 
duy nhất có tên trong danh sách 
13 phụ nữ trên toàn cầu được Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh Giải 
Phụ nữ Can đảm Quốc tế năm 
2017.

Khác với những người bạn 
trong danh sách được vinh danh 
Giải thưởng năm nay, người phụ 
nữ Việt Nam này khiến mọi người 
quan tâm không chỉ vì cô là người 
nhận Giải vắng mặt duy nhất trong 
buổi lễ vinh danh, mà cô là người 
duy nhất trong số những người 
nhận Giải năm nay đang bị giam 
cầm.

Phát ngôn nhân Văn phòng phụ 
trách Đông Á-Thái Bình Dương 
trong Bộ Ngoại giao Mỹ, Grace 
Choi, nhấn mạnh sự dấn thân 
của Quỳnh phơi bày tham nhũng, 
nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường và báo cáo vi phạm nhân 
quyền tại Việt Nam truyền cảm 
hứng cho giới hoạt động khắp nơi, 
và nhờ đó, cô trở thành một trong 
những nhà hoạt động trên mạng 
nổi tiếng nhất của Việt Nam.

Bà Choi cho biết Hoa Kỳ nhất 
mực kêu gọi chính phủ Việt Nam 
phóng thích Quỳnh ngay lập tức. 
Vẫn theo lời bà, sự công nhận 
quốc tế dành cho lòng can đảm của 
Quỳnh sẽ giúp mọi người lưu tâm 
đến việc làm của cô và hy vọng 
Giải thưởng này sẽ càng nêu bật 
vấn đề về tự do ngôn luận tại Việt 
Nam.

‘Tội nhân’ tại Việt Nam

Cách đây vài tháng, cái tên Mẹ 
Nấm từng khuấy động chú ý công 
luận khi cô bị công anh tỉnh Khánh 
Hòa khởi tố, bắt tạm giam hôm 
10/10/2016 với cáo buộc “tuyên 
truyền chống phá nhà nước,” theo 
điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Trong số những ‘chứng cứ 
phạm tội’ thu giữ tại nhà Mẹ Nấm 
được truyền thông nhà nước đăng 
tải có những biểu ngữ như “Cá cần 
nước sạch, Nước cần minh bạch”, 
“Khởi tố Formosa”, những khẩu 
hiệu chống Trung Quốc xâm lược, 
cùng tập hồ sơ “Chấm dứt nạn 
công an giết dân thường” với dữ 
liệu về 31 người chết trong khi bị 
công an giam giữ được tổng hợp từ 
báo chí nhà nước.

Vụ bắt giữ ngay lập tức khơi 
dậy làn sóng phản đối từ giới hoạt 
động nhân quyền trong lẫn ngoài 
nước và cộng đồng quốc tế.

Hoa Kỳ và các nước Châu Âu 
ngay lập tức đã lên tiếng bày tỏ 
“quan ngại sâu sắc” về vụ bắt giữ 
Mẹ Nấm và kêu gọi phóng thích cô 
ngay lập tức. 

Chính Đệ Nhất Phu Nhân Hoa 
Kỳ Melaria Trump đã đích thân tới 
chủ tọa buổi trao giải này.

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.COM



Số 186 Tháng 5 - 2017 29

DÂN GẦN HÀ NỘI BẮT NHỐT 
20 CẢNH SÁT, TẨM XĂNG, DỌA ĐỐT

Sáng ngày 15/04/2017, người dân ở xã 
Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tố cáo 
việc bị Nhà cầm quyền lừa bắt đi khoảng 
15 người để cưỡng chế đất đai, đáp trả lại 
hành động này nên người dân bắt 20 CS Cơ 
động để trao đổi. Trước sự đàn áp, người 
dân đã phẫn nộ tẩm xăng lên các CS Cơ 
động, quyết đối đầu với Nhà cầm quyền…

Khoảng 20 CS Cơ động bị dân tẩm xăng 
lên người…
Theo một người dân tên T chứng kiến từ 

đầu vụ việc ở xã Đồng Tâm cho biết, căng thẳng 
diễn ra vào lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 15/04 
mà nguyên nhân là liên quan đến việc Nhà cầm 
quyền huyện Mỹ Đức thu hồi đất nông nghiệp 
của người dân xã Đồng Tâm để bán cho công ty 
Viettel, một tập đoàn viễn thông quân đội với lý 
do đất thuộc quốc phòng. Người dân xã Đồng 
Tâm phát hiện có sự tham nhũng đất đai đến từ 
Nhà cầm quyền nên đệ đơn khiếu kiện để giữa 
đất.
Anh T cho biết;
“Riêng đất nông nghiệp ở xã Đồng Tâm và đất 
quốc phòng có tranh chấp với nhau. Người dân ở 
chổ tôi đi khiếu kiện cũng đã hơn 4 năm nay rồi”
“Hôm nay chúng nó (Nhà cầm quyền) lừa là có 
Thanh tra quốc phòng về chỉ mốc giới. Chúng nó 
đuổi dân, bảo có dân thì chúng nó không làm, chỉ 
cho các ông đại diện kiện đi thôi.”
“Các ông vừa đi thì có khoảng 2 chiếc xe 7 chổ 
không biết Công an hay là xã hội đen nhảy xuống 
bắt các ông. Có 2 người chưa kịp nhảy lên xe bị 
dân bắt lại thì một lúc người ta điện lực lượng CS 
Cơ động đến cứu.”
“Dân người ta đang phẫn nộ vì bắt dân là phải có 

lệnh bắt và bắt đàng hoàng chứ không phải lừa, bắt như kiểu 
bắt cóc.”
“Họ chủ động trước là lừa người dân ra rồi họ nhảy xuống bắt 
luôn. Không có một lệnh bắt, không có một cái gì cả. ”
Anh T cho biết, lực lượng ban đầu bắt người dân không biết 
Xã hội đen hay là Công an nhưng việc bắt người như vậy là 
không đúng pháp luật dẫn đến xô xát.
“Dân người ta tức giận nên bắt 20 người CS Cơ động. Tôi 
chỉ biết là người ta mặc áo CS Cơ động chứ thật sự thẻ ngành 
người ta không có.”
“Dân người ta bắt CS Cơ động là để mục đích trao đổi người 
của mình với người của người ta.”
Căng thăng bị đẩy lên cao, vào giờ chiều cùng ngày Nhà cầm 
quyền đã huy động mấy trăm Cảnh sát cơ động về xã Đồng 
Tâm để đàn áp người dân.
“Thế nhưng chiều này hết tốp này tốp kia, đoàn 200 lại 300 CS 
Cơ động về bắn hơi cay vào Dân. Dân người ta giận dữ nên 
phản ứng thế thôi”
Đáp trả lại hành động đàn áp đến từ Nhà cầm quyền, người 
dân xã Đồng Tâm quyết đối đầu, đã dùng xăng tẩm lên người 
20 viên CS Cơ động bắt được. Anh T nói;

Cảnh sát Cơ động đàn áp dân bị dân bắt  nhốt người  
(ảnh; Facebook Thao Teresa)
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“Dân thì thấp cổ bé họng mà người 
ta đưa các lực lượng như thế về đàn 
áp dân. Dân tay không tấc sắt mà 
người ta dùng dùi cui, súng bắn hơi 
cay, súng điện. Dân người ta phẫn 
nộ quá, nhiều người quẩn lên nên 
người ta làm như vậy.”
“Có. Có nhiều người dân bị đổ máu 
đầu. Bị đánh. Những người lúc đi 
nhìn các ông chỉ mốc giới ấy là bị 
đánh bầm dập hết rồi”
Cho đến rạng sáng ngày 16/04/2017, 
tình hình ở xã Đồng Tâm vẫn còn 
rất căng thẳng. Đôi bên vẫn chưa 
thể tiến hành việc trao đổi người. 
Lực lượng Công an, CS Cơ động 
huy động từ trưa chiều ngày 15/04 
mỗi lúc đông hơn bao vây cả một 
khu vực. Người dân xã Đồng Tâm 
thức trắng đêm để đề phòng việc bắt 
người và đàn áp.

“Chưa. Giờ dân ở chổ tôi muốn các 
ban ngành về xác định có phải CS 
Cơ động hay không? Haylà bọn xấu. 
Bây giờ ở xã tôi từ Chủ tịch đến 
Công an xã không còn một ai hết, 
tức là họ trốn đâu hết rồi”
Theo anh T, người dân xã Đồng 
Tâm không muốn đối đầu với Nhà 
cầm quyền nhưng việc lấy đất phải 
theo trình tự đúng pháp luật.
“Đất đai bây giờ huyện đã bán cho 
Viettel hơn 1000 tỉ, khoảng 59 hecta 
không có lệnh thu hồi của Chính 
phủ, Dân người ra sẵn sàng hiến đất 
cho quốc phòng nhưng mà huyện 
không có một văn bản chứng từ gì 
chứng minh số đất này là đất thuộc 
quốc phòng. Chỉ có ông Bí thư 
huyện nói đất của quốc phòng, đàn 
áp dân thôi.”
“Trước đây ông Bí thư huyện từng 

huy động 600 người từ các huyện 
lân cận khác về đây bảo là phản 
động nên đàn áp. Dân ở đây người ta 
giải thích cho dân các huyện lân cận 
rằng huyện Mỹ Đức lừa người ta.”
“Khu vực đất tranh chấp là của xã 
Đồng Tâm theo tôi thì rộng lắm, tầm 
khoảng 10.000 hộ dân.”
“Người dân yêu cầu giờ các anh thu 
hồi thì phải đưa lệnh của Thủ tướng 
ra là quyết định thu hồi đất này 
nhưng ở phía Chính quyền không 
có, không có một lệnh thu hồi là thu 
hồi 59 hecta ở xã Đồng Tâm”
“Khi người ta thu hồi không thông 
báo gì hết, coi như người ta cướp 
trắng.”
“Tôi mong muốn ở trên sớm về giải 
quyết vụ việc để bà con ổn định 
công việc làm ăn.”

THIÊN Hà

ra khỏi sự sai lầm, u tối, tội lỗi và 
bất-lực. Tất cả là những bằng chứng 
sống động về mầu-nhiệm con 
Thiên-Chúa làm người, luôn ở giữa 
chúng ta để nâng đỡ và cứu-giúp 
chúng ta. Và sự hiện-diện của Đức 
Mẹ trong phép lạ của Chúa chính là 
một minh-chứng về sự hợp-tác của 
Người cũng như một gương sáng về 
lòng tin tưởng tuyệt-đối vào Chúa.  

Trong cuộc sinh-hoạt của Hội-
thánh suốt hơn hai ngàn năm có 
mặt giữa cộng-đồng nhân-loại, 
bao nhiêu hiện-tượng lạ, bao nhiêu 
dấu lạ đã xẩy ra nhưng bao nhiêu 
trường-hợp đã được minh-định là 
phép lạ từ bàn tay Thiên Chúa? Và 
từ những phép lạ đã đuợc công-
nhận này, người tin đã tìm ra đuợc 
nét tương-đồng với bản-chất của 
những việc Chúa đã làm trong Tin 

Mừng là sự biến cải từ một tình-thế 
chẳng lành nên trọn lành. Bởi vì khi 
đuợc đón nhận phép lạ của Chúa là 
đuợc trực tiếp gặp Chúa trong tâm-
linh, trong mức độ sâu-thẳm của 
nhân-tính. 

Nhìn lại phép lạ Lộ Đức, phép 
lạ Fatima, phép lạ La Vang chẳng 
hạn, tất cả không thể-hiện từ một 
pho tượng bất động và câm nín, 
mà là những cá-nhân và tập-thể 
nhỏ bé, đơn sơ và yếu kém được 
dùng để trực-tiếp tiếp-nhận mạc-
khải cách minh-nhiên với những 
sứ-điệp hoàn-toàn phù-hợp với Tin 
Mừng. Là những đòi hỏi cần-thiết 
trong đời sống đức tin mỗi người 
cần tu-dưỡng từ sự kết-hợp giữa 
vẻ tươi đẹp, trong lành và đơn-giản 
của các đoá hoa thiên-nhiên với 
sự thánh-thiện, nhân-ái hiền-hoà 
trong sáng của tâm-hồn mà thánh 
nếp sống đạo, thành sự ứng-xử giữa 

người với nhau. Từng người tin cần 
cảm-nghiệm và tiếp nhận tinh-thần 
của sức sống ấy để không chỉ một 
khoảng Tháng Năm trong năm mà 
là gắn bó theo suốt từng ngày sống 
giữa đời của những con người giữa 
trần-thế.  Đó là sắc-thái tươi đẹp 
và nồng-ấm của mùa hoa tâm-linh; 
của tâm-thức hài-hoà giữa ân-sủng 
được thông chia và thực-tế quanh 
mình.  Của tất cả những gì người tin 
cần theo gương Đức Mẹ để thực-
hiện. Đó là những đóa hoa tâm-linh  
không tàn lụi.

Thành vậy, bên cạnh những 
bông hoa tươi ngoài vườn sớm nở 
tối tàn mà người tin chúng ta kính 
dâng lên Đức Mẹ trọn cả Tháng 
Năm thì thiết-tưởng điều cần thiết 
vẫn là phải làm sao có được nhiều 
những đoá hoa tâm-linh nở rực và 
tươi mãi trong niềm tin, trong lòng 
người, trong tình đời cho đến ngày 
được  cùng Người nép trong  bóng 
hào-quang của Thiên Chúa.                                                             

Hoa tâm-linh trong lòng đạo 
(tiếp theo trang 25)
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Đồng Tâm, Lộc Hà,  
tổng biểu tình và Xô Viết Nghệ Tĩnh

Liên tiếp những ngày gần 
đây, hiện tượng xung đột 
giữa dân chúng với nhà 
cầm quyền địa phương 

đang bộc lộ những nấc thang mới. 
Mức độ đấu tranh của quần chúng 
đã có mức nhảy vọt cả về quy mô 
lẫn chiều sâu nhận thức. Nhà cầm 
quyền cộng sản tại Hà Nội có vẻ 
như đang lúng túng giữa một cách 
hành xử phát xít và một lựa chọn 
trí tuệ không hổ thẹn với một chính 
quyền của thế giới dân chủ văn 
minh. 
- Ngày 9/04, Công an thị xã Kỳ 
Anh đã khởi tố vụ án 150 người tội 
gây rối trật tự công cộng.
- Ngày 12/04, Công an Hà Tĩnh 
khởi tố vụ án 2000 người gây rối 
cản trở hoạt động của cơ quan nhà 
nước.
- Ngày 16/04, công an Hà Nội khởi 
tố vụ án 4 người và đang có khả 
năng khởi tố vụ án 6000 dân xã 
Đông Hà, huyện Mỹ Đức gây rối 
trật tự công cộng, theo điều 245 bộ 
luật Hình sự.
Sự hoảng sợ thái quá, tư duy cai 
trị, sự hằn học sĩ diện cùng với sự 
thèm khát trả đũa đã đẩy các quan 
chức cấp thấp tới những quyết định 
có thể bị gọi là ngu xuẩn, khiến Hà 
Nội không biết làm gì.
Khởi tố 150 người, khởi tố 2000 
người, rồi đang muốn khởi tố cả 
6000 người, không biết ở đâu trên 
trái đất, có thể có một phiên toà có 
số phạm nhân nhiều như vậy không 
và người ta sẽ phải xét xử như thế 

nào. tại sao có một loại luật pháp 
mà cùng một lúc có nhiều người vi 
phạm như vậy?

Hơn thế, một chính phủ có thể kết 
tội cả dân tộc của nó không? 
Trong vụ án bắn chết 3 người tại 
Đắk Nông, tháng12/2016, ông 
Phạm Công Út từ Đoàn Luật sư 
Thành phố Hồ Chí Minh nhận định 
vụ án «giống như vụ Đoàn Văn 
Vươn ở Hải Phòng trước đây, ông 
Vươn cũng phải chọn con đường 
nguy hiểm cho mình khi chấp nhận 
mang án giết người cũng chỉ nhằm 
để bảo vệ đất đai của mình. Ở đây 
là các hộ dân bị «cướp đất» theo 
cách hiểu của họ, nên họ là những 
người bảo vệ từng tấc đất của 
mình, trong đó có nghi can Đặng 
Văn Hiến.»
Tại Đồng Tâm, chiều tối hôm 
15/04, «dân gọi, báo là đã đổ xăng 
vào 20 lính CS Cơ động và sẽ đốt 
nếu làng bị bao vây và tấn công»! 
Hiện côn đồ bao vây làng, doạ giết 
và đốt nhà dân! 
Khi nhà báo hỏi bà con «có nản 
chí và sợ hãi không?» Thì họ trả 
lời rằng: «Dân ở đây thì cho lên 
máy chém cũng không hết người 
chị ạ, chúng tôi sẵn sàng giữ đất 
đến chết. Hiện nay hơn 6.000 dân 
vẫn đang cố thủ giữa làng.»

Diễn biến tiếp, sẽ như thế nào?
Các vụ vụ khởi tố tập thể, khởi tố 
số đông dân chúng cho thấy quan 
hệ giữa người dân và chính quyền 
đang chính thức trở nên đối kháng. 

Bên kết án và bên bị kết án. Luật 
pháp đứng về phía chính quyền 
diễn giải tội thuộc về dân. Loại 
luật pháp không bảo vệ người yếu, 
người thua thiệt trong xã hội là luật 
pháp phi nghĩa, nó tự huỷ tính cách 
công lý của nó và nó tự trở nên vô 
giá trị.
Nó phản ánh tư duy cầm quyền 
và cai trị, không phù hợp với chế 
độ của dân, do dân và vì dân. Trấn 
áp nhằm tiêu diệt ý chí chống đối 
chính quyền. Lôgíc của nhà cầm 
quyền là nếu nhượng bộ, người 
dân sẽ được đằng chân lân đằng 
đầu, nếu chính quyền không trấn 
áp, đè bẹp hoàn toàn , thì sẽ buộc 
phải lùi dần cho đến khi mất hết 
quyền lực và không còn kiểm soát 
được ổn định và tồn tại của chế độ.
Chính theo sự dẫn dắt của lối tư 
duy này, chính quyền chỉ vắt óc 
tìm mọi thủ đoạn, đặt bẫy, lừa 
bịp, lèo lá lươn lẹo với người dân, 
nhằm thắng từng chi tiết nhỏ, 
những cái đầu cai trị này không 
hiểu được rằng, họ có thể lừa bịp 
được một vài người mà không thể 
lừa bịp được số đông, và chỉ có 
thể che đậy sự thật, có thể bịa đặt 
đảo lộn thật giả trong một thời hạn 
nhất định. Với thời gian, thật giả sẽ 
như cái kim trong bị. Vì vậy, bằng 
tiểu xảo, nhà cầm quyền chỉ càng 
làm sự phẫn nộ tăng lên, và chính 
quyền càng ngày càng không còn 
chính danh để thực hành pháp luật.

Đó là quy trình tự vô hiệu hoá quyền 
lực, vô hiệu lực hoá pháp luật.
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Chính quyền sẽ không 
thể dừng ở khởi tố và 
kết án 2000 người của 
huyện Lộc Hà, 6000 
người của xã Đồng 
Tâm. Nếu cái cần sửa 
là chính sách ruộng đất, 
là luật sở hữu đất đai 
mà không được sửa, cứ 
giữ mãi cái «đất đai là 
sở hữu nhà nước», để 
những tên cầm quyền, 
cầm chức tước đoạt 
từng miếng cơm của 
dân, thì nhà cầm quyền 
sẽ còn phải khởi tố và 
kết án nhiều dân nữa. 
Sau Đồng Tâm Mỹ Đức 
sẽ có hàng trăm, hàng 
ngàn Đồng Tâm khác.
Cuộc cách mạng ruộng 
đất, khẩu hiệu «ruộng 
đất về tay dân cày» đã 
thúc đẩy người nông dân 
cả nước vùng lên làm 
cách mạng giúp đảng 
cộng sản giành được 
chính quyền. Nhưng khi 
có chính quyền trong 
tay, những người cộng 
sản đã phản bội dân. 
Họ đã một lần nữa tước 
đoạt ruộng đất khỏi tay 
người cày bằng chính 
sách «Đất đai thuộc sở 
hữu nhà nước». Trên 
thực tế, nhà nước chính 
là các cấp chính quyền, 
bắt đầu và trực tiếp là 
chính quyền cấp xã, 
huyện. Sự tàn bạo của 
chế độ chính là thể hiện 
qua sự tham lam, vô đạo 
và vô văn hoá của cấp 
thấp nhất này.

Hiện tượng ban đầu, 
người đi biểu tình mang 
theo cờ đỏ sao vàng, sau 
đó cờ đỏ sao vàng được 
thay bằng cờ tôn giáo, 
bằng linh kỳ truyền 
thống, rồi gần đây, xuất 
hiện cờ vàng ba sọc đỏ 
của chế độ Cộng hoà 
Việt Nam, phản ánh sự 
phát triển nhận thức của 
quần chúng.
Mang theo cờ đỏ sao 
vàng, biểu tình chống 
Trung Quốc xâm lược, 
chống tệ nạn tham 
nhũng trong tinh thần 
bảo vệ chế độ, nhưng bị 
chính cảnh sát chìm nổi, 
giả dạng côn đồ, thẳng 
tay đàn áp. Chính quyền 
không bảo vệ dân, 
người dân buộc phải 
tìm tới sự che chở của 
thần linh, của chúa trời 
và hồn thiêng đất nước. 
Và cuối cùng là một ước 
nguyện dân chủ, một thể 
chế dân chủ phổ biến 
của văn minh nhân loại. 
Sự biến mất của cờ đỏ 
là tín hiệu cờ cộng sản 
đang không còn mang 
ý nghĩa tượng trưng 
hay đại diện nữa. Cùng 
với nó nghĩa là người ta 
đang đi đến phủ nhận 
tính hợp pháp của chính 
phủ, quyền cai trị của 
đảng cộng sản.
Các cuộc đối chất trực 
tiếp phản đối chính 
quyền địa phương cho 
thấy người dân đang 
bắt đầu giai đọan chất 

vấn tính chính danh của 
chính quyền và bắt đầu 
không tìm đến chính 
quyền như tìm kiếm 
người bảo vệ các quyền 
lợi của mình.Luật pháp 
đang mất dần hiệu lực.
Lý thuyết đấu tranh bất 
bạo động nhấn mạnh 
khía cạnh giai đoạn cuối 
cùng của phong trào 
quần chúng là tự lập ra 
uỷ ban tự quản, bất tín 
nhiệm và vô hiệu hoá 
quyền lực của chế độ. 
Không thưà nhận hiệu 
lực của pháp luật, chính 
là không thưà nhận 
chính quyền.
Khi toàn bộ một quốc 
gia, người dân không 
tuân thủ chính quyền 
trực tiếp, thì thực chất, 
chế độ đã không còn 
tồn tại, vì không kiểm 
sóat và không điều hành 
được các hoạt động xã 
hội.
Hiện tượng bất tín 
nhiệm chính quyền địa 
phương, tự bầu ra người 
đại diện điều hành tự 
quản của mình, bất tín 
nhiệm người của chính 
quyền, tự hoạt động 
độc lập với chính quyền 
của chế độ đã xuất hiện 
trong làng xã Viết Nam, 
như một nhu cầu tư 
nhiên, khi chính quyền 
chỉ định một cách áp đặt 
không xứng đáng.
Theo Việt Nam Thời 
Báo, «bà Trần Thị 
Hiền kể lại vụ việc bắt 

đầu vào những ngày 
đầu tháng 7/2016, xóm 
Ngọc Thượng có tổ 
chức một cuộc họp với 
39 gia đình tham dự:
“Khoảng 10 năm nay, 
xóm Ngọc Thượng 
chưa một lần tổ chức 
họp xóm đông đủ bà 
con. Lần họp ấy thì có 
cả thẩy 39 người. Trong 
lúc bỏ phiếu và công bố 
thì tôi được 21/39 phiếu 
rồi ông Hoàng thì được 
18/39 phiếu. Tôi thắng 
cử và được vỗ tay công 
nhận, đích thân ông Chủ 
tịch, Bí thư cũng công 
nhận trước xóm. Bầu 
cử xong khoảng 2 ngày 
thì có ông Phó chủ tịch 
điện chúc mừng.”
Đây chính là một hình 
thức dân chủ trực tiếp. 
Người dân tự bầu ra 
người đại diện và cơ 
chế tự quản của mình. 
Chính quyền chỉ là 
người chứng kiến.
Phong trào Tổng biểu 
tình trên cả nước hiện 
nay cũng mang những 
hình thức tương tự. 
Những người biểu tình 
tự tổ chức, tự tín nhiệm 
tạo ra đại diện tự quản.
Mặc dù đó mới chỉ 
là những gì đang xảy 
ra một cách tự phát, 
bản năng, chưa phải là 
những chuyển động có 
tổ chức và được dẫn dắt 
theo một chương trình 
hay một kế hoạch được 
tính toán mang tính chất 
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kỹ thuật. Nhưng khi 
hình thành đầy đủ các 
yếu tố cần thiết cho một 
chuyển động có ý thức, 
bổ sung và hỗ trợ lẫn 
nhau, việc ra đời một cơ 
chế tự quản tách khỏi sự 
lệ thuộc với chính quyền 
hiện hữu sẽ là chuyện tự 
thân và tất yếu. 
Đó là sự hình thành nên 
phong trào xô viết Nghệ 
Tĩnh năm 1930-1931, 
mà chính đảng cộng sản 
đã biết tận dụng và khai 
thác triệt để sức mạnh 
của nó, như những 
khuôn mẫu để làm ra 
cuộc tổng khởi nghĩa 
toàn quốc, làm nên cuộc 
cách mạng giành chính 
quyền tháng Tám năm 
1945.
Nếu nhà cầm quyền 
không nhận ra tín hiệu 
có tính quy luật tất yếu 
đó, thì sự cáo chung của 
chế độ chỉ còn là chuyện 
sớm hay muộn.
Không có khó khăn để 
hình dung những gì sẽ 
diễn ra:
Hà Nội sẽ chỉ đạo chính 
quyền địa phương 
thương lượng và làm 
một vài động tác xoa dịu 
yên dân, mục đích để 
cứu những CSCĐ đang 
bị nhốt giam tại nhà văn 
hoá xã.
Người dân xã Đồng 
Tâm cũng sẽ không có 
lựa chọn nào khác ngoài 
việc chấp nhận thả các 

CSCĐ. Họ không thể và 
không có điều kiện để 
giữ mãi, mặc dù chính 
quyền sẽ không chịu thả 
những người dân bị lừa 
bắt đi.
Nhưng vẫn như những 
lần khác, bài của chính 
quyền là giả làm như 
xuống thang, thương 
lượng để dập tắt lửa, sau 
đó sẽ áp dụng các thủ 
đoạn nham hiểm, chia 
tách từng nhóm, từng 
cá nhân rồi tạo dựng hồ 
sơ, chứng cứ giả để luận 
tội, kết án, khởi tố. Song 
song việc bắt và truy tố 
điểm, chính quyền sẽ 
tạo một áp lực thường 
trực lên cuộc sống sinh 
hoạt của cả xã, tạo một 
không khí khủng bố 
và một cảm giác thua 
thiệt. Tất cả con số 6000 
người tham dự sự kiện, 
sẽ lần lượt bị xử lý bằng 
các thủ đọan khác nhau, 
âm thầm, nhưng không 
bỏ só một ai. Các vụ 
án sẽ bị xử cực nặng. 
Những cái chính quyền 
goị là đầu rắn sẽ bị nhà 
cầm quyền đập dập 
không thương tiếc. 
Tóm lại là cách hành 
xử của một chính quyền 
chống lại dân chúng, thù 
địch với dân chúng.
Có nghĩa là, trước mắt, 
trong một thời hạn có 
thể không dài nào đấy, 
người dân xã Đồng Tâm 
sẽ thua. Cùng với người 
dân xã Đồng Tâm, dân 

chúng cả nước sẽ thua.
Nhưng chế độ đang biến 
mất. Nó thực sự đã biến 
mất khỏi ý thức của 
người dân trong tư cách 
một chính quyền. Nó 
đang hiện ra như một 
tập đoàn của một lực 
lượng chiếm đóng, đối 
lập thù địch với dân.
Một thứ chuyển động, 
ban đầu có thể âm thầm, 
nhưng sẽ đến lúc nó 
biến thành một làn sóng 
không gì ngăn cản được. 
Đó là làn sóng tẩy chay 
chính quyền trên quy mô 
toàn quốc. Dân chúng sẽ 
tự lập ra các uỷ ban tự 
quản, không chấp hành 
luật pháp và chính sách 
của chính phủ. Không 
nộp thuế và bất cứ một 
nghĩa vụ đóng góp nào 
cho chế độ. Một chính 
quyền thật sự của dân, 
vì dân sẽ tự hình thành 
như vậy.
Phong trào Tổng biểu 
tình hiện nay đang có 
thêm động lực và phải 
gánh lấy trách nhiệm 
hỗ trợ và hậu thuẫn cho 
đồng bào xã Đồng Tâm.
Đồng Tâm đang rất cần 
sự hỗ trợ về Pháp lý, về 
Tinh thần và về Vật chất 
của toàn thể đồng bào, 
cả trong nước lẫn ngoài 
nước.
Hãy kêu gọi cả nước 
đứng dậy vì Đồng Tâm. 
Hãy bảo vệ bà con Đồng 
Tâm. Phản đối âm mưu 

khởi tố tập thể.
Hãy kêu gọi sự xuất 
hiện của nhân cách xuất 
chúng trong hàng ngũ 
những lãnh đạo cộng 
sản hiện tại vì một giải 
pháp ôn hoà tới nền dân 
chủ đích thực cho dân 
tộc Việt.
Giải pháp cho Đồng 
Tâm chứa đựng giải 
pháp cuối cùng, vĩnh 
viễn cho tương lai Việt 
Nam.
Ngược lại, dẫm đạp lên 
quyền sống của người 
dân, luật Magnitsky 
Toàn cầu sẽ không bỏ 
sót bất cứ kẻ nào.
Đàn áp, giết dân, thì 
không thể còn tư cách 
tồn tại.
Tổng thống Mỹ Donald 
Trump khi nói tới vụ 
dùng bom hoá học để 
giết chính dân Syrie 
của Bachar al Assad, đã 
tuyên bố, “chính phủ 
giết chính dân của mình 
thì không còn tư cách 
cầm quyền”. “Nó đáng 
bị dội bom tiêu diệt”.
Nhà cầm quyền cộng 
sản Hà Nội, nếu cũng 
lựa chọn giết dân, hoặc 
bỏ tù cả 6000 dân xã 
Đồng Tâm, cũng sẽ là 
một chính quyền đáng 
bị tiêu diệt.

17/04/2017
Bùi Quang Vơm

(danlambao)
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 n Trần Nguyên Thao

& thấp nhất 3 năm qua.   
Kinh tế nhiễu thông tin,

CÁO LỖI: 
Trong số báo trước, vì sơ xuất kỹ thuật, tựa đề bài kinh tế của Trần Nguyên Thao 
bị in sai (dùng lại tựa đề của bài trước). Chúng tôi xin đính chính: tựa đề bài kinh 
tế số báo 185 là “KHI MIẾNg MỒI TEO TÓP, đẤM đÁ QUYẾT LIỆT HƠN”. 
Xin cáo lỗi cùng tác giả và qúy độc giả. Tòa Soạn 

Cuối năm 2016, báo chí đảng trích dẫn 
những khảo sát từ các định chế tài chánh,  
để tiên đoán rằng, “kinh tế Việt Nam 
năm 2017 sẽ biến chuyển tốt hơn năm 
2106, tăng trưởng ở mức đầy lạc quan từ 
6.2 đến 6.7% gDP [1]. đến cuối tháng 
Ba năm nay, thực tế hoàn toàn ngược 
lại, thống kê chính thức của Hanoi nhìn 
nhận, chưa bao giờ, từ 3 năm nay, kinh 
tế Việt Nam lại thê thảm đến vậy : tăng 
trưởng quý Một năm 2017 chỉ đạt có 
5.1%,[2] thấp hơn quý Bốn năm ngoái 
đến 1.7%.  giữa tháng Tư, truyền thông 
lại loan tin Ngân hàng thế giới nói, năm 
nay tăng trưởng của Việt Nam sẽ là 6.3% 
và tăng lên 6,4% trong hai năm tiếp theo 
[3]. Chưa bao giờ thấy, chỉ trong nửa 
tháng, những khảo sát về nền kinh tế Việt 

Nam trái chiều như trích dẫn. 
Tổng cục trưởng Thống kê, Nguyễn bích 
Lâm âu lo : “Công nghiệp tăng thấp nhất 
kể từ năm 2011 đến nay, điều này kéo 
tụt tăng trưởng GDP, ảnh hưởng không 
nhỏ đến nền kinh tế đất nước “, ông Lâm 
nói. “Dự báo kinh tế nước ta sẽ có nhiều 
thách thức hơn thuận lợi, khó có thể đạt 
được mục tiêu đã đề ra là 6.7%” [4].
Phía cầm quyền đưa ra các nguyên nhân 
khiến kinh tế tuột dốc : tình trạng khô 
hạn, Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 
bị ngập mặn gây ảnh hưởng đến sản xuất 
nông nghiệp trong khu vực. 
Chỉ số toàn ngành công nghiệp trong quí 
1 chỉ tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Cụ thể sản xuất điện tử, máy tính 
và quang học giảm 1%; trong khi đó vào 
cùng kỳ năm ngoái lĩnh vực này tăng đến 
11%.
Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách 
của Việt Nam (VEPR) vừa công bố một 
báo cáo kinh tế Việt Nam trong quý Một 
năm 2017 [4], nêu rõ sự tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào 
các đại công ty nước ngoài có vốn đầu tư 
trực tiếp vào Việt Nam (gọi tắt là FDI), ví 
dụ như công ty Samsung của Hàn Quốc. 
Chỉ một mình Samsung Việt Nam giảm 
sản xuất điện thoại thông minh và máy 
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Kinh tế nhiễu thông tin,
tính bảng cũng gây ra tình trạng 
kéo tụt tăng trưởng GDP của Việt 
Nam như chưa từng thấy. Báo cáo 
này cũng đưa ra một con số đáng 
ngại là các công ty trong nước hiện 
chỉ chiếm 28% tổng trị giá hàng 
xuất khẩu. Ngoài ra báo cáo cũng 
cho biết là Trung cộng hiện là quốc 
gia có số vốn FDI lớn nhất ở Việt 
Nam, với tổng số vốn đầu tư chỉ 
trong quý Một đã là 820 triệu Mỹ 
Kim.  Đây chính là mấu chốt khiến 
Hanoi lệ thuộc rất lớn vào Bắc 
Kinh về kinh tế.
Cuối tháng Ba, Tổng Thống Hoa 
Kỳ, Donald Trump ra lệnh xét lại 
“lý do và thủ phạm” gây thâm hụt 
thương mại cho Hoa Kỳ lên tới 
hơn 500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm với 
16 quốc gia, trong đó có Việt cộng 
và Trung cộng.
Thiệt hại kinh tế do thảm họa môi 
trường toàn quốc và riêng tại 4 
tỉnh Miền Trung do Formosa gây 
tổn hại lớn lao cho lãnh vực ngư 
nghiệp không thấy nhà cầm quyền 
nói đến.
Công bố của Ngân hàng thế giới 
sáng thứ Năm 13 tháng 4 cho biết 
GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 
năm nay là 6.3% và tăng lên 6,4% 
trong hai năm tiếp theo. Tuy nhiên 
các chuyên gia Ngân hàng thế 
giới cũng đề cập những rủi ro của 
Việt Nam vẫn có thể xảy ra trong 
khoảng thời gian này, do chậm trễ 
trong việc triển khai cải cách ngân 
sách và chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 
Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) 
mới cho biết đã có sẵn một khoản 
tín dụng 100 ngàn tỷ đồng cho 
doanh nghiệp và người dân vay 
vốn với mức thấp hơn lãi suất 
thông thường là 0,5 – 1,5% để 
chuyên sản xuất nông nghiệp với 
kỹ thuật cao. Hiện văn bản hướng 

dẫn khoản tín dụng 
này còn đang soạn 
thảo.
Tuy nhiên, trên 
thực tế, các chuyên 
gia nói là, muốn 
vay được 1 đồng 
phải bỏ ra 1 đồng lẻ 
5 (tiền bôi trơn, lại 
quả). Như thế thì 
vay về sản xuất cái 
gì để mà có lãi?  Dư 
luận chuyên ngành rất lo ngại vì 
không biết hậu quả của số tiền lớn 
này sẽ đi về đâu. Trong quá khứ, 
có nhiều doanh nghiệp rất muốn 
vay tiền cho các dự án có mục tiêu, 
đầu ra rõ ràng nhưng không được 
vay.
Ngày 12 tháng 3 trang thông tin 
của nhà cầm quyền Hanoi thông 
báo là,  tháng Chín năm nay, nông 
dân Việt Nam sẽ được quyền canh 
tác trên diện tích đất đai rộng lớn 
hơn giới hạn cho phép, còn gọi là 
hạn điền, như lâu nay. 
Theo qui định hiện nay của cộng 
đảng, ở vùng đồng bằng, diện tích 
tối đa (hạn điền) mỗi nông gia có 
quyền canh tác là 3 hectare, ở miền 
núi là 10 hectare. 
Trong những năm qua ngày càng 
có nhiều ý kiến cho rằng giới hạn 
về diện tích canh tác như vậy làm 
cho nông dân Việt Nam không thể 
áp dụng những biện pháp kỹ thuật 
mới, sản xuất ra nhiều sản phẩm 
với giá rẻ như các quốc gia nông 
nghiệp tiên tiến. Nhưng vấn đề 
chính nằm ở chỗ đảng cộng sản là 
chủ duy nhất của đất đai. Việc này 
làm cho nông dân không an lòng 
bỏ tiền ra hay vay vốn đầu tư vào 
mảnh đất của mình. Vì biết đâu có 
ngày cộng đảng cưỡng chế mảnh 
đất mầu mỡ từng tốn hao công sức 

và tiền bạc của họ lại mất trắng tay. 
Hiện chỉ còn 46% người dân sống 
bằng nông nghiệp. Số liệu này cho 
thấy nông dân bỏ nghề rất lớn. Vì 
ruộng, vườn của nông dân bị cộng 
đảng cưỡng chiếm, không còn đất 
để canh tác.
Tuy nhiên nguyên nhân căn bản 
của nền kinh tế luôn gây ra vấn 
nạn lớn là nạn tham nhũng tột cùng 
đưa đến một nền kinh tế gần như 
chỉ còn bề mặt. Tảng tài nguyên 
chìm đã bị quan tham lấy làm của 
riêng, chuyển ra nước ngoài. 
Trước không khí đang hầm hập, 
sục sôi hội nghị trung ương 5 trong 
nhiệm khóa XII gần kề, thì cảnh 
tranh ăn, đấu đá trong hàng ngũ 
tối cao Ba Đình lại lên cao dữ dội. 
Hiện cộng đảng bận trầm mình vào 
“cuộc chiến cung đình” liên miên 
giữa hai phe; vì thế, họ không còn 
quan tâm đến đời sống kinh tế của 
dân. 
Biệt tài lừa đảo và tham nhũng bất 
kể thứ gì của dân là nguồn cơn 
đưa đến thảm họa hàng trăm ngàn 
công ty tư nhân, không chịu “làm 
sân sau” cho cộng đảng phải giải 
thể mà trong mục này đã nhiều lần 
trình bầy. Truyền thông lề đảng 
cũng nhìn nhận, trung bình mỗi 
ngày có ít nhất 300 công ty giải thể 
(Báo Mới 06-03-17).
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Hôm 12-04-2017, truyền thông 
đảng loan tin, báo cáo về 12 công 
ty thua lỗ gần 94 ngàn tỷ đồng, sẽ 
được Bộ Chính Trị xem xét nay 
mai [5]. Trong báo cáo cũng nại 
vào thảm họa Formosa gây hậu 
quả nghiêm trọng, nhất là môi 
trường biển ở 4 tỉnh miền Trung; 
khiến nhiều công ty quốc doanh 
thua lỗ, mất vốn. 
Thì ra Hanoi dựa vào vụ thảm 
họa môi trường biển 4 tỉnh Miền 
Trung để lấy cớ giải thể các doanh 
nghiệp “thua lỗ đúng quy trình” 
nhằm thanh toán nhau để giành lấy 
miếng ăn. Việc này đã được Hanoi 
âm mưu 6 tháng trước. 
Sau khi xẩy ra thảm họa Formosa 
từ 06 tháng 04, thì 8 tháng sau, 
ngày 8 tháng 11 năm 2016, Cộng 
đảng đưa việc cho phá sản, giải thể 
công ty quốc doanh ra Quốc hội 
gồm 96% là đảng viên cộng sản đã 
“đồng ca” mở đường cho cho hành 
pháp quyền “giải thể, phá sản các 
doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các 
dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà 
nước không hiệu quả” [6].  Đây 
là gian kế của Hanoi đưa ra Quốc 
Hội cho “có lệ”, để mở đường cho 
các đảng viên giữ các chức vụ then 
chốt, tìm cách phi tang tội ăn cắp 
của dân trọn gói. Đồng thời dựa 
vào sự việc này thanh toán nhau. 
Như vậy toàn khối tài sản 400 tỷ 

Mỹ Kim lớp bán 
cho Tầu, còn lại sẽ 
lần lượt biến mất 
hợp pháp, chả ai có 
lỗi hay chịu trách 
nhiệm gì! Từ trước 
đến nay, cộng đảng 
vẫn làm ngơ, giữ 
kín những chuyện 
mờ ám, thất thoát 
hàng ngàn tỷ đồng, 
cho đến lúc nội bộ 

đấu đá khốc liệt, dân chúng mới 
thấy một lũ tranh ăn!
Hôm 17 tháng 04, cộng đảng nói là, 
trong năm nay, sẽ phải kết thúc 12 
vụ án đang được theo dõi, trong đó 
4 ngân hàng bị chiếu cố nhất: Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Xây 
dựng Việt Nam (VNCB), Ngân 
hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 
(Sacombank), Ngân hàng TMCP 
Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển VIệt 
Nam (BIDV). Theo Giáo sư Tương 
Lai, tất cả chỉ là “các ông ấy đánh 
nhau mà thôi.”
Cuộc tấn công sinh hóa vào môi 
trường biển VN hủy hoại kinh 
tế và đời sống Dân Việt đã được 
Hanoi cho khởi động lại với bản 
văn nói là “Formosa đã sửa 52 vi 
phạm trong số 53 lỗi lầm nghề 
nghiệp, nên được phép tái hoạt 
động. Nhưng MỘT lỗi còn sót lại, 
chính là nguyên nhân gây ra thảm 
họa miền Trung, vẫn còn nguyên. 
Vi phạm này nói là sẽ được cải 
sửa vào năm 2019. Đây chính là 

cách giải quyết gian tà của nhà 
cầm quyền Hanoi. Bởi vì ngay từ 
khi thành lập nhà máy, Hanoi đã 
đồng tình với Formosa, cố tình cho 
xây nhà máy và kiến tạo tiến trình 
luyện kim theo phương cách dùng 
nước làm nguội sản phẩm. Phương 
thức này chi phí thấp 20 lần so với 
phương thức làm khô sản phẩm 
bằng khí Nitrogen mà dự án ban 
đầu đã ký kết. Mối lợi đến 20% sẽ 
vào túi ai, nếu nhà máy hoạt động 
trong 70 năm như hợp đồng đã ký. 
Đây chỉ là một trong những chuỗi 
lợi nhuận khác trong cách làm ăn 
bất chấp thảm họa giáng lên đầu 
Dân Tộc Việt. 
Bao nhiêu khu công nghệ bị Tầu 
cộng đào thải, vì ô nhiễm môi sinh 
sẽ được Băc Kinh lần lượt đuồn 
qua Việt Nam dưới hình thức vốn 
đầu tư FDI, chúng sẽ là những 
pháo đài xả thải tương lại, mà Tầu 
cộng không cần động binh, người 
mình cũng chết. Các dự án này 
đang lần hồi được thực hiện trong 
khuân khổ 15 thỏa hiệp do Nuyễn 
phú Trong ký trong chuyến thăm 
Tầu đầu năm 2017.[8]
Mặc cho dân tình oán thán khắp 
nơi, chế độ tàn ngược này vẫn 
theo đuổi chủ đích ngoại giao nô 
lệ phương Bắc; khai triển không 
ngừng 4 tốt, 16 chữ vàng hại dân 
bán nước với những văn từ hoa 
mỹ, hãnh tiến từ “tình hữu nghị tôi 
đòi” nơi Ba Đình thần phục đám 
cầm quyền Trung Nam Hải.
TNT, Apr 18-2017

 [1] http://cafef.vn/nhieu-tin-hieu-lac-quan-cho-kinh-te-viet-nam-nam-2017-20161212100103941.chn
[2] http://www.bbc.com/vietnamese/business-39455413
[3] http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/wb-forecast-increasing-growth-of-vn-04132017093551.html
[4] http://www.bbc.com/vietnamese/business-39430410
 [5] http://baodauthau.vn/thoi-su/vi-sao-gdp-quy-i-tang-cham-37919.html
[6] http://thoibao.today/paper/bao-cao-bo-chinh-tri-ve-12-du-an-ngan-ti-thua-lo-1900906
[7] http://news.zing.vn/thuc-hien-pha-san-doanh-nghiep-nha-nuoc-neu-thua-lo-post696296.html
[8] http://baoquocte.vn/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-15-van-kien-hop-tac-42653.html
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THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

Đỉnh cao 
t rí tuệ

DẸP VỈA HÈ
Thấy lệnh trên ra dẹp vỉa hè
Quan vùng Thạch Thất cũng le te
Chặt luôn chín chục cây xanh mướt
Dọc đường liên xã để cùng khoe

TƯỚNG KHÔNG QUÂN
Tại sở Tuyên Truyền tỉnh Hà Nam
Hai mươi tại chức, mười chín quan
Chỉ có một anh là lính lệ
Nên tướng không quân không việc làm

CỬU LONG THIẾU NƯỚC
Xưởng may bốc cháy ở Cần Thơ
Cứu hỏa xịt hoài lửa vẫn trơ
Bị chê, đổ tội vì khan nước
Lẽ nào sông Cửu phải chờ mưa?

CÔNG AN ƯU TÚ
Tiền Giang có bốn chú công an
Quen cắn dân đen kiểu chó vàng
Chẳng may gặp phải tay dao búa
Giựt luôn xe máy, chó ngồi than

TẠI TRỜI
Cao tốc Quảng-Đà trên trăm cây
Đô-la tỷ rưỡi đã trao tay
Mới khánh thành xong đường nứt toác
Đổ cho thời tiết mới đổi thay
 
RÙA VÀNG
Lãnh đạo Hà thành thật lắm gu   
Tính đúc Cụ Rùa nằm phơi mu
Vàng choé bên hồ to một đống
Vừa ngửi vừa khoe lại được sờ

HỌA DA VÀNG
Khách Tầu lũ lượt kéo sang ta
Gái đẹp, đồ ngon, khoái thấy bà 
Coi chừng tụi nó ăn rồi tháo
Mỗi thằng một bãi ngập quê cha
                      
                      **
Đỉnh cao trí tuệ tưởng hơn người
Đâu dè toàn một giống đười ươi
Nhái muốn bằng bò nên óc rỗng
Dân Việt còng lưng cõng nợ đời
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 n Phạm hồng -Lam

Caâu Chuyeän Töø
Nöôùc Ñöùc Biển-đức XVI.:

"Thầy Giáo Hội  
Của Thời Tân Tiến"

Hỏi: Thưa ông Seewald, sau lần 
phỏng vấn cho cuốn sách cuối 
cùng („Những Trao đổi Cuối 
đời“) dịp tháng chín năm 2016, 
ông có lần nào gặp cựu giáo tông 
Biển-đức nữa không?
Seewald: Có, tôi đã thăm ngài 
trong tháng 12 và tới tháng 5 này, 
đợi cho mọi nhộn nhịp của dịp sinh 
nhật thứ 90 qua đi, tôi lại sang gặp 
ngài. Cuộc gặp thường kéo dài một 
tiếng đồng hồ và tôi luôn có sẵn 
những câu hỏi mang theo, là vì 
người ta vẫn còn hiểu rất ít về con 
người Ratzinger/Biển-đức. Vì thế 
chẳng có cuộc gặp nào trở thành 

dịp tán gẫu cả. Mỗi lần gặp là một 
buổi làm việc. Chúng tôi không 
phải là bạn của nhau. Là nhà báo, 
tôi luôn cần một khoảng cách với 
ngài; những tường trình kiểu tâng 
vua bốc chúa chẳng có giá trị gì.

Hỏi: Sức khoẻ của Biển-đức ra 
sao? Ngài đang làm gì?
Seewald: Mỗi câu trả lời ngài luôn 
bắt đầu bằng „đối với một người 
già như thế này thì…“. Dĩ nhiên, 
ngài yếu thấy rõ. Mỗi lần gặp, tâm 
trí ngài vẫn sáng suốt, nhưng nói 
năng trở nên chậm rãi và dĩ nhiên 
chẳng còn cái trí nhớ to lớn như voi 
của trước đây nữa. Gặp ngài, người 
ta cảm ngay ra cái hào quang của 
bước đường đời có một không hai 

của ngài và cả sự khiêm tốn cũng 
như sự nhẹ nhàng của ngài.

Hỏi: Trong vòng 20 năm dài, 
ông đã có những cuộc phỏng 
vấn để cho ra bốn cuốn sách của 
Ratzinger/Biển-đức. Thời gian đã 
tạo nên thay đổi gì nơi ngài?
Seewald: Lần gặp gỡ tìm hiểu đầu 
tiên diễn ra năm 1992. Nghĩa là tôi 
đã được tháp tùng ngài với tư cách 
một nhà báo đúng một phần tư thế 
kỉ. Với một thời gian dài như thế, 
tôi đã có dịp kiểm tra lại nhiều điều 
quan trọng, chẳng hạn như chuyện 
người ta gọi ngài là „Hồng I thiết 
giáp“: hình ảnh này đã không được 
xác nhận bởi bất cứ ai biết rõ ngài.

Ngày 16 tháng 4 sinh nhật 
thứ 90 của giáo sư Joseph 

Ratzinger, cựu giáo tông Biển-
đức XVI. Nhà báo Peter Seewald, 
người từ 25 năm nay nhiều lần 
gặp gỡ, trao đổi và đã phổ biến 
bốn cuốn sách phỏng vấn của 
ngài, nói về hai bộ mặt của một 
nhân vật vốn vẫn chưa được 
đánh giá đúng tại quê hương 
mình. 
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Biển-đức XVI.:
Dù ở cương vị nào: Tổng 
Giám Mục, Hồng I ở  Bộ 
Tín Lí hay Giáo Tông, 
ngài chỉ thay đổi về tuổi 
tác mà thôi. Cuộc đời 
Ratzinger được in nét bởi 
một sự bất biến lạ lùng. 
Trong các bài giảng viết 
lúc còn là sinh viên đã có 
những điều mà rồi đây 
ngài sẽ rao giảng suốt cả 
mấy chục năm sau. Tôi 
không nhận ra những nếp 
gẫy lớn nào nơi ngài và coi 
thuyết hai con người nơi 
Ratzinger: một Ratzinger 
thời trẻ có đầu óc tân tiến 
và một Ratzinger về già 
trở nên bảo thủ và phản 
động, là chuyện hoang 
đường. Ngoài linh mục 
Hans Küng ra, có lẽ 
chẳng có ai nhận thấy có 
một chuyển biến mạnh 
mẽ về mặt thần học nơi 
Ratzinger. Nhưng, đúng 
là có một Ratzinger như 
được truyền thông tô vẽ 
và một Ratzinger khác là 
con người thật của ngài. 
Việc ngài được bầu và 
chức vụ giáo tông đã cho 
thế giới thấy rõ điều đó.
Hỏi: Biển-đức XVI. đã 
cung ứng cho thế giới 
điều gì?
Seewald: Khác với gần 
như tất cả các giáo tông 
khác, Ratzinger có một 
tầm quan trọng không 
chỉ trong thời gian ngài 
lãnh đạo Giáo Hội mà 
thôi. Công trình lớn của 
ngài đã bắt đầu trước 
lúc làm giáo tông. Một 
trong những di sản của 
ngài trong thời đại khủng 

hoảng đức tin ngày nay là 
ngài muốn dẫn con người 
tìm về lòng thương xót 
của đức Giê-su Ki-tô – 
mà vẫn không coi thường 
những cảnh báo và giới 
răn của Kinh Thánh. 
Biển-đức nhận sứ vụ của 
mình với í thức rằng, 
mình chẳng còn nhiều 
thời gian, nên cần phải 
bắt đầu với cái gì khẩn 
cấp nhất. Trước sự suy 
tàn của Ki-tô Giáo nơi 
thế giới phương tây, ngài 
coi việc làm mới và củng 
cố đức tin là quan trọng 
nhất. Ngài nói, thôi thúc 
chính của tôi là làm sao 
cho con người tái khám 
phá ra được tâm điểm 
của đức tin chìm lấp 
dưới những lớp vỏ chai 
cứng. Ngài đẩy những 
việc mang tính chất tổ 
chức lại sang một bên 
và Ratzinger cũng chẳng 
bao giờ là kẻ thích phô 
trương và tạo ấn tượng. 
Hỏi: Với Ông, di sản lớn 
nhất của Biển-đức là gì?
Seewald: Di sản của ngài 
là làm mới đức tin, là đã 
chỉ ra cho chúng ta con 
người toàn diện của đức 
Giê-su – đức Giê-su lịch 
sử và đức Giê-su của lòng 
tin. Ratzinger là một trí 
thức có hạng, một người 
có viễn kiến lớn trong 
thời đại chúng ta và tôi 
dám nghĩ rằng, rồi đây 
trong tương lai người ta 
sẽ gọi ngài là bậc „Thầy 
Giáo Hội Của Thời Tân 
Tiến“ (trước đây người 
ta hay dùng từ ‚Tiến Sĩ’ 

thay cho chữ ‚Thầy’. Chú 
của người dịch). Ngài thu 
phục người khác không 
chỉ bằng sự thông tuệ, mà 
cả bằng cái thực chất của 
mình và qua gương sống 
cá nhân. Và trong thời 
đại ngày nay ta phải nhấn 
mạnh rằng, Ratzinger là 
người hoàn toàn chống 
lại khuynh hướng dân tuý 
(mị dân). Đối với ngài, 
chỉ có điều Chúa muốn 
mới quan trọng, còn 
những gì thuộc mốt thời 
thượng hay được truyền 
thông tung hô chẳng có 
nghĩa lí gì. Ở đâu chỉ có 
phô trương, chỉ nhằm vào 
cảm giác và coi thường 
dữ kiện, ở đó không có 
Ratzinger, một con người 
tiên vàn chỉ biết trách 
nhiệm cho chân lí và 
thông điệp của Tin Mừng 
mà thôi.
Hỏi: Trong những năm 
qua, khi các cuốn sách 
phỏng vấn „Muối Cho 
đời“, „Ánh Sáng Thế 
gian“ của ông xuất hiện, 
xem ra các cuốn tiểu 
thuyết lịch sử của Daniel 
Wolf được người ta đón 
nhận nhiều hơn. điều 
này có làm Ông buồn 
không?
Seewald: Không, mỗi 
người có quyền viết 
những gì mình thích. 
Lượng in của những 
tác phẩm của chúng tôi 
cho thấy Giáo Hội công 
giáo trước sau vẫn là 
một nguồn cảm hứng 
không nguôi cho người 
ta tìm hiểu, nó luôn vẫn 

là một bí ẩn lớn. Tôi chỉ 
buồn, khi các cuốn tiểu 
thuyết lịch sử được viết 
với cặp kính í thức hệ và 
trong đó các dữ kiện bị 
xuyên tạc. Ngoài ra cần 
phóng tầm mắt ra khỏi 
nước Đức: Các tác phẩm 
phỏng vấn của tôi với 
giáo sư Ratzinger /Biển-
đức XVI. đã được dịch 
ra trên 30 thứ tiếng và 
in ra nhiều triệu ấn bản 
trên khắp thế giới. Như 
thế không thể nói được là 
chúng không có ai thích 
đọc và không có ai hưởng 
ứng. Cuốn „Những Trao 
Đổi Cuối Đời“ (có thể 
tìm đọc ở địa chỉ: www.
phongtraogiaodan.org) 
cũng tức thì được xếp 
hạng 1 trong bảng sách 
bán chạy nhất của tạp 
chí Spiegel. Vậy thì làm 
sao mà cằn nhằn bực bội 
được.
Hỏi: Về cuốn „Những 
Trao đổi Cuối đời“ này 
cũng có những chỉ trích. 
Người ta chỉ trích sự xuất 
hiện của giáo tông Biển-
đức XVI. và cho rằng, 
các ông có í định viết sử. 
Ông nghĩ sao?
Seewald: Cần phải phân 
biệt rõ. Trước hết, chúng 
ta – nhất là người Đức – 
cần phải lắng nghe một 
Giáo Tông về hưu muốn 
nói gì với chúng ta đã. 
Mặt khác, tôi có thể chia 
sẻ sự băn khoăn của một 
số người về việc tái xuất 
hiện trước công luận của 
Biển-đức. Nhưng điều 
này tôi đã trình bày trong 
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phần dẫn nhập: Nội dung phỏng 
vấn thoạt tiên không phải để in 
thành sách, nhưng là để gom tài 
liệu cho một cuốn Tiểu Sử tôi dự 
định sẽ viết. Nhưng tôi đã thuyết 
phục được Giáo Tông cho in thành 
sách, vì tôi nhận thấy những nghi 
ngờ và đồn đoán của thiên hạ về vụ 
từ chức vẫn còn quá nặng nề. Tôi 
thấy biến cố lịch sử lớn lao này cần 
phải được đả thông một lần nữa, 
do chính nhân vật đã tạo ra nó.
Tôi cũng nhận thấy, một số người 
đã lợi dụng sự chỉ trích này để triệt 
hạ vị Giáo Tông người đức. Thậm 
chí có người khẳng định, Biển.đức 
hợm hĩnh. Nhưng đọc cả cuốn sách 
ta chỉ thấy lòng khiêm tốn và sự tự 
phê bình của ngài. Chưa bao giờ 
có một giáo tông nói về công việc 
của mình với một thái độ tự phê 
đến như thế. Đây là một cuốn sách 
quan trọng và một dịp may lớn, 
để chúng ta có dịp nhìn lại tiểu sử 
quan trọng của vị giáo tông người 
đức đầu tiên từ 500 năm qua.
Hỏi: Về chuyện ‚khiêm tốn’ nhiều 
nhà thần học luôn đặt ra câu hỏi, 
tại sao một giáo tông đã về hưu 
mà lại cứ được gọi là „đức Thánh 
Cha“ và cứ tiếp tục bận áo chùng 
trắng…
Seewald: Đây là cái thói đặc trưng 
của dân Đức hay càm ràm và tự 
cho mình biết hơn người. Quả là 
họ vô công rổi nghề… Tôi không 
hiểu, tại sao người ta không đặt 
vấn đề về nội dung cuốn sách và 
không tự hỏi xem có câu phát biểu 
nào của Biển-đức sai không. Tại 
sao những người muốn ra luật về 
cách xưng hô và ăn bận cho một 
cựu giáo tông lại không tự hỏi, 
là Biển-đức hay họ là người nắm 
vững về bản chất vai trò của một 
giáo tông hơn, và họ hay là ngài 

là người thích hợp hơn trong việc 
đề ra quy cách ứng xử này. Đây 
là một trường hợp hoàn toàn mới 
chưa có tiền lệ, để ta biết được một 
giáo tông về hưu phải tiếp tục sống 
như thế nào.
Hỏi: Nhân dịp sinh nhật thứ 90 
của Biển-đức XVI. Ông mong ước 
gì cho ngài?
Seewald: Cựu Giáo Tông không 
phải là người sống hưu trí, suốt 
ngày chỉ biết chăm sóc hoa hồng 
ngoài vườn, nhưng ngài vẫn hiện 
diện cho Giáo Hội và vẫn tiếp tục 
mang những ưu tư của Giáo Hội 
qua lời cầu nguyện. Dù đã 90 tuổi 
nhưng khổ thay ngài vẫn phải bận 
rộn cho nhiều cuộc thăm viếng và 
cho việc trả lời quá nhiều thư từ. 
Tôi cầu mong cho ngài còn được 
hưởng thật nhiều ngày nắng đẹp và 
khỏe mạnh và rồi được thanh thoải 
trong những giờ phút lìa đời. Đặc 
biệt tôi cầu mong được có nhiều 
người bước theo gương của ngài; 
họ sẵn sàng để cho công trình của 
ngài, thông điệp của ngài, tình yêu 

Thiên Chúa và con người của ngài, 
thơ văn của ngài và cuộc sống đi 
theo Chúa Ki-tô cách chân thật 
của ngài gợi hứng cho họ và nhờ 
đó họ tìm ra được con đường dẫn 
tới Thiên Chúa. Giờ đây tôi hiệp í 
với giáo tông Phan-sinh, khi ngài 
nói, Biển-đức XVI. là một vị Giáo 
Tông lớn và tinh thần của ngài rồi 
đây sẽ được hết thế hệ này qua thế 
hệ khác nhận ra ngày càng rõ nét 
và mạnh hơn. Chúng ta hi vọng, 
công trình của ngài cũng được 
đồng hương tại quê hương đánh giá 
đúng và quý trọng một cách xứng 
đáng. Ai cũng biết những gì ngài 
rao giảng – cho dù khó nghe và 
xem ra không hợp thời – đều luôn 
phù hợp với giáo huấn tin mừng, 
là một tiếp nối giáo huấn của các 
giáo phụ và không ra ngoài những 
cải cách của công đồng Vaticano 
II. Sự đáng tin đáng cậy này có giá 
trị vô cùng quan trọng trong thời 
buổi có những biến chuyển lớn và 
mất phương hướng hiện nay.

Người phỏng vấn: Agathe Lukassek.
Người dịch: Phạm Hồng-Lam
www.katholisch.de, ngày 12.04.2017

THƠ TỰ NHIÊN
Tự nhiên con mắt liếc qua 
Tự nhiên mình thấy người ta liếc mình
Tự nhiên tim đập thình thình
Tự nhiên con mắt của mình tím đen

Cười Tí Cho Vui
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đi thêm Đức Mẹ Mễ Du 
#1: 6/5-  10/5/2017 (4 ngày)  
#2: 21/9 - 26/9/2017 (5 ngày) 

$700/người +tips 

  Anthony & Jackie         Mimi 
                                         kính mời 

Hành Hương Đức Tin— Tĩnh Tâm & Chữa Lành 
KỶ  NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ  HIỆN RA TẠ I  FATIMA  

Thánh Lễ ● Chầu Bí Tích Thánh Thể ● Bí Tích Xức Dầu Thánh ● Bí Tích Hòa Giải Cha Paul Vũ 
linh hướng 

Fatima-Spain-Lourdes  
#1: 24/4 - 5/5/2017 (13 ngày)  
#2: 10/9 - 21/9/2017 (12 ngày)  

$3,850/người +tips 

GIỚI THIỆU BẠN CÓ LỢI ! 
Người giới thiệu & người bạn  

sẽ được bớt $50/người!  

Từ Sáng Tinh Sương
(Mượn ý trong Kinh Thánh)

Từ sáng tinh sương
Con say sưa ca tụng Chúa
Ngài đã làm những điều lạ vô song
Khắp địa cầu toàn những kỳ công

Ngài tạo dựng con trong dạ mẹ hiền
Ngài nâng đỡ, dưỡng nuôi con triền 
miên
Con không sợ thiếu thốn chi
Ngài dẫn con trên mọi nẻo đường đi

Chúa muốn con đi vào giữa dòng đời
Sống cho tha nhân, chết cho chân lý

Loan báo Tin Mừng khắp nẻo 
đường nhân thế
Mang dấu ấn một chứng nhân

Khi chiều tà xuống dần 
Ngài vẫn là mặt trời chính ngọ
Hồng ân Ngài vẫn tràn lan đây đó
Con dâng lên Ngài lời cảm tạ khôn 
cùng

Chúa là Đấng con ca tụng ban mai
Chúa là đấng con khấn nguyện lúc 
chiều phai
Ngày ngày con tung hô Chúa
Đời đời con ngợi ca Danh Ngài.

                Trần Hữu Khắc 
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GIảI ĐáP GIáO Lý
 n Lm. FX Ngô Tôn huấn

Ai Được Rước Mình Thánh Chúa  
TRONG THÁNH LỄ ?

Hỏi : xin cha giải đáp 2 thắc 
mắc sau đây;
1- Nhân Tuần Thánh, kỷ niệm 

Chúa Giêsu lập Phép Thánh 
Thể, chức Linh Mục và rửa 
chân cho 12 Tông Đồ,  xin cho 
biết tại sao  Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã rửa chân cho  cả 
phụ  nữ và người ngoại Đao,  
thay vì truyền thống chỉ rửa 
chân cho  nam giới ? Như vậy 
những người không phải là 
Công Giáo có được rước Lễ 
khi họ tham dự Thánh Lễ hay 
không ?

2- Những người li dị từ nay  được 
rước lễ phải không ?

Trả lời:
1- Việc rửa chân và rước Mình 

Thánh Chúa là hai việc hoàn 
toàn khác nhau.  Rửa  chân  
chỉ  là nghi thức nhắc lại việc 
Chúa Giêsu xưa đã rửa chân 
cho 12 Tông Đồ trong  Bữa 
ăn sau cùng với họ, trước khi 
Chúa nộp mình cho những kẻ 
đến bắt bớ và hành  hình Chúa 
ngày hôm sau. Đây không phải 
là việc cử hành một bí tích nào 
của  Giáo Hội đòi buộc  tín hữu 

phải tham dự để được lãnh ơn 
cứu độ của Chúa.

Nghĩa là  không có luật nào  buộc 
phải tham dự nghi thức rửa chân 
cử hành trong khuôn khổ Lễ kỷ 
niệm  Chúa lập Phép Thánh Thể 
và Chức linh muc ngày Thứ năm 
tuần thánh,  vì  nghi thức này 
không liên quan gì đến tín lý, giáo 
lý và luân lý , là các lãnh vực mà 
Đức Thánh Cha cùng các giám 
mục hiệp thông được ơn bất khả 
ngộ khi dạy dỗ các tín hữu trong 
Giáo Hội.  Do đó , giáo dân  không 
buộc phải tham dự nghi thức này  
cử hành trong Tuần Thánh. Phụng 
vu trong Tuần Thánh chỉ buộc phải 
cử hành Lễ Chúa lập Phép Thánh 
Thể và Chức linh mục cùng làm 
phép Dầu Thánh  ( Chrism) trong 
ngày Thứ Năm Tuần Thánh mà 
thôi. Nhưng ở Tổng Giáo Phận 
Galveston-Houston, vì nhu cầu 
mục vụ ,  Lễ này được làm vào 
ngày Thứ ba Tuần Thánh, thay vì 
Thứ Năm và không có nghi thức 
rửa chân. Việc này được tùy nghi  
làm ở các giáo xứ.   
Trong mấy năm qua, từ sau ngày 
lên ngôi Giáo Hoàng, Đức Thánh 
Cha Phanxicô đã  rửa chân cho cả 

phụ nữ và tội phạm ( năm qua tại 
một nhà tù ở Ý). Đây  là sáng kiến 
riêng của ngài. Ngài có lý do  để 
làm như vậy, chúng ta không dám 
có ý kiến.Nhưng ngài cũng không 
buộc  Giáo Hội phải làm theo 
gương của ngài.Nơi nào muốn làm 
thì tùy ý.
Nhưng không thể suy luận là Đức 
Thánh Cha rửa chân cho mọi 
người, không phân biệt nam nữ và  
tôn giáo,  để từ đây  cho phép hết 
mọi người tham dự Thánh Lễ được 
rước Mình Thánh Chúa, không 
phân biệt họ có Đạo và đang sạch 
tội trọng hay không.   
Việc  rước Mình Thánh Chúa trong 
Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) là 
việc-tự bản chất- hoàn toàn khác 
biệt với việc rửa chân nói trên.
Rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô 
là một việc đạo đức đòi hỏi phải có 
đức tin và sạch tội trọng. Phải có 
đức tin để tin rằng Chúa Kitô thực 
sự hiện diện trong hai chất thể là 
bánh và rượu nho. Có tin như vậy 
thì việc rước Mình , Máu Thánh 
Chúa mới sinh ích thiêng liêng 
cho người lãnh nhận. Không tin 
thì không có ích lợi  gì cho dù là 
người công giáo thực sự.
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 Phải có đức tin cũng có nghĩa là 
người muốn rước Mình Máu thánh 
Chúa , thì  phải là tín hữu Công 
giáo đang hiệp thông trọn vẹn với 
Giáo Hội. Như thế  các Kitô hữu 
( Christians)  thuộc các giáo phái 
bên ngoài Giáo hội Công Giáo như 
các nhánh Tin Lành và Anh giáo 
( Englican) kể cả  tín đồ  của các 
tôn giáo khác  như Phật giáo, Cao 
Đài, Hòa Hảo, Không Giáo, Hồi 
giáo… thì không được mời rước 
Mình , Máu Thánh Chúa Kitô ,nếu 
họ vì xã giao  đến tham dự Lễ với 
các tín hữu Công Giáo. Lý do là 
họ không cùng chia sẻ  một niềm 
tin  với Giáo Hội về Phép Thánh 
Thể nói chung và, cách riêng,  về 
việc Chúa Kitô thực sự hiện diện 
trong hai chất thể là  bánh và rượu 
nho như Giáo Hội Công Giáo tin 
và dạy  không sai lầm. 
Đây không phải là sự kỳ thị nào 
đối với các tín hữu bên ngoài Giáo 
Hội, mà là vì kỷ luật bí tích của 
Giáo hội đòi buộc người tín hữu 
phải cùng chung niềm tin với 
Giáo Hội  về Phép Thánh Thể, 
tức là tin có  sự biến đổi bản thể 
( Transubstantiation ) của chất thể 
hay tùy thể ( accident )  là bánh và 
rượu nho thành Mình Máu Chúa 
Kitô. Các anh  em Tin Lành và tín 
hữu các tôn giáo khác   đều không 
chia sẻ niềm tin này, nên họ không 
thể được mời  lãnh nhận MÌnh Máu 
Chúa Kitô , nếu họ- vì xã giáo-  
đến  tham dự Thánh Lễ với người 
Công Giáo hay Chính Thống Giáo 
Đông Phương. ( Eastern Orthodox 
Churches)
Mặt khác, muốn lãnh nhận Mình 
Máu Chúa Kitô cách xứng hợp, thì 
ngoài yếu tố phải là người Công 
Giáo ra , còn yếu tố quan trọng nữa 
là phải đang  sống trong tình trạng 
ơn phúc, tức là  đang không có  tội 

trọng ( mortal sin), vì theo giáo lý 
và giáo luật của Giáo Hội  thì:  “ ai 
đang có tội trọng thì không được 
làm lễ ( linh mục) và rước Lễ ( 
giáo dân). “ ( x.SGLGHCG số, 
1415; giáo luật số 916).
Như vậy, không thể trao Mình 
Thánh Chúa cho hết mọi người, 
không phân biệt tôn giáo và tình 
trạng tâm hồn được , vì bất cứ lý 
do nào.
Rửa chân cho người ngoài Công 
Giáo thì không vi phạm giáo lý 
hay tín lý nào của Giáo Hội , vì đó 
là việc làm  chủ yếu mang tính chất 
bác ái, và phục  vụ;  giống như bố 
thí cho người nghèo, thăm viếng  
người bệnh , thăm tù nhân thì 
không cần phân biệt tôn giáo, nam 
nữ  hay đẳng cấp xã hội. Ngược lại 
rước Mình Máu Chúa Kitô thì phải 
là người Công Giáo đang sống 
trong tình trạng ơn phúc, nghĩa là 
không có tội trọng trong linh hồn 
như nói ở trên. Hai việc này- rước 
lễ  và rửa chân-  hoàn toàn khác 
nhau về bản chất , nên không thể 
loại suy việc này để làm việc kia 
được.
1- Về câu hỏi thứ hai,  cần phân 

biệt hai trường hợp đươc hay 

không được rước lễ của người 
ly dị như  sau:

a- Nếu sau khi li dị ngoài tòa 
dân sự, mà  không sống chung 
với người khác như vợ chồng  thì 
không có gì ngăn trở  họ đi xưng 
tội và rước Lễ.
b- Ngược lại, nếu sau khi 
li di ngoài tòa dân sự và trong 
khi chờ phán quyết xin tiêu hôn 
( annulment) nơi  Tòa hôn phối ( 
Tribunal) của Giáo Phận , mà lại 
chung sống với người khác như 
vợ chồng, thì tạm thời không được 
phép xưng tội và rước lễ, vì lý do 
sau đây:
Bao lâu hôn phối cũ chưa được 
tháo gỡ theo giáo luật, thì bấy lâu 
vợ chồng vẫn còn bị ràng buộc với 
hôn phối mà hai người đã thành 
hôn trong Giáo Hội. Nghĩa là việc 
li dị ngoài tòa án dân sự không 
có giá trị tiêu hôn cho  hai người 
đã giao kết thành hôn  ở nhà thờ. 
Do đó, bao lâu việc xin tiêu hôn 
( annulment) nơi tòa hôn phối của 
Giáo phận chưa được giải quyết 
thỏa đáng, thì bấy lâu hai vợ chồng   
vẫn bị ràng buộc với hôn phối cũ, 
dù hai người đã li dị ngoài tòa dân 
sự.
Do đó,  trong khi chờ đợi phán 
quyết của tòa hôn phối  Giáo phận, 
mà   tự ý sống chung với người 
khác như vợ chồng thì tạm thời 
không được xưng tội và rước Lễ. 
Sở dĩ thế, vì khi tự ý sống chung 
với người khác kể cả việc tái kết 
hôn với người khác ở ngoài tòa 
dân sự sau khi li dị,  thì bị coi là 
phạm tội ngoại tình ( adultery) vì 
hôn phối cũ chưa được tháo gỡ nơi 
Tòa hôn phối giáo phận.  Và đây 
mới là trở ngại cho việc xưng tội 
và rước lễ của người li dị. Phạm tội 

(tiếp theo trang 46)
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Tin Möøng 
Giöõa Doøng Ñôøi

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. Phần 
lớn 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.Trần Việt Cường

Những Lời Tâm Sự 
Gioan 15:9-17

"Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến 
anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của 
Thầy. Nếu anh em tuân giữ lệnh truyền của Thầy, anh em 
sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã tuân giữ 
lệnh truyền của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của 
Ngài. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để tình thương 
của Thầy ở lại trong anh em, và niềm vui của anh em được 
nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu 
mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em. Không tình thương 
nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng 
vì bạn hữu mình. Anh em là bạn hữu Thầy nếu anh em giữ 
những điều Thầy đã truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em 
là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết các việc chủ làm. Thầy gọi 
anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi 
Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em 
đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử 
anh em, để anh em ra đi, sinh được nhiều hoa trái, và hoa 
trái của anh em bền vững, hầu tất cả những gì anh em xin 
cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Ngài sẽ ban cho anh 
em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau."

Chúa Giêsu đã nói những lời tâm sự 
chí tình này trong Tiệc Ly, trước  khi 
Ngài chịu tử nạn. Mỗi lời nói của 
Chúa là một kho tàng vô giá, một 

mạc khải tuyệt vời về tình thương yêu bao la 
từ Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại lầm than.

 Chúa Giêsu thương yêu chúng ta 
bằng chính tình yêu Chúa Cha thương yêu 
Ngài. Đây là mạc khải làm ta phải choáng 
váng ngỡ ngàng, một điều không thể tin 
đươc nếu không được nói ra do chính Ngôi 
Hai Thiên Chúa nhập thể thành người. Chúa 
mời gọi ta ở lại trong tình thương của Ngài, 
nơi đó ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc 
vững bền. Con người thật sự không có chỗ 
cư ngụ vững chắc trên đời. Bình an và hạnh 
phúc mà ta đang cố gắng đi tìm cho mình là 
một bình an và hạnh phúc không lâu bền. 
Tâm hồn ta như luôn có một sự bất an nào 
đó đang rình rập. Hôm nay Chúa Giêsu mời 
gọi ta vào trú ẩn và ở lại trong tình thương 
của Ngài như một căn hầm trú bão an toàn và 
kiên cố. Ở trong căn hầm trú bão an toàn của 
tình thương đó, những cơn giông tố của cuộc 
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đời không còn làm ta lo sợ và mất 
bình an được nữa. Thật hạnh phúc 
cho những ai biết vào nương náu 
trong Trái Tim nhân lành của Chúa 
Giêsu. Nơi đó họ sẽ tìm được suối 
nguồn của hạnh phúc trường sinh.

 Nhưng ta phải làm gì để có 
thể ở lại trong tình thương của Chúa 
Giêsu? Vì tâm hồn ta nhiều khi lạnh 
lùng khô khan, đâu có cảm nghiệm 
thấy tình yêu êm ấm dịu dàng của 
Chúa? Có những lúc ta cảm thấy 
rất cô đơn, chung quanh ta dường 
như phủ đầy bóng tối. Ta muốn đến 
cùng Thiên Chúa để tìm một chút 
ấm cúng cho tâm hồn nhưng  chẳng 
thấy Ngài đâu. Thiên Chúa như đã 
ẩn mặt giữa lúc ta đang cần Chúa 
nhất! Hôm nay Chúa Giêsu cho ta 
một kim chỉ nam an toàn để lúc nào 
cũng có thể tìm được Chúa và ở lại 
an nghỉ trong tình yêu của Ngài. 
Kim chỉ nam và bí quyết đó, Chúa 
Giêsu nói rõ là Ngài cho các môn đệ 
biết để niềm vui của các ông được 
trọn vẹn. Bí quyết đó là hãy tuân 
giữ lệnh truyền Ngài. Lệnh truyền 
đó Chúa đã nói rõ và lập đi lập lại 
trong đoạn Tin Mừng rất ngắn này. 
Đó là: “Hãy yêu mến nhau”. Từ 
nay ta có thể luôn yêu mến Chúa 
và thật sự ở lại trong tình yêu Ngài 
vì tình yêu đó không còn lệ thuộc 
vào tình cảm, thường hay thay đổi 
như chiều gió. Lúc nào ta cũng có 
thể chọn Chúa, quyết tâm yêu mến 
Chúa bằng cách tuân giữ lệnh truyền 
của Ngài, chọn thánh ý Ngài hơn ý 
muốn hay dục vọng của riêng ta.

 Bí quyết ở lại trong tình 
yêu Chúa Giêsu bằng cách tuân giữ 
lệnh truyền của Ngài có vẻ không 
mấy hấp dẫn theo tiêu chuẩn của 
cuộc đời, vốn chỉ hiểu được một 
tình yêu dựa trên cảm xúc. Con 
người thật sự không hiểu được tình 
yêu và do tính tự ái ích kỷ cố hữu 

vốn nằm rất sâu trong trái tim mỗi 
người nên cũng không có khả năng 
để thật sự thương yêu. Con người 
mà ta mới nhắc tới không phải ai 
xa lạ mà là chính mỗi người chúng 
ta. Tình yêu mà chúng ta cảm nhận 
thường khi là một sự ích kỷ trá hình 
vì ta chỉ muốn yêu khi cảm thấy sự 
êm dịu và vui sướng cho mình; còn 
những lúc người yêu làm ta bực 
mình khó chịu là ta muốn tránh xa. 
Thiên Chúa dựng nên trái tim con 
người và chỉ mình Ngài mới có thể 
dạy cho ta bài học thương yêu. Quả 
thật chính Ngôi Hai Thiên Chúa 
đã thành người để dạy ta biết yêu 
thương. Chúa dạy ta yêu thương 
bằng chính tình yêu mà Ngài yêu 
mến Chúa Cha: “Như Thầy đã 
tuân giữ lệnh truyền của Cha Thầy 
và ở lại trong tình yêu của Ngài”.

 Lệnh truyền đó của Chúa 
Cha là gì? Thánh Phaolô nói  rõ 
trong thánh thư: Chúa giêsu đã 
vâng lời cho đến chết, và chết trên 
thập  giá! Chúa Giêsu cũng ban cho 
ta một lệnh truyền tương tự: “Anh 
em hãy yêu mến nhau như Thầy 
đã yêu mến anh em” và Chúa đã 
xác định ngay trong câu kế tiếp: 
“Không tình yêu nào cao cả hơn 
tình yêu của người đã hy sinh tính 
mạng vì bạn hữu mình.” Chúa đã 
yêu ta bằng tình yêu tột cùng đó khi 
Ngài vâng lệnh Chúa Cha mà chết 
trên thập giá vì ta. Ôi nhiệm mầu 
thay tình yêu của Thiên Chúa: để 
cứu vớt ta là một tội nhân, Chúa 
đã cho đi con một của Ngài. Chúa 
Giêsu đã vào đời mới một sứ mệnh: 
Vâng lời Chúa Cha để chết trên 
thập giá vì thương yêu con người. 
Sứ mệnh đó hôm nay Chúa trao 
lại cho ta: Yêu thương nhau như 
chính Ngài đã yêu thương ta. Sứ 
mệnh này mang lại cho cuộc đời 
ta ý nghĩa tuyệt vời nhưng cũng 
là sứ mệnh vô cùng khó khăn 

mà cả cuộc đời ta chỉ mong luôn 
hướng tới chứ không bao giờ có 
thể hoàn thành một cách trọn vẹn. 

 Từ nay mỗi ngày trong đời 
ta là một chuyến ra khơi, một cuộc 
hành trình vào trong đại dương 
mênh mông của tình yêu. Chúa đã 
yêu ta đến nỗi cho đi mạng sống 
Ngài. Chúng ta phải cố gắng yêu 
thương nhau bằng cách cho đi 
chính mình mỗi ngày một trọn vẹn 
hơn. Cho nhau thời giờ, yêu thương 
săn sóc. Cho nhau một nụ cười hay 
một lời an ủi. Cho nhau vật chất 
khi có ai cần ta thương giúp. Khó 
khăn nhất là cho đi tự ái, ý riêng, 
đi bước trước để làm hòa, nối lại 
nhịp cầu thông cảm. Đây là tình 
yêu đã đến mức độ anh hùng: dám 
chết cho tự ái và ý riêng mình. Ta 
được mời gọi không phải để chỉ 
yêu thương như một con người 
nhưng còn phải hướng tới một lý 
tưởng tuyệt vời: yêu thương như 
một người con của Thiên Chúa. 

 Khi ta biết yêu thương nhau 
như lệnh truyền của Chúa, ta được 
thật sự trở nên con của Thiên Chúa 
và được Chúa Giêsu nhận làm bạn 
hữu! Liên hệ giữa ta và Chúa Giêsu 
không còn dựa trên sợ hãi và luật lệ 
gò bó nghiêm khắc. “Thầy không 
còn gọi anh em là tôi tớ.... Thầy gọi 
anh em là bạn hữu...” Chúa muốn 
ta đến với Ngài trong tình yêu như 
bạn hữu để ta có thể cùng Ngài tâm 
tình, giãi bầy tâm sự. Chính Chúa 
Giêsu đã đi bước trong tương quan 
bạn hữu khi Ngài tỏ lộ cho ta những 
bí ẩn về tình thương bao la trong 
nội tâm Thiên Chúa, và về sự kiện 
lạ lùng là Thiên Chúa yêu thương 
con người quá đỗi. Mầu nhiệm tình 
thương này con người không thể 
hiểu thấu và cũng không thể tưởng 
tượng ra được, chỉ có Đấng từ trời 
mà xuống mới có thể mạc khải cho 
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ta biết. Những  điều Chúa Giêsu 
muốn mạc khải, tỏ bầy mà các môn 
đệ ngày xưa chưa đủ sức lãnh nhận. 
Mầu nhiệm đó của tình thương 
vẫn còn đang được Chúa Thánh 
Thần tiếp tục mạc khải trong suốt 
dòng lịch sử ơn cứu độ, qua Giáo 
Hội, trong tâm hồn các tín hữu 
và tất cả những người thiện tâm.

 “Không phải anh em đã 
chọn Thầy nhưng chính Thầy đã 
chọn anh em...” Chúa đã chọn và 
kêu gọi các môn đệ ngày xưa bỏ 
lại chài lưới để theo Ngài rao giảng 
Tin Mừng. Hôm nay trong huyền 
nhiệm Chúa cũng chọn và mời gọi 
chúng ta theo Ngài, để cuộc sống 
của ta mang lại những hoa trái bền 
vững. Những hoa trái cuộc đời 
hứa hẹn là những hoa trái không 
bền vững; cho dù bây giờ có hào 
nhoáng hấp dẫn nhưng rồi cũng sẽ 
mau phai tàn. Thiên Chúa chọn ta 
để mang lại hoa trái bền vững của 
yêu thương, phục vụ, những hoa 
trái không bao giờ tàn phai. Chúa 
đã chọn ta ngay khi ta còn là một 
tội nhân, để ta vững tâm theo Ngài 
giữa những yếu đuối của mình.  
Nếu ta nghĩ rằng chính mình đã 
chọn theo Chúa khi tâm hồn ta 
được tràn ngập niềm sốt mến, thì ta 
cũng có thể sẽ nản chí không dám 
tiếp tục theo Ngài nữa khi thấy 
mình lại trở về với con người tội 
lỗi ích kỷ. Chúa chọn ta không căn 
cứ trên khả năng và nhân đức của 
ta nhưng căn cứ nơi tình thương vô 
điều kiện của Ngài. Sự bình an và 
niềm vui của ta không đặt nền tảng 
trên sự đạo đức của ta. Vì ta vẫn 
luôn mang thân phận con người 
với bao nhiêu yếu đuối. Bình an đó 
phải được tín thác nơi lòng nhân 
hậu không đổi dời của Thiên Chúa.

 Khi ta đã trung thành theo 
Chúa và mang lại hoa trái yêu 

thương bền vững trong cuộc đời 
mình thì Chúa Giêsu hứa một điều 
thật bí nhiệm: Tất cả những gì 
chúng ta xin nhân danh Ngài đều 
được Chúa Cha ban cho. Chúa còn 
ân cần nhắc nhở ta một lần nữa: Hãy 
yêu mến nhau. Yêu mến nhau là 
điều quan trọng duy nhất cần thiết, 
còn những điều khác chỉ là thứ yếu. 
Chúa biết chúng ta yếu đuối và 
thiển cận, thường đặt sai nấc thang 
giá trị trong đời mình. Ta thường 
cho là quan trọng nhất và thường 
hay ước mong và cầu xin những 

điều thật sự chẳng liên quan gì đến 
vận mệnh đời đời của ta. Còn điều 
quan trọng nhất là yêu thương thì ta 
chẳng mấy quan tâm.  Hôm nay 
Chúa Giêsu dạy ta hãy yêu mến 
nhau như Ngài đã yêu mến ta. Có 
tình yêu trong trái tim là có tất cả, 
khi đó ta muốn xin gì cũng được. 
Nói cách khác là tất cả những gì ta 
muốn xin đếu đã được Thiên Chúa 
ban cho. Và khi đó ta cũng chẳng 
còn cần xin điều gì nữa vì ta đã có 
chính Thiên Chúa là gia nghiệp.

Trần Việt Cường

ngoại  tình là tội trọng nên không 
được  rước lễ theo giáo lý và giáo 
luật của Giáo Hội  (x. giáo luật số 
916, SGLGHCG số  1415). 
Nói tóm lại,  những người đã li dị 
ngoài tòa dân sự hay bỏ nhau để đi 
lấy người khác trong khi hôn phối 
cũ chưa được tiêu hôn ( annulled), 
thì tạm thời không được xưng tội 
và rước lễ.
 Gần đây, có dự luận cho là Giáo 
Hội muốn đón mời ( welcome) 
những người li dị vào hiệp thông 
với Giáo Hội. Nghĩa là cho họ 
rước lễ như mọi người khác. Điều 
này không đúng, vì cho đến nay 
Tòa Thánh chưa hề nói  gì về  việc 
này, mà chỉ có chỉ thị mới cho các 
Tòa án hôn phối các giáo phận 
phải đơn giản hóa thủ tục xin tiêu 
hôn, để  rút ngắn thời gian cứu 
xét tiêu hôn  và  có thể miễn hay 
giảm  lệ phí cho các người xin 
tháo hôn phối. Ở Tổng Giáo Phận 
Galveston-Houston, thì lệ phí này 
đã được giảm từ 500 dollars xuống 
còn 100 dollars kể từ nay.

Sau hết, nếu hôn phối cũ chưa 
được thẩm quyền giáo phận cho 
tiêu hôn, thì tính bất khả phân ly 
( indissolubility) và thành sự ( 
validity) ) của  hôn phối  cũ còn 
tồn tại  trên lý thuyết,  và đang 
được cứu xét xem hôn phối cũ đó  
có thực sự đã thành sự hay không 
. Do đó, trong khi chờ đợi phán 
quyết của Tòa hôn phối,    một  hay 
hai  người phối ngẫu  kia mà   tự 
ý sống chung với người khác như 
vợ chồng,  thì đã vi phạm tính bất  
khả phân này, và đó là tội ngoại 
tình như đã nói ở trên. Phạm   tội 
này,  thì không thể xưng tội để xin 
tha được . Muốn tha thì  phải từ 
bỏ việc sống chung bất hợp pháp 
nói trên, bao lâu hôn phối cũ chưa 
được  cho tháo gỡ bởi thẩm quyền 
giáo phận. 
Ước mong  những giải đáp trên 
thỏa mãn các câu hỏi đặt ra.

Lm. Phanxicô Xaviê  
Ngô Tôn Huấn 

Ai Được Rước Mình Thánh Chúa...  
(tiếp theo trang 43)
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Trương Vĩnh Ký
(1837-1898)

Con người đạo đức 
 n Lê Thiên & Lê Tinh Thông

Tiếp tục loạt bài về Trương Vĩnh Ký, chúng tôi hân hạnh cống 
hiến quý độc giả cái nhìn của hậu sinh về lòng đạo đức của 
nhà giáo dục danh bất hư truyền này.

Học để làm người, khai dân trí 
và tấn dân đức
Khi nhìn về cái học thời trước, học 
giả Trương Vĩnh Ký đưa ra nhận 
định: “Cái học ngày trước là học để 
làm người, chứ không phải học để 
hưởng tước lộc”. Trong thư mục - 
Catalogue - giới thiệu toàn bộ các 
tác phẩm của mình cho tới năm 
1892, Trương Vĩnh Ký viết: “gắng 
công học cổ nhân không biết mệt, 
học để làm người, chẳng phải vì 
mong hưởng lợi. Nhân suy nghĩ thế 
cuộc ngày nay lộn xộn, chánh đạo 
càng suy đồi, thuần phong càng 
buông thả, nếu không ý tốt, sao có 
thể phấn khởi làm việc phục hồi 
chánh đạo, phát huy cái hay…” 
Theo ông Trương Vĩnh Ký, học 
cái mới là để khai trí (khoa học kỹ 
thuật), học cái cũ là để tiến đức. 
Chính trong ý hướng khai dân trí 
và tấn dân đức ấy, Trương Vĩnh Ký 
đã dốc toàn tâm toàn lực miệt mài 
công phu biên soạn, phiên âm và 
dịch thuật hàng trăm pho sách kim 
cổ Đông-Tây để truyền lại cho hậu 
thế. Nơi cổng trường Petrus Ký cũ 
ở Sài Gòn năm nào, người ta đọc 
thấy hai câu đối chữ Hán tóm tắt 
ý hướng của ông về đạo đức trong 
học thuật:

Khổng Mạnh cương thường tu 
khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm.
(Khổng Mạnh cương thường nên 
tạc dạ,
Tây Âu khoa học phải ghi lòng).
Những sách giáo dục Trương Vĩnh 
Ký viết bằng chữ quốc ngữ hay 
phiên âm từ chữ Nôm ra chữ quốc 
ngữ nhằm dạy đạo đức cho hậu thế 
có thể kể: đại Nam Quốc Sử diễn 
ca, gia Huấn ca, Con Hiếu Thảo, 
Thơ mẹ dạy con, Thơ dạy làm dâu, 
Huấn nữ ca, Cờ bạc nha phiến…
Sách dịch từ kho tàng văn hóa giáo 
dục Trung Hoa gồm có: Tam Tự 
kinh, Tự thú, đại Học, Trung Dung, 
Minh Tâm Bửu giám… Những sách 
ấy là những sách kinh điển được 
Trương Vĩnh Ký lựa chọn không 
nhằm đề cao Hán Văn theo tinh 
thần “nấu sử sôi kinh” mà nhằm 
gìn giữ thế hệ mai sau luôn đi con 
đường “chính đạo”, chấn chỉnh tình 
trạng gia phong, chỉnh đốn những 
lệch lạc trong các cách xử thế cũng 
như trong thuần phong mỹ tục.
Trong lời dẫn đầu cuốn Sơ Học 
Vấn Tân Quốc Ngữ Diễn Ca (in 
thạch bản năm 1877 và in typo năm 
1884), nhà giáo dục Trương Vĩnh 
Ký nêu rõ quan điểm dung hòa kết 

hợp cũ mới của ông như sau:
“Học thì chẳng phải học cho biết 
chữ, cho thuộc tiếng mà thôi, mà 
còn phải học nghĩa lý, phép tắc, 
lễ nghi, cương thường, luân lý, là 
giềng mối để xử trí trong việc ăn ở 
trong đời với thiên hạ; ấy là lịch, 
là thanh. Nên phải do cựu tòng tân 
mới là phải, chẳng nên mới chuộng, 
cũ vong, mà mang tiếng yểm cựu, 
nghênh tân”.
Trong bài viết “Nhân vật Trương 
Vĩnh Ký nhìn theo góc độ Phật 
giáo”11, Minh Chi nhận xét: “Qua 
sử dụng rộng rãi chữ Quốc ngữ, họ 
Trương làm được một công đôi việc 
là giúp cho đông đảo người Việt 
hiểu biết hơn về đất nước mình, nền 
văn hóa truyền thống của mình, 
khích lệ niềm tự hào dân tộc của 
đồng bào”.

Chú tâm giáo dục tuổi thơ
 Phạm Quỳnh khi nhận định 
về Trương Vĩnh Ký, không hiểu do 
dụng ý châm biếm hay chỉ muốn 
“cà rỡn bông đùa”, đã thốt lên: 
“Ông Trương chẳng qua là nhà làm 
sách giáo khoa thường cho con nít 
1 1 “Thế Kỷ XXI: Nhìn Về Trương Vĩnh 
Ký” của nhiều tác giả. Tạp Chí Xưa & 
Nay – NXB  Trẻ 2002
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

NHÀ HÀNG MỚI KHAI TRƯƠNG

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620
NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI 
CÁC MÓN ĂN ĐẶC BIỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Món Phở Việt Nam    
* Các Món Phở và Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI
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mà thôi!”22 Quả thật, nhà giáo dục 
họ Trương nhằm vào con nít, vào 
giới trẻ. Chính Trương Vĩnh Ký 
khiêm nhượng nhìn nhận: “Tôi cứ 
an thường thủ phận, lo học hành, 
tìm sách vở, biên chép in ra cho 
con trẻ đời nay nó học cho mau 
cho tiện. Vậy đó thôi, chớ có làm 
gì đâu? Lo dạy bằng miệng, bằng 
sách, sợ phong hóa cang thường 
càng ngày càng kém đi vì đời nay 
trẻ nhỏ ít học...”
Ngoài những sách giáo khoa biên 
soạn riêng cho tuổi trẻ học trò, 
Trương Vĩnh Ký còn chủ trương 
xuất bản tập san Thông Loại Khóa 
Trình (Miscellanées) “nhằm cung 
cấp kiến thức về khoa học tự nhiên 
và xã hội, giáo dục lòng yêu nước 
cho lớp trẻ bằng những gương 
danh nhân, làm cho họ yêu tiếng 
mẹ đẻ bằng những câu ca dao, tục 
ngữ, câu thai, câu đố…” Do đó, phụ 
đề của tập san Miscellanées được 
ghi là: “Miscellanées ou Lectures 
instructives pour les élèves des 
écoles primaires, communales, 
cantonales et les familles – 
Miscellanées hay các Bài đọc có 
tính cách giáo dục cho các học 
sinh trường tiểu học, trường làng, 
trường tổng và các gia đình”.
Công trình giáo dục đào tạo tuổi 
trẻ không đơn giản. Bao nhiêu nhà 
giáo dục sau Trương Vĩnh Ký đã 
cố công viết sách về tuổi trẻ, cho 
tuổi trẻ hay mở những loại báo chỉ 
dành riêng cho giới trẻ, nhưng mấy 
ai thành công ở lãnh vực này? Từ 
đó, chúng ta càng không thể phủ 
nhận công lao của nhà giáo dục 
họ Trương trong nỗ lực vun trồng 
tương lai của ông!

Những bài học đạo đức 

 Trong một bài xã luận luận 
2 Nam Phong Tạp Chí số 16 Tháng 
10/1918, trang 199.

tháng 12/1925, Tạp chí Viễn Á có 
trích đăng mấy đoạn trong lời tựa 
bản thảo cuốn tự truyện “Những 
ghi chép của Trương Vĩnh Ký về 
những sự việc của đời tôi”. Những 
ghi chép ấy là những lời tâm huyết 
mà Trương Vĩnh Ký dùng để dặn 
bảo con cháu ông cũng như nhắn 
nhủ lớp hậu sinh nói chung: “Sống 
trong sự ngay thẳng, hết lòng làm 
việc thiện và lánh xa việc ác, lấy 
phước đức mà đong, mà lường, cứ 
noi gương các bậc tiền bối, vững 
lòng tiến cho kịp thiên hạ, bằng 
lòng với số mạng, vui thích trong 
cảnh bình an và tinh khiết, đừng tìm 
hư danh, hư lợi”. Lời nhắn nhủ của 
Trương Vĩnh Ký rõ ràng phản ánh 
lòng đạo đức của chính ông. Ông 
còn nhấn mạnh: “điều phải quan 
tâm nhứt là làm sao cho rạng rỡ 
gia tộc tông môn bằng cuộc đời của 
chính mình cùng những đức hạnh 
của chính mình đối với cha mẹ”.
Trong bài viết “Nhà Giáo Dục, 
nhà Sư Phạm Trương Vĩnh Ký”33, 
Giáo sư Vũ Ký ghi nhận: “Những 
nguyên lý ấy của Tiên Nho mà Cụ 
[Trương Vĩnh Ký] đã nhắc lại trong 
tập Tự Truyện trên có lẽ không có 
gì mới lạ cho lắm. Nhưng chính tự 
tay mình viết ra ở trong một bản 
thảo vắn gọn để lưu truyền cho 
con cháu mình thực sống động như 
chính cuộc đời mình trôi qua theo 
giòng ngày tháng, như chính tâm 
hồn mình, chính nhân sinh quan 
của mình được giải bày một cách 
hàm súc và minh bạch”. Ông Vũ 
Ký nêu lên ý kiến: “Chúng tôi còn 
muốn thấy ở đó chẳng những là 
những lời di chúc vàng ngọc để lại 
cho gia tộc Cụ [Trương Vĩnh Ký], 
mà còn là một bài học đạo đức quý 
giá cho các thế hệ hậu sinh nữa”.

3 Bài phát biểu của gS Vũ Ký trong buổi 
lễ Ngày Petrus Ký 6-12-1973 tại Sài 
gòn.

Chống tệ đoan xã hội
Bên cạnh các sách dịch hay phiên 
âm hoặc biên khảo về giáo dục, 
Trương Vĩnh Ký có dành hẳn một 
cuốn sách chỉ dày 78, trang luận về 
tệ nạn “Cờ bạc, nha phiến”. Cuốn 
sách hiện còn lưu lại là bản in lần 
thứ hai, năm 1898 tại Sài Gòn. 
Trong cuốn sách này, nhà giáo dục 
Trương Vĩnh Ký phân tích sâu sắc 
và tỉ mỉ những tội lỗi xấu xa và sự 
nguy hại khủng khiếp của hai thảm 
trạng: cờ bạc và nha phiến.
Về cờ bạc, Trương Vĩnh Ký cho đó 
là thứ gương mù gương xấu cho mọi 
người từ trong gia đình tới ngoài xã 
hội. Nó làm hư tâm lý, hỏng nhân 
tính, bại hoại gia phong. Và nhất 
là nó gây vô vàn tai hoạ cho chính 
mình (hại trí, hại xác, hại tiền), cho 
vợ con (vợ chồng phân rẽ, con cái 
bơ vơ bần cùng), mất cả danh thơm 
tiếng tốt và còn mất cả công ăn việc 
làm lẫn địa vị trong xã hội… 
Trương Vĩnh Ký kết luận bài viết 
của mình bằng tiếng gào thảm thiết: 
“Cờ bạc ơi là cờ bạc! Mày có ngãi 
có thuốc chi mà mày rũ quyến anh 
em quá mê theo mày dữ vậy? Mày 
độc ác, mày yêu quái, hại thiên hạ 
biết là chừng nào!”…
Luận về tệ nạn hút nha phiến (á 
phiện), Trương Vĩnh Ký mô tả cái 
bàn đèn cùng những hậu quả của 
nghiện hút bằng những dòng thơ 
sau đây:
Ai ngờ chút lửa đèn hoa,
đốt lên, dầu đất, dầu nhà cũng tan
Ai ngờ chút ống tre tàn
Thổi ra, trâu, ruộng, một đàn cũng 
bay!
Tiền hóa, thêm lại mình gầy
No chi tới vợ, béo gì tới con?
E khi của hết, tật còn,
Trăm năm biết có vuông tròn được 
chăng?
Trương Vĩnh Ký cảnh giác mọi 
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người về sự cám dỗ của nha phiến: “Ban đầu mới hút 
thì chẳng thấy nó hại gì, mà có khi nó làm cho khoái. 
Cuộc ăn nha phiến cũng có cái thú của nó, nên dễ 
cho người ta mắc nó lắm”. Ông cho thấy hình ảnh 
tiều tụy của người nghiện hút: “Bởi hút lâu hoặc nuốt 
nhựa, cho nên càng ngày càng ra óm o, gầy mòn, đi ra 
gió thổi muốn ngả, môi nhợt lơ nhợt lết, nước da mét 
chằng mét ưởng, con mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, 
hình thù coi chẳng ra con người. Ấy là hại xác. Nó lại 
còn hại trí nữa: hút thì mắc lo hút mãi nên bỏ học bỏ 
hành, bỏ coi sách coi vở, nên sự nghe thấy càng ngày 
càng hẹp, trí sắc sảo càng ngày càng lụt”.
Sau đây là một đoạn thơ khác Trương Vĩnh Ký dùng 
để mô tả thân phận đáng thương của những ai vướng 
vào nghiện ngập:
“Lúc phong lưu nghĩ cũng nên đời
Khi nghiện ngập nghĩ ra mà sợ
Vui anh em một khi một điếu
Nếm mùi đời cho đủ thứ mà chơi
Nào ngờ khách bén, khách quen,
giục lòng khách đến cơn lại nhớ. 
Ho hen ngáp vặt
Mặt mũi lừ đừ
Mũi sổ dạ đau
Chân tay buồn bã…
……. 
gái thuyền quyên nên mặt bủng da chì,
Trai tráng sĩ cũng rùn vai rụt cổ…
Từ hơn 100 năm về trước, Trương Vĩnh Ký đã nhìn 
thấy tường tận cái hiểm họa lớn lao của tệ đoan xã hội 
và ông cực lực chống lại các tệ đoan ấy. Cái nhìn và 
nỗi ưu tư của nhà giáo dục họ Trương đến nay lớp hậu 
sinh chúng ta vẫn còn thấy giá trị sâu sắc cho những ai 
có trọng trách bảo toàn gia đình và xã hội khỏi những 
tệ đoan làm hư hỏng con người, phân rẽ gia đình và 
băng hoại xã hội ấy. 

Trương Vĩnh Ký sống đạo đức 
 Trong cuốn “Trương Vĩnh Ký – Nhà Văn 
Hóa” (NXB Hội Nhà Văn, 1993), Giáo sư Nguyễn 
Văn Trung ghi nhận: “Tất cả những ai đã viết về 
Trương Vĩnh Ký từ người đương thời đến về sau, 
người Việt hay Pháp đều nhấn mạnh vào con người 
đạo đức của Trương Vĩnh Ký, và trong nhiều đức tính 
của ông, đức tính đáng nói, đáng quí hơn cả là sự 
khiêm tốn như Nguyễn Văn Tố đã đúc kết trong bài 
biên khảo dài… (đăng trong Bulletin de la Société 
d’Enseignement Mutuel du Tonkin, 1937) bằng ba 

chữ: Science, Conscience et Modestie - Bác Học, Tâm 
Thuật, Khiêm Tốn”.
 Đức khiêm tốn của Trương Vĩnh Ký được 
biểu lộ rõ nhất qua 2 câu thơ trong bài thơ thất ngôn 
bát cú không tên của ông mà sau này có người đặt tên 
là “bài thơ tuyệt mệnh”44:
Học thức gởi tên con mọt sách
Công danh rốt cuộc cái quan tài
  Trương Vĩnh Ký là người có học thức cao. 
Nhưng ông khiêm tốn ví mình như con mọt gặm nhấm 
sách, sách ngấm vào dạ dày ông, lưu thông trong 
huyết quản của ông. Đức khiêm nhượng của ông còn 
dạy chúng ta bài học về sự chuyên cần học tập mài 
miệt sách đèn, không nhằm mục đích tìm kiếm công 
danh lợi lộc mà chỉ nhằm giúp đời. Công danh đối với 
ông chỉ là phù hoa chóng tàn, cuối cùng con người sẽ 
đi vào cõi vĩnh hằng mà chẳng mang nó theo được vào 
trong chiếc áo quan của mình!
 Học giả uyên bác Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố 
còn phát biểu nêu cao đức nghị lực và đời cần lao của 
Trương Vĩnh Ký: “Nếu ta được nhìn giở lại và để rút 
ra cái đời Trương Vĩnh Ký tiên sinh một bài học thì 
trước hết là một cái quý giá về lòng tin tưởng ở sức 
mạnh của lòng cương quyết. Thật đẹp đẽ cái đời cần 
lao của tiên sinh! đời ấy đã làm vinh dự cho cái làng 
đã sản sinh ra tiên sinh và cả nước Việt Nam đã được 
tiên sinh để lại cho cái kết quả của sự nỗ lực lớn lao 
của tiên sinh”55. 
Về tiền của vật chất, Trương Vĩnh Ký tâm sự: “Phỏng 
như trời có cho được dễ dàng tiền của nữa thì tôi hư đi 
chẳng sai... Vì vậy nên tôi không dám đem lòng ao ước 
cho được tiền của cho nhiều. Cao bay xa chạy cũng 
không qua khỏi trời”. 
Chính trong tinh thần trọng nghĩa hơn ham tiền, 
Trương Vĩnh Ký đã thẳng thắn cảnh cáo người học 
trò của mình là Lê Phát Đạt khi ông này dựa thế làm 
thông ngôn cho Tây ở Tân An mà làm giàu: “Chớ vội 
vui mừng. đương lúc vui nên suy ngẫm mà buồn lần 
đi. đến khi nguy khốn thì dễ mà đuổi tan sầu não… 

4 4 Qua bài viết “100 ngày mất của Trương Vĩnh Ký” 
trong tuyển tập “Thế Kỷ XXI Nhìn Về Trương Vĩnh Ký trang 
155-161, tác giả Thạch Phương ghi nhận: “Những di cảo hiện 
còn lưu trữ cho thấy bài thơ không đề của TVK không phải 
được viết vào cuối đời trước lúc ra đi, mà nó nằm ở giữa tập 
di bút rách nát, trong đó có những ghi chép, những lời khuyên, 
những ý nghĩ về người, về đời trong một quá trình suy tư liên 
tục nhiều năm tháng”.
5 5 Kỷ Yếu Hội Trí Tri Bắc Kỳ, số 1-2, 1937.
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Việc gì cũng có vay có trả”66.
Trương Vĩnh Ký cũng quả quyết mình không quen 
thói nịnh hót. Ông nói: “Tôi lại có tính trời sanh cũng 
dị là chứng ngay thẳng thật thà, không ngoa-mị đãi-
bua được, cứ mực thiết, trong lòng làm sao, ngoài 
miệng làm vậy... Trời sinh tôi ra như vậy, cải đi làm ra 
khác không dễ được”77. Ông chủ trương nói thẳng, nói 
thật những gì ông xét thấy là đúng cho dù lời nói thật 
của mình có thể làm cho người khác không ưa, vì ông 
vốn biết rõ: “Ai cũng có bạn hữu tri âm, ai cũng có kẻ 
ganh-gổ, ghen-ghét, chẳng ai khỏi”88.
Giáo sư Phạm Thế Ngũ, trong “Việt Nam Văn Học Sử 
Giản Ước Tân Biên”, đưa ra nhận xét: “Ở ông [Trương 
Vĩnh Ký] ta thấy thái độ thích đáng, công minh của 
một bậc trí thức trung thực và tự trọng, không thấy cái 
xu phụ, mù quáng của thứ tẩu cẩu ngoại nhân. Con 
người ấy thực ra ở trí sáng suốt, óc chừng mực, tác 
phong tao nhã, vẫn cốt yếu là một đồ đệ Nho giáo. Và 
trái tim ông vẫn đập về phía đất nước, đồng bào”99.
Do đức tính thẳng thắn cương trực, Trương Vĩnh Ký 
có lần đã phát biểu một cách khách quan về cái nhìn 
của ông đối với mối xung đột lương-giáo thời ông. 
Trong phúc trình ngày 28/4/1875 về tình hình tôn giáo 
Bắc Kỳ sau chuyến đi Bắc của ông năm Ất Hợi 1876, 
ông viết: “Trước hết tôi xin nói rằng tôi bị đánh động 
bởi tình cảnh thảm thương của những thù nghịch tôn 
giáo giữa người Công giáo và người không Công 
giáo thù ghét nhau dữ dội. Trong các biến cố vừa qua, 
nếu các văn nhân và những người không Công giáo 
đã phạm những tội ác tày trời, thì sự thật là người 
Công giáo lắm lúc cũng không thua kém họ trong việc 
đánh trả…”1010

Đường danh lợi đối với Trương Vĩnh Ký cũng là một 
cạm bẫy mà ông ra sức xa lánh. Trong thư gửi ông Đốc 
Phủ Ca ở Hốc Môn, Trương Vĩnh Ký tâm sự: “Ông đã 
viết thơ mà hỏi tôi sao đang vùng vẫy đường danh lợi, 
từ đám công danh đi mà không chịu làm nữa…. Tôi 
xin tạm ít chữ trần tình cho các ông hay…  Ở đời xử 
đám công danh là khó lắm: một là nên, hai là hư, mà 
6 6 Minh Chi: “Nhân vật Trương Vĩnh Ký nhìn theo 
góc độ Phật giáo” trong tuyển tập Thế Kỷ XXI Nhìn Về 
Trương Vĩnh Ký”.
7 7 Thư  Ông TVKý gửi Ông đốc Phủ Ca ở Hốc Môn.
8 8 Như trên
9 9 Phạm Thế Ngữ: “Việt Nam Văn Học Sử giản Ước 
Tân Biên”, tập III, trang 70-73, NXB Quốc Học Tùng Thư, 
Huế, 1965.
10 10 Jean Bouchot: “Petrus Truong Vinh Ky, Erudit 
cochinchinois”, Saigon 1925, trang 82.

hư thì thường thường nhiều hơn: hễ mê, hễ đắm ham 
hố quá thì làm sao cũng phải mắc chẳng sai”. Rồi họ 
Trương kết luận: “Vì vậy tôi bắt chước Trương Lương 
dụng trí minh triết bảo thân mà lo xét coi vọi nhắm 
chừng cho biết đường tấn, thối mới rút mình ra khỏi 
bẫy được”.
Trương Vĩnh Ký nêu lên lý do vì sao ông đã xin rời 
Cơ Mật Viện của triều đình để về quê ở ẩn: “… không 
dám chen vai vào đám chánh sự nữa, vì hiểm nghèo là 
một, sau nữa là có mình nữa thì cũng chẳng làm thêm 
được việc chi cho vua cùng triều đình nhờ, nên dứt đi 
một cái cho xong, tránh đường danh, nẻo lợi, về xứ an 
phận tùy duyên cho khỏi lòng ràng buộc”1111.
Trương Vĩnh Ký suy tư nhiều về cuộc đời, về lẽ sống 
chết theo niềm tin Công Giáo để từ đó ông nhận chân 
giá trị trường cửu của đời sau mà coi thường vinh hoa 
phú quý của đời tạm này – “công danh rốt cuộc cái 
quan tài”, và từ đó ông luôn luôn sẵn sàng “cuốn sổ 
bình sanh công với tội” hầu thong dong ra đi 
“Tìm nơi thẩm phán để thừa khai”.

Kết luận
Suốt đời Trương Vĩnh Ký chỉ mang một hoài bão 
duy nhất là GIÚP ÍCH như ông khẳng định với người 
Pháp: “điều độc nhất mà tôi tiến đến là làm sao 
giúp ích. đó là hy vọng của tôi và cũng là điều an 
ủi tôi...”1212 Lại đúng như nhà văn Vũ Ký nhận định: 
“Bài học sáng suốt về lẽ xuất xử của Tiên Sinh thoát 
ra bàng bạc suốt một cuộc đời ngay thẳng và trong 
sạch, bất vụ lợi, có khi nghèo túng nữa, thực có nhiều 
phẩm hạnh hơn chúng ta vậy.” 1313

Học giả Vương Hồng Sển trong “Hơn nửa đời hư” 
(NXB TPHCM, 1993) có trích lại mấy vần thơ của 
cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị như sau:
đạo đức văn chương là ông Trương Vĩnh Ký,
Có văn thơ, có báo chí, tự vị rõ ràng.
Thanh danh rạng giữa dinh hoàn,
Học xưa biết trước chỉ đàng cho hậu sanh”.

11 11 Thư TVKý gửi ông đốc Phủ Ca ở Hốc Môn
12 12 Thư TVKý gửi BS Chavanne 10/1887
13 13 Vũ Ký: “Nhà giáo dục, nhà Sư  phạm Trương 
Vĩnh Ký”, bài phát biểu tại buổi lễ Ngày Petrus Ký 6/12/1973 
tại Sài gòn.
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Gái lớn ai không phải lấy chồng…
 n Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Bà mẹ quê trong thơ Nguyễn Bính đã nén lòng mình 
để đưa con xuất giá.  Bà giấu nỗi xốn xang trong lòng 
để cho con gái vu quy đi xây dựng hạnh phúc lứa đôi.  
Bao nhiêu bà mẹ Việt Nam đã thầm gạt lệ để chúc con 
một hôn nhân hạnh phúc?

1. cách ngăn trong mùa 
chiến
Tôi không quen nghe những bài 
tình ca buồn thảm, nhất là những 
khúc ca về sự chia cách của những 
kẻ yêu nhau trong thời chinh chiến.  
Tôi phẫn nộ với cái tái tê của người 
chinh phụ, bất đồng với cái vất 
vưởng của tình yêu trên cánh đồng 
chiến tranh vô tận.  Tôi căm ghét 
sự cách ngăn giữa tình nhân vì một 
lý do ngoại cảnh.

Rồi có lúc, tôi nhận ra, mình rất sợ 
nghe những bài tình ca u uất ấy, vì 
tôi dễ mủi lòng.  Tôi dễ dàng khóc 
khi nghe bài “Những Đồi Hoa 
Sim” hay trường khúc “Một Đời 
Áo Mẹ Áo Em.”  Nỗi lòng người 
đi ra chiến trận, biết là nửa đầy 
hay nửa vơi của một vầng trăng 
khuyết?  Kẻ ở lại còn bao nỗi đoạn 
trường.

Tôi tự hỏi, làm cách nào để Mẹ tôi 
vượt qua những tháng ngày chông 
chênh, khi Ba tôi phục vụ trong 
quân ngũ.  Làm sao để Mẹ là một 

người yêu khi ý trung nhân bôn 
ba ngoài chiến ải, làm sao để Mẹ 
tập trung hoàn tất chương trình Sư 
Phạm và tốt nghiệp làm cô giáo, 
làm sao để Mẹ tìm đủ can đảm để 
đợi chờ khi Ba tôi bị đưa vào trại 
cải tạo?  Làm sao để Mẹ không hóa 
dại hóa điên?

2. ngăn cách trong thời bán 
bình
Tại sao tôi gọi là thời bán bình? 
Tuy binh đao không diễn ra tại 
Hoa Kỳ, nhưng quê hương thứ 
hai của tôi vẫn đang tham chiến ở 
những nơi khác trên thế giới. Tôi 
có nhiều chị em bạn có người yêu 
hay phu nhân đi phục vụ tại các 
chiến trường xa, những chinh phụ 
của thế kỷ hai mươi mốt.

Ghét của nào, trời trao của ấy.  Tôi 
cứ nghĩ mình ‘thoát’ cái nghiệp 
này, nhưng không hẳn vậy.  Tôi 
không nghe nhạc tình buồn, tránh 
những bài hát chia cách, thì tôi 
lại phải xa chồng hai năm trước 
và sau ngày cưới vì công việc 
của anh ở xa.  Tôi thấy giận mình 

thật nhiều.  Thời chiến chia cách 
đã đành.  Trong thời bình mà phải 
xa nhau, thì nỗi đau càng day dứt. 
Tôi nguyền rủa Manhattan mỗi 
ngày, đã giữ chồng tôi.  Rồi đến lúc 
tôi chán, thấy việc nguyền rủa ấy 
chẳng có ý nghĩa gì, tôi buông lơi.  
Tôi để mặc cho tháng ngày trôi đi 
trong mong đợi.  Tôi gia hạn cho 
anh phải về – tháng Giêng.  Rồi tái 
gia hạn – tháng Tư.  Rồi triển hạn 
– tháng Tám.  Và lại ra tối hậu thư 
– tháng Chạp.  Nhưng tháng ngày 
trôi đi, những hạn kỳ của tôi cứ bị 
vô hiệu nghiệm.  Kinh tế trì trệ đã 
khiến anh không tìm được việc ở 
Quận Cam. Rồi một ngày, tôi nói 
hết sức thật lòng, rằng anh hãy đi 
cưới vợ ở bên ấy, vì tôi đã hết sức 
để chịu đựng.  Anh khóc.  Anh thấu 
nỗi lòng tôi.

Cho đến một ngày, anh dứt khoát 
để phố về hợp châu.  Anh từ chức, 
trả nhà, dọn về bên tôi.  Tôi qua 
giúp anh dọn nhà.  Bạn bè trêu, 
nói là tôi đi ‘rước’ chồng về.  Tôi 
phải làm quen lại với cái cảm giác 
có chồng bên cạnh, phải học nếm 
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cái hạnh phúc đoàn viên, phải trở 
lại cái đời sống hôn nhân bình 
thường.  Tôi phục hồi nhân bản 
của cuộc sống hằng ngày.  Tôi đã 
tái sinh.  Một người quen bảo với 
tôi, “Cháu đừng lo!  Không ai chết 
đâu mà sợ!  Cứ nói chồng cháu về!  
Nếu cần qua ở với Cô.  Chúng ta 
cũng cần hơi ấm của nhau!  Mình 
chia nhau tí rau tí muối cũng vui 
rồi!”  Tôi vẫn đùa, nói rằng thà 
chúng tôi cùng đi ăn mày trên hè 
phố, còn hơn là được sống trong 
lầu son gác tía mà phải xa nhau.  

3. Mẹ thấu lòng con
- Bữa nay ăn cơm với gì?

- Con ăn không vô.  Dọn ra rồi 
lại cất đi.

- Hồi đó Mẹ cũng vậy.  Ba đi cải 
tạo, Mẹ có ăn uống gì nổi đâu.

Mẹ không nói ra, nhưng Mẹ hiểu 
nỗi niềm của tôi.  Mẹ thường hỏi 
thăm xem chồng tôi đã xin việc ra 
sao, và cầu nguyện cho ngày chúng 
tôi được đoàn viên.  Mẹ chỉ mong 
chúng tôi được bên nhau.  Tôi chợt 
xót xa, nghĩ đến những tháng ngày 
đìu hiu mà Mẹ đã khắc khoải chờ 
mong chồng, một nách năm con 
dại.  Ai đã san sẻ với Mẹ những 
cô đơn sầu tủi?  Ai đã trấn an Mẹ 
rằng, chồng của Mẹ vẫn còn sống, 
và sẽ có một ngày, Mẹ sẽ được 
đoàn tụ với chồng?  Ai chứng kiến 
những giọt châu sa mà Mẹ ngày 
ngày đong đầy những bát cơm Mẹ 
ăn hoài không hết?  Ai nói với Mẹ, 
như Mẹ nói với con hôm nay, rằng 
cơm lạnh canh thừa không chừa 
người chinh phụ?

Mẹ thấu hiểu nỗi ngoay ngoắc của 
tôi, Mẹ bảo tôi thường về thăm nhà 

cho bớt quạnh quẽ.  Tôi chợt nhận 
ra, sự khắc khoải mong chồng của 
tôi đã kết liền cuộc đời tôi với Mẹ: 
Mẹ ngày xưa xa chồng vì chinh 
chiến, tôi ngày nay xa chồng vì 
công việc.  Trở thành một người 
vợ, tôi gần với Mẹ hơn trong tâm 
tình của những người phụ nữ cùng 
trăn trở.  Cái trăn trở của Mẹ đã 
qua – đã hơn ba thập niên.  Nhưng 
cái tâm tình và những cái xao 
xuyến của thời ấy vẫn còn râm ran 
trong Mẹ.  Nên Mẹ hiểu nhiều khi 
con gái của Mẹ phải cảnh chồng 
một nơi, vợ một nẻo.  Mẹ biết tôi 
đã nhiều bữa cơm nuốt không trôi, 
nên mỗi lần tôi về thăm nhà, Mẹ 
đều nấu những món tôi thích và lần 
nào, Mẹ và cô em út cũng chuẩn 
bị ‘hành lý’ cho tôi thật nhiều: cá 
khô, đồ xào, trái cây, rau cải.  Tôi 
chọc cô em: 

- Lúc này em giống Mẹ rồi!  
Nhét giỏi quá!

Em tôi không trả lời, chỉ dứt khoát 
không cho tôi để lại món nào.  Tôi 
cười, nói mỗi lần về thăm nhà, là 
tôi ‘tự thăm nuôi’ mình, vì lần nào 
trở lại ký túc xá, hành lý của tôi 
cũng đong đầy những món ăn tinh 
hảo mà Mẹ và em tôi đã chăm chút 
gói cho.  Hôm nào chị tôi rảnh, 
cũng nấu canh chua và kho thịt, 
ép tôi đem theo.  Cứ đà này, tôi sẽ 
hư mất!  Ăn ngon quen miệng, mai 
mốt lỡ… quên cách nấu ăn thì sao?  
Chồng tôi về, sẽ dắt tôi về nhà Mẹ, 
‘tự thăm nuôi’ tiếp!

4. còn thương rau đắng mọc 
sau hè
Mẹ trồng rau đắng trong cái hồ 
nhỏ.  Rau đắng phải có nước nhiều.  
Ở quê tôi, chỉ những ai nghèo lắm 
mới ra đồng hái rau đắng về luộc 

chấm nước mắm.  Những cánh 
đồng phèn chua đất mặn, loáng 
thoáng những vạt rau đắng xanh 
non.  Ngày đó, người dân quê tôi 
nghèo khó quá, có nhiều người chỉ 
mong đủ gạo nấu cơm ngày hai 
bữa để đi làm ruộng.  Rau đắng chỉ 
có thể luộc, vì thời đó làm gì có 
mỡ hay dầu ăn và có tỏi để xào?  
Mẹ trồng rau đắng, như để nhớ 
lại những hương vị quê hương mà 
ngày xưa, tuy chúng tôi không đến 
nỗi phải cam chịu, nhưng cũng 
là một ký ức khó quên.  Tôi hay 
cười khi nghĩ về sự ‘đổi đời’ của 
những gì thuộc về quê hương trong 
hoàn cảnh sống xa nhà.  Rau đắng 
– có mấy ai nghĩ nó sẽ ‘đắc như 
vàng’ hay ‘quý như đinh hương’ ở 
xứ người?  Ở Việt Nam, rau đắng 
mọc đầy đồng.  Ở Hoa Kỳ, người 
ta phải đi mua từng lọn nhỏ.  

Còn thương lắm rau đắng mọc sau 
hè.  Chái bếp ngày nào của quá 
khứ đã được Mẹ đưa vào quỹ đạo 
của những bếp ga thời nay, cho con 
một cõi tâm thức và yêu thương.  
Để rau đắng mọc đầy trên thềm ký 
ức, đưa gió đông về sưởi ấm mái 
hiên của những đêm con phải xa 
chồng.  Cách ngăn nào cũng có Mẹ 
sẻ chia.  Ấm lạnh nào cũng được 
Mẹ vun vén.  “Gái lớn ai không 
phải lấy chồng…” nhưng không có 
người vợ trẻ nào trồng cấy mảnh 
ruộng mới của mình mà không cần 
đến Mẹ.  Trong nhiều cách, Mẹ 
vẫn ‘dần công’ cho con trong vụ 
mùa mới, để con vào đời và thực 
sự lớn khôn.

Nàng Bân đan áo cho chồng.  
Mẹ dệt hạnh phúc đời hôn nhân 
của con.



Số 186 Tháng 5 - 2017 55

gánh trên vai

Mẹ
 n Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Mẹ tôi gồng gánh đường xa
gánh đong thương nhớ, gánh quà cho tôi
gánh thương đứa trẻ mồ côi
Mẹ trao tấm bánh lần hồi bữa ăn
gánh này mẹ gánh thơ văn
đầu làng giếng nước, ánh trăng gánh về
gánh này kĩu kịt tình quê
lại thêm gánh nước non thề không quên
có gánh oằn nặng cung tên
Mẹ gánh ra trận liều quên thân mình
gánh này mẹ gánh bình minh
gánh ra đồng nội, gieo tình xóm thôn
gánh này gánh lúc đầu hôm
gánh cực, gánh khổ, gánh ôm gia đình
gánh này trĩu nặng gánh tình
kính Cha hiếu Mẹ đậm tình phu thê

gánh đi xa, gánh lại về
gánh vui tần tảo, chẳng nề nguy nan
gánh lui tới, gánh dọc ngang
gánh cho con sánh muôn vàn dấu yêu
gánh đong gió những cánh diều
gánh dệt cổ tích những chiều tuổi thơ
gánh dậy từ lúc tinh mơ
cho con cơm nóng trước giờ con đi
gánh thức trắng những mùa thi
bên con, lo chén trà khi học hành
gánh từ thuở Mẹ tóc xanh
đến nay tóc trắng năm canh chờ chồng
gánh dịu dàng nỗi nhớ mong
gánh con gái thuở má hồng dẻo dai
cả đời Mẹ gánh nặng vai
gánh cho đất nước, gánh này cho con
gánh tào khê mãi sắt son
gánh nào cho Mẹ?  lòng con ngậm ngùi
con mong gánh Mẹ được vui
nụ cười Mẹ nở, ngọt bùi đời con

(Trích từ tuyển tập thơ đa ngữ 2002  
“nếu Mẹ thích…” của tác giả)
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Sổ Tay THƯờNG DâN TƯởNG NăNG TIếN 

 n G.S. Tương Lai

Chuyện Hậu Đồng Tâm Trong Bóng Đêm, 
Với Rắn Rết & Nước Mắt 

Sẽ còn nhiều lươn lẹo, mưu mẹo ở Đồng Tâm.

Ngay sau biến động 
Đồng Tâm, nhiều trang 
mạng (Đàn Chim Việt, 
Vấn Đề ...) đã đăng lại 

«Báo Cáo Về Vụ Nổi Dậy Ở Thái 
Bình» của G.S. Tương Lai - khi 
ông còn đảm nhiệm chức vụ Viện 
Trưởng Viện Xã Hội Học Việt 
Nam. đây là một tập tài liệu khả 
tín, khách quan - dài 53 trang - với 
phần kết luận hơi (bị) lạc quan:

«Sự kiện Thái Bình, nếu với cái 
nhìn tỉnh táo, sẽ là một cơ hội để 
chúng ta có thể nhìn rõ thực trạng 
chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa 
của nông thôn nước ta, do vậy mà 
có những chủ trương đúng sách 
lược đúng, đưa nông nghiệp và 
nông thôn đi vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa.»

Hai mươi năm sau, trong một 
cuộc phỏng vấn dành cho Khánh 
An (VOA ) vào hôm 17 tháng 4 
năm 2017, G.S. Tương Lai - tiếc 
thay - đã còn giữ được sự lạc quan 
và niềm hy vọng («có những chủ 
trương đúng sách lược đúng”) 
như hai thập niên trước nữa. Ông 
buông thõng: «Sẽ còn nhiều ‹lươn 
lẹo,› ‹mưu mẹo› ở Đồng Tâm.”

Mọi sự «lươn lẹo, cũng như «mưu 
mẹo» sắp tới - tất nhiên -  không 
đến từ phía những người nông 
dân Việt Nam chân chất. Nỗi bi 
quan của G.S. Tương Lai khiến 
tôi chợt nhớ đến lời tuyên bố của 
ông, đúng hai năm trước - vào hôm 
29/04/2015 - khi trả lời Thụy Mi ( 
RFI ) về một câu hỏi có liên quan 
đến vấn đề thời cuộc:

«Chúng tôi khẳng định rằng khả 
năng tốt nhất, có ý nghĩa lớn nhất 
là tự những người lãnh đạo trong 
giới cầm quyền hiện nay tự chuyển 
biến, để họ biết đặt lợi ích của Tổ 
quốc, lợi ích của dân tộc lên trên 
hết. Từ sự chuyển biến đó, dần 
dần từng bước thay đổi thể chế 
chính trị, thay đổi cơ cấu kinh tế, 
thay đổi vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế. Nếu làm được như 
thế, họ sẽ lấy lại uy tín.»

Làm thế nào để người dân Việt có 
thể đặt lại niềm tin vào «giới cầm 
quyền mưu mẹo» và «lươn lẹo» (rõ 
ràng) là một nan đề, nhất là riêng 
với nông dân - giới người vừa lên 
tiếng kêu than rằng «chúng tôi đã 
bị lừa quá nhiều rồi.”

Giữa tình cảnh hoang mang, căng 
thẳng, và lo sợ của hàng vạn con 
dân chân lấm tay bùn này - tuyệt 

nhiên - không thấy một vị «lãnh 
đạo cấp cao» nào «vào cuộc» cả. 
Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc 
Hội, Thủ Tướng ... đều câm như 
hến! 

Kẻ lên tiếng, mỉa mai thay, chỉ là 
một thường dân -  theo tường thuật 
của Viễn Đông (VOA) nghe được 
vào hôm 19 tháng 4 năm 2017:

 “Người nông dân nổi dậy” ở Hải 
Phòng, từng đứng lên chống lực 
lượng thu hồi đất, cho biết rằng 
ông “sẵn sàng đứng ra làm trung 
gian” giữa người dân xã đồng 
Tâm, huyện Mỹ đức, Hà Nội, với 
chính quyền nhằm giúp làm hạ 
nhiệt căng thẳng hiện nay...

Người nông dân, từng được hàng 
xóm láng giềng và người thân ở 
Hải Phòng đón chào như người 
hùng sau khi được đặc xá trở về, 
nhận định tiếp:

“Theo ý kiến cá nhân tôi, chính 
phủ phải vào cuộc, phải thành lập 
đoàn thanh tra để làm rõ. Chính 
phủ phải có kết luận rõ ràng, công 
bố công khai và xử lý tất cả các 
quan chức từ xã, huyện, thậm chí 
cả thành phố Hà Nội. Nếu có dấu 
hiệu sai phạm phải xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật. Sau 
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(xem tiếp trang 76)

đó, phải thả khẩn cấp những người 
mà chính quyền bắt. Cái sai về 
chính quyền phải xử lý trước”.

Tôi vô cùng trân trọng thiện ý, 
cũng như thiện chí, của kỹ sư Đoàn 
Văn Vươn; tuy thế, vẫn không 
khỏi cảm thấy ái ngại khi đọc lại 
những sự kiện đã xẩy ra tại quê 
hương ông - theo tường trình của 
Gia Minh (RFA) vào hôm 2 tháng 
10 năm 2012:

 Tin cho biết cuộc làm việc của Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hải 
Phòng bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều, 
và đến 5 giờ Chủ nhiệm văn phòng 
chính phủ Vũ đức đam có cuộc 
họp báo thông tin về kết luận của 
Thủ tướng tại Trung tâm hội nghị 
quốc tế.

Theo ông Vũ đức đam thì Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận 
hai quyết định giao đất Qđ447 và 
Qđ220 của huyện Tiên Lãng đều 
không đúng pháp luật. 

Đến hai quyết định thu hồi 460 và 
461 cũng trái pháp luật. Vì quyết 
định thu hồi không đúng nên việc 
cưỡng chế cũng không đúng. 

Còn về việc hủy hoại tài sản của 
gia đình ông đoàn Văn Vươn, thủ 
tướng yêu cầu xử lý theo đúng qui 
định của pháp luật. 

Dù Thủ Tướng “kết luận” rành 
mạch như trên nhưng rồi anh em 
ông Đoàn Văn Vươn vẫn cứ phải 
đi tù, còn người chỉ huy vụ “trận 
đánh đẹp” phá hủy nhà cửa của 
nạn nhân (Đại Tá Đỗ Hữu Ca, 
Giám Đốc Công An Hải Phòng) 
thì được thăng cấp tướng.  

Dù vậy, xét cho cùng, qúi ông 
Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Qúi 
vẫn còn được coi là những người 

may mắn. Hai 
ông may mắn 
vì đã được công 
luận biết đến tên 
tuổi nên không 
thể tự nhiên mà 
«mất hút» trong 
hệ thống lao tù 
được.

Rất nhiều người 
dân Việt đã 
không có được 
sự may mắn 
tương tự: 

“Cách đây 
chừng một thập 
kỷ đã xảy ra 
vụ nổi loạn của 
nông dân Thái Bình. Những người 
dân cày đói ăn biểu tình yêu cầu 
bọn quan chức địa phương hoàn lại 
những món tiền bị cưỡng đoạt trái 
phép. Cuộc khởi loạn thoạt tiên 
xảy ra trên bảy huyện trong tỉnh, 
trước hết là Quỳnh Phụ, sau đó lan 
ra các tỉnh lân cận như Hải Hưng, 
Vĩnh Phú, Quảng Ninh…

 Phóng viên nước ngoài rầm rộ đổ 
đến Hà Nội... Họ đón tiếp niềm nở, 
nụ cười thường trực gắn trên môi: 
trà ngon, gà vườn, quà tặng rẻ tiền 
nhưng lạ mắt… Kèm theo đó là sự 
hứa hẹn mềm mỏng: ‹chúng tôi sẽ 
để các ông các bà xuống tỉnh Thái 
Bình trong thời gian ngắn nhất, với 
điều kiện đảm bảo được sự an toàn 
của quý vị›. 

Sự trì hoãn đó có hiệu lực. Một 
tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua. Các 
ông tây bà đầm không còn đủ kiên 
nhẫn để chờ đợi. Quỹ thời gian có 
hạn. Hà Nội chỉ là một quán trọ 
xoàng. Hành tinh mênh mông còn 
có biết bao nơi chốn mời gọi … Họ 
lần lượt ra đi.

 Khi phóng viên nước ngoài cuối 
cùng lên máy bay và các ống kính 
đã chĩa về hướng khác là lúc cuộc 
đàn áp bắt đầu. Trong một đêm, 
hàng nghìn cựu chiến binh đã bị 
bắt...

 Cuộc vây bắt diễn ra êm nhẹ. 
Hoàn toàn trong bóng đêm. Sót lại 
là tiếng kêu khóc của đám dân quê 
đói khổ, thất học, thân nhân của 
những người bị cùm trói và tống 
vào xe thùng sắt.

 Các cựu chiến binh Thái Bình, 
những người đã hiến dâng toàn bộ 
tuổi thanh xuân trong cuộc chiến 
tranh chống Mỹ, những thương 
bệnh binh nạn nhân của chất độc 
da cam, những người thường được 
ca ngợi véo von là anh hùng cứu 
nước. Họ sẽ được đảng Cộng sản 
thân yêu đối xử ra sao?

Họ bị phân tán vào khắp các trại 
tù, sống trà trộn giữa đám tội phạm 
thật sự. Ở đó, họ sẽ chết trong một 
thời gian rất ngắn bởi chính các 

Ông đỗ Hữu Ca - giám đốc CA TP HP được 
thăng hàm Thiếu tướng. Ảnh & thú thích: báo 
Pháp Luật
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 n Trà Lũ

Lá Thư 
Canada

Giặc Tàu 
Canada đang vào xuân. Chúa xuân đã sai 
sứ giả đến. Các cụ có biết sứ giả này là ai 
không ? Thưa đó là khóm hoa bé nhỏ mang 
tên Snowdrop / Hoa Giọt Tuyết. Tôi yêu nhóm 
hoa này qúa. Ngày xưa khi vừa mua nhà, 
mùa đông thứ nhất tôi đã nhìn thấy nó. Nó 
mọc ngay lối vào. Khi lớp tuyết cuối cùng của 
mùa đông vừa tan là nó từ lòng đất chui lên 
ngay, rụt rè nhưng mạnh mẽ. Ngày hôm trước 
mới mấy lá nhỏ, ngày hôm sau đã mọc lên 
cả cụm, và ngày hôm sau nữa đã trổ bông. 
Ôi những cánh hoa từ tuyết vươn lên sao mà 
nó trắng và thơm tho tinh khiết đến thế. Cả 
cụm hoa rất nhỏ bé, rất e ấp. Quanh nó mặt 
đất vẫn còn gía lạnh và trơ trụi. Xin kính chào 
đặc sứ mùa xuân. 

Như để mở đầu mùa xuân, Chính quyền 
Canada vừa loan báo một tin rất nóng, 
đó là Canada sắp ban hành luật cho 
phép trồng và bán cần sa. Canada sẽ là 

quốc gia đầu tiên trong khối Thất Hùng G7 làm 
việc này. Anh John kể tin này cho cả làng An Lạc 
nghe rồi cười ha ha. Canada có chất cần sa trong 
người, các bạn ạ. Này nha, cây cần sa tên tiếng Anh 
là ‘cannabis’, rõ ràng tên của nó mang ba chữ đầu 

của Canada, phải không nào. Để  thi hành luật mới 
này thì chính quyền cần một năm để chi tiết hóa và địa 
phương hóa. Báo chí cho biết là Canada sẽ chính thức 
ban hành luật này vào lễ quốc khánh sang năm. Việc 
này chắc không làm đẹp lòng Vua Trump bên xứ Cờ 
Hoa. Xưa nay việc buôn bán cần sa bên Hoa Kỳ đều 
qua ngả Canada. Nay Canada công khai cho trồng, mỗi 
nhà được trồng 4 chậu, và bán tại các cửa hiệu như nơi 
bán rượu bia.  Chắc là khách bên Mỹ sẽ sang đây đông 
lắm.
Đó là tin cần sa. Tiếp theo là tin nhà cửa leo thang. 
Không biết có phải các quan Tầu Cộng và Việt Cộng 
tham nhũng đang mang tiền sang cất ở Canada hay 
không mà giá nhà ở Vancouver và Toronto leo thang 
khủng khiếp, vượt quá tầm tay của các bạn trẻ đang đi 
làm hiện nay. Xưa kia thì các bạn trẻ học xong đại học 
là kiếm được việc làm, là có tiền mua nhà, nay con số 
các bạn trẻ ở lỳ với cha mẹ vì không có khả năng mua 
nhà riêng, theo Sở Thống kê Canada thì con số này lên 
gần tới 50%. Chính quyền Canada biết việc TC và VC 
rửa tiền, mua nhà rồi để đấy, cho nên từ nay những căn 
nhà nào để trống thì sẽ bị đánh thuế nặng.
Xin ngưng tin nhà cửa. Riêng về công việc làm ăn, 
theo bản bá cáo của đài truyền hình uy tín CNBC ở 
Hoa Kỳ thì Toronto đang trở thành ‘Thung Lũng Hoa 
Vàng’ sau San Jose. Lý do : Toronto hiện có hơn 5 
triệu dân mà có tới 4.100 công ty cao kỹ lớn nhỏ như 
Google, Facebook, Twitter... Các cụ phương xa nhớ kỹ 
nha, Toronto đang thành Thung Lũng Hoa Vàng thứ 
hai sau San Jose ở Cali đấy.
Canada cũng đang mừng chiến thắng 100 năm trận 
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Vimy Ridge. Các cụ biết chiến 
thắng này chứ. Vimy Ridge là tên 
một miền phía bắc nước Pháp. 
Trong Đệ Nhất Thế Chiến miền 
này bị quân Đức chiếm. Vì là địa 
thế chiến lược quan trọng, miền 
này được quân Đức canh giữ rất 
chặt chẽ. Năm 1917, hai đạo quân 
của Pháp và Anh tiến chiếm nhiều 
lần mà đều thất bại, đạo quân của 
Canada được giao nhiệm vụ tấn 
công tiếp theo. Chỉ huy đạo quân 
Canada là tướng Arthur Currie, 
một vị tướng tài. Ông cho lập một 
trận đồ giống y như Vimy Ridge và 
cho binh sĩ tập trận giả để làm quen 
với mặt trận thực, và học tập về 
khí giới của Đức. Rồi xung phong. 
Tiền pháo hậu kích. Vì được tập 
luyện kỹ nên ngày 9-4-1917 quân 
đội  Canada mở cuộc đại tấn công 
và đã thắng trận. Chiến thắng lẫy 
lừng này đã làm cho đệ nhất thế 
chiến sớm chấm dứt.  Sử thế giới 
khi nhắc tới cuộc chiến 1914-18 
đều nhắc tới chiến công Vimy 
Ridge của Canada, cách đây vừa 
đúng 100 năm. Các cụ bên Pháp 
nhớ kỹ chiến công này của quân 
đội Canada đấy nhé.
Trên đây là tin lớn . Sau đây là 
tin nhỏ của làng An Lạc chúng 
tôi. Cả làng tôi đã đi dự lễ Phục 
Sinh ở nhà thờ Cha Paolo. Các cụ 
còn nhớ Cha Paolo chứ, ông cha 
già gốc Ý đã bảo trợ gia đình Cụ 
chánh từ trại tỵ nạn sang Canada 
năm xưa ấy mà. Trong bài giảng 
giữa lễ, Cha Paolo nói về đạo của 
Chúa là đạo của tình yêu, của lòng 
bác ái. Ai nói yêu Chúa mà không 
yêu tha nhân là nói dối. Cha trích 
dẫn lời Mẹ Thánh Teresa Calcutta. 
Rằng có một linh mục Canada 
trong chuyến hành hương Ấn Độ 
năm xưa đã được gặp Mẹ Teresa 
Calcutta. Trước khi từ giã Mẹ, 

ngài xin Mẹ cho một lời khuyên để 
đem về chia sẻ cho giáo dân. Mẹ 
liền cấm lấy bàn tay linh mục, chỉ 
vào 5 ngón tay và nói ‘ You Dit It 
To Me’. Đây là lời Chúa . Chúa nói 
rõ ràng trong Kinh Thánh : khi ta 
cho kẻ đói ăn, kẻ rách rưới mặc, kẻ 
đau ốm thuốc uống là ta làm việc 
đó cho chính Chúa. Bàn tay năm 
ngón nhắc ta 5 lời của Chúa.  Rồi 
Cha Paolo giảng tiếp :Chỗ khác 
có người hỏi Mẹ Teresa là phải 
làm phước bố thí tới giới hạn bao 
nhiêu. Mẹ trả lời : Tới khi nào ta 
thấy đau thấy xót thì mới là đủ. 
Chứ khi trong túi ta có 100 đồng 
mà ta lấy ra 1 đồng để làm phúc 
bố thí thì công phúc không có bao 
nhiêu. Trong túi ta chỉ có 100 đồng 
để đi mua gạo nấu cơm cho cả nhà 
mà ta dám lấy ra 50 đồng để giúp 
người nghèo đói thì đó mới là chia 
cơm sẻ áo, mới là việc bác ái đích 
thực.
Xin hết chuyện bài giảng lễ Phục 
Sinh để mời các cụ về ăn tối ở nhà 
Chị Ba Biên Hòa với chúng tôi. 
Anh John và Chị Ba đãi cả làng 
một món rất đặc biệt. Các cụ có 
thể đoán ra món gì không ? Nó đặc 
biệt không phải đối với nhóm gốc 
Bắc kỳ chúng tôi mà nó đặc biệt 
đối với Chị Ba gốc Nam Kỳ. Thưa 
bữa nay Chị nấu món Phở Bò đãi 
cả làng. Các cụ còn nhớ tháng trước 
làng tôi ăn phở bò do Cụ chánh 
nấu chứ? Chị đã rắp tâm học Cụ 
Chánh để nấu cho được món phở 
bò Bắc Kỳ này. Khá ngon, các cụ 
ạ, Cụ Chánh ăn xong chấm điểm 
90/100. Ai cũng khen. Trong bữa 
ăn làng tôi không còn bàn chuyện 
nấu phở nữa mà bàn chuyện về gốc 
chữ PHỞ.
 Phở có gốc từ đâu, từ món Tàu 
hay món Tây. Trên báo chí đã có 
nhiều bài viết về vấn đề này. Rầt 

nhiều báo nói tiếng PHỞ là bởi 
món Tàu mang tên’ Ngưu Nhục 
Phấn’, và tiếng Phấn này đã đẻ ra 
tiếng Phở. Xưa nay về ăn uống thì 
nhiều người vẫn coi món của Tàu 
là ngon, cho nên món Ngưu Nhục 
Phấn đẻ ra món Phở. Tôi nghe chói 
tai qúa vì không phục cái gốc này. 
Tôi thích cái gốc ‘Pot-au-feu’ hơn. 
Con bò và thịt bò là do người Pháp 
đưa vào VN. Xưa, VN và Tàu 
chỉ biết có thịt trâu mà thôi. Cái 
bếp của người Pháp có món thịt 
bò hầm, tên là pot-au-feu, nước 
bò hầm này người Pháp bỏ thêm 
các loại rau. Người VN bắt chước 
nhưng không cho rau mà cho bánh 
đa tươi vào. Rồi phe ta thấy ngon 
nên cứ thế mà chế thêm gia vị, và 
chữ FEU trong pot-au-feu đã biến 
thành tiếng PHỞ. Nghe rất có lý, 
phải không cơ ?
Tôi nói chữ Phở không phải là chữ 
của Tàu thì chắc việc này làm các 
quan VC ở Hà Nội không vui. Bây 
giờ cái gì cũng phải gốc Tàu, nhờ 
Tàu. Ai nói khác, ai chống Tàu, là 
bỏ tù ngay. Cụ Chánh tiên chỉ làng 
nghe tôi nói tới đây thì xin góp ý. 
Rằng lão không thèm chửi Tàu nữa 
mà lão chỉ xin ca tụng tiền nhân 
vô cùng anh dũng mà thôi. Nếu đi 
biểu tình thì xin các bạn hãy viết 
những biểu ngữ thật lớn với hàng 
chữ này: 
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa đô
Sông Bạch đằng phanh thây Ô 
Mã.
Nếu tìm được cách mà treo biểu 
ngữ này trước cơ sở của Tàu thì 
thật là tuyệt vời. Chả cần phải đập 
phá gì, chỉ nhắc : 2 tướng tài của 
chúng mày là Toa Đô và Ô Mã Nhi 
đã bị tổ tiên VN chúng tao phanh 
thây. Hãy giờ hồn !
Các cụ trong nưóc và ngoài nước 
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nghĩ sao cơ?
Cụ B.95 nghe nhắc tới TC và VC 
suốt bữa ăn thì kêu nhức đầu. Cụ 
xin chuyện khác, những chuyện 
thoải mái. Anh John xin kể ngay. 
Rằng có một anh Tàu Cộng kia lấy 
một cô vợ da đen, và sinh được 
một đứa con. Sau 3 tháng thì đứa 
con này chết. Trong đám tang đứa 
bé  có một bà già thuộc gia đình cô 
vợ da đen vừa khóc vừa kể lể “ Tôi 
đã biết trước mà, tôi đã biết trước 
mà !’ Chồng bà mới hỏi bà biết cái 
gì nói nghe coi. Bà già trả lời : Tôi 
đã biết trước là đồ của Trung Cộng 
không tốt không bền mà !
Bà cụ B.95 chỉ cười một chút rồi 
nói : không hay vì vẫn dính tới Tàu 
Cộng.
Anh H.O. xin tiếp sức anh John. 
Anh xin kể chuyện không dính tới 
TC và VC.
Rằng có một cặp anh chị vừa quen 
nhau trong bữa tiệc, trước khi chia 
tay thì anh con trai xin số điện thoại 
để liên lạc. Cô gái liền trả lời :
- Tém hơi không, tém hơi, tém 

hơi
Anh con trai nghe xong liền nói:
- Em hiểu lầm rồi, anh không 

thích đi tắm hơi. Anh thích nói 
chuyện bằng điện thoại cơ.

- Cô gái liền đỏ mặt rồi trả lời : 
Thì em núa rùi đó, số của em 
là ‘tém hơi không, tém hơi tém 
hơi,  820-8282.

Nghe xong cả làng vỗ tay khen 
hay. Thấy vậy, Anh John được 
hứng xin kể câu chuyện khác cũng 
liên hệ tới số điện thoai. Rằng ông  
bạn của Anh đi du lịch tại Thượng 
Hải. Ông đến ở khách sạn. Ông 
đến quầy tiếp tân gặp một cô gái 
đang ngồi sau máy. Anh xin số 
điện thoại để liên lạc về sau, cô gái 

liền vui vẻ đáp ngay :
- Sex, sex sex, want free sex for 

tonight ?
Ông bạn nghe xong liền nói to : 
Trời, phụ nữ Thượng Hải thật là 
hiếu khách !
Một du khách phiá sau vỗ vai anh 
ta rồi nói : Bạn không hiểu giọng 
tiếng Anh của cô ấy. Cổ muốn nói 
: 666-136-429.
Cả làng cười râm ran. Hay quá 
chứ. Nhân nói tới quầy lễ tân ở 
khách sạn, Anh H.O. cũng
xin góp chuyện. Chuyện xảy ra ở 
VN. Rằng có một đại gia kia đi 
nghỉ mát. Sau khi ghi danh nơi bàn 
giấy tiếp tân, ông lên phòng và bảo 
người nhân viên đang xách va li 
cho ông : Tôi đi máy bay nên còn 
mệt. Bây giờ tôi ngủ trưa , đến 1 
giờ thì anh đánh thức tôi dậy rồi 
xin anh đem lên cho tôi một đĩa 
tôm hùm, một đĩa bí tết, một chai 
rượu hảo hạng vân vân ... Anh bồi 
phòng đã làm như ông dặn, đúng 
1 giờ anh đem lên cho ông tôm 
hùm, thịt bò, chai rượu và một cô 
gái chân dài. Ông nhìn cô gái rồi 
hỏi anh bồi phòng : cô gái nào đây 
? Anh bồi phòng mỉm cười rồi trả 
lời : Lúc nãy ông dặn các món ăn 
và nói ‘vân vân’. Chúng tôi hiểu 
tiếng ‘vân vân’ là ông muốn tươi 
mát, muốn có gái.
Ha ha. Anh bồi phòng khách sạn 
thông minh quá chứ. Cụ nào về 
VN thì chớ nói tiếng vân vân ở 
khách sạn nha. Muốn gì thì phải 
nói cho rõ nha. Cụ đi với vợ mà 
nói vân vân là kẹt to đó. Tiếng Việt 
giầu nghĩa vậy đó.
Nhân đang nói chuyện vui về cái 
hay của tiếng Việt, tôi chợt nhớ 
tới 2 câu thách đối mà tôi đã trình 
các cụ từ xưa. Đầu năm con gà này 

tôi nhận được lời đáp của một nữ 
độc giả.  Độc giả này thật là thông 
minh, chắc nàng là con cháu của 
bà Đoàn Thị Điểm và Hồ Xuân 
Hương. Xin các cụ phương xa cho 
ý kiến và cho điểm.
Câu thách đối thứ nhất của tôi là 
‘Gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi? 
Nữ độc giả đối lại :
‘Trai Yên Thế, e thiến, nằm yên thế‘
Và câu thách đối thứ hai: ‘Trai 
Hóc Môn, vừa hôn vừa móc’
Người đẹp đáp: ‘gái Bù đốp, lúc 
bốp lúc đù’
Ghi chú : Hóc Môn là một quận lỵ  
thuộc tỉnh Gia Định
Bù đốp là một huyện gần Lộc 
Ninh thuộc tỉnh Bình Phước, giáp 
giới Cao Mên.
Xin hết chuyện 2 câu đối và trong 
khi chờ các cụ chấm điểm, tôi xin 
kể  tiếp về bữa phở bò do Chị Ba 
Biên Hoà thết. Cả làng ai cũng 
khen vì chị là người Nam Kỳ mà 
nấu món Bắc Kỳ ngon như thế này 
thì quả là giỏi. Sang phần uống trà 
thì làng tôi nói miên man nhiều thứ 
chuyện.  
Cụ B.95 thì kể chuyện về chính cụ. 
Rằng tôi sinh quán ngoài Bắc, gốc 
ở một làng quê. Vì tôi chậm chân 
vào Nam năm 1954 nên phải sống 
nghèo khổ ngoài Bắc, đến năm 
1975 tôi cố vào Saigon tìm đứa 
con mà tôi đã gửi đi trước thì nó đã 
vượt biên, lúc đó tôi nghĩ rằng đời 
mình đã tàn thật sự. Ai ngờ thằng 
con vượt biên thành công và nó 
được  Canada nhận. Từ Canada nó 
bảo trợ tôi. Tôi tới đất thiên đàng 
này năm 1995. Đến nay cuối đời 
mà tôi được như thế này, thì quả 
thực là tôi có số đỏ vô cùng.
 Anh H.O. cũng kể chuyện mình, 
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cũng cho mình có số đỏ. Rằng anh 
gốc tù cải tạo, được nhận vào Mỹ 
theo diện H.O. Tôi tưởng cả đời 
sẽ ở Mỹ, ai dè từ Mỹ sang chơi 
Canada thì gặp tiếng sét ái tình, thế 
là ở lại Canada luôn. Tưởng là cô 
đơn xứ người, ai dè lọt được vào 
làng An Lạc sung sướng như thế 
này.
Ông bồ chữ ODP nghe chuyện số 
mệnh của Cụ B.95 và anh H.O. 
xong thì gật gù. Ông bảo con 
người ta quả là có số. Ông cũng 
gốc tù cải tạo, đáng lẽ đi Mỹ theo 
diện H.O. nhưng vì giấy tờ nộp 
chậm nên không đưọc đi theo diện 
này. Ông đã được con bảo lãnh, 
đã sang Canada, và đã chung sức 
làm ra cái làng An Lạc này. Ông 
thấy đây đúng là do số mệnh. Ông 
bảo ông có số đỏ.  Ông không kể 
chuyện của ông mà ông xin kể vài 
chuyện tiêu biểu về số mệnh. Mình 
không cãi được cái số các bạn ạ. 
Như chuyện nhà văn Kim Dung, 
gốc Triết Giang bên Tàu.
 Khi mới vào đời Kim Dung chỉ 
ao ước làm một nhà ngoại giao để 
được đi đây đi đó và được giao tiếp 
với nhiều người lỗi lạc, nhưng ông 
không xin được vào ngành ngoại 
giao, ông chỉ xin được chân thư ký 
cho một thư viện. Nhờ làm việc 
với sách vở, suốt ngày ông đọc 
sách, chữ nghĩa nó đã thấm sâu 
vào người ông, nên ông đã thành 
một nhà văn, một nhà văn lớn, tên 
tuổi khắp thế giới.
 Đó là chuyện bên Tàu, bên ta thì 
có chuyện nhạc sư Trần Văn Khê, 
gốc Mỹ Tho, anh của nghệ sĩ Trần 
Văn Trạch và ba của tiến sĩ Trần 
Quang Hải. Ban đầu, năm 1949,, 
ông được du học Pháp quốc với 
mộng trở thành nhà ngoại giao 
như ông Kim Dung trên đây. Ông 

đã chọn học ngành chính trị  bang 
giao quốc tế. Chẳng may ông bị 
bệnh nặng phải nằm bệnh viện 
rất lâu. Trong khi chờ phục hồi 
sức khoẻ , ông vào thư viện của 
bệnh viện tìm sách đọc qua ngày, 
và những cuốn sách về âm nhạc 
đã quyến rũ ông, làm ông mê âm 
nhạc. Khi hết bệnh, ông bỏ học về 
chính trị mà chuyển sang âm nhạc. 
Và ông đã thành một nhà âm nhạc 
học số 1 của VN. Đúng là cái số. 
Giả mà GS Trần Văn Khê không 
bị bệnh, không nằm bệnh viện thì 
sao có thể gặp nữ thần âm nhạc và 
có một sự nghiệp về âm nhạc lẫy 
lừng như vậy.
Nói đến đây rồi ông ODP nhắp một 
ngụm trà. Mọi ngưòi say sưa nghe 
ông kể chuyện, ai cũng như bị ông 
hớp hồn. Ai cũng xin ông kể tiếp.
Ông liền nói tiếp. Con người đều 
có số mệnh. Quốc gia cũng có số 
mệnh. 
- Tôi xin nói chút xíu về 
Nhật Bản. Ngày xưa quân Mông 
Cổ mạnh hết sức đến nỗi có lời 
nói rằng chân Mông Cổ bước tới 
đâu là cỏ chết đến đó. Sử chép năm 
1274, quân Mông Cổ sang xâm 
lăng Nhật Bản. Họ đã đổ quân lên 
vịnh Hakozaaki và tập trung nhằm 
vào phía đông Kyushu. Nhưng 
một trận cuồng phong dữ dội đã 
nhận chìm hàng trăm chiến thuyền 
của Mông Cổ, số còn lại bị thổi dạt 
về tận bờ biển Triều Tiên. Cuộc 
xâm lăng này không thành. Sáu 
năm sau, 1280 Mông Cổ lại đem 
đại binh quyết chiếm cho đưọc 
Nhật Bản, nhưng một trận cuồng 
phong dữ dội khác đã nhận chìm 
tất cả chiến đoàn của Mông Cổ. Từ 
đó Mông Cổ mới bỏ ý định xâm 
chiếm Nhật Bản. Ta thấy rõ ràng 
Nhật Bản thoát các cuộc xâm lăng 

của Mông Cổ, không phải do lực 
lượng kháng chiến của mình, mà là 
do 2 trận cuồng phong. Đây có phải 
là số hên của Nhật Bản không?
Quả đúng thế. 
Nghe đến đây thì Cụ Chánh xin góp 
ý kiến. Rằng Nhật có số hên, chắc 
do thần Mặt Trời phù hộ. Còn Việt 
Nam nước ta thì sao đây? Chả lẽ 
cái số nước mình sắp thành thuộc 
địa của Tàu Cộng sao?  Bây giờ 
dân Tàu nhan nhản khắp ba miền 
nước ta, vừa là du khách vừa là dân 
nghề. Đa số đây là quân nhân Tàu 
trá hình. Nơi họ ở đều là những 
yếu điểm chiến lược. Mai này có 
biến là VN mình mất vào tay quân 
Tàu ngay. Đa số đảng viên CSVN 
biết rất rõ việc này nhưng vì mạng 
sống, vì gia tài đang có trong tay, 
vì con cháu đang du học và giữ 
của ở nước ngoài nên họ cúi mặt 
làm thinh. Dân chúng VN chúng ta 
đang như con ếch bị luộc. Bỏ con 
ếch vào nồi nước nóng thì nó nhảy 
ran ngay, nhưng bỏ con ếch vào 
nồi nước lạnh thì nó sẽ ngồi yên, 
nước tăng độ nóng lên từ từ. Cuối 
cùng con ếch bị luộc chín lúc nào 
không hay. Dân VN mình đang bị 
luộc như vậy đó, bà con ơi. Gần 
đây Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết viết 
một bài rất hay là ta phải chống 
Tầu Cộng mãi mãi và liên tục. Việt 
Nam không thể tồn tại nếu không 
nuôi dưỡng ý chí chống Tàu. Đó là 
lịch sử và kinh nghiệm xương máu 
của tổ tiên VN với trên 4000 năm 
dựng nước và giữ nước.
Nhân ngày 30 tháng Tư Đen, chúng 
ta nhớ chuyền cho con cháu thông 
điệp chống Tàu cứu nước này nha. 
Xin tổ tiên sớm đưa đất nước vào 
vận hội mới, hết CS và thoát Tàu.

Trà Lũ
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Thử giải mã câu chuyện “Tuyệt Mật”  
của ông Tướng CA

 n Trần Phong Vũ

Vài lời trần trình trước khi 
bắt đầu bài viết

Tôi có ý định viết bài này 
ngay sau khi được một người bạn 
trong nước gửi cho nghe bài nói 
chuyện được coi là quan trọng, 
“tuyệt mật” của tướng Trương 
Giang Long, Phó Tổng Cục 
Trưởng Tổng Cục Chính Trị Công 
An Nhân Dân kiêm Giám Đốc 
Học Viện CAND. Thời điểm nhận 
được vào tối Chúa Nhật ngày 12-
3-20171, tức là đúng hôm có cuộc 
biểu tình toàn dân, toàn diện nối 
kết trong ngoài đất nước lần thứ 
hai sau lời kêu gọi của Linh mục 
Nguyễn Văn Lý nhằm chống lại 
nguy cơ bị Tàu cộng thôn tính với 
sự tiếp tay của kẻ nội thù. Theo cha 
Lý và Tập Hợp Quốc Dân Việt, 
những cuộc biểu tình như vậy tuyệt 
đối diễn ra ôn hòa, bất bạo động và 
liên tục trong suốt năm 2017.

Lý do buộc người viết phải 
gác lại cho đến nay vì cần có thêm 
thì giờ theo dõi phản ứng của giới 
truyền thông, các chuyên gia, trí 
thức trong ngoài nước. Từ những 
thông tin nhận được cũng cần đối 
chiếu với thời điểm thật sự diễn ra 
buổi nói chuyện của ông tướng họ 
Trương. Hậu cảnh sau lưng ông 
tướng ghi “Lớp cập nhật kiến thức 

1 Cũng có tin cho hay clip video này  
được tung lên mạng hôm Chúa Nhật 12-3, 
đúng ngày có cuộc biểu tình ôn hòa, bất 
bạo động toàn dân/toàn diện lần thứ hai 
đáp lại lởi mời gọi của Linh mục Nguyễn 
Văn Lý.

cho cán bộ nguồn năm 2016”2. Dư 
luận có nhiều hướng khác nhau. 
Có người nói là diễn ra ngày 01- 
11-2016. Mạng Dân Làm Báo lại 
cho hay là vào tháng 10 năm 2016. 
Cũng có thông tin cho biết nó diễn 
ra sớm hơn, tức là một năm trước, 
năm 2015. Không có chứng cứ cụ 
thể, khả tín nào được xác định. 
Tuồng như tất cả chỉ thuộc loại tin 
đồn qua những dự đoán.

Với tiền đề dựa trên niềm 
tin là bài nói chuyện của Tướng 
Long chỉ mới thực hiện sau này, 
vào khoảng thời gian áp sát hai 
cuộc biểu tình liên tiếp Chúa 
Nhật 05 và Chúa Nhật 12-3-2017, 
chúng tôi quyết định viết bài này. 
Chủ điểm bài viết tập trung vào 
cách nhìn lạ lẫm của ông tướng –
và cũng biểu thị cho cách nhìn của 
đảng và nhà nước CSVN- đối với 
2 đả nuôi dụng ý chia sẻ chuyện”bí 
mật” để rồi tự mình “bật mí” rộng rãi 
trên NET với dự mưu riêng thì chuyện ghi 
trong hậu cảnh phòng họp một thời điểm 
bịa đặt để dẫn giắt dư luận hẳn không khó 
đối với CS.

Trung cộng. Dĩ nhiên với những 
toan tính ẩn tàng trong đó.

Chuyện “bí mật” nhưng vì 
sao sớm bị “bật mí”?

Hầu hết giới truyền thông 
và các chuyên gia, trí thức đều 
đồng thuận là clip video ghi âm 
bài nói chuyện của tướng Trương 
Giang Long bị “bật mí” không do 
kẻ ngoại cuộc mà phát xuất từ bên 
trong. Những chuyên viên thông 
thạo kỹ thuật thâu hình quả quyết 
rằng clip video này không thể được 
quay lén vì từ hình ảnh, âm thanh 
tới ánh sáng đều rất chuyên nghiệp. 
Vì thế, nhiều người tin rằng, clip 
video đang được luân lưu trên 
mạng là bản gốc do chuyên viên 
thâu hình của Bộ Công An nhà 
nước thực hiện.

Câu hỏi đặt ra trong công 
luận là do đâu và vì sao trong khi 
nói chuyện, hơn một lần tướng 
Long nhắc nhở người nghe ông 
phải tuyệt đối giữ kín vì những 
điều ông chia sẻ thuộc loại “tuyệt 

mật”, thế mà sau 
Chúa Nhật 12-3 ai 
ai cũng hay biết? 
Có nhiều cách giải 
thích. Do những 
phần tử bất mãn 
có mặt trong buổi 
nói chuyện, -loại 
cán bộ thuộc mọi 
cấp từng bị TBT 
Nguyễn Phú Trọng 
ám chỉ thuộc thành 

Hình chụp tướng Trương Giang Long trong clip video –  
Nguồn: Mạng Dân Làm Báo
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phần “tự diễn biến”. “tự chuyển 
hóa”- lén lút tung ra để phá chế 
độ? Cũng không ít người suy đoán 
là do chính Bộ CA nhận lệnh từ 
thượng cấp phải tìm cách “bật mí” 
cho bàn dân thiên hạ rõ với một 
dự mưu nào đó? Dự mưu ấy là 
gì? Những suy diễn của công luận 
không giống nhau.

Căn cứ vào tiền đề đã viết 
trong vài lời trần tình trên đây, 
chúng tôi đề quyết chuyện “bật 
mí” hi hữu này liên hệ mật thiết 
với hình thái đấu tranh mới mẻ, đột 
phá mang tính toàn dân, toàn diện, 
liên tục trong suốt năm 2017 nối 
kết trong ngoài do người tù lương 
tâm Nguyễn Văn Lý và Tập Hợp 
Quốc Dân Việt chủ trương hiện 
nay.

Tính mới mẻ trong đợt biểu 
tình khởi phát ngày 05-3

Tôi đánh giá cao lời kêu gọi 
biểu tình hiện nay của Linh mục 
Nguyễn Văn Lý. Nó mang tính 
đột phá. Trước hết, mục tiêu các 
cuộc biểu tình toàn dân/toàn diện 
nối kết trong ngoài đất nước liên 
tục từ nay đến hết năm 2017 nhằm 
tố giác và chống lại ý đồ xăm 
lược Việt Nam của kẻ thù truyền 
kiếp Bắc Kinh. Nó đặt đảng và 
nhà nước CSVN vào thế tiến thối 
lưỡng nan. Thẳng tay đàn áp, bắt 
bớ người biểu tình ôn hòa bất bạo 
động sẽ bị mang tiếng với thế giới. 
Đàng khác quan trọng hơn, hành 
vi khủng bố cuộc biểu tình minh 
danh chống bọn xâm lược phương 
Bắc còn mang trọng tội: nối giáo 
cho giặc Tàu cộng đàn áp, khủng 
bố, bắt bớ gây đổ máu, chết chóc 
cho chính đồng bào mình!

Nhìn lại bước đường tranh 
đấu chống chế độ độc tài gian ác 

Hànội trong nhiều năm qua, chúng 
ta không phủ nhận là phần nào đã 
đạt được những thành công nhất 
định. Cùng với sự ra đời của mấy 
chục tổ chức Xã hội Dân sự, người 
dân ngày càng bớt đi nỗi sợ hãi kinh 
niên, dám cất lên tiếng nói chân 
thực của mình, Sau vụ tập đoàn 
Formosa xả thải chất độc hủy hoại 
môi trường biển, gây nên thảm họa 
cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển 
bốn tỉnh miền Trung, nhiều cuộc 
biểu tình khiếu kiện đã bộc phát ở 
Hà Tĩnh, ở Nghệ An với sự hưởng 
ứng của cả chục ngàn đồng bào 
nạn nhân thuộc các giáo xứ Công 
giáo. Nó cũng tương tự như những 
cuộc biểu tình rầm rộ của giới trẻ ở 
Hànội, ở Sàigòn cách đây ba năm 
khi Tàu cộng trắng trợn điều giàn 
khoan HD 981 vào sâu vùng đặc 
quyền kinh tế của ta. Tuy nhiên, 
nếu chỉ dừng lại ở mức độ như thế 
với giới hạn xảy ra xuân thu nhị 
kỳ, lẻ tẻ ở từng địa phương thì mục 
tiêu lớn nhằm lật đổ chế độ bạo tàn 
cộng sản để mưu tìm một nền dân 
chủ, tự do vĩnh viễn cho dận tộc sẽ 
rất khó có cơ thành tựu. 

Nhược điểm của những cuộc 
xuống đường thiếu phối hợp và 
mang tính địa phương là không 
thu hút được sự hưởng ứng đồng 
loạt của đồng bào các nơi khác. Vô 
tình nó giúp cho công an, cảnh sát 
không bị phân tán lực lượng để chỉ 
tập trung việc canh chừng, đàn áp 
vào một vài nơi có biểu tình. Hệ 
lụy giây chuyền là vì bị cô đơn lại 
thường xuyên bị an ninh nhà nước 
đàn áp, khủng bố, bị thương vong, 
bị bắt bớ, hao tốn nhân, tài, vật lực 
nên đồng bào dễ chán nản, buông 
xuôi, Từ đấy phong trào có nguy 
cơ tan rã.

Tạm điểm qua một vài ưu 

điểm mang tính đột phá trong cuộc 
vận động mới mẻ lần này. Với 
những kinh nghiệm đấu tranh phải 
đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nhà 
tù trong nhiều năm qua, để triệt hạ 
một guồng máy với cả triệu bộ đội, 
công an, cảnh sát được trang bị cơ 
giới, vũ khí, đạn dược cùng mình, 
chúng ta không có con đường nào 
khác là huy động đồng bào biểu 
tình ôn hòa, bất bạo động, bất 
tuân dân sự trên quy mô cả nước. 
Nhưng, trong hoàn cảnh trên đe 
dưới búa, thù trong giặc ngoài, tứ 
bề thọ địch hiện nay, điều mơ ước 
này không thể có được trong đầu 
hôm sớm mai.

Hiểu như vậy, cùng với Tập 
Hợp Quốc Dân Việt, trong lời kệu 
gọi gửi tới hơn 90 triệu đồng bào 
quốc nội và 5 triệu đồng bào tị nạn 
ở hải ngoại, Linh mục Nguyễn 
Văn Lý nêu bật chủ trương chống 
Tàu cộng. Phải nói rằng toàn dân 
Việt Nam, dù Nam hay Bắc, dù 
ở quốc nội hay đang lang bạt xứ 
người, không một ai không biết 
rằng từ ngàn xưa giặc Tàu là kẻ 
thù truyền kiếp của dân tộc ta. 
Hiểu như thế, ông chọn tiêu chí 
chống bọn xâm lược Bắc Kinh 
làm chủ đạo với niềm xác tín đấy 
là phương cách dễ dàng và hữu 
hiệu nhất đề mời gọi người dân 
hưởng ứng và tích cực tham gia. 
Tiên liệu những khó khăn trong 
bước đầu nên trong một diễn đàn 
Paltalk tối Chúa Nhật, một tuần 
trước cuộc biểu tình đầu tiên ngày 
05-3, khi một tham dự viên –cô 
Hồn Nhiên ở nam California- lên 
tiếng xin ông lượng định tỉ lệ con 
số các đô tỉnh thị đã nghe biết và 
hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức, 
LM thành thật cho hay: ông không 
hi vọng nhiều. Bởi vì cho đến thời 
điểm ấy, còn rất nhiều nơi không 
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hề được thông tin về cuộc biểu 
tình. Do đó, trong thời gian thực 
tập này, ông không chờ đợi những 
cuộc tập trung thật đông người. 
Mục tiêu ông nhắm tới là các cuộc 
tập hợp ôn hòa, bất bạo động diễn 
ra ở nhiều nơi với những nhóm 
nhỏ mang theo cờ Ngũ Sắc của 
tiền nhân để làm phương thế qui tụ 
cùng với những băng rôn, biểu ngữ 
chống Tàu.

Với những cuộc tập hợp như 
thế sẽ không mất nhiều công sức, 
không tốn nhiều phương tiện, vừa 
đỡ hao tổn nhân, tài, vật lực, nhưng 
điều quan trọng là phải đẩy mạnh 
công tác truyền thông đại chúng, 
để như vết dầu loang, dần dà đồng 
bào khắp nước sẽ biết tới, giúp cho 
những cuộc xuống đường biểu tình 
ngày càng được nhiều người hưởng 
ứng. Khi ấy, an ninh, cảnh sát –có 
thể cả quân đội- sẽ phải phân tán 
mỏng để canh chừng. Hệ lụy dây 
chuyền là họ càng phải vận dụng 
nhiều đơn vị và càng phải phân tán 
mỏng tới những vùng sâu vùng xa 
thì càng hao tốn công sức và công 
quỹ.

Nói như Huỳnh Quốc Huy, 
một trong những khuôn mặt trẻ 
tích cực hưởng ứng lời mời gọi 
của cha Lý là: kẻ thù của chúng 
ta qua nhiều năm tháng đã dùng 
thứ văn hóa thú vật lôi kéo giới trẻ 
thành lực lượng đông đảo để đeo 
ách thống trị hà khắc lên đầu lên 
cổ dân ta… thì ngày nay, chúng 
ta sẽ dựa vào tinh thần yêu nước, 
dựa vào nền văn hóa nhân bản để 
tạo thành lực lượng chống lại mưu 
toan cướp nước của giặc Tàu. Và 
khi toàn dân chống Tàu cũng có 
nghĩa chống kẻ nội thù là tập đoàn 
Ba Đình. Giản dị vì chúng là đầy 
tớ Bắc Kinh, sẵn sàng bán nước 

cho kẻ thù dân tộc.

Cuộc đột phá hôm nay là căn 
nguyên nỗi sợ hãi của Hànội 

Toàn dân Việt Nam đã nghe 
những lời đồn thổi về mật nghị 
Thành Đô năm 1990. Sau khi mất 
chỗ dựa vì sự sụp đổ của khối Đông 
Âu và Liên Bang Xô Việt, Nguyễn 
Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn 
Đồng muối mặt bỏ qua mối thù 
Bắc Kinh xua quân tấn công bảy 
tình biên giới, gây thương vong 
cho cả trăm ngàn bộ đội, thường 
dân, thủi thủi qua Thành Đô phó 
hội với Giang Trạch Dân và Lý 
Bằng. Những tin xấu qua lời đồn 
đại về mật nghị Thành Đô quá 
nhiều tuy không rõ sự thật ra sao, 
nhưng điều ai cũng nhìn thấy là 
càng ngày Hànội càng tỏ ra nhu 
nhược khiến cho Bắc Kinh ngày 
càng lộng hành. 

Con số người Tàu qua lại 
nghênh ngang trên đường phố Việt 
Nam ngày càng đông. Họ không 
chỉ là du khách, mà là những nhà 
kinh doanh được đảng và nhà nước 
CSVN ưu tiên dành quyền khai 
thác mỏ Bô Xít ở Tây Nguyên, 
thuê rừng đầu nguồn, làm chủ các 
xí nghiệp, những trung tâm du lịch, 
những khu giải trí, những thương 
xá, các vùng đất bạt ngàn để mặc 
tình xây những thị trấn riêng sang 
trọng với kiến trúc Tàu trong đó tập 
trung những khu gia cư ngoại hạng, 
những thương xá to lớn, những khu 
giải trí với bể bơi, sân goft, khách 
sạn, nhà hàng mà người Việt –kể 
cả an ninh, cảnh sát cũng không 
được bén mảng tới. Miền Nam có 
Đông Đô Đại Phố ở Binh Dương. 
Miền Trung có Formosa núp dưới 
vỏ bọc Đài Loan nhưng được điều 
hành bởi những chuyên viên Hoa 
Lục ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, những 

trung tâm nghỉ mát, và một khu 
gia cư sang trọng tương tự Đông 
Đô Đại Phố đang được xây cất gần 
Đà Nẵng. Và chuyện gì sẽ xảy ra 
cho cả triệu đồng bào miền Bắc 
đang sinh sống hai bên bờ sông 
Hồng sau những vụ đi đêm của 
những khuôn mặt lớn trong đảng 
và những kẻ cầm quyền CSVN với 
các quan thày Tàu cộng nhằm mở 
cửa cho các chuyên gia người Tàu 
can thiệp vào một dự án liên quan 
tới lưu vực con sông huyết mạch 
sát thủ đô Hànội này?

Cho nên không cần chờ bằng 
chứng cụ thể về việc bộ ba Nguyễn 
Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn 
Đồng ngầm ký kết văn tự bán nước 
cho Tàu ở Thành Đô hơn một phần 
tư thế kỷ trước. Những gì đang 
hiển hiện trên đất nước ta hôm 
nay, cụ thể là hành vi bợ đỡ, cúi 
đầu dung túng, chạy tội cho công 
ty gang thép Formosa… của bọn 
đầu sỏ Ba Đình đã quá đủ để đồng 
bào cả nước tin vào những lời báo 
động của Linh mục Nguyễn Văn 
Lý về nguy cơ mất nước vào tay 
kẻ thù truyền kiếp Bắc phương đã 
cận kề!

Chính từ đấy, lời kêu gọi khởi 
đầu cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo 
động trên quy mô toàn dân/toàn 
diện kết hợp trong ngoài đất nước 
để tố giác và chống lại giặc Tàu 
có tác dụng như cơn địa chấn làm 
rung rinh chế độ khiến Hànội kinh 
hoàng sợ hải! Trong điều kiện như 
thế, để đề phòng cơn sóng thần do 
sự cuồng nộ của trên 90 triệu đồng 
bào trong và ngoài nước ập xuống 
xóa tan chế độ, đảng và nhà nước 
bị dồn vào thế phải hành động.

Tướng Trương Giang Long, 
người phát ngôn bất đắc dĩ
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Bài nói chuyện của viên 
tướng CA họ Trương được gọi là 
“cập nhật kiến thức cho cán bộ 
nguồn” ngụy tạo thực hiện năm 
2016, đề cập nhiều vấn đề liên quan 
tới Trung cộng, Campuchia, Nga, 
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo hướng 
suy tư của chúng tôi, chuyện chạy 
tội bán nước cho Tàu, tội đàn áp, 
khủng bố, bắt bớ đồng bào biểu 
tình chống Tàu xâm lược là chính. 
Những chuyện khác chỉ là râu ria, 
tương tự như một thứ “thang” để 
dẫn “thuốc” mà thôi. Cũng vì thế 
phần nhận định sau đây chỉ tập 
trung vào vấn nạn: do đâu và vì sao 
lần đầu tiên một thiếu tướng CA lại 
cả gan lên tiếng tố giác cái “gien” 
bất lương của quan thày Bắc Kinh 
vốn chưa bao giờ từ bỏ dã tâm ăn 
cướp đất nước ta?

Trước hết mời độc giả đọc và 
suy nghĩ nguyên văn trích đoạn sau 
đây ở phần mở đầu bài nói chuyện 
của đương sự:

“Trung Quốc, tôi xin thưa 
các đồng chí là, không bao giờ 
từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền 
của chúng ta ở Biển đông, không 
bao giờ từ bỏ dã tâm này. Mà cái 
này không phải chỉ thời ông Tập 
Cận Bình đâu, ông khác lên cũng 
sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, 
bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách 
nào… Thưa các đồng chí, chính vì 
vậy mà chúng ta không loại trừ cái 
việc mà họ tìm mọi cách làm suy 
yếu từ bên trong. Chúng ta không 
loại trừ, chúng ta phải nói rõ với 
nhau như thế.”

Người nghe, người đọc 
những lời lẽ trên đây của ông 
tướng CA/CS không khỏi ngạc 
nhiên, sửng sốt. Quả đây là những 
lời lẽ lạ tai, cho dù không hề lạ 
trong tâm ý và nỗi đau của đồng 

bào cả nước. Kể từ năm 1979, sau 
khi bị đàn anh tát cho một cái tát 
nảy lửa khi đưa quân đánh phá 
bảy tỉnh biên giới phía bắc nước 
ta, chiếm đất, giết người, nói là 
để “dạy cho Hànội một bài học”, 
đây là lần đầu tiên người ta lại 
nghe được cách phát ngôn lạ hoắc 
từ phía đảng và nhà nước CSVN. 
Một mình tướng Long dù có gan 
sắt cũng không dám phát ngôn 
như thế khi chỉ mới cách nay mấy 
tháng, hết Nguyễn Phú Trọng, 
Nguyễn Xuân Phúc tới Đinh Thế 
Huynh thay nhau cúc cung sang 
Bắc Kinh khấu đầu trước Tập Cận 
Bình! Như thế, người viết những 
giòng này đề quyết tướng Long 
chỉ là một thứ phát ngôn bất đắc 
dĩ cho ý đồ của những tay đầu 
sỏ trong đảng và chế độ.

Để làm gì? Câu trả lời là để 
vuốt ve, để vỗ yên tâm trạng phẫn 
nộ của hơn 90 triệu đồng bào sau 
những lời báo động về nguy cơ 
mất nước vào tay Tàu cộng đã 
cận kề cùng với lời kêu gọi biều 
tình toàn dân/toàn diện của Linh 
mục Nguyễn Văn Lý. Thủ đoạn 
vỗ yên, ve vuốt này có tác dụng 
ra sao không phải là trọng tâm của 
bài này.

Để chuẩn bị cho chiêu thức 
biện minh, che chống hành vi ngăn 
cản và nặng tay đàn áp đồng bào 
biểu tình chống Tàu cộng xâm 
lược của lực lượng an ninh nhà 
nước, ông tướng mạnh miệng tố 
giác tình trạng nảy sinh hàng trăm 
này trăm khác (ám chỉ những thành 
phần trong đảng và viên chức nhà 
nước mọi cấp) có tư tưởng “tự 
diễn biến, “tự chuyển hóa” được 
“bọn xấu” móc ngoặc:

“Tôi nói với các đồng chí 
là: bọn xấu nó cài cắm, nó móc 

ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ 
một vài người là đã nguy hiểm 
rồi, đã chết rồi. Bây giờ, tôi thông 
báo với các đồng chí là, nó đã có 
con số đến hàng trăm, mà hàng 
trăm không chỉ là con số dừng 
lại ở hàng trăm, mà trăm này có 
thể cộng với trăm kia nữa chứ…, 
báo cho các đồng chí biết. Mà nếu 
chúng ta không phát hiện, không 
nghiêm trị, thì xin thưa với các 
đồng chí là…, đầu năm trong tổng 
kết hội nghị bảo vệ an ninh quốc 
gia, thì cán bộ chủ chốt chúng 
tôi, được nghe đồng chí lãnh đạo 
cấp cao của ngành thông báo 
là chúng ta đang theo dõi, đang 
nắm rất chắc, rất chặt những cái 
diễn biến của các phần tử cơ hội 
chính trị mà có mưu toan, là móc 
ngoặc, cấu kết bên ngoài, để lật 
đổ chống phá chế độ của chúng 
ta. Những bộ phận ấy làm ngòi 
nổ cho các cuộc bạo loạn cho các 
điểm nóng chính trị, mà chúng ta, 
thưa các đồng chí không thể xem 
thường và coi nhẹ.”

Để biện hộ cho hành động 
đàn áp đồng bào chống Tàu 
cộng

Sau khi nói loanh quanh để 
nhồi vào đầu những người nghe3 
về tình trạng chế độ đang phải đối 
phó với nguy cơ “tự diễn biến, “tự 
chuyển hóa” từ bên trong do “bọn 
xấu” bên ngoài xúi giục, tướng 
Trương Giang Long nói vắn tắt 
và thật cô đọng về cái lý do vì sao 
đã đi guốc vào bụng, đã thấy rõ là 
mãi mãi người Tàu không bao giờ 
3 Dĩ nhiên không phải mấy chục cán bộ 
cao cấp sắm vai “cán bộ nguồn” ngồi làm 
vì bên dưới mà chính là đồng bào quốc 
nội, cụ thể là những người dân Việt yêu 
nước vì không muốn mang thân làm nô lệ 
cho kẻ thù truyền kiếp nên thuận theo lời 
kêu gọi biểu tình chống Tàu.
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từ bỏ tham vọng xâm chiến lãnh 
thổ và nô lệ hóa dân tộc ta (như 
đoạn trên ông ta từng nói là “bao 
giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách 
nào”) nhưng vẫn phải cắn răng thủ 
phận:

“Có người, sau khi những 
vấn đề với Trung Quốc nảy sinh, 
báo cáo với các đồng chí là, tôi xin 
nói lại, Trung Quốc xấu như vậy 
hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn 
phải tìm cách chung sống với họ, 
chỉ cố phấn đấu sao để họ đừng 
xấu hơn (!?)”

Để miễn cưỡng tự bào chữa 
cho thái độ vong bản, đớn hèn 
trên đây, tướng Trương Giang 
Long phát ngôn thay tập đoàn Ba 
Đình bằng giọng điệu chạy tội sáo 
mòn, cũ kỹ của những hạng khiếp 
nhược “cõng rắn cắn gà nhà” quý 
gối trước kẻ thù như Lê Chiêu 
Thống, Trần Ích Tắc, trái hẳn 
với ý chí kiên cường, bất khuất 
của những anh hùng Nguyễn Phi 
Khanh, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, 
Quang Trung:

“Chứ bây giờ các đồng chí 
nói, đổi Trung Quốc đi, đổi Việt 
Nam đi chỗ khác đi, thì không bao 
giờ có rồi, vĩnh viễn mãi mãi như 
thế này. Nó bất hạnh cho chúng 
ta là sống bên cạnh một ông anh 
mức động lòng tốt nó thấp, zen tốt 
nó thấp, cái zen không tốt nó vượt 
trội.”

Để chốt lại điều đảng và nhà 
nước CSVN lúc này rất muốn 
nhồi vào óc người dân Việt Nam 
là họ thấu rõ truyền thống đi cướp 
nước để mở rộng biên cương của 
Hán tộc (điều bà Nguyễn Nguyên 
Bình4, ái nữ cựu tướng Nguyễn 
4 Trong bài viết có tiêu đề “Nói với những 
kẻ chưa lú hẳn” đăng trên mạng Bô-xít 
Việt Nam, bà Bình đã suy cửu Binh Pháp 

Trọng Vĩnh mệnh danh là chính 
sách bành/bá -tức chính sách bành 
trướng và bá quyền- cổ hữu của 
Tàu cộng) vẫn không ngoài mục 
đích biện minh để chối tội, tướng 
Long lập lại:

“Trung Quốc rất hung hăng 
sau khi mà Tòa Trọng Tài tuyên 
án về cái phán quyết tranh chấp 
về biển Đông. Và Trung Quốc đã 
chuẩn bị sẵn sàng. Họ dự định là 
chiếm các bãi cạn ngay tức khắc. 
Và họ cơi nới mở rộng như đã 
cơi nới mở rộng như đã ở trong 
phạm vi của chúng ta. Thậm chí 
là họ còn tính đến cái ngay lập 
tức tuyên bố cấm, thiết lập vùng 
cấm bay. Ngay lập tức là sẽ đánh 
chiếm một số các mục tiêu khác 
để dằn mặt, trong đó không loại 
trừ là có VN.”

Mấy giòng cuối cùng còn có 
những lời lẽ trái nghịch trơ trẽn 
như sau, khi mà trong suốt hơn 
nửa thế kỷ qua cũng như hiện nay 
Hànội đã trắng trợn loại bỏ các bài 
học lịch sử trong sách giáo khoa 
bậc tiểu và trung học những đoạn 
đề cao những chiến công hiển hách 
của tiền nhân trong cuộc trường 
chinh chống lại kẻ thù Trung quốc:

“…lịch sử 23 cuộc chiến 
tranh mà dân tộc Việt Nam phải 
đối đầu, có 21 cuộc chiến tranh 
chúng ta phải đối đầu với TQ rồi, 
chưa bao giờ TQ thắng được Việt 

Tôn Tử để vạch trần chủ trương áp dụng 
những mưu kế của họ Tôn để khống chế 
những tay đầu sỏ ở Ba đình với mục tiêu 
lần hồi thôn tính Việt Nam trong khi theo 
đuổi và thực thi chính sách bành/bá của 
họ. Chúng tôi đã viết bài nhận định quanh 
bài viết của ái nữ cựu tướng Vĩnh, post 
trên Việt Nam Thời Báo và sau đó được 
tái đăng trên mạng Bô-Xít Viet Nam. Bài 
cũng được đăng làm mấy kỳ trên tuấn báo 
Việt Tide ở miền nam California, Hoa Kỳ

Nam, kể cả việc TQ có mặt đô hộ 
trên đất nước này, dân tộc này 
1000 năm cũng không thể thắng 
được.”

Tóm lại, mục tiêu chính yếu 
mà người phát ngôn bất đắc dĩ 
của Ba Đình muốn nhồi vào tâm 
não người dân Việt Nam lúc này 
là chính họ, những người cộng 
sản cũng yêu nước, thương dân, 
nhưng vì định mệnh đã cột dân tộc 
ta phải sống trên một lãnh thổ gắn 
liền với Hoa Lục nên dù ở vị thế 
kẻ cầm quyến, họ đành thúc thủ 
bó mình chung chăn gối với kẻ 
thù! Nói theo tướng Trương giang 
Long là cho dù “Trung Quốc xấu 
như vậy hay xấu nữa, chúng ta 
cũng vẫn phải tìm cách chung 
sống với họ, chỉ cố phấn đấu sao 
để họ đừng xấu hơn (!?)”

Thật không còn gì bỉ ổi, hèn 
hạ và đê tiện hơn! Càng bỉ ổi, hèn 
hạ và đê tiện khi lần đầu mạnh mẽ 
lên tiếng thóa mạ cái “gien” bá 
quyền, bành trướng của Tàu cộng, 
lúc nào cũng nuôi ác ý xâm lược 
Việt Nam… chỉ vì muốn người 
dân Việt Nam “thôi” yêu nước, từ 
bỏ mối thù bất cộng đái thiên với 
quân xâm lược, nhất là để khỏa 
lấp, để chống chế cho những đòn 
thù của công an, cảnh sát cơ động 
giáng xuống những ông già, bả cả, 
những em bé có mặt trong những 
cuộc biểu tính chống Tàu cộng!

Chúng tôi mong có cơ hội 
bàn tiếp về mấy nội dung khác 
trong bài nói chuyện “tuyệt mật” 
nhưng sớm bị “bật mí” của ông 
tướng  Trương Giang Long.

Nam California, Hoa Kỳ  
ngày 22-3-2017
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Vài suy nghĩ về trường-hợp cuốn sách
 “Trương Vĩnh Ký, nỗi oan thế kỷ”

 n Phạm Minh-Tâm

Khi nghe tin buổi ra 
mắt cuốn sách “Petrus 
Ký, nỗi oan thế kỷ” của 
ông Nguyễn Đình Đầu 
không thực-hiện được 
như đã lên chương-
trình vào ngày 08-01-
2017, tôi bị giật mình, 
nhưng không ngạc-
nhiên gì cả. Giật mình 
là vì nghĩ không lẽ ông 
Nguyễn Đình Đầu cũng 
đã “tới thời tới buổi”; 
còn không ngạc-nhiên 
vì chuyện gì mà chẳng 
xẩy ra được “dưới bóng 
mặt trời của đảng” và thế 
nào mà chẳng có lý-do. 
Nhất là khi đọc chầm-
chậm thêm lần nữa cái 
tên sách thì nghe như 
đầy ai-oán với chữ “nỗi 
oan” mà tôi nghĩ là quá 
lạc-điệu trên một băng 
tần lịch-sử mà như một 
bài viết của tác-giả Đoàn 
Thanh Liêm đã mang tựa 

LTS:  
Bài này đã được đăng 
trong số báo trước, nhưng 
có một số câu đã được 
chỉnh sửa không xuất hiện 
như ý muốn. để tôn trọng 
độc giả và tác giả, chúng 
tôi đăng lại nguyên văn 
bài đã được hoàn chỉnh.
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đề “Cách mạng mùa thu, oán thù 
chồng-chất”. Chẳng lẽ nút thắt là ở 
đây và sợi tóc bị chẻ làm trăm hay 
làm ngàn cũng là ở đây sao…

 Được biết, sách được in ra 
theo đúng luật xuất-bản của nhà 
nước cộng-sản Việt-Nam đòi buộc 
với đầy đủ giấy tờ phép-tắc từ A 
đến Z; được Mặt-trận Tổ-quốc 
thành-phố Hồ Chí Minh sẵn-sàng 
giúp đỡ …song đến khi ra lệnh 
đình-chỉ buổi ra mắt, cấm phát-
hành và thu-hồi toàn-bộ thì lại là 
một chỉ-thị bằng miệng kiểu ‘khẩu 
dụ” thời vua chúa phong-kiến là 
xong. 

Thành vậy, người viết có vài 
suy nghĩ này là muốn tỏ lòng trân-
trọng với di-sản văn-hoá của bậc 
tiền-nhân Trương Vĩnh Ký; cùng 
một lúc qua trường-hợp xẩy ra cho 
người chủ-biên đã dốc hết nỗ-lực 
cuối đời mình, tưởng là để góp 
công mà lại thành tội, bị nhà nước 
phất tay phủi gọn, mà có thêm hiểu 
biết về người cộng-sản Việt-Nam. 
Và đã nhờ đuợc bạn bè gửi cho một 
tập kèm theo thông-tin là chính vì 
“khẩu dụ” ban ra mà vô-hình-trung 
đã làm cho đủ cả ta, bạn, thù… tìm 
đọc.  Có lẽ đa-số cũng vì tò-mò 
muốn biết vì đâu nên nỗi….

Sách dầy trên 600 trang theo 
khổ 17 x 25, do hợp-đồng giữa  
ông Nguyễn Đình Đầu với Công 
ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam cùng  xuất-bản. Giá đề bán 
171,000.00 (Một trăm bảy mươi 
mốt ngàn) đồng Việt-Nam. Người 
viết lời giới-thiệu là giáo-sư Sử-
học Phan Huy Lê, đã gọi Trương 
Vĩnh Ký là nhân vật lịch sử.  Nội-
dung sách rất “nặng ký” với toàn là 
sử-liệu và dữ-kiện được chia thành 

bảy chương. Ba chương đầu là 
phần văn-nghiệp của Trương Vĩnh 
Ký; viết về xã-hội Việt-Nam, nhất 
là Miền Nam, qua nhiều lãnh-vực 
cùng với những thư-từ trao đổi giữa 
ông và nhà cầm quyền Pháp, giữa 
ông với giới nhân-sĩ đương thời và 
với vua Đồng-khánh. Chương bốn 
tiếp theo gồm các bài khen tặng 
Trương Vĩnh Ký thuở đương thời. 
Các chương năm, sáu, bảy còn 
lại là các bài viết về Trương Vĩnh 
Ký theo dòng thời-gian từ sau khi 
ông qua đời cho đến nay với các 
nhận-định, phê-bình, đánh giá, bàn 
luận về công và tội mà  phần lớn 
là những bài khen tặng hoặc nhận-
định chiết-trung. Mở đầu là các 
tác-giả ngoại-quốc đã có dịp gặp-
gỡ khi ông làm thông-ngôn cho 
sứ-đoàn Việt-Nam và bài viết cuối 
cùng là của giáo-sư Nguyễn Huệ 
Chi trong Từ-điển Văn Học năm 
2004. Chen trong nội-dung như 
thế là sáu bài viết đầy “tính đảng” 
được gom chung lại trong phần II 
của chương Sáu, từ trang 425 – 
505 được người chủ-biên định-loại 
theo tiêu-đề một số bài tạp chí phê 
bình Trường Vĩnh Ký tại Miền 
Bắc…trích ra từ Tạp-chí Nghiên 
Cứu Lịch Sử, từ số 56 tháng 11-
1963 đến số 63 tháng 5-1964. 

Nếu bất kỳ ai đã hiểu và quen 
với văn-phong của “lô-gích” duy-
vật sử-quan thì cũng sẽ không 
thấy lạ gì với những tiêu-đề “nổi 
cộm”…Trương Vĩnh Ký tên 
tay sai đắc lực đầu tiên của chủ 
nghĩa thực dân Pháp trong lịch 
sử nước ta…và …Trương Vĩnh 
Ký một nhà bác học trứ danh đã 
ngang nhiên đóng vai đặc vụ tình 
báo làm tay sai đắc lực cho giặc 
Pháp…Cũng trong phần này, có 
lẽ “uy-tín” nhất là  bài của Trần 

Huy Liệu vì là người đã từng làm 
Viện-trưởng Viện Sử-học của nhà 
nước cộng-sản. Song cái mà cả ta, 
bạn, thù đều biết và nhớ là công-
trạng mà Trần Huy Liệu đã từng 
hư-cấu lịch-sử khi đặt chuyện bịa 
ra nhân-vật anh-hùng Lê Văn Tám 
tẩm xăng đầy mình để lao vào kho 
xăng Nhà Bè rồi biện-minh rằng 
làm vậy vì nhu-cầu tuyên-truyền. 
Thế thì lập-trường và quan-điểm 
của ông cũng dễ hiểu khi viết về 
Trương Vĩnh Ký rằng…Chẳng cứ 
gì Trương Vĩnh Ký, những kẻ kế 
nghiệp Trương sau này như Phạm 
Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh chẳng 
hạn, nếu một ngày nào chúng ta có 
việc “tính toán” với họ, thì ngoài 
phần chủ yếu là chính trị ra, cũng 
sẽ không bỏ qua phần văn học, 
nếu về khách quan, có cái gì đáng 
kể là phần đóng góp cho văn học 
nước nhà. Tuy vậy, kể đến phần 
đóng góp của Trương Vĩnh Ký 
vào văn học nước nhà, chúng ta 
không bỏ qua, nhưng cũng không 
đánh giá cao coi như “phong phú” 
lắm hay “quý” lắm…. Nói tóm lại, 
bình luận về Trương Vĩnh Ký, mặc 
dầu có những khía cạnh phức tạp, 
nhưng nhận định vể con người 
Trương vĩnh Ký, từ lập trường tư 
tưởng đến hành vi hoạt động thì 
rất dễ thấy như nhìn vào một chấm 
đen… (trang 504-505). 

Ông Nguyễn Đình Đầu là 
một trí-thức Công-giáo. Tôi cũng 
là một tín-hữu Công-giáo và chỉ 
biết đại-danh đỉnh-đỉnh của ông 
ẩn-ẩn hiện-hiện trong các sự việc 
liên-hệ đến Giáo-hội Công-giáo 
Việt-Nam từ sau ngày 30-4-1975. 
Chẳng hạn như các sự-kiện đòi 
trục-xuất Khâm-sứ Toà-thánh 
Henri Lemaitre, về mấy bức “tâm-
thư” được đánh theo thứ-tự 1, 2, 
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3…của một nhóm giáo gian nào 
đó gửi Ủy-ban Quân-quản tố-cáo 
phó Tổng-giám-mục Nguyễn Văn 
Thuận với một lô tội-danh như vì 
là cháu của Tổng-thống Ngô-Đình 
Diệm nên chống cộng cực-đoan; là 
người lập ra phong-trào Đạo Binh 
Xanh để tôn-sùng Đức Mẹ Fatima 
là Đức Mẹ chống cộng…mà nhiều 
người khẳng-định có ông dự phần 
“chấp bút”…Mỗi “tâm-thư” đều 
có phần trả lời ghi rõ-ràng là “trả 
lời tâm-thư 1, 2, 3…” của linh-mục 
Trần Học Hiệu lúc đó đang phụ-
trách mục-vụ ở Giáo-xứ Thương-
phế-binh trong khu trại chăn nuôi 
cũ thuộc quận Tân-bình, sau ông 
bị xử bắn tại Suối Máu, Đồng-nai 
ngày 05-11-1979. Linh-mục Trần 
Học Hiệu và giáo-sư Trần Hữu 
Quảng đều không lạ gì nhau, nếu 
không muốn nói còn là thân-thiết 
nữa. Song gần đây có người hỏi 
tới thì ông Nguyễn Đình Đầu bảo 
không biết và không hề có cái gì 
gọi là tâm-thư...Tôi không tin trí 
nhớ của một người được mệnh 
danh là “nhà sử học” lại chập-chờn 
hơn trí nhớ nhiều người khác cách 
đây mới 42 năm.

 Nếu so về tuổi-đời thì tôi có 
thể tự xếp vào hàng con cháu ông 
vì tôi là bạn học với một người 
cháu ruột của giáo-sư Sử Điạ Trần 
Hữu Quảng, em rể của ông. Trong 
thời gian đầu sau ngày Miền Nam 
rơi vào hoạ cộng-sản thì hai tên 
tuổi Nguyễn Đình Đầu và Trần 
Hữu Quảng như cặp bài trùng đuợc 
nhắc đến  theo hai cách gọi: nhẹ-
nhàng một chút thì là “Trí-thức 
Công-giáo cấp tiến”, số đông còn 
lại thì dùng cách  nói khó nghe hơn 
là “quốc doanh”. Tôi đã theo cách 
nói sau trong suốt hơn 40 năm qua. 

Giờ đây, ông Nguyễn Đình 
Đầu đã bỏ rất xa cái hạn tuổi “cổ 
lai hi” mà đến gần mốc điểm “trăm 
năm bia đá ”, song ông vẫn còn 
đủ tâm và sức để đứng chủ-biên 
tập sử-liệu “Petrus Ký, nỗi oan 
thế kỷ” này thì riêng bản-thân, tôi 
nghĩ đến những nỗi-niềm nên trân-
trọng cách công-bằng. Có điều, khi 
chia sẻ suy-nghĩ này với bạn-bè thì 
tôi mới nhận ra điều người xưa 
nói “ngàn năm bia miệng” quả là 
nặng-nề và cũng “hơi bị” tàn-nhẫn. 
Chẳng hạn, bạn phương xa hải-
ngoại thì bảo… Nguyễn đình đầu 
rất khôn ngoan và mưu lược, làm 
mà như không làm, giật dây cho 
người khác ra tuồng nhưng đương 
sự vẫn đứng trong hậu trường. Chỉ 
sau 1975 mới lên tiếng và viết lách 
công khai nhưng không nhận chức 
vụ nào trong chế độ mới…Và có 
người còn dứt khoát …Nguyễn 
đình đầu, Vương đình Bích, tôi 
đều không tin tưởng gì cả… Còn 
người ở gần, ngay tại Sài-gòn thì 
bảo…trong nhà ông treo la liệt 
ảnh ông chụp với các lãnh tụ cộng 
sản, vậy mà ông vẫn bị “ chiếu cố 
“ tận tình do những bộ óc bã đậu, 
tụi nó có nể nang gì đâu. đi hàng 
hai tài tình như ông mà vẫn không 
tránh khỏi tai bay vạ gió... 

Cũng có thể tâm-thức ông thật 
như miệng đời đã nói nên ông mới 
dùng chữ “nỗi oan”. Song oan hay 
ưng còn tuỳ vào bên này hay bên 
kia của dẫy núi “Pyrénées”. Và 
ngay nhà giáo Sử-học Phan Huy 
Lê của chế-độ mà cũng bắt được ý 
tình của Trương Vĩnh Ký qua dòng 
chữ Latin “Sic vos non vobis” - ở 
với họ mà không theo họ - ghi trên 
bia mộ và viết những lời giới-thiệu 
rằng …Trải qua hơn một trăm năm 
với nhiều thăng trầm của lịch sử, 

lúc nào Trương Vĩnh Ký được tôn 
vinh và lúc nào bị phê phán. Trong 
lịch sử Việt Nam, việc bình luận, 
đánh giá không ít nhân vật lịch sử 
thường bị chi phối bởi bối cảnh 
lịch sử như vậỵ. Nhưng xu hướng 
chung vẫn là sự thắng thế của kết 
quả khoa học nghiêm túc, khách 
quan và thái độ công minh trước 
lịch sử…Những hội thảo và bài 
nghiên cứu về Petrus Ký gần đây 
đánh giá cao những cống hiến văn 
hoá, những di sản ông để lại, đồng 
thời bày tỏ sự cảm thông với những 
uẩn khúc trong thời gian cộng tác 
với Pháp, coi ông là một học giả 
uyên bác, một nhà bác học…

Vậy thì tuy trong suốt tập sách, 
ngoài việc cố gắng trưng-dẫn đầy 
đủ về con người và hành-trạng của 
nhân vật lịch sử Trương Vĩnh Ký 
cùng với các lời dẫn ngắn gọn cho 
từng chương ra, ông Nguyễn Đình 
Đầu không chính-thức viết bài 
nào luận-bàn hay đánh giá công, 
tội… song với các nguồn sử-liệu 
và dữ-kiện ông gom lại đã quá đủ 
nói lên rõ-ràng là dù người cộng-
sản có muốn ra sao thì ông Trương 
Vĩnh Ký vẫn sống mãi với dân-tộc 
và đất nước, mà chắc-chắn là sống  
“lưu danh muôn thuở” hơn là “lưu 
xú vạn niên”. 

Khi được hỏi về trường-hợp 
cuốn sách của mình bị coi như một 
thứ “quốc cấm”, ông Nguyễn Đình 
Đầu đã chia sẻ trên trang mạng 
BBC tiếng Việt rằng “Tôi nghĩ có 
lẽ do một hiểu lầm nào đó, cho là 
cuốn sách cần phải có một sự điều 
chỉnh nào đó mà tôi cũng không 
biết” thì chắc ông cũng dư lẽ là 
chẳng phải hiểu lầm hay hiểu sai. 
Các bài viết trên giấy trắng mực 
đen thì sai ở đâu và làm sao lầm?  
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Ông cũng chỉ giữ lại và 
nêu ra những lời khen 
tiếng chê của thiên-hạ thì 
làm sao điều-chỉnh. Có 
chăng là chính cái nội-
dung “khập khiễng” giữa 
khen chê, thị-phi mà ông 
không thể làm khác hơn 
được. Lại càng không 
thể bỏ bớt lời khen hay 
hư-cấu hoặc đào bới đâu 
ra thêm lời chê kiểu một 
số bài tạp chí phê bình 
Trường Vĩnh Ký tại Miền 
Bắc nên mới có cái kiểu 
“tội công thành” mà thôi.

Lại nữa, có thể sách 
của ông ra mắt vào thời-
điểm của năm 2017 này,  
cái thời-điểm mà người 
dân Hà-nội đã tâm-thành 
cúi đầu thắp những nén 
hương cung-kính trước 

linh-đài tưởng-niệm các 
anh-hùng Hải-quân Miền 
Nam tử-chiến tại Hoàng-
sa đầu năm 1974 vì muốn 
bảo-vệ từng tấc đất của 
Quê-huơng…tức là đã 
hiểu ra hai chữ “nguỵ 
quyền” là gì…mà ông 
Nguyễn Đình Đầu lại 
đem mấy bài theo biện-
chứng duy-vật thời “anh 
hùng” Lê Văn Tám vào 
đứng giữa tập sách thì 
ông Nguyễn Đình Đầu 
phải “xét lại” tác-dụng 
thế nào và phản-chứng 
ra sao thôi. Nhất là giữa 
thời-điểm mà người dân 
đã chảy máu mắt khóc 
những phần lãnh-thổ 
và lãnh-hải  bị tập-đoàn 
lãnh-đạo cắt dâng cho 
ngoại-bang; đang mở to 
mắt mà nhìn “bọn ngụy 

sứ” phương Bắc có mặt ở 
Bình-dương, ở Đà-nẵng, 
ở Cao-nguyên, ở Vũng 
Áng với Formosa đang 
hủy-diệt môi-trường; 
thời-điểm mà chủ-nghĩa 
bá-quyền Trung-cộng 
ngang nhiên hoành-
hành, áp-đảo nhà cầm 
quyền Hà-nội và đâu-đâu 
cũng thấy những dấu chỉ 
về một tương-lai nô-lệ 
Tầu…thì làm sao đổ tội 
bán nước cho Trương 
Vĩnh Ký được. 

Vì vậy tôi mạnh dạn 
viết ra vài suy nghĩ này 
để cám ơn ông Nguyễn 
Đình Đầu về các dữ-liệu 
ông đã sưu-tập, kể cả các 
bài trích ra từ Tạp-chí 
Nghiên Cứu Lịch Sử…
Tất cả đều hữu-ích cho 

mai-hậu nghiệm-duyệt 
mà biện-biệt thị-phi. Cho 
nên tôi rất muốn  giới-
thiệu với độc-giả về tập 
sách tài-liệu này vì giá-
trị của nó như Phan Huy 
Lê đã kết-luận là một …
công lao sưu tầm, biên 
soạn công phu với thái độ 
khách quan, trung thực…
là một công trình có giá 
trị tổng hợp về Trương 
Vĩnh Ký, cung cấp một hệ 
thống tư liệu khá đầy đủ 
và khách quan với nhiều 
góc nhìn khác nhau, cho 
tất cả các nhà khoa học 
trên mọi lĩnh vực muốn 
nghiên cứu sâu về nhà 
bác học Trương Vĩnh Ký 
(trang 6)…

Phạm Minh-Tâm

bạn tù này. Bọn tội phạm được 
lệnh thủ tiêu họ. Đương nhiên, 
‹lệnh mồm› và ban bố một cách 
thì thầm đến tận từng cá nhân. 

Đây chính là ‹phương thức châu 
Á›, nhóm danh từ tôi tạm mượn 
ông Karl Marx tôn kính ở phương 
Tây. Bọn tội phạm được hứa hẹn 
giảm án theo thành tích: giết một 
người án 20 năm giảm xuống 18 
năm. Giết hai người, 18 năm còn 
lại 16 … Cứ thế mà thực thi.

Khởi sự là các cuộc khiêu khích, 
gây hấn. Sau đấy là cuộc tàn sát 

bằng các hình thức khác biệt, 
trong đó một hình thức đặc biệt 
hiệu nghiệm và rất ấn tượng: giết 
người bằng đũa ăn. Người châu 
Á ăn cơm bằng đũa. Dụng cụ ẩm 
thực biến thành vũ khí sát nhân là 
sự ứng biến tuyệt vời. 

Người ta vót những chiếc đũa 
bằng gốc tre đực, thứ tre cứng như 
sắt, một đầu đũa được chuốt nhọn 
như kim đan. Khi các cựu chiến 
binh Thái Bình đang ngủ, bọn tội 
phạm bất thình lình đóng chiếc 
đũa này vào lỗ tai của họ. Với độ 
dài 25cm, đũa xuyên suốt từ tai 

nọ sang tai kia. Nạn nhân chết tức 
khắc không kịp bật một tiếng kêu.

Như thế, trong bóng đêm và trong 
sự im lặng, những người cầm 
đầu cuộc biểu tình của dân cày 
Thái Bình đã chết theo kiểu ấy.” 
(Dương Thu Hương - “Bóng Đêm 
Rắn Rết & Nước Mắt”).

Mai hậu, liệu có cách nào để tránh 
cho những người dân cầy ở Đồng 
Tâm khỏi phải «chết theo kiểu 
ấy,» trong «bóng đêm» không? 

Chuyện Hậu Đồng Tâm Trong Bóng Đêm,  
Với Rắn Rết & Nước Mắt 
(tiếp theo trang 59)
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Thỏ Miền Nam  
& Thế Hệ A Còng

Bà con miền Nam mình thiệt nhẹ dạ, chẳng khác gì  
con thỏ, hồn nhiên và vô tư...

 n Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh

Tôi đọc được câu văn dẫn 
thượng trong cuốn Đường 
Xưa Lối Cũ, do Millennium 

xuất bản vào năm 2009. Bìa sau 
của tác phẩm này có ghi “đôi dòng 
về tác giả” như sau:
“Sanh năm 1925 tại Phát Diệm, 
Ninh Bình, cử nhân Văn Khoa, 
tôt nghiệp CĐSP (Hà Nội 1954). 
Từ năm 1950, ông đã dạy nhiều 
trường tại Hà Nội, Đà Lạt và Sài 
Gòn … 
Trước 1975, ông soạn nhiều sách 
biên khảo và giáo khoa về văn 
chương và lịch sử Việt Nam. Ông 
cũng từng là cựu nghị sĩ, thượng 

viện VNCH. Hiện ông ở tại miền 
Nam California, vẫn làm thơ và 
viết văn.”
Té ra ông anh là dân Bắc Kỳ di cư 
vào Nam, rồi nhận vùng đất mới 
làm quê hương (chắc) vì nó quá dễ 
thương và cũng hơi … dễ dụ: “Bà 
con miền Nam mình thiệt nhẹ dạ, 
chẳng khác gì con thỏ, hồn nhiên 
và vô tư...”
Trời, tưởng gì chớ “hồn nhiên” 
và “vô tư” thì kể như là hết biết: 
Ra đường gặp vịt cũng lùa. gặp 
duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu!

Dân gian đã ghi như vậy từ lâu 
rồi mà. Sách báo, tài liệu hàn lâm 
cũng thế. Hổng tin, đọc thử mục 
lục của giai phẩm Bách Khoa số 
cuối cùng – phát hành vào ngày 20 
tháng 4 năm 1975 – mà coi: 
- Trần Văn Khê: Nhạc Việt Xứ 

Người
- Trần Văn Tích: Đọc Sách Dịch 

Lãn Ông
- Tạ Tỵ: Nhận Xét Về Triển Lãm 

Hội Họa Pháp Quốc
- Đỗ Hồng Ngọc: Ông Nguyễn 

Hiến Lê Và Tôi
- Bách Khoa: Ông Nguyễn Hiến 

Lê và Tác Phẩm Thứ 100
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- Võ Phiến: Nhân Đọc Bản Thảo Cuốn “Nguyễn 
Hiến Lê” của Châu Hải Kỳ

- Bách Khoa: Đàm Thoại Với Hoàng Ngọc Tuấn
- Minh Đức Hoài Trinh: Hỏi Cô Đơn (thơ)
...
Coi: miền Nam – rõ ràng – mất tới nơi rồi mà qúi 
vị thức giả của vùng đất này đều bình chân như vại 
và vẫn chỉ bận tâm đến thơ văn, hội họa, âm nhạc...  
thôi. Nguyên cả số báo Bách Khoa số cuối  – số 426– 
chỉ có vài trang quan tâm đến giới văn nghệ sĩ (“Ai 
Còn Ai Mất”) trong cơn binh lửa, và một bài phỏng 
vấn (“Đàm Thoại Với Hoàng Ngọc Tuấn Về Huế và 
Ban Mê Thuột”) có liên quan đến thời cuộc nhưng nội 
dung ghe  như một cuộc nhàn đàm.
Hỏi: giờ đây chúng ta không còn Ban Mê Thuột, anh 
có cảm tưởng thế nào?
Đáp: Dân ghiền cà phê như tôi lo lắm. Vì chắc chắn 
cà phê sẽ lên giá khủng khiếp ...

Hỏi: Một bài học hay một kinh nghiệm sau cuộc di 
tản này?
Đáp: Tóm lại, làm người Việt Nam lúc này thật quá 
khó khăn và khổ sở. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng 
ta sẽ cố vượt qua những chông gai và độc địa cay 
đắng nhất của chiến tranh, để sớm đến cửa ngõ của 
hoà bình.
Thiệt đúng (y chang) như nhận xét của Sơn Diệm Vũ 
Ngọc Ánh là “bà con miền Nam mình thiệt nhẹ dạ, 
chẳng khác gì con thỏ.” Ngay cả loài thỏ (e) cũng 
không “vô tư” quá xá như vậy. Làm gì có con thỏ nào 
ngồi chờ cho chó sói tới trước cửa hang, nhe răng 
trắng ởn (ngó thấy ghê) mà vẫn còn mơ tưởng đến 
chuyện sống an bình với ... sói!
Nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn, nói nào ngay, không phải 
là người dân Nam Bộ duy nhất ngây thơ đến thế đâu. 
Trước tháng 4 năm 1975, ở vùng đất này, biết bao 
người đã cùng Thượng Toạ Thích Nhất Hạnh “Chắp 
Tay Nguyện Cầu Cho Bồ Câu Trắng Hiện”!
Sống trong một đất nước chiến tranh thì hoà bình, tất 
nhiên, là ước vọng chung của rất nhiều người. Thiên 
hạ chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ mà!
Trong một cuộc phỏng vấn, dành cho tạp chí Văn (số 
ra tháng Ba năm 1972) khi được hỏi “âm thanh của 
hai chữ hoà bình gợi lên điều gì cho ông,” thi sĩ Viên 
Linh đã trả lời rằng: “Tiếng máy xình xịch của xe hoả, 
khói phun trắng xoá đường rầy, để tôi có thể làm như 
Tản Đà, chán Sài gòn thì nhẩy tầu ra Hà Nội. Chán 
Hà Nội thì nhẩy tàu vô Nam. Và dừng lại chiếc ga xép 
nơi tôi đã ra đời, đã chơi đùa với con tầu sắt suốt thời 
niên thiếu: ga Đồng Văn.” 
Tương tự, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã mường 
tượng đến một viễn ảnh thanh bình vô cùng cảm động, 
khiến cho thính giả phải say lòng: “Khi đất nước tôi 
không còn giết nhau. Trẻ con đi hát đồng dao ngoài 
đường.”
Hơn bốn thập niên sau, sau khi chiến tranh đã chấm 
dứt, tuyệt nhiên, vẫn chưa thấy một đứa trẻ Việt Nam 
nào “đi hát đồng dao” như dự ước. Vỉa hè của xứ sở 
này – giờ đây – có chăng chỉ là những đứa bé đi bán 
hàng rong, đi bán vé số, đi ăn xin, hay đi hát dạo kiếm 
ăn thôi. 
Lớp nhi đồng chào đời trước và sau ngày hoà bình/
thống nhất cỡ chục năm (với mộng tưởng được hát 
đồng dao) nay đều đã thành nhân. Họ may mắn lớn 
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lên trong một “thế giới đang bị san phẳng,” và được 
sở hữu mọi phương tiện truyền thông tân kỳ nên nên 
dễ dàng nhận ra được sự tha hoá, bất cập (và bất 
nhân) của chế độ hiện hành. 
Những người trẻ được mệnh danh thuộc Thế Hệ A 
Còng ở Việt Nam, ngày nay, chả ai còn nhẹ dạ, vô tư 
và hồn nhiên như lớp cha anh – ở miền Nam – ngày 
trước nữa. Ngược lại, không ít kẻ đang rất bận lòng 
vì những vấn đề nóng bỏng của quê hương và đang 
“khóc cười theo vận nước nổi trôi.”  
Xin ghi lại tên tuổi của một số bạn mà tôi đã được 
“nghe danh” qua những bản án (“bỏ túi”) ở Việt 
Nam:
• Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1982, ra tù ngày 7/ 

8/ 2013.
• Nông Hùng Anh, 1983, ra tù ngày 5/6 /2014.
• Trần Vũ An Bình, 1974, bị bắt tháng 12 năm 2012, 

đang bị giam giữ.

• Nguyễn Vũ Bình, 1968, ra tù ngày 9/6/ 2007.
• Nguyễn Công Chính, 1964, bị bắt ngày 28/ 4/ 

2011, đang bị giam giữ.
• Đoàn Huy Chương, 1985, ra tù lần hai ngày 13/ 

2/ 2017.
• Nguyễn Đình Cương, 1981, ra tù ngày 24/12/ 

2015.
• Đặng Xuân Diệu, 1979, ra tù ngày 12 /1/ 2017.
• Nguyễn Hữu Quốc Duy, 1985, bị bắt tháng 11 

năm 2015, đang bị giam giữ.
• Nguyễn Văn Duyệt, 1980, ra tù ngày 30/1/ 2015.
• Nguyễn Văn Đài, 1970, bị bắt lần thứ hai ngày 16 

tháng 12 năm 2015,  đang bị giam giữ.
• Lê Công Định, 1968, ra tù ngày 06/ 2/ 2013.
• Nguyễn Văn Điển, 1983, bị bắt ngày 3/3/ 2017, 

đang bị giam giữ.
• Lê Thu Hà, 1982, bị bắt ngày16/ 12/ 2015, hiện 

đang bị giam giữ.
• Phan Thanh Hải, 1969, ra tù ngày 1/ 9/ 2013.
• Phạm Bá Hải, 1968, ra tù ngày 7/ 9 / 2011.
• Đỗ Thị Minh Hạnh, 1985, ra tù ngày 26/ 6/ 2014.
• Bùi Thị Minh Hằng, 1964, ra tù ngày 11/ 2/ 2017.
• Hồ Đức Hoà, 1974, bị bắt ngày 30/ 7/ 2011, đang 

bị giam giữ
• Lê Anh Hùng, sinh năm 1973, bị đưa vào trại tâm 

thần hôm 24 tháng 1 năm 2013, và được thả ngày 
5 tháng 2 cùng năm.

• Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 1981, bị bắt tháng 02 
năm 2010, đang bị giam giữ

• Vũ Hùng, 1966, ra tù ngày 19/ 8 / 2011.
• Việt Khang, 1978, ra tù ngày 14/ 2/ 2015.
• Hồ Thị Bích Khương, sinh năm 1967, ra tù ngày 

15/1/ 2016. 
• Lê Thăng Long, 1967, ra tù ngày 10/ 6/ 2012.
• Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 1985, bị bắt ngày 31/ 7/ 

2011, đang bị giam giữ.
• Trần Thị Nga, 1978, bị bắt ngày 21/ 1/ 2017, đang 

bị giam giữ.
• Phạm Thị Thanh Nghiên, 1977, ra tù ngày 18/ 9/ 

2012. 
• Lê Thị Công Nhân, 1979, ra tù ngày 06/ 3/ 2010. 
• Trương Duy Nhất, 1964, ra tù ngày 26/ 5/ 2015. 

(xem tiếp trang 97)
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ISIS đã thực hiện 2 vụ tấn công 
đẫm máu tại các nhà thờ  

Coptic Ai Cập vào Chúa Nhật Lễ Lá
Hai vụ nổ tại các nhà thờ Coptic hôm nay, 
Chúa Nhật Lễ Lá 9/4, đã khiến ít nhất 36 
người thiệt mạng và làm bị thương hàng 
chục người khác, khi một ngày thờ phượng 
tại cộng đồng đông đảo các Kitô hữu đã biến 
thành một cuộc tàn phá và giết chóc.Vụ nổ đầu tiên 

xảy ra tại Nhà 
thờ Thánh 
George ở 

phía bắc Ai Cập thuộc 
thành phố Nile Delta tại 
Tanta, cách thủ đô Cairo 
50 dặm về phía bắc, trong 
một Thánh lễ được cử 
hành khoảng 9:30 sáng, 
theo một quan chức của 
Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ 
Y tế cho biết con số tử 
vong là 25 người.
Bộ Y tế cho biết, vài giờ 
sau, một kẻ đánh bom 
tự sát đã kích hoạt khối 
thuốc nổ bên ngoài ngôi 
thánh đường Coptic 
chính ở Alexandria – 
nhà thờ Thánh Máccô 
– làm thiệt mạng ít nhất 
11 người, trong đó có ba 
cảnh sát và làm bị thương 
21 người khác.
Các vụ nổ xảy ra sau 
hàng loạt các cuộc tấn 
công của các phần tử nổi 
dậy của Hồi giáo nhằm 
vào các Kitô hữu tại Ai 
Cập. Và cũng hôm nay 
Chúa nhật 9/4, nhóm này 
đã nhận trách nhiệm về 
cả hai vụ đánh bom.

Một tuyên bố trực tuyến 
được chia sẻ bởi những 
người ủng hộ và quy 
trách nhiệm cho các 
chiến binh nổi dậy cho 
biết: “Một đơn vị an ninh 
của Nhà nước Hồi giáo 
đã tiến hành các cuộc tấn 
công nhằm và hai nhà thờ 
ở các thành phố Tanta và 
Alexandria”.
Các vụ đánh bom xảy ra 
vài tuần trước khi ĐTC 
Phanxicô đến thăm Ai 
Cập và một tuần trước lễ 

Phục sinh.
Vụ tấn công thứ hai đã 
diễn ra trong khi các tín 
hữu tại nhà thờ Thánh 
Máccô đang chuẩn bị ra 
về sau khi kết thúc Thánh 
Lễ Chúa Nhật Lễ Lá. 
Thánh lễ do Đức Thượng 
Phụ Coptic Tawadros 
II chủ sự. Đức Thượng 
Phụ Tawadros II đã ra về 
trước khi vụ nổ xảy ra.
Các bức ảnh từ nhà thờ 
kính Thánh George đang 

lưu hành trên khắp các 
phương tiện truyền thông 
xã hội đã cho thấy những 
cảnh máu me bên trong 
ngôi thánh đường này. 
Các báo cáo ban đầu 
cho biết, vụ nổ xảy ra 
tại những hàng ghế đầu 
trong ngôi thánh đường, 
và trong số những người 
thiệt mạng có nhiều trẻ 
em.
Một quan chức an ninh 
nói với hãng tin nhà nước 
họ tin rằng vụ nổ đã được 
gây ra bởi một thiết bị nổ 
đã được đặt sẵn bên trong 
nhà thờ.
Sau vụ nổ đầu tiên, Tổng 
thống Abdel-Fattah el-
Sisi đã yêu cầu các bệnh 
viện quân đội điều trị cho 
các nạn nhân bị thương, 
tờ Sky News Arabia cho 
biết.
Các nhân chứng kể rằng 
một đám đông giận dữ 
bên ngoài ngôi thánh 
đường ở Tanta đã tấn 
công một thanh niên mà 
họ cáo buộc có liên quan 
đến vụ tấn công.
Sau vụ nổ, Thống đốc 
tỉnh – ông Ahmad Deif 
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– phát biểu với kênh truyền hình 
Nile News rằng: “Hoặc là một quả 
bom đã được đặt sẵn bên trong 
ngôi thánh đường hoặc là ai đó đã 
cho nổ bom tự sát”.
Các Kitô hữu, chủ yếu là các tín 
hữu Coptic Chính thống, chiếm 
khoảng 10 phần trăm dân số Ai 
Cập, vốn chủ yếu là người Hồi 
giáo dòng Sunni.
Vào tháng 12 năm ngoái, Nhà nước 
Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối 
với một vụ tấn công tự sát vào một 
nhà nguyện trong khuôn viên nhà 
thờ kính Thánh Máccô – một ngôi 
thánh đường Coptic chính ở Cairo, 
làm thiệt mạng ít nhất 28 người.
Vào tháng Hai, hàng trăm Kitô 
hữu đã chạy trốn khỏi khu vực 
Bắc Sinai, nơi mà Quân đội Ai 
Cập đang chiến đấu với một liên 
minh của Nhà nước Hồi giáo địa 
phương, sau một chiến dịch bạo 
lực và đe dọa nhắm mục tiêu vào 
họ.

 Năm 2011, một vụ đánh bom 
liều chết đã nhằm vào một đám 
đông các tín hữu đang tụ tập bên 
ngoài một ngôi thánh đường Kitô 
giáo Coptic tại thành phố cảng 
Alexandria, làm thiệt mạng ít nhất 
21 người và là trong một trong 
những vụ tấn công tồi tệ nhất 
chống lại một cộng đồng thiểu số 
của các Kitô hữu tại Ai Cập.
Hồi đầu tháng này, một vụ nổ gần 
một trung tâm huấn luyện cảnh sát 
tại thành phố Nile Delta đã khiến 
cho 13 người bị thương.
Chuyến viếng thăm dự kiến sắp tới 
của ĐTC Phanxicô tới nước này 
được xem như là một cơ hội để cải 
thiện mối quan hệ giữa các Kitô 
hữu và những người Hồi giáo.
ĐTC Phanxicô sẽ tới thăm Tổng 
thống Sisi; vị lãnh đạo của Giáo 
hội Chính thống Coptic; ngài đại 
imam của Al Azhar, một ngôi 
thánh đường Hồi giáo 1.000 năm 
tuổi và mọt trường đại học được 

người Hồi giáo dòng Sunni 
tôn kính.
Trong một cuộc họp báo 
nhằm cung cấp những 
chi tiết về chuyến Tồn du 
vào ngày thứ Sáu 28/4 sắp 
tới, Đức Tổng Giám Mục 
Công giáo Ai Cập – Đức 
Giám mục Emmanuel – 
nói rằng chuyến Tông du 
đang được mong chờ của 
ĐTC Phanxicô là một dấu 
hiệu cho thấy Ai Cập hoàn 
toàn an toàn cho du khách.
Hôm nay Chúa Nhật 
9/4, sau khi hay tin về vụ 
đánh bom đầu tiên, ĐTC 
Phanxicô mời gọi các tín 
hữu: “Chúng ta hãy cầu 
nguyện cho các nạn nhân 

của vụ tấn công vừa mới được thực 
hiện hôm nay, chỉ mới ngay sáng 
nay, tại Cairo, nhằm vào một ngôi 
thánh đường Coptic”.
ĐTC Phanxicô đã gọi vị lãnh 
đạo các Kitô hữu Coptic là “hiền 
huynh” và bày tỏ “những lời chia 
buồn sâu sắc” đến Giáo hội cũng 
như quốc gia Ai Cập.
Đức Tổng Giám mục Canterbury – 
Đức Cha Justin Welby – cũng đã 
chia sẻ trên tài khoản Twitter của 
mình: “Trong khi chúng ta chuản 
bị mừng đai lễ Phục Sinh, chúng 
ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho 
các nạn nhân, công lý của thập giá, 
niềm hy vọng và chữa lành của 
Đấng Phục Sinh”.
Trong một bài đăng trên Twitter, 
phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao 
Ai Cập, ông Ahmed Abu Zeid, cho 
biết: “Chủ nghĩa khủng bố một lần 
nữa lại tấn công Ai Cập”.
Minh Tuệ (theo NYT)
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Mỹ tăng cường thêm  
hai khu trục hạm tới Biển Đông

April 2, 2017

Đội tàu đặc nhiệm hàng không 
mẫu hạm USS Carl Vinson ở biển 
Philippines. (Hình minh họa: Matt 
Brown/US Navy)
SAN DIeGO, California (NV) – 
Hai khu trục hạm trang bị hỏa tiễn 
của Hạm Đội 3 Hải Quân Hoa 
Kỳ mới rời căn cứ ở San Diego, 
California, tới Biển Đông hợp cùng 
đội đặc nhiệm của hàng không mẫu 
hạm USS Carl Vinson tuần tra khu 
vực.
Hai khu trục hạm USS Sterret và 
USS Dewey rời căn cứ ở San Diego 
sáng hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Ba, và 
đang trên đường tới khu vực Đông 
Thái Bình Dương để tăng cường số 
lượng tàu của đội tàu đặc nhiệm của 
USS Carl Vinson đang trên đường 
từ biển Nhật xuống phía Nam Châu 
Á.
Khi đội tàu đặc nhiệm được tăng 
cường này tiến xuống Biển Đông 
cũng là dịp Tổng Thống Donald 
Trump tiếp Chủ Tịch Tập Cận Bình 
của Trung Quốc tại khu nghỉ mát 
của ông ở Mar-a-Lago, Palm Beach, 

Florida. Tin tức cho biết, cuộc gặp 
thượng đỉnh này là một cuộc thảo 
luận khó khăn về mối quan hệ 
thương mại Mỹ-Trung và các vấn 
đề quốc tế, bao gồm cả tranh chấp 
Biển Đông.
Giữa Tháng Hai, đội tàu đặc nhiệm 
USS Carl Vinson, gồm cả tuần 
dương hạm và khu trục hạm, rời căn 
cứ San Diego tiến sang Tây Thái 
Bình Dương. Lúc đó, báo chí Trung 
Quốc lên giọng gay gắt chỉ trích Mỹ 
và đe dọa đừng đụng chạm đến các 
lợi ích cốt lỗi của Bắc Kinh.
Khi mới tới phía Bắc Biển Đông, 
đội tàu USS Carl Vinson quẹo lên 
phía Bắc, tham dự các cuộc tập trận 
với lực lượng Nam Hàn và Nhật. 
Bây giờ, đội tàu này mới đi xuống 
Biển Đông.
Đầu Tháng Ba, đội tàu đặc nhiệm 
của Hạm Đội 3 Hải Quân Hoa Kỳ 
gồm hàng không mẫu hạm USS Carl 
Vinson ở khoảng 400 hải lý phía 
Đông đảo Hải Nam, Trung Quốc, và 
Đông Bắc của quần đảo Hoàng Sa 
của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng 

chiếm năm 1974. Đề Đốc James 
Kirby, chỉ huy đội tàu đặc nhiệm, 
nói với báo chí tháp tùng rằng Hoa 
Kỳ tiếp tục tuần tra Biển Đông để 
bảo đảm tự do hải hành và phi hành 
qua khu vực đang tranh chấp.
“Chúng tôi từng có mặt ở đây trong 
quá khứ. Chúng tôi sẽ hoạt động 
ở đây trong tương lai, và chúng 
tôi tiếp tục cam kết với các đồng 
minh,” ông Kilby nói. “Chúng tôi 
tiếp tục chứng tỏ những vùng biển 
quốc tế là nơi ai cũng có thể đi qua, 
ai cũng có thể thông thương, và đó 
là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới 
mọi người,” ông Kirby nói.
Năm ngoái, cũng khoảng thời gian 
này, một đội tàu đặc nhiệm của Hạm 
Đội 3 Hải Quân Hoa kỳ cũng tuần 
tiễu trên Biển Đông. Lần gây nhiều 
chú ý nhất là khu trục hạm USS 
Decatur đi vào phía bên trong phạm 
vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn, đảo cực 
Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sau 
đó, Trung Quốc đưa hai giàn hỏa 
tiễn phòng không tầm xa HQ-9 tới 
trấn trên đảo Phú Lâm để đe dọa.
Theo một bản tường trình của nhóm 
Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải 
Á Châu (AMTI) của Trung Tâm 
Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc 
Tế (CSIS) tại Washington, DC, mới 
đây, Trung Quốc đã hoàn tất các 
việc xây dựng cơ sở, pháo đài, nhà 
chứa máy bay, dinh thự tại các đảo 
nhân tạo mà họ bồi đắp tại quần đảo 
Trường Sa, để có thể chứa các giàn 
hỏa tiễn phòng không tầm xa, máy 
bay ném bom, máy bay chiến đấu, 
cũng như các loại võ khí khác. (TN)
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Lễ trao Giải Nhân Quyền 2017
của Đức cho luật sư Nguyễn Văn Đài

Bà Vũ Minh Khánh, vợ Ls. Đài, 
bị công an ngăn chặn ở sân bay 
không cho sang Đức nhận giải 
thưởng cho chồng

Lễ trao Giải Nhân Quyền lần thứ 
12 của Liên đoàn Thẩm phán 
CHLB Đức đã diễn ra vào thứ tư 
ngày 05.04.2017 tại thành phố 
Weimar, miền Đông nước Đức. 
Luật sư Nguyễn Văn Đài là nhân 
vật được chọn để trao giải thưởng 
kỳ này, năm 2017.

Ban tổ chức cho biết, vì Ls. Nguyễn 
Văn Đài đang bị giam giữ ở Việt 
Nam, thành thử đã mời vợ Ls. Đài 
là bà Vũ Minh Khánh sang Đức để 
thay mặt chồng nhận Giải thưởng, 
nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã 
ngăn chặn không cho bà bay sang 
Đức. Chủ nhật ngày 02.04.2017 
tại khâu kiểm tra hộ chiếu ở sân 
bay Nội Bài (Hà Nội) công an cửa 
khẩu đã chặn bà lại, không cho lên 

máy bay và thông báo bà bị lệnh 
cấm xuất cảnh cho đến năm 2019.

Giải Nhân Quyền của Liên đoàn 
Thẩm phán CHLB Đức được thành 
lập từ năm 1991, cứ 2 năm 1 lần, 
được chọn trao cho một nhân vật 
trong giới thẩm phán, chánh án, 
công tố viên hoặc luật sư, mà có 
những đóng góp đặc biệt vào công 
cuộc bảo vệ và cổ xúy cho nhân 
quyền tại quốc gia của họ, bất chấp 
sự hiểm nguy đến tính mạng, sức 
khỏe, bị tù đày hoặc bị những thiệt 
thòi cá nhân nặng nề.

Trước một cử tọa khoảng 1.000 
khách gồm đại diện cấp cao của 
Tư pháp, Quốc hội CHLB Đức 
và đại diện các Bộ cũng như quan 
khách trong và ngoài nước Đức, bà 
dân biểu quốc hội liên bang Đức 
Marie-Luise Dött đã tuyên đọc 
một bài diễn văn vinh danh Ls. 
Nguyễn Văn Đài. 

Trong phần mở đầu, bà mô tả nhà 
cầm quyền Việt Nam: “Ngày nay 
một số trong quý vị chắc vẫn còn 
cảm nhận được sự độc đoán thời 
cộng sản đông đức trước kia? Sự 
tàn bạo của nhà cầm quyền đông 
đức quý vị cứ nhân lên nhiều lần, 
thì sẽ hình dung ra được chế độ 
độc đoán hiện nay ở Việt Nam”.

Điều đặc biệt là ông Nguyễn Văn 
Đài từng làm việc tại Cộng hòa 
Dân chủ Đức trong một thời gian. 
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, 
ông trở về Việt Nam vào năm 1990. 
Bà Dött cho biết: “Năm 1989 ông 
đài chính là người lao động hợp 
đồng ở đông đức trước kia. đối 
với người lao động hợp đồng thì 
hiển nhiên họ trở về nước. Khi đi 
về nước thì Nguyễn Văn đài đã 
mang theo một điều rất quí giá: sự 
nhận thức rằng tự do là có thể thực 
hiện được. Trải nghiệm của cuộc 
cách mạng ôn hòa và dân chủ hóa 
một nhà nước độc tài đã khiến ông 
đài đi đến quyết định, đi học luật 
ở đại học sau khi về nước. Hồi 
tưởng lại quá khứ ông nói rằng, 
bức tường Berlin sụp đổ và nước 
đức thống nhất không đổ máu đã 
hằn sâu đậm nét vào bước ngoặt 
của cuộc đời ông.”

Bà Marie-Luise Dött chính là 
người đã nhận làm dân biểu đỡ đầu 
cho ông Nguyễn Văn Đài từ cuối 
tháng 2/2016 theo một chương 
trình của Quốc hội Liên bang Đức. 
Bà nói: “Nguyễn Văn đài bị giam 
giữ từ tháng 12 năm 2015 với cáo 
buộc “tuyên truyền chống lại nhà 

ghế trống biểu tượng sự có mặt của Ls. Nguyễn Văn đài



86 website: DienDanGiaoDan.com

nước”. Cùng với tổ chức 
nhân quyền “Veto! Mạng 
lưới các nhà bảo vệ nhân 
quyền” tôi đấu tranh từ 
16 tháng nay để cải thiện 
điều kiện giam giữ, để thủ 
tục tố tụng đúng chuẩn 
mực nhà nước pháp 
quyền và nhất là để ông 
đại được trả tự do, tại vì 
theo những thước đo tự 
do dân chủ của chúng tôi 
thì cáo buộc chống ông 
là vô căn cứ”.

Trong phần cuối bài 
diễn văn bà Dött nhấn 
mạnh: “Nguyên cớ mà đã 
và đang thúc đẩy Ls. đài 
là làm “cách mạng” bất 
bạo động, đầy tự tin và 
nhẫn nhục cho một nước 
Việt Nam trong tương lai 
có được dân chủ, tự do 
và nhà nước pháp quyền. 
Tiểu sử của Ls.đài cho 
thấy rằng, làm điều đó 
ở Việt Nam không phải 
là đơn giản, thậm chí 
ông đã bị bắt giam một 
lần nữa. Con đường Việt 
Nam đi tới dân chủ vẫn 
còn dài và cần có những 
người như ông Nguyễn 
Văn đài.”

Cuối cùng là giờ phút cao 
điểm của buổi lễ, khoảng 
1.000 khách trong hội 
trường đã đứng dậy vỗ 
tay ca ngợi, khi ông Jens 
Gnisa, Chủ tịch Liên 
đoàn Thẩm phán CHLB 
Đức trao giải thưởng cho 
đại diện luật sư Nguyễn 
Văn Đài, đó là ông Vũ 
Quốc Dụng, Giám đốc 
điều hành tổ chức Veto! 

Mạng lưới các nhà bảo vệ 
nhân quyền, tại Đức (*).

Sau đó ông Vũ Quốc 
Dụng đã thay mặt Ls. 
Nguyễn Văn Đài đọc 
bài phát biểu cảm tạ. Mở 
đầu bài phát biểu ông 
Dụng nói rằng đáng lẽ 
người đứng ra nhận Giải 
thưởng phải là luật sư 
Nguyễn Văn Đài, nhưng 
Luật sư Đài không đến 
được vì hiện đang bị cầm 
tù ở Việt Nam. Người đại 
diện cho luật sư Đài để 
nhận giải đáng lẽ là vợ 
ông, bà Vũ Minh Khánh. 
Nhưng bà Khánh không 
sang Đức được vì bị công 
an ở phi trường Nội Bài 
cấm xuất cảnh vào ngày 
2/4/2017. Ông Dụng phát 
biểu: “đáng lẽ chúng ta 
phải dành 2 ghế trống 
cho vợ chồng luật sư đài 
vì họ không thể đến tham 
dự buổi lễ phát giải ngày 
hôm nay.”

Ông Dụng nói rằng 
người ta có thể câu thúc 
thân thể nhưng không thể 
giam hãm tư tưởng của 
vợ chồng luật sư Đài và 
ông xin chuyển lời cám 
ơn mà bà Khánh dự định 
đọc nếu bà được đến nước 
Đức để nhận giải thưởng 
cho chồng: “Tôi vô cùng 
lo lắng cho tính mạng 
và sức khoẻ của chồng 
tôi. Hiện nay đài đang 
không được ai bảo vệ, bị 
cô lập hoàn toàn, và phải 
đối diện với khung hình 
phạt của điều 88 Bộ Luật 
Hình Sự thuộc chương 

“Các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia” từ 3 đến 
20 năm tù ở.

Chỉ là vợ, dĩ nhiên tôi 
không thể thổ lộ hết 
những gì trong tâm khảm 
của chồng tôi như anh 
chắc chắn sẽ nói lên, nếu 
không đang bị tù cách ly 
tại Việt Nam, về những 

"Con đường Việt Nam đi tới dân chủ vẫn còn dài
và cần có những người như ông Nguyễn Văn đài."

(Trích diễn văn của bà Dân biểu
Quốc hội CHLB đức Marie-Luise Dött)

Ảnh trao giải Nhân Quyền 2017  
cho luật sư Nguyễn Văn đài

Bà dân biểu Marie-Luise Dött, ông Jens gnisa,  
Chủ tịch Liên đoàn Thẩm phán đức 

và ông Vũ Quốc Dụng đại diện Ls. đài

điều anh đã làm, làm với 
tất cả lý tưởng và nghị 
lực một người trẻ yêu 
con người và yêu công lý, 
những điều mà tại đức 
được vinh danh, nhưng 
ở quê hương Việt Nam 
của chúng tôi trong chế 
độ Cộng Sản lại là những 
tội cần phải trừng phạt. 
Tôi không thể diễn tả 
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được hết ngọn lửa hừng 
hực trong tim đài, nhưng 
có một điều tôi biết chắc 
chắn là chồng tôi, nếu 
đang đứng tại nơi đây, 
anh sẽ nghĩ và nhắc đến 
những người bạn can 
đảm và tuyệt vời đang 
bị đàn áp tù tội vì đã và 
đang tranh đấu cho nhân 
quyền tại Việt Nam, thí 
dụ người cộng tác viên 
của anh là bà Lê Thu Hà, 
và chắc chắn, chắc chắn 
lắm, là đài, vì biết những 
người đó đều rất xứng 
đáng được vinh danh, 
nên anh sẽ xin nhận giải 
thưởng này với tất cả sự 
khiêm tốn của mình”. (cử 
tọa vỗ tay)

Ông Dụng nhận xét rằng 
luật sư Đài đã có những 
đóng góp đáng kể trong 
việc thúc đẩy cải thiện 
từng bước tình hình nhân 
quyền tại Việt Nam. Thí 
dụ hiện nay các luật sư 
ở Việt Nam đã liên kết 
thành một nhóm để bảo 
vệ cho công lý là một dự 
án mà luật sư Đài tham 

gia vào năm 2004. 

Luật sư cũng là một 
trong số người mở đầu 
con đường giáo dục nhân 
quyền và viết báo cáo 
nhân quyền để rồi vấn 
đề nhân quyền hiện nay 
tuy còn nhạy cảm nhưng 
không còn là đề tài cấm 
và việc viết báo cáo vi 
phạm hiện không còn bị 
kết tội gián điệp. 

Ông Dụng nhận xét rằng 
luật sư Đài đã gây cảm 
hứng cho nhiều người và 
tác động cho nhiều người 
làm nhiều việc có ích. 
Ông đang phải trả giá cho 
việc làm này. Ông đã có 
thể chọn một cuộc sống 
yên lành cho mình và gia 
đình mình. Nhưng ông 
đã có quyết định khác và 
đang mất cả sản nghiệp. 
Đó là cái giá phải trả cho 
một quyết định tự do mà 
chúng ta tôn trọng và 
ngưỡng mộ. Có một điều 
mà không ai có thể cướp 
được của ông, đó là Nhân 
phẩm. Sau cơn hoạn nạn 

này ông Dụng tin chắc rằng luật sư Đài sẽ đứng thẳng 
lên trở lại vì luật sư Đài muốn được sống làm NGƯỜI 
với tất cả trách nhiệm và bổn phận của nó.

Ông Dụng kết thúc bài nói chuyện với một trích đoạn 
trong bài phát biểu mà bà Vũ Minh Khánh dự định 
đọc nếu bà được đến nước Đức để nhận giải thưởng 
cho chồng:

“Nếu biết sẽ được nhận giải thưởng cao quý này thì 
ở trong tù chồng tôi, LS Nguyễn Văn đài, sẽ rất vui 
mừng, vì nó là sự công nhận quốc tế đối với những 
việc làm của anh. Tôi đại diện anh và cũng đại diện 
cho những người Việt Nam khác, đặc biệt là các luật 
sư độc lập, đã tranh đấu âm thầm bao nhiêu năm 
nay cho nhân quyền và nhà nước pháp quyền tại Việt 
Nam. Ngày hôm nay tôi tôi nghĩ đến tất cả những 
người đã hy sinh những lợi ích bản thân cho lý tưởng 
của mình. Chồng tôi chỉ là một trong số những người 
ấy và được quý vị lưu tâm đến.”(cử tọa đứng lên vỗ 
tay trong 3 phút)

Đặc biệt, sau khi buổi lễ trao Giải Nhân Quyền ở 
Weimar kết thúc, cùng ngày thứ tư 05.04.2017 vào 
lúc 17 giờ Tổng thống Đức Steimeier đã tiếp đón và 
nói chuyện với ông Vũ Quốc Dụng, người đại diện 
Ls. Nguyễn Văn Đài, tại Dinh Tổng thống ở thủ đô 
Berlin. 

Trong cuộc nói chuyện Tổng thống Đức Steinmeier 
đã tỏ ý vô cùng rất tiếc rằng, vợ của Ls. Đài bị ngăn 
cấm không được sang Đức nhận giải thưởng cho 
chồng. Ông nói, 
tôi tưởng rằng 
Việt Nam có tiến 
bộ.

Trong dịp này 
Tổng thống Đức 
Steinmeier cũng 
lên tiếng yêu cầu 
phải có nhiều 
nhân quyền hơn 
và nhiều nhà 
nước pháp quyền 
hơn ở Việt Nam. 

Bà Vũ Minh Khánh vợ Ls. Nguyễn Văn đài

6.7.2017
Đặng Hà

(Dân Làm Báo)

 Tổng thống đức Steimeier và 
ông Vũ Quốc Dụng, người  

đại diện Ls. Nguyễn Văn đài
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Blogger Mẹ Nấm
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được  

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao Giải thưởng 
Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm

Theo thông tin 
chính thức 
của Bộ Ngoại 
Giao Hoa 

Kỳ, Đệ nhất phu nhân 
Hoa Kỳ Melania 
Trump và Thứ trưởng 
Ngoại Giao Thomas 
A. Shannon đã vinh 
danh blogger Mẹ 
Nấm cùng 12 phụ nữ 
khác trên khắp thế 
giới đã được Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ chọn là 
những người được Giải 
thưởng Những Người 
Phụ Nữ Quốc Tế Dũng 
Cảm (1)

Đại sứ Hoa Kỳ tại 
Việt Nam - ông Ted 
Osius viết:

“Vào ngày 29/3, Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ đã 

tôn vinh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với giải thưởng 
dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa 
ra các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng cho 
sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong 
chính phủ và việc tiếp cận các quyền cơ bản của con 
người, đồng thời là tiếng nói đại diện cho quyền tự 
do ngôn luận.

Kể từ khi giải thưởng International #Women of 

Courage Award (giải 
thưởng dành cho Phụ 
nữ Quốc tế Dũng cảm) 
được thành lập vào năm 
2007, Ngoại trưởng Hoa 
Kỳ đã tôn vinh phụ nữ 
trên toàn cầu, những 
người đã thể hiện lòng 
dũng cảm phi thường và 
khả năng lãnh đạo trong 
việc vận động cho nhân 
quyền, bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ. 
giải thưởng này thường 
tôn vinh những phụ nữ đã 
bị giam giữ, tra tấn, bị đe 
dọa tới tính mạng hoặc 
chịu tổn thương nghiêm 
trọng vì đã đứng lên cho 
công lý, nhân quyền và 
pháp quyền.” (2)

Blogger Mẹ Nấm - 
Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh sinh năm 1979, 
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là một trong những sáng lập viên 
của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. 
Cô bị khởi tố và bắt giam vào ngày 
10/10/2016 với cáo buộc “tuyên 
truyền chống nhà nước” theo 
khoản 1, điều 88 bộ luật hình sự 
cộng sản. Đây là tội danh có thể bị 
kết án lên đến 12 năm tù giam.

Mẹ Nấm tham gia viết blog từ năm 
2006. Nữ blogger này từng bị bắt 
giam 10 ngày vào ngày 2 tháng 9 
năm 2009 vì các hoạt động phản 
đối dự án Bauxite Tây Nguyên 
gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, 
Mẹ Nấm tiếp tục hoạt động trong 
nhiều lãnh vực như bảo vệ chủ 
quyền biển đảo, tranh đấu cho 
nhân quyền, dân sinh, tự do ngôn 
luận, tham gia khởi xướng nhiều 
chiến dịch như Lời Kêu gọi Công 
Dân Tự Do, Chúng Tôi Muốn Biết, 
We Are One, và đặc biệt là tranh 
đấu bảo vệ môi trường sau thảm 
họa cá chết do Formosa gây ra.

Năm 2010, Mẹ Nấm được tổ chức 
Human Rights Watch trao giải 
thưởng Hellman/Hammett nhằm 
tôn vinh lòng can đảm trong các 
nỗ lực bảo vệ nhân quyền.

2015, cô là người Châu Á đầu tiên 
được trao tặng giải thưởng cao 
quý mang tên “Người Bảo vệ Dân 
Quyền” của tổ chức Civil Rights 
Defenders. (3)

2016, Mạng Lưới Blogger Việt 
Nam do Mẹ Nấm là người điều 
hợp và thành viên chủ chốt đã được 
vinh dự nhận giải thưởng Nhân 
quyền Việt Nam do Mạng lưới 
Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại 
Hoa Kỳ trao tặng vì các thành tích 
tranh đấu cho nhân quyền. (4)

Cùng với blogger Mẹ Nấm, 12 phụ 
nữ khác được vinh danh gồm có:

- Sharmin Akter, Bangladesh 
- Malebogo Molefhe, Botswana 
- Natalia Ponce de Leon, Colombia 
- Rebecca Kabugho, Congo 
- Jannat Al Ghezi, Iraq 
- Major Aichatou Ousmane Issaka, 
Niger 
- Veronica Simogun, Papua New 
Guinea 
- Cindy Arlette Contreras Bautista, 
Peru 
- Sandya Eknelygoda, Sri Lanka 
- Sister Carolin Tahhan Fachakh, 
Syria 
- Saadet Ozkan, Turkey 
- Fadia Najib Thabet, Yemen 

(Danlambao)

Cười Tí Cho Vui
TÌNH ĐỒNG NGHIÊP
Khách than phiền
• Những 300 Đô cho một bữa ăn đạm bac như thế 

này. Vì tình đồng ngiêp, anh giảm bớt cho tôi chứ?
• Thế ông cũng làm nghề nhà hàng?
• Không, tôi làm nghề ăn cướp
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Gia ChánhCách đo lường:
1C = 8 oz = 1 bát (chén cơm) = 1 tách trà
1 tsp = 1 muỗng càfe
1 Tsp = 3 tsp = 3 muỗng càfe

Bánh Cóng
NGUYÊN LIỆU:

500grs tôm loại 31/40 có đầu hoặc 
không , rửa sạch cắt râu tôm, rút chỉ 
đen ở sống lưng con tôm bỏ đi. Chân 
và đuôi tôm bỏ hay không cũng 
được, tùy ý mỗi người. Ướp tôm với 
một chút muối, tiêu ,bôt tỏi để riêng. 
Nếu muốn cho nhiều tôm vào bánh, 
ta mua gấp 2 số lượng.

½ cup đậu xanh nguyên hột, ngâm 
qua đêm hay vài tiếng, sau đó đem 
hấp chín để riêng.

200grs thịt nạc xay xào với 1 củ 
hành ta cắt nhỏ, thêm chút tiêu, 
muối khi chín để riêng.

Trộn chung các thứ sau đây trong 
một tô lớn:
1cup bột gạo
1 cup bột mì
1tsp bột nổi ( baking powder)
1/2tsp baking soda
4/5 tsp muối
3 tsp đường, 1/3 tsp bột tỏi, 1/3 tsp 
tiêu xay
2 củ hành ta bào mỏng
1 ½ cup nước hơi ấm.
Quậy nhẹ tay cho đều, sau đó để bột 
nghỉ 15 phút.

CÁCH LÀM:

Dùng nồi xâu,cho 3 cup dầu ăn vào 
đun độ nóng hơn trung bình.

Dùng 3 khuôn bánh cóng hay muỗng 
múc canh hơi xâu, nhúng vào nồi 
dầu nóng để cỡ 1 phút, lấy khuôn ra 
cho bột đã trộn, ít đậu xanh, ít thịt 
vào khuôn,cho thêm chút bột nữa 
sau cùng để tôm lên trên.

 Để khuôn bánh vào nồi dầu. Tiếp 
tục làm 2 khuôn còn lại. Dùng đầu 
muỗng canh khẽ đẩy bánh thứ nhất 
ra khỏi khuôn, bánh sẽ long ra và ta 
cứ làm tiếp như vậy.

Cỡ sau 2 phút bánh đầu tiên sẽ chín 
nếu dùng khuôn nhỏ, bánh chín có 
mầu vàng hơi đậm, còn dùng khuôn 
bánh cóng mua ngoài chợ bánh sẽ 
phải chiên lâu hơn. Khi vớt bánh ra 
để bánh trên giấy cho thấm dầu.

Bánh này dùng với nhiều loại rau 
thơm, salad, nước mắm pha, hay ăn 
kèm với bánh ướt, giò chả đều ngon.

Nếu bánh dư còn lại mà lạnh, nên 
làm nóng giòn lại bằng lò nướng, để 
375 F hay 185C khoảng 15 phút.

Xin chúc qúy vị dùng  
thật ngon miệng!

Khuôn bánh khi cho vào chảo dầu

Mùa Xuân đã chuyển sang, kỳ này giang Anh xin chia sẻ món “ Bánh Cóng” với qúy chị em. Món 
này hầu như phái nữ và trẻ em đều ưa thích. Riêng gia đình giang Anh vì đông con, nhiều cháu nên 

làm món này phải nhân lên gấp mấy lần mới đủ chỉ để ăn chơi cho món đầu….vì các con, cháu thích lắm.
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TRaNG Y HọC

Thủ thuật Heimlich

Thủ thuật Heimlich là một phương pháp cấp 
cứu nghẹt đường thở khẩn cấp. Phương pháp 
này đã được Bác sĩ Heimlich đưa ra áp dụng 

cho quần chúng sau khi ông và các cộng sự đã nghiên 
cứu và thực nghiệm với chó. Chúng ta sẽ cùng nhau 
tìm hiểu bệnh chết nghẹn khi đang ăn và làm sao để 
có thể cứu người bệnh với phương pháp dùng thủ 
thuật Heimlich.

Người bị chết nghẹn thường không thể nói hay phát 
âm bất cứ một tiếng nhỏ nào. Hai tay họ thường đưa 
lên cổ đễ cố ra hiệu cho người bên cạnh biết mình 
kgông thể thở được. Nếu ta là người ở gần và đã biết 
sử dụng thủ thuật Heimlich, ta phải lập tức cấp cứu 
ngay. 

Phương pháp thực hiện thủ thuật Heimlich:

Người cấp cứu đứng  sau lưng nạn nhân. Hai tay đưa 
ra trước và nắm chặt với nhau, đặt nắm tay ngay dưới 
hoành cách mô (phía dưới mỏ ác, dưới cạnh sườn) 
Sau đó ép nhanh và mạnh vào bụng nạn nhân. Động 
tác ép nhanh và mạnh này sẽ tạo ra một sức ép lên 
phổi và sẽ giúp phổi thổi  văng đồ ăn hay vật lạ đang 
nằm chặn trong thực quản. Thông thường sau khi đồ 
ăn hay vật lạ đã được tống ra ngoài, người bệnh sẽ ho 
một tràng dai ngay sau đó. Nếu sau khi thực hiện thủ 
thuật Heimlich  lần đầu không đem lại kết quả mong 
muốn, chúng ta có thể tiếp tục làm lại một vài lần nữa. 
Phương pháp này không đươc dùng cho trẻ em và các 
em nhỏ dưới một tuổi.

Nguy hiểm có thể xẩy ra cho nạn nhân như bị gẫy 
xương sườn hay xương ngực hoặc bị chẩy máu dưới 
da bụng mặc dù thủ thuật Heimlich đã được sử dụng 
một cách rất đúng phương pháp. Thiết tưởng những 
biến chứng kể trên có thể xẩy ra nhưng một mạng 
người đã được cứu sống thì coi như không đáng kể.

Tiện đây chúng ta cũng nên biết sơ qua về cha đẻ của 
thủ thuật mang tên Heimlich. Bác sĩ Henry Heimlich 
tốt nghiệp  Bác sĩ Y khoa tại Đại học Cornell. Sau 
đó ông làm nội trú tại Benh viện thành phố Boston.. 
Sau khi tốt nghiệp ông đã gia nhập quân đội trong 
thế chiến thứ hai. Vào năm 1052 ông trở thành bác sĩ 
phẫu thuật tại New York.. Sau cùng ông về hành nghề 
tai bệnh viện Do Thai và bệnh viên Deaconess tại 
Cincinati. Ở đây ông là cựu khoa trưởng phẫu thuật 
bệnh viện Do Thái. Ông và các cộng sự viên đã phát 
minh khá nhiều kỹ thuật y khoa giúp ích rất nhiều cho 
ngành  giải phẫu. 

Bác sĩ  Vũ Thế Truyền
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Chúng tôi nhận được tin

Cha Giuse NGUYỄN NGỌC PHI, OP

Nguyên Chánh Xứ Vancouver và Calgary, Canada
Đã được Chúa gọi về ngày 27 tháng 3 năm 2017 tại Seattle, USA

Hưởng thọ 67 tuổi
Chúng tôi xin thành kính phân ưu với Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh 

Việt Nam hải ngoại và tang quyến

Cầu xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Linh Mục Giuse về hưởng bình an 
và hạnh phúc bên Chúa, sau một đời phục vụ Chúa và con cái Chúa.

PHâN ƯU

MộT SỐ BổN ĐạO Và THâN HỮU CALGARY
 
Gđ Ninh Văn Tú Gđ Lê Tuấn
Gđ Mặc Giao Phạm Hữu Giáo Gđ Nguyễn Xuân Thạch
Gđ Dương Văn Hà Gđ Mai Hoài Anh
Gđ Nguyễn Ngọc Bích Gđ Nguyễn Duy
Gđ Phan Khánh Phương
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Tôi Đi Nhà Thờ  
Xưa Và Nay

Sau lớp mẫu giáo ở trường 
Tiểu Học Đồng Khánh, 
Măng tôi quyết định cho 
tôi vào học lớp Năm tại 

trường Thánh Terexa của các Sơ 
Dòng Mến Thánh Giá ở ngay bên 
cạnh nhà thờ chính tòa Phủ Cam, 
Huế, chỉ vì người muốn tôi học 
thêm giáo lý Công Giáo và phép 
Rước Lể Vỡ Lòng.

Tôi vẫn nhớ tập viết, học đánh vần, 
học đếm số không mấy khó. Nhưng 
học giáo lý thì rất khó, như các bài 
về Đức Chúa Trời có 3 Ngôi, Đức 
Chúa Gê Su chịu chết như thế nào, 
ông Thánh Phê Rô chối Chúa 3 
lần, ông Ju Đa bán Thầy của mình 
cho quân dữ, 10 Điều Răn, 7 Phép 
Bí Tích, và cả học cách làm dấu, 
cách lần Hạt Mân Côi, đi 14 Chặng 
Đường Thánh Giá… Ngoài ra 
còn phải học thuộc lòng các kinh 
thường xử dụng  trong nhà thờ hay 
trong nhà mỗi ngày, như kinh Lạy 
Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Tin 
Kính, Ăn Năn Tội... 

Gần giữa năm của lớp Năm, chúng 
tôi bắt đầu được học nghi thức về 
Rước Lễ Vở Lòng. Tôi thích nhất 
mục thực tập về cung cách Rước 
Lễ, coi đó như một trò chơi - nào 
là sắp hàng đi lên cung, đáp Amen, 
rồi le lưởi ra để nhận mình thánh, 
ngậm miệng lại, rồi làm dấu thánh 
giá trước khi trở về chổ mình, vừa 
đi vừa cong đầu lưởi để nuốt mình 
thánh chứ không được nhai – đám 
chúng tôi có dịp chọc ghẹo xô đẩy 

nhau, nhất là khi tranh nhau ăn thử 
những miếng bánh lễ vụn. 

Riêng về mục xưng tội, tôi cảm 
thấy lo, không phải sợ cách xưng 

tội hay sợ nói lên tội lổi của mình, 
mà sợ không tìm ra được tội lổi để 
xưng. Kể ít tội thì sợ thua chúng 
bạn, nhưng nhiều quá đâm ra bị 
cha cho đọc kinh ăn năn sám hối 
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nhiều. Ở lớp, Sơ thường “cò mồi” 
cho biết nhỏ lớn gì cũng có tội cả, 
ở lứa tuổi chúng tôi thiếu gì là tội. 
Nào là tội hư ăn, tội ham chơi, tội 
nói láo, tội nhác không học bài, 
tội không nghe lời cha mẹ, không 
nghe lời Sơ, tội leo cây ăn trộm trái 
cây nhà vườn hàng xóm, tội làm 
biếng đi nhà thờ, tội lo ra trong nhà 
thờ, tội quên đọc kinh trước khi đi 
ngủ, tội sợ ma…và vô số tội lổi 
lỉnh kỉnh khác 

Khi quỳ xưng tội, không biết mấy 
đứa bạn cùng lớp xưng tội gì, 
nhưng tôi cứ mấy cái tội “thưa cha 
con có tội dành ăn với mấy chị, tội 
không chịu ngủ trưa, tội sợ ma, tội 
đi ngủ quên đọc kinh mà “rót” vào 
tai cha bên sau cái rèm che, lần nào 
cũng như vậy mãi trong suốt thời 
gian học tiểu học. Và cứ mỗi lần 
xong xưng tội, Cha đều bắt đọc 1 
kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng 
và 1 kinh Ăn Năn Tội. Chẳng biết 
tội có được tha liền chưa, nhưng 
sau mỗi lần xưng tội ra khỏi nhà 
thờ, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm trong 
người. 

Đến ngày tôi được chính thức 
Rước Lễ Vỡ Lòng với sự hiện diện 
của tất cả anh chị và Măng tôi, tôi 
cảm thấy thật sung sướng, không 
những vì được mặc quần tây dài 
mới màu xanh đậm với áo sơ mi 
trắng và cây nến trên tay, mà vì sau 
lễ, đám con nít chúng tôi được đưa 
vào trong một phòng lớn cho ăn 
sáng với một ổ bánh mì nóng dòn 
từ xưởng làm bánh mì của các Sơ 
và một ly sửa bột.

Từ đó, tôi thường theo gia đình 
đến nhà thờ nhiều buổi sáng trong 
tuần và đôi khi cả những lể buổi 
chiều để chầu Mình Thánh Chúa. 

Viết về nhà thờ xưa mà không 

nhắc nhở đến tiếng chuông nhà 
thờ Phủ Cam là chưa phải…đạo! 
Tiếng chuông nhà thờ vẫn không 
ngừng vang vọng trong tim óc 
bao người con xa xứ tản mát khắp 
bốn phương trời. Từ trường Thánh 
Terexa, tôi và chúng bạn có nhiều 
dịp chứng kiến cảnh một lảo ông 
quắt thước đứng trong tháp chuôn 
bên trái, vừa xữ dụng cả tay lẫn 
chân, có khi đứng thẳng người 
kéo các dây thừng gắn dài nối với 
các chuông lớn nhỏ, có khi đu 
nguyên cả người lên xuống theo 
dây chuông. Tiếng chuông vang 
rền dội rang cả ngực điếc cả tai, 
nghe thật đã! Mà có phải khi nào 
tiếng chuông điều vang lên một 
điệu như nhau đâu! Khi thì dóng 
lên một cách chừng mực theo 
điệu Angelus nhật tụng 3 lần mỗi 
ngày, 5 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 
giờ chiều, năm này qua năm khác; 
khi thì ngân lớn rộn ràng, vui tươi, 
hoan hỷ, vang tận trời xanh của 
Carillon trong các nghi lể đặc biệt 
hay Kiệu lớn; ngược lại có lúc 
tiếng chuông lặng lờ, buồn và trầm 
hẳn xuống, đổ chậm từng 3 hồi một 
“tựng tựng tựng”, lập lại nhiều lần 
rồi bổng nhanh hẳn và ngưng, của 
điệu chuông báo tử; hoặc mạnh 
bạo, dồn dập và hổn độn với đồng 
loạt tất cả chuông lớn nhỏ dóng lên 
cùng lúc kiểu tocsin báo hiệu một 
biến cố quan trọng, như khi hỏa 
hoạn xẩy ra vào một đêm ở xóm 
nhà tôn chuyên chằm nón lá bài 
thơ… Sau này có dịp xem phim 
Người Gù Nhà Thờ Notre Dame 
de Paris, tôi vẫn thầm phục ông từ 
giật chuông nhà thờ Phủ Cam có 
cung cách, mạnh bạo và điệu nghệ 
hơn chàng Quasimodo dù không 
nhanh nhẹn bằng. 

Khi gia đình tôi dời ra ở trong 
trường Đồng Khánh, là thời gian 

chúng tôi chuyễn qua đi nhà thờ 
PhanXiCô vì gần nhà, còn gọi là 
nhà thờ Nhà Nước, tiếng chuông 
“gọi hồn” của nhà thờ Phủ Cam 
vẫn đeo đuổi theo những cơn gió 
núi vọng về, nhất là vào sáng sớm 
tĩnh lặng hay giữa đêm khuya 
thanh vắng. Khoảng đầu thập niên 
60, tiếng chuông mất hẳn, chắc vì 
nhà thờ được sửa sang xây mới 
dưới thời của TGM Ngô Đình 
Thục. Thay vào đó tiếng chuông 
thánh thót ngân cao hơn bằng điện, 
“tưng từng tưng tựng, tựng tưng 
tưng từng” của nhà thờ Dòng Chúa 
Cứu Thế nhẹ nhàng theo cơn gió 
lãnh lót hướng nhà tôi khi chiều về 
hay trong đêm, để tôi phải thẩn thờ 
vương vấn, chỉ vì nhà Nàng nằm 
sát bên cạnh nhà thờ mà tôi định vị 
được qua các ngọn đèn màu chớp 
chớp đỏ trên đỉnh tháp chuông. 
Rồi tiếng chuông đó cũng tắt lịm 
sau Tết Mậu Thân 1968, trước khi 
gia đình Nàng rời hẳn Huế vào 
năm sau. Và cũng từ khi ở Mỹ, tôi 
chưa được nghe lại tiếng chuông 
nhà thờ.

Càng lớn, tôi càng thích những lời 
xướng kinh và ca bằng tiếng Latin 
mặc dù không hiểu bao nhiêu. Mới 
vào lể Cha xướng lên ‘In Nomine 
Patria, et Filìi, et Spiritus Sancti” 
và ca đoàn hát lên “Ominus vobis 
cum et cum spiritu tuo…” Hoặc 
đến đoạn sám hối Mea Culpa, 
không hiểu tại sao tôi thích nghe 
chử Maxima Culpa nhiều nhất. 
Càng về sau, nhất là khi bắt đầu 
bước vào học chương trình Pháp, 
tôi thích thú được đạp xe đạp theo 
Măng tôi đến dự lể sáng Chủ Nhật 
bằng tiếng Latin tại nhà thờ đan 
viện Thiên An. Xuyên qua tiếng 
thông reo bên ngoài của núi rừng, 
giọng hát trầm trầm ấm cúng của 
các cha và các thầy ngân vang lên 
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trong nhà thờ đá gây cho thằng bé 
tôi một ấn tượng sâu đậm không 
hề phai. Nhất là với kinh Lạy 
Cha Pater Noste, qui es in Caelis, 
sanctificeturn nomem tuum. 
Advenniat regnum tuum… 

Có lẻ sau Cộng Đồng Vatican II, 
các linh mục chuyển qua làm lễ 
bằng tiếng Việt. Tuy nhiên,Trường 
Providence với các linh mục người 
Pháp và với học trò nội trú, vẫn duy 
trì lể bằng tiếng Latin ngay trong 
nhà nguyện của trường cho đến 
tận ngày mất nước. Khoảng thời 
gian tôi ở lớp Quatrième, tôi được 
thầy Nguyễn Thế Minh nhận làm 
Bõ đỡ đầu Thêm Sức. Về sau tôi 
tự hào có được diễm phúc người 
Bõ của mình trở thành một linh 
mục Dòng Tên. Trong những lần 
đến Hoa Kỳ rao giảng Linh Thao, 
Cha Minh thường xuyên ghé thăm, 
cầu nguyện và ban ơn lành cho gia 
đình chúng tôi.  

Trong vài năm trước khi mất nước, 
có mấy nhà thờ tân tiến như nhà 
thờ ở Trung Tâm Đắc Lộ tại Sài 
Gòn. Người đi lễ có thể đứng ngồi 
ở bất cứ chỗ nào trống chứ không 
nhất thiết phải ở dãy thuộc về nữ 
hay nam. Điều này khiến tôi thầm 
tiếc đã không xẩy ra khi còn ở Huế, 
tôi đã không có cơ hội được quỳ 
gần Nàng trong nhà thờ, cùng cầu 
nguyện đọc kinh bên cạnh nhau, 
nghe Nàng hát thánh ca, và…để 
được nắm tay Nàng khi chúc nhau 
bình an.  

Đức tin Công Giáo đã giúp tôi sức 
mạnh tinh thần để sống vững qua 
thời chinh chiến, qua thời tù cải tạo 
cũng như qua những trần ai trong 
vượt biên và những năm tháng làm 
lại cuộc đời tại nước người, đến 
tận bây giờ và hy vọng mãi về sau.

“Ngài đã giúp tôi bước tiếp dù 
từng vấp ngã 

 Ngài cho tôi hy vọng dù đã từng 
thất vọng

 Ngài cho tôi ánh sáng khi tôi đang 
bước trong bóng tối

 Ngài giúp tôi sống lạc quan dù 
trong mọi hoàn cảnh bi quan” 

Ngay trong nhiều tháng tại nhà tù 
Chí Hòa, tôi cũng được ân sủng 
nhận Mình Thánh Chúa hằng ngày 
dưới hình thức khi thì hột cơm khi 
thì mẫu vụn bánh ngọt một cách 
kín đáo từ tay cha Vàng, một linh 
mục dòng Chúa Cứu Thế bị giam 
cùng phòng cho đến khi Cha bị 
chuyển qua phòng khác. 

Do cuộc sống đưa đẩy, gia đình bé 
nhỏ của tôi lưu lạc đến một thị xả 
xa xôi của tiểu bang Louisiana. Dù 
bận rộn với công việc mới, nhưng 
vợ chồng chúng tôi cùng con cái 
luôn cố gắng giữ tinh thần và nề 
nếp của một gia đình công giáo 

Những ngày mới nhập cư ở Mỹ, 
tôi không có cơ hội xưng tội với 
linh mục, khi mà tiếng Mỹ của tôi 
chưa mấy thuần thục để xưng tội 
một cách lưu loát và dễ dàng. Mãi 
cho đến cuối thập niên 80 trở về 
sau này, bõ đở đầu Thêm Sức của 
tôi, đã là một linh mục Dòng Tên, 
rời VN khoảng năm 1970 để sang 
Roma học rồi được ở lại đó làm 
việc cho Radio Vatican sau 1975, 
đã tìm đến thăm tôi trong những 
chuyến giảng Linh Thao tại Mỹ. 
Từ đó hầu như mỗi năm một lần, 
tôi có dịp cầu nguyện và xưng tội 
với ngài, ở ngay trong nhà mình. 
Ngài cũng từng lên tiếng “nhìn 
cách vợ chồng cậu săn sóc đứa 
con tàn tật thì dù có bao nhiêu tội 
Chúa cũng sẽ tha thứ…” Thật vậy, 
tôi nghĩ Chúa lòng lành quyền uy, 
Chúa nghe được lời ăn năn hối lỗi 

thành thật của tôi vì những lầm lổi 
đã phạm thì hiển nhiên là tôi sẽ 
được Chúa nhận lời tha tội. 

Khi trở lại Cali, chúng tôi gia nhập 
họ đạo Mỹ và đi nhà thờ Mỹ gần 
nhà, thường xuyên xem lể Chủ 
Nhật và vài buổi sáng trong tuần 
nếu có thể. Dần dần rồi cũng quen 
với kinh tiếng Mỹ. Đọc riết những 
lời kinh rồi cũng phải suy gẫm, từ 
từ thấm nhuần ý nghĩa của từng 
câu mà trước đây vẫn đọc một 
cách hời hợt, để mỗi ngày càng 
ngộ được sự tuyệt đẹp của những ý 
nghĩa rao giảng trong kinh thánh. 
Kinh Lạy Cha, rất căn bản, xem ra 
dễ hiểu dễ nhớ nhưng lại rất khó 
thực hiện. “và tha nợ chúng con 
như chúng con cũng tha kẻ có nợ 
chúng con…” Đối với chúng tôi, 
tuổi đã vào thu, đây là giai đoạn 
nên biết trông cậy và phó thác vào 
Đấng Tối Cao để cho lòng được 
thư thản, cho hành trang nhẹ dần, 
chuẩn bị cho linh hồn luôn trong tư 
thế sẳn sàng để được cứu rỗi.

            Tôi hằng ước mong, dù chỉ 
một lần thôi, được dự thánh lể bằng 
tiếng Latin trên quê hương thứ hai 
này. Để hạnh phúc nhớ đến quá 
khứ êm đẹp của những sáng Chủ 
Nhật trong nhà thờ Thiên An bên 
cạnh Măng tôi, và cảm nhận tình 
láng giềng thân thiết của bao người 
quen qua bao thế hệ, từ các xóm 
Đường Đá, xóm Ngã Ba Thánh 
Giá, xóm Cồn Mồ, xóm Nhà Thờ, 
xóm Xe Lửa, xóm Thánh Giá… 
trong xứ đạo Phủ Cam. 

Đời là bể khổ, ông Nhạc tôi vẫn 
nhắc rằng mỗi người ai cũng có 
một cây thánh giá để vác, không 
cây nào nặng hơn cây nào. Thôi thì 
hãy cứ vui vẻ mà vác cây thánh giá 
của mình nếu chúng ta vững lòng 
tin cậy. Mọi sự diễn ra trong đời 
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• Nguyễn Văn Oai, 1981, ra tù ngày 2/8/ 2015.
• Hồ Văn Oanh, 1985, ra tù ngày 16/ 2/ 2014.
• Lê Quốc Quân, 1971, ra tù ngày 27/6/ 2015.
• Ngô Quỳnh, 1984, ra tù ngày 01/ 07/ 2011.
• Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 1979, bi bắt ngày 

10/10/ 2016, đang bị giam giữ.
• Lê Văn Sơn, 1985, ra tù ngày 3/ 8/2015.
• Phạm Hồng Sơn, 1968, ra tù ngày 30/8/ 2006.
• Tạ Phong Tần, 1968, ra tù ngày 19/09/2015.
• Vũ Quang Thuận, 1966, bị bắt ngày 3/3/ 2017, 

đang bị giam giữ.
• Nguyễn Thị Minh Thúy, 1980, bị bắt tháng 5 năm 

2014, đang bị giam giữ.  
• Trần Thị Thúy, 1971, bị bắt tháng 8 năm 2010, 

đang bị giam giữ.
• Trần Huỳnh Duy Thức, 1966, bị bắt ngày 24/5/ 

2009, đang bị giam giữ.
• Nguyễn Trung Tôn, 1972, ra khỏi tù ngày 

15/01/2013.
• Lê Thanh Tùng, 1968, bị bắt lần thứ hai ngày 

24/12/2015, đang bị giam giữ.

• Phạm Văn Trội, 1972, ra tù ngày 1/9/2012.
• Nguyễn Bắc Truyển 1968 ra tù ngày 17/5/2010.
• Nguyễn Tiến Trung, 1983, ra tù ngày 12/4/2014.
• Lê Trí Tuệ, 1978, biệt tích từ ngày 17/05/2007.
• Huỳnh Anh Trí,1971, ra tù ngày 29/12/2013, từ 

trần ngày 5/0/2014.
• Huỳnh Anh Tú, 1968, ra tù ngày 29/12/2013.
...
Tôi vô cùng tiếc vì trí nhớ đã bạc nhược nên đã không 
ghi chép được tuổi của tất cả các bạn đã (và đang) 
phải chịu cảnh giam cầm, ở khắp mọi nơi. Đó là chưa 
kể đến vô số những nhân vật khác, những công dân 
Việt Nam đang bị bạo quyền quấy nhiễu hay đe doạ 
đến mạng sống (hàng ngày) chỉ vì bầy tỏ nỗi bận tâm 
đến sự an nguy của tổ quốc. 
Vì sự giới hạn của một bài báo ngắn chúng tôi không 
thể (và có lẽ cũng không cần thiết) nêu danh của hết 
thẩy mọi người trong những trang sổ tay bé bỏng này. 
Chỉ xin được ngỏ lời chân thành cảm ơn các bạn  đã 
giúp chúng tôi, những công dân lão hạng, cảm thấy 
được an tâm (hơn) khi nghĩ đến tương lai đất nước. 

Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh

sống đều có sự an bài của Đấng 
Tối Cao “who hold us in the palm 
of his hand”. Chỉ có chúng ta mới 
chưa hiểu được vì sao, nhưng 
Thiên Chúa biết! 

Cách cầu nguyện cũng thay đổi 
theo thời gian. Càng về sau, tôi 
chú trọng đến cảm tạ ơn Chúa 
nhiều hơn là cầu xin. Cám ơn Chúa 
đã cho tôi có được bửa cơm hằng 
ngày trong gia đình, cám ơn Chúa 
đã cho tôi có được giường êm nệm 
ấm mỗi đêm khi ngoài trời mưa 
gió. Cám ơn Chúa cho tôi sức 
mạnh thể xác và tinh thần. Cám ơn 
Chúa gìn giữ gia đình bằng an. Xin 
Chúa tiếp tục hướng dẫn cho tôi 
sống đẹp lòng Chúa. Biết thương 

yêu và chia xẻ. Về phần cầu xin, 
tôi không còn chú trọng đến mưu 
cầu riêng tư mà hướng về phục 
vụ tha nhân. Tôi thường xin Chúa 
ban ơn chửa bệnh cho các bạn hay 
người thân quen qua khỏi cơn bệnh 
hiểm nghèo, cầu xin cho hoà bình 
thế giới, cho thế giới bớt hận thù, 
bớt đói khổ, bớt thiên tai…

 Cầu nguyện với Chúa bao nhiêu 
đi nữa. Xưng tội với Chúa bao lần 
đi nữa, tôi vẫn còn mắc phải một 
cái tội mà không khi nào tôi có thể 
làm lành với chính mình. Người ta 
thường nói “mắt đổi mắt”, “răng 
đổi răng”. Phần riêng tôi, đối với 
bọn CS thì tôi xin bẻ cho được 
cái “răng cấm”. Vì tôi không thể 

là cha Don Camillo và nhất là bọn 
CS VN ác độc kia không thể như 
ông xả trưởng Peppone được (1). 
Bởi vậy, Chúa ơi, con chưa được là 
con người hoàn thiện như ý Chúa 
muốn: “Phải thương yêu kẻ thù”. 

Tháng 4, 2017. 
Vĩnh Chánh

(1) Truyện Don Camillo et Pep-
pone của nhà báo Ý giovannino 
guareschi 

(tiếp theo trang 79)

Thỏ Miền Nam...
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Hà Tĩnh: Biểu Tình  
Công Khai Cầm Cờ Vàng 

VNCH!
Không còn sợ hãi: Cờ VNCH công khai, phất phới trên tay người dân biểu tình chống Formosa!
Đây là một hiện thực hết sức bất ngờ và gây ra một sự ngạc nhiên, phấn khởi vô cùng lớn đối 
với dư luận người Việt trong nước và hải ngoại.
Đây cũng là một hành động được cho là hết sức can đảm của người dân khi dám thể hiện chính 
kiến của mình, trước sự đối nghịch của cộng sản Hà Nội với VNCH.

Trên Facebokk Tin 
Mừng Cho Người 
Nghèo viết như sau: 
 “Người dân xã Kỳ 

Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh tiếp 
tục biểu tình đòi quyền lợi 
# GNsP - Sáng Chúa Nhật 
09.4.2017 khoảng 300 người dân 
thuộc xã Kỳ Hà, Kỳ Anh đã tuần 
hành đòi nhà cầm quyền phải 
bồi thường thỏa đáng sau thảm 
họa Formosa cách đây một năm. 
Đoàn biểu tình đã đi ra biển, ra 
đồng muối để cho mọi người 
thấy thảm cảnh vẫn đang diễn 
ra: Ngư dân vẫn chưa thể sống 
bằng nghề biển, những người 

làm muối vẫn chưa thể sản xuất... 
Sau khi ra biển và qua đồng 
muối, và bà con đã kéo về trước 
nhà ông chủ tịch xã Kỳ Hà để 
yêu cầu nhà cầm quyền bồi 
thường thoat đáng cho dân. 
PvGNsP”
Bản tin trên không nói gì về 
cờ vàng VNCH, nhưng các 
băng hình video kèm theo cho 
thấy có nhiều cờ vàng VNCH. 
 Trên mạng YouTube cũng có 
một số băng hình cho thấy đồng 
bào biểu tình có mang theo cờ 
vàng VNCH.Điều để suy nghĩ: 
ngoài lá cờ vàng VNCH trong 

cuộc biểu tình ghi trong các băng 
hình video, người ta không thấy 
lá cờ nào khác, dù là cờ tôn giáo 
hay lá cờ Ngũ Sắc Linh Kỳ như 
một số cuộc biểu tình trước đó. 
 Một số hình chụp lại từ băng hình 
biểu tình như sau. Dây là một tin 
rất phấn khởi, giờ thì người dân đã 
nhận ra, ai là người giữ nước, ai là 
kẻ bàn nước cầu vinh!
Đây là một hiện thực hết sức bất 
ngờ và gây ra một sự ngạc nhiên 
tâm lý vô cùng to lớn đối với dư 
luận trong nước và hải ngoại.
Đây cũng là một hành động được 
cho là hết sức can đảm của người 

 Sơn Văn Lê (facebook) Hôm nay 09.04.2017, tại giáo xứ Quý 
Hòa, Hà Tĩnh xuống đường biểu tình chống Formosa.
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dân khi dám thể hiện chính kiến 
của mình trước sự đối nghịch của 
cộng sản Hà Nội với VNCH.
Nhận thức chung một cách khách 
quan về VNCH và cờ vàng 3 sọc 
vẫn còn bị hạn chế bởi sự tuyên 
truyền không trung thực của cộng 
sản Hà Nội. Vì thế, nhiều người 
dân vẫn còn có sự phân biệt và kỳ 
thị với cờ VNCH.
Lịch sử được chép lại cho thấy 
lá cờ có nền vàng và các họa tiết 
3 sọc được họa lại theo từng giai 
đoạn lịch sử là lá cờ truyền thống 
của dân tộc Việt Nam từ thời xa 
xưa.
Tháng 4 được VNCH gọi là Tháng 
Tư Đen,  nhưng với cộng sản lại 
cho là chiến thắng! Giờ thì người 
dân đã nhận ra “Ai giải phóng ai?”
Sau 42 năm từ biến cố 1975, Lá cờ 
VNCH lại xuất hiện công khai tại 
phần đất của Bắc Cộng, cho thấy  
chính nghĩa đã đầu thắng gian tà! 
UBND huyện Lộc Hà Hà Tĩnh 
đã THẤT THỦ.
Tiếng Nước Tôi 2017-04-03 
Ngày 3.04.2017: Nhân dân Lộc Hà 
quật khởi, chiếm trụ sở UBND
Khoảng 7 nghìn người dân đã kéo 
đến và chiếm trụ sở UBND huyện 
Lộc Hà phản đối công an đánh dân 
trọng thương. Phản đối công an nổ 
súng đàn áp dân. Phản đối cán bộ 
lãnh đạo nhà nước lừa dân.
Bài hát “trả lại cho dân” và “anh 
là ai” vang lên mạnh mẽ. Tiếng 
chuông đã đến hồi ngân vang vội, 
vùng lên thôi.
Các giáo xứ và giáo họ gần Thạch 
Bằng Lộc Hà - Hà Tĩnh vừa rung 
chuông.
Một khi các Cha đã cho nhà thờ 
rung chuông là một sống , hai chết. 

Tức là tình hình đã căng thẳng lắm 
rồi. Là đã nguy hại tới nhà thờ và 
giáo dân.
Ngư dân Kỳ Anh mang chài lưới 
ra đường biểu tình
Từ tầm 10:30 sáng tới khoảng 5 
giờ chiều ngày 02/04/2017, trên 
quốc lộ 1A đoạn qua Giáo xứ Đông 

Yên, tỉnh Hà Tĩnh đã nổ ra cuộc 
biểu tình của gần 500 ngư dân để 
đòi Formosa đền tội Khẩu hiệu và 
những câu biểu ngữ đã diễn tả 

mong ước của dân là “Formosa cút 
khỏi Việt Nam”, “yêu cầu chính 
phủ bồi thường cho chúng tôi”.

Người dân đã tràn vào UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. 
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Bà con đã mang ngư cụ và những 
tấm lưới không được sử dụng để 
đánh bắt cá cả năm nay giăng 
ngang đường quốc lộ nhằm nói 
lên đời sống cơ cực của mình sau 
một năm gánh chịu thảm họa.
Trong cảnh trời mưa gió nhưng 
người dân vẫn kiên trì bám trụ và 
hát các cả khúc đấu tranh với bao 
chất chứa ưu tư của kiếp nghèo.
Được biết, đã gần một năm sau 
thảm hoạ môi trường Formosa 
xảy ra, Formosa vẫn tiếp tục xã 
thải trong khi đời sống của người 
dân ngày càng bấp bênh và thêm 
cơ cực. Bà con vẫn chưa được đền 
bù thoả đáng theo như lời của các 
quan chức cầm quyền đã nói.
Trong thời gian qua, báo đài nhà 
nước đã ra rả rằng biển đã sạch 
và có thể an tâm ăn và tiêu thụ 
hải sản. Bên cạnh đó các cơ quan 
truyền thông lại còn lên đồng bôi 
nhọ và vu khống các linh mục và 
những nhà hoạt động tranh đấu vì 
dân quyền. Tệ hơn nhiều phóng 
viên và người đấu tranh đã bị 
đánh đập và thậm chí là cầm tù 
do ủng hộ nỗ lực đòi quyền sống 
còn cho nạn nhân các tỉnh Miền 
Trung.
Một người dân trong đoàn chia 
sẻ:” Đã gần một năm sau thảm 
hoạ này xảy ra, chúng tôi là những 
nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp 
đã không được đền bù thoả đáng. 
Biết bao lần chính quyền đã hứa 
với chúng tôi rằng sẽ giải quyết 
sớm việc đền bù cho chúng tôi. 
Nhưng đã gần một năm mà việc 
đền bù vẫn chưa được giải quyết. 
Đã thế họ còn đưa các đài truyền 
hình về để quay phim, chụp ảnh 
nhằm nói dối là biển đã sạch”.
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Trần Vàng Sao: “tau chưởi”
Một Bài Thơ Kinh Dị Và Khốc Liệt

Theo tiểu sử tôi tìm được trên 
mạng, nhà thơ Trần Vàng Sao 
tên thật là Nguyễn Đính, sinh 
năm Tân Tỵ 1941, quê quán 
làng Đông Xuyên, huyện Quảng 
Điền, Thừa Thiên – Huế, sinh 
sống từ thuở ấu thời đến nay tại 
phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. 
Năm 1962, ông đậu tú tài ở Huế và 
dạy học ở Truồi. Thời gian này ông 
bắt đầu tham gia phong trào chống 
Mỹ ở Huế. Năm 1965 ông thoát ly 
lên rừng theo VC. Năm 1970 ông 
bị thương, được đưa ra miền Bắc 
chữa bệnh an dưỡng.

Tháng 5 năm 1975, ông trở về Huế 
được phân công làm liên lạc (đưa 
thư) rồi công tác ở ban Văn Hóa 
Thông Tin xã và nghỉ hưu năm 
1984. Vào thời điểm này, bài thơ 
“Người đàn ông bốn mươi ba tuổi 
nói về mình” của ông được đăng 
trên Sông Hương, số kỷ niệm 5 
năm ngày tạp chí ra đời. Bài thơ 
lập tức gặp phản ứng dữ dội của 
một số chức sắc địa phương.

Ở hải ngoại, nhà xuất bản Tân Thư 
(California, Hoa Kỳ) cũng cho in 
tập “Bài thơ của một người yêu 
nước mình” của ông.

Sáng nay tình cờ tôi đọc bài thơ 
“Tau chưởi” dưới đây, và nghĩ 
rằng có lẽ trong văn học VN (và 
thế giới?!) khó tìm ra một bài thơ 

nào kinh dị, khốc liệt như bài thơ 
này. Điều gì làm cho tâm hồn con 
người – thi sĩ – phải đau đớn, quằn 
quại, căm hận, phẫn nộ đến vậy?

Tôi rất thú vị với lời bình của nhà 
báo Mặc Lâm (RFA) về bài thơ 
này:

“Trong văn học dân gian, không 
hiếm những bài vè, lục bát dùng để 
chửi bới người mình ghét. Nhưng 
đối với các nhà thơ vốn quen thuộc 
và trân trọng những con chữ thì 
việc chửi bới là một điều phạm 
húy. Trần Vàng Sao chẳng những 
không sợ chữ nghĩa đau đớn mà 
ông còn bóc trần, nạo hết nét vàng 
óng bên ngoài của chúng để phục 
vụ cho một bài thơ mà ông cảm 
thấy hả hê. Ông dùng thơ để chửi 
cả một chế độ. Chửi từng sự việc, 
từng con người. Cách chửi của bà 
nhà quê mất gà được ông “biên 
đạo” lại thành của riêng, gây sốc 
lẫn gây cười cho người đọc bài 
thơ.

Có điều là cười xong thì người ta 
lại chảy nước mắt…”

Tôi chỉ xin góp thêm vài ý.

Bài thơ “Người đàn ông bốn mươi 
ba tuổi nói về mình” làm cho Trần 
Vàng Sao nổi tiếng, nhưng theo 
tôi, bài “Tau chưởi” mới là bài 
đáng kể nhất trong thơ của ông.

Về ngôn từ, ông lật đổ quan niệm 
“duy mỹ trong ngôn ngữ” lâu nay 
trong thơ Việt, nhưng điều khác 
biệt là ông không sử dụng đến 
những từ tục tỉu như nhiều nhà 
thơ đương thời đang dùng. Ông 
ác miệng, cực kỳ ác miệng, nhưng 
không tục tĩu.

Chửi là 1 trong 2 hành vi của kẻ 
yếu, của người thấp cổ bé miệng 
mà có chữ (nhà văn, nhà thơ chẳng 
hạn), nhưng không có cách gì để 
tự vệ, để phản ứng trước kẻ mạnh. 
Họ không thể phản ứng bằng hành 
động, bằng bạo lực, nên họ chọn 
cách phát ngôn bằng lời nói hay 
chữ viết. Hành vi còn lại sau chửi 
là đặt, viết những chuyện tiếu lâm 
đen mà chúng ta thường đọc, hay 
nghe kể. Tôi chưa từng gặp Trần 
Vàng Sao, nhưng tôi mơ hồ nghĩ 
rằng với cái tâm tính bộc trực và 
tâm hồn mẫn cảm của mình, ông 
chỉ có thể bày tỏ cảm xúc bằng 
cách chửi thẳng chứ không thể 
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dùng ẩn dụ né tránh, nói kiểu móc họng, 
sâu xa, thâm thúy như nhiều người khác.

Điển hình là bài thơ “Tau chưởi” này. Bài 
thơ nói thẳng, nói thật cảm xúc và suy 
nghĩ của một con người bị vùi dập, bị thể 
chế CS đàn áp thô bạo đến chỗ tàn tệ nhất.

Ban đầu, tôi suýt hiểu nhầm rằng bài thơ 
như phát ngôn của một con người vì quá 
đau đớn, quá phẫn nộ mà đứng ở chỗ mấp 
mé sự điên loạn, nhưng khi tôi đọc kỹ lại 
thì thấy không phải vậy. Bài thơ có một 
cấu trúc chặt chẽ, diễn đạt một tiến trình 
tâm lý rất lớp lang.

Từ dòng đầu của bài thơ, ông chưa chửi, 
mà ông nói. Ông bình tĩnh nói thiệt hơn 
về nỗi ấm ức vì phải câm nín trước sự tàn 
độc, bất công và dối trá cho tới khi chịu 
không nổi nữa:

“tau phải câm miệng hến 
không được nói 
không được la hét 
nghĩ có tức không” 

Từ đó, sự phẫn nộ kết tụ rồi bùng vỡ dữ 
dội thành tiếng gào thét. Ông quyết định 
phải chửi, nhưng không chửi vòng vo, 
vông khống, ông chửi thẳng, không chỉ 
chửi thẳng, ông còn kêu đối tượng, thậm 
chí cả dòng họ thân tộc của chúng ra để 
nghe ông chửi. Ông không chỉ chửi, ông 
vừa chửi vừa kể tội chúng, và sau cùng, 
ông nguyền rủa, những lời nguyền rủa vô 
cùng độc địa.

Tôi tự hỏi, với một cảm xúc khốc liệt như 
thế, trong thơ, thì cái thiện ở đâu, cái đẹp 
ở đâu? Tính nhân văn ở đâu? Lương tri 
con người ở đâu?

Hay, khi đặt những tiêu chí có vẻ cao đẹp 
đó ra cho thơ – cho thi ca – của một tâm 
hồn bị tổn thương đến tận cùng như Trần 
Vàng Sao thì chúng ta đang bắt đầu cho 
một sự dối trá khác?

Nam Đan

 
tau tức quá rồi 
tau chịu không nổi 
tau nghẹn cuống họng 
tau lộn ruột lộn gan 
… 
tau đầu tắt mặt tối 
đổ mồ hôi sôi nước mắt 
vẫn đồng không trự nõ có 
suốt cả đời ăn tro mò trú 
suốt cả đời khố chuối Trần Minh 
kêu trời không thấu 
tau phải câm miệng hến 
không được nói 
không được la hét 
nghĩ có tức không 
tau chưởi 
tau phải chưởi 
tau chưởi bây 
tau chưởi thẳng vào mặt bây 
không bóng không gió 
không chó không mèo 
…. 
tau chưởi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất giống 
hết nối dõi tông đường 
tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp 
tau chưởi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến đậu 
tam giáo đạo sư bây 
cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng cho 
bây 
hà hơi trún nước miếng cho bây 
… 
bây là rắn 
rắn 
toàn là rắn 
như cú dòm nhà bệnh 
đêm bây mò 
ngày bây rình 

tau chưởi



104 website: DienDanGiaoDan.com

dưới giường 
trên bàn thờ 
trong xó bếp 
bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra 
bây mang bí danh 
anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường 
lúc bây thật lúc bây giả 
khi bây ẩn khi bây hiện 
lúc người lúc ma 
…… 
hỡi cô hồn các đảng 
hỡi âm binh bộ hạ 
hỡi những kẻ khuất mặt đi mây về gió 
trong am trong miếu giữa chợ giữa đường 
đầu sông cuối bãi 
móc họng bóp cổ móc mắt bọn chúng nó 
cho bọn chúng nó chết tiệt hết cho rồi 
bây giết người như thế 
bây phải chết như thế 
ác lai thì ác báo 
tau chưởi ngày chưởi đêm 
mới bét con mắt ra tau chưởi 
chập choạng chạng vạng tau chưởi 
nửa đêm gà gáy tau chưởi 
giữa trưa đứng bóng tau chưởi 
bây có là thiền thừ mười tám con mắt tau cũng 
chưởi 
mười hai nhánh họ bây 
cao tằng cố tổ bây 
tiên sư cha bây 
tau chưởi cho bây ăn nửa chừng mẻ chai mẻ chén 
xương cá xương thịt mắc ngang cuống họng 
tau chửi cho nửa đêm oan hồn yêu tinh ma quỷ 
mình mẩy đầy máu hiện hình vây quanh bây đòi 
trả đầu trả chân trả tay trả hòm trả vải liệm 
tau chưởi  cho cha mẹ bây có chết cũng mồ xiêu 
mả lạc 
đoạ xuống ba tầng địa ngục bị bỏ vào vạc dầu 
tau chưởi cho cha mẹ bây có còn sống cũng điên 
tàn 
đui què câm điếc làm cô hồn sống lang thang đầu 
đường xó chợ 
bốc đất mà ăn xé áo quần mà nhai cho bây có 

nhìn ra 
cũng phải tránh xa 
tau chưởi cho con cái bây đứa mới đi đứa 
đã lớn 
sa chân sẩy tay đui què sứt mẻ nửa đòi nửa 
đoạn 
chết không được mà sống cũng không được 
tau chưởi cho dứt nọc dòng  giống của bây 
cho bây chết sạch hết 
không bà không con 
không phúng không điếu 
không tưởng không niệm 
không mồ không mả 
tuyệt tự vô dư 
tau chưởi cho bây chết hết 
chết sạch hết 
không còn một con 
không còn một thằng 
không còn một mống 
chết tiệt hết 
hết đời bây

Trần Vàng Sao
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Đan viện Thiên An:
42 năm dài bị cướp và đàn áp

Suốt tuần qua, hằng ngày 
đều có khoảng hàng chục 
thanh niên lạ mặt xông 
vào khu vực Đan Viện 

Thiên An để quấy rối. Họ la lối và 
lăng mạ các Đan sĩ, thậm chí còn 
đe dọa đến tính mạng đến những ai 
dám phản kháng.

Đan viện Thiên An đã hiện hữu tại 
Huế từ năm 1935 và hồ sơ quản lý 
và sở hữu toàn bộ 107 ha đất đai, 
thuộc thôn Cư Chánh, xã Thủy 
Bằng, Thị xã Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên Huế của Dòng Thánh 
Tâm được cấp vào 1940.

Sau 1975, nhà cầm quyền cộng sản 
đã dùng nhiều thủ đoạn để cưỡng 
chiếm đất đai, rừng thông và cơ sở 
vật chất của Đan Viện Thiên An.

Một năm sau khi “giải phóng miền 
Nam”, vào tháng 2 năm 1976, 
Trường Thánh Mẫu của Đan Viện 
Thiên An cũng bị “giải phóng”. 
Nhà cầm quyền CS đã xông vào 
“mượn” trường và mượn luôn cho 
đến nay. Hiện nó là công ty Lâm 
trường Tiền Phong. Mặc dù các 
Đan sĩ đã nhiều lần gửi đơn khiếu 
nại, yêu cầu nhà cầm quyền trả lại 
ngôi trường cho Đan viện, nhưng 
đến nay vẫn không có câu trả lời 

chính đáng nào từ phía “con nợ” 
đang cầm quyền.

Bên cạnh trường Thánh Mẫu, hơn 
63 ha đất của Đan viện Thiên An 
cũng bị nhà cầm quyền cướp trắng 
với lý do “trưng thu” để phục vụ 
công ích, xây dựng khu du lịch Hồ 
Thủy Tiên. Đây là một di sản lịch 
sử, một danh lam thắng cảnh với 
140 ngọn đồi gối đầu lên nhau do 
các đan sĩ thuộc dòng tu khổ hạnh 
Bénedictine khai phá vào tập niên 
30.

Tuy nhiên “trưng thu” xong, tốn 
kém nhiều tiền thuế của dân để xây 
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(xem tiếp trang 111)

dựng khu vui chơi giải trí Hồ Thủy 
Tiên được ít lâu thì khu vực này 
đã bị bỏ hoang. Sau đó nhà cầm 
quyền không hoàn trả lại cho Đan 
viện mà tự quyền quyết định giao 
đất cho các tư nhân để kinh doanh 
nhà hàng, quán ăn. Rõ ràng “trưng 
thu” để phục vụ công ích chỉ là 
một cái cớ. 63 ha đất của Đan viện 
Thiên An đã bị cướp để khai thác 
lợi nhuận.

Vào cuối năm 2015, lực lượng 
công an, an ninh, côn đồ và có cả 
phụ nữ ngang nhiên xông vào bên 
trong khu vực Đan viện Thiên An 
quấy nhiễu và đánh đập các Đan 
sĩ. Thậm chí bọn họ còn tháo dỡ 
Thánh Giá và đập phá tượng Chúa 
Giêsu Chịu Nạn rồi mang vứt bỏ 
vào tận rừng sâu.

Thời gian sau, các Đan sĩ mới tìm 
được Thánh Giá và tượng Chúa 
Giêsu Chịu Nạn, trong tình trạng 

tượng Chúa Giêsu bị gãy làm ba 
khúc, hai bàn tay của Ngài đã bị 
nát vụn. Các Đan sĩ đã mang về và 
đặt lại chỗ cũ.

Từ biến cố tượng Chúa Giêsu Chịu 
Nạn bị xâm hại đến nay, Đan viện 
Thiên An đã trở thành nơi được 
nhiều khách hành hương từ khắp 
nơi thường xuyên đến thăm viếng 
và cầu nguyện.

Trong khuôn viên Đan viện có căn 
nhà nhỏ đơn sơ được lợp mái tôn, 
là nơi dành cho khách hành hương 
nghỉ chân, thường bị ngập úng mỗi 
khi trời mưa lớn.

Đan viện Thiên An đã quyết định 
tu sửa lại, họ cho máy xúc, máy 
cào đất san phẳng khu vực này và 
tạo thành một không gian khoáng 
đãng nhằm phục vụ khách hành 
hương được chu đáo hơn.

Thời gian gần đây, một lần nữa nhà 

cầm quyền CS lại dùng trò bẩn đối 
với Đan Viện Thiên An. Một lực 
lượng công an kết hợp với những 
tên côn đồ lưu manh xông thẳng 
vào Đan Viện. Bọn họ dùng lời lẽ 
thô tục, phỉ báng tôn giáo và lăng 
mạ các Đan sĩ, đồng thời ngăn cản 
việc thi công nơi đây. Nhà cầm 
quyền còn ra “chỉ thị” rằng, bất cứ 
Đan sĩ nào muốn làm bất cứ việc 
gì trong khu vực Đan viện đều phải 
“xin phép” họ.

Linh mục Anton Nguyễn Văn 
Đức, Bề trên Đan viện Thiên An 
chia sẻ: “Vào đêm 3/3/2017, một 
số người “lạ” mặt ngang nhiên 
xông vào vườn cam của đan viện 
và quấy nhiễu sự yên tịnh nơi đây. 
Một số người cho xe gắn máy nổ 
gầm rú inh ỏi, và một số người 
khác hằn học gây hấn, đưa ra 
những lời thô tục, xúc phạm đến 
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Những tên Giu Đa 
thời điểm 30-4-1975

Bước sang năm 1975, chiến sự ở 
Miền Nam đột nhiên chuyển biến 
mau chóng, Quân lực VNCH bắt 
đầu triệt thoái dần về phía Nam. 
Sang Tháng 4 thì chiến thắng 
của Cộng Sản đã cận kề. Nương 
theo đà thắng lợi của Cộng quân, 
“Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” 
ở Sài Gòn bắt đầu hành động.  
 
Thành phần của “Nhóm Công 
Giáo Tiến Bộ” đã kí tên vào bức 
tâm thư “Gởi Anh Chị Em Công 
Giáo Miền Nam Việt nam” (nội 
dung cáo buộc Đức Khâm Sứ 
Henri Lemaitre một số tội và đòi 
Ngài phải ra đi) gồm có 8 tổ chức:

• Phong Trào Thanh Lao Công 
Phong Trào Công Giáo và Dân 
Tộc

• Đoàn Sinh Viên Dự Tập Dòng 
Chúa Cứu Thế (rất ít)

• Nhóm Liên Tu Sĩ Trẻ (rất ít) 
Phong Trào Công Giáo Xây 
Dựng Hoà Bình (ma)

• Phong Trào Thanh Niên Công 
Giáo Đại Học (rất ít)

• Tổng  Đoàn  Thanh  Niên  Công  
Giáo  (ma)

• Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo 
(rất ít)

 
Thực sự thì hầu hết các tổ chức 
kể trên chỉ có dăm ba thành 
viên, thậm chí chỉ là tổ chức ma 
mới “thành lập” hoặc là một 
người mà tham gia mấy tổ chức, 

nhưng đã được những kẻ giật 
dây nặn ra, cốt để gây thanh thế. 
Hai thành phần chính yếu trong 
“Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” là các 
linh mục và các sinh viên Công 
Giáo “tiến bộ”. Các linh mục “tiến 
bộ” gồm có: 
• Trương Bá Cần, 
• Huỳnh Công Minh, 
• Phan Khắc Từ, 
• Vương Đình Bích, 
• Thanh Lãng, 
• Chân Tín, 
• Nguyễn Ngọc Lan, 
• Nguyễn Nghị, 
• Nguyễn Thiện Toàn, 
• Trần Viết Thọ, 

• Nguyễn Quang Lãm, 
• Nguyễn Văn Hoà, 
• Hoàng Kim, 
• Nguyễn Văn Trinh, 
• Nguyễn Văn Huệ, 
• Đinh Bình Định... 
Đông hơn cả là nhóm sinh viên 
Công Giáo “tiến bộ”. Những tay 
tranh đấu hung hăng nhất trong 
nhóm này là:
• Nguyễn Văn Ngọc, 
• Đoàn Khắc Xuyên, 
• Nguyễn Xuân Hàm, 
• Vũ Sĩ Hùng, 
• Nguyễn Chí Thành,
• Nguyễn Ziên Hồng, 
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• Phạm Văn Phổ, 
• Nguyễn Văn Hồng, 
• Trịnh Viết Trung, 
• Dương Thị Hoè, 
• Phi Nga… 
(Xem Công giáo Miền Nam Việt 
Nam sau 30-4-1975 của Nguyễn 
Antôn. Dân Chúa xuất bản 
1988. Trang 225).  

Theo một số tác giả từng là chứng 
nhân tình hình sau 30-4-1975 thì 
Cộng Sản đã dùng chiến thuật 
dùng chính người Công Giáo để 
đánh phá Giáo Hội Công Giáo 
Miền Nam, mà tên giáo gian đầu 
sỏ chính là Nguyễn Đình Đầu. 

Một trong số các tác giả ấy là Lữ 
Giang, tức thẩm phán Nguyễn Cần 
(VNCH), đã viết: “Nguyễn đình 
đầu, một cán bộ Việt Cộng nội 
tuyến trong hàng ngũ Công giáo, 
ở trong nhóm Sống đạo, đã đứng 
đàng sau sắp xếp và tổ chức các 
trận đánh phá này” (Lữ Giang. 
Những Bí Ẩn Đàng Sau Các Cuộc 
Thánh Chiến Tại Việt Nam. 1994. 
Trang 200)… 

Ông viết tiếp: “Trong cuốn ‘30 
tháng 4’ do nhà xuất bản thành 
phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 
1985, ký giả Võ Trần Nhã của Việt 
Cộng cho biết Nguyễn đình đầu 
là người yểm trợ đắc lực cho việc 
đưa miền Nam vào tay Cộng Sản” 
và “… Sau khi Việt Cộng chiếm 
miền Nam, bên ngoài Nguyễn đình 
đầu không giữ chức vụ gì quan 
trọng, nhưng bên trong Nguyễn 
đình đầu đã đứng ra tổ chức và 
giật giây các chiến dịch chống phá 
giáo Hội Công giáo. Từ vụ hô 
hào trục xuất đức Khâm Sứ Henri 
Lemaitre, đòi bãi chức đức Tổng 

giám Mục Nguyễn Văn Thuận, 
đến việc lên án các vụ Vinh Sơn, 
đắc Lộ, Dòng đồng Công… đều 
có bàn tay thúc đẩy của Nguyễn 
đình đầu” ( Lữ Giang. Sđd. Trang 
220, 221).

Chúng tôi chưa biết Nguyễn Đình 
Đầu có phải là đảng viên Cộng Sản 
hay không, nhưng chắc chắn ông 
ta là kẻ theo Cộng Sản. Loại người 
này sống ở miền Nam, nhưng 
dùng các quyền tự do được hưởng 
để chống phá miền Nam và tiếp 
tay cho Cộng Sản Bắc Việt cưỡng 
chiếm miền Nam. Thực sự, họ còn 
nguy hiểm hơn là chính những cán 
bộ Cộng Sản, bởi vì kẻ nội thù đâm 
sau lưng thì khó đỡ hơn kẻ ngoại 
thù chém chúng ta ngay trước mặt.

Mục tiêu đấu tranh đầu tiên của 
“Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” nhắm 
vào Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre. 
Họ đòi trục xuất Ngài ra khỏi Việt 
Nam. Trục xuất Đức Khâm Sứ 
là đại diện của quốc gia Vatican, 
của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ 
tức là muốn cắt đứt liên hệ giữa 
Vatican với nước Việt Nam Cộng 
Sản, cắt đứt ảnh hưởng của Giáo 
Hội Mẹ với Giáo Hội Công Giáo 
Việt Nam. Nhóm “Công Giáo Tiến 
Bộ” muốn chứng tỏ lòng thần phục 
đối với chính quyền Cộng Sản sắp 
được thành lập ở Miền Nam và 
muốn dâng công đầu tiên là thiết 
lập một Giáo Hội Công Giáo tự trị 
theo kiểu Giáo Hội Công Giáo tự 
trị bên Tầu Cộng. (1)

Tranh đấu hoặc đánh phá phải có lí 
do. Không có thì phải tạo ra. Nhóm 
“Công Giáo Tiến Bộ” tố cáo Đức 
Khâm Sứ phạm nhiều tội.

Khởi đầu, nhóm này kí tên và phổ 
biến một bức tâm thư, không đề 
ngày tháng, nêu rõ lí do và mục 

tiêu đấu tranh như sau: “Khâm 
Sứ Henri Lemaitre là người trước 
đây đã hỗ trợ mạnh mẽ cho chính 
sách thực dân mới của Hoa Kỳ và 
cho chính quyền tay sai Nguyễn 
Văn Thiệu… Từ trước tới nay, 
các Khâm Sứ đã xen vào nội 
bộ của giáo Hội Việt Nam quá 
nhiều trái với tinh thần Vatican 2. 
giải thoát các giám Mục MNVN 
cho khỏi áp lực và xâm lấn của 
Khâm Sứ Toà Thánh là giúp cho 
giáo Hội Việt Nam được trưởng 
thành.” (Nguyễn AnTôn. Công 
Giáo Miền Nam Việt Nam sau 30-
4-75. Dân Chúa xuất bản, 1988. 
Trang 218).

Trong một bản cáo trạng in roneo, 
LM Thanh Lãng quy kết: “Từ 
trước đến nay, ở Miền Nam có 5 
vị Khâm Sứ Toà Thánh thì đức 
Khâm Sứ Henri Lemaitre có thành 
tích bất hảo nhất vì tính chất thực 
dân, có đường giây điện thoại đỏ 
với Toà đại Sứ Mỹ tại Việt Nam và 
dính líu với chính quyền Nguyễn 
Văn Thiệu” (Nguyễn AnTôn. Sđd. 
Trang 220).

Lúc ấy, trong Toà Khâm Sứ có Đức 
Kâm Sứ Henri Lemaitre, một linh 
mục phụ tá người Ba Lan và linh 
mục bí thư Trần Ngọc Thụ. Đức 
Khâm Sứ là mục tiêu “nhắm bắn” 
chính, còn linh mục phụ tá người 
Ba Lan và linh mục bí thư người 
Việt là mục tiêu phụ, đương nhiên 
2 vị là những chứng nhân từ đầu 
đến cuối.

Để đạt mục tiêu trục xuất Đức 
Khâm Sứ, “Nhóm Công Giáo Tiến 
Bộ” đã tổ chức 3 cuộc biểu tình 
đấu tranh:

Lần thứ nhất: Ngày 02-4-1975, 
họ kéo tới biểu tình trước Toà 
Khâm Sứ đường Hai Bà Trưng. 
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Họ đòi Đức Khâm Sứ phải ra đi. 
Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre vẫn 
bình tĩnh, nhẫn nại và can đảm. 
Ngài từ chối yêu sách của nhóm 
tranh đấu và dứt khoát không rời 
khỏi Việt Nam nếu chưa có lệnh 
của Toà Thánh. Lúc này, Cộng 
Sản chưa chiếm được Sài Gòn, 
cho nên “Nhóm Công Giáo Tiến 
Bộ” chưa có hành động thô bạo. 
 
Lần thứ hai: Ngày 14-5-1975, tức 
là lúc Miền Nam đã lọt vào tay 
Cộng Sản, nhóm đấu tranh tỏ ra hết 
sức hung bạo. Đi đầu là Nguyễn 
Phúc Khánh, bọn họ trèo tường 
đột nhập Toà Khâm Sứ, dùng búa 
đập bể ổ khoá cổng để đám đông 
tràn vào. Mấy tay xông xáo hơn đã 
trèo lên mái nhà căng biểu ngữ và 
hạ cờ Toà Thánh xuống. Bọn họ 
dùng lời lẽ của phường bất hảo để 
thoá mạ, hò hét. Mỗi lần hô “Đả 
đảo! Đả đảo!”, “Henri Lemaitre 
cút đi, cút đi…!” thì cả bọn đồng 
loạt giơ lên cao những nắm đấm, 
y hệt một hoạt cảnh bần cố nông 
đấu tố địa chủ ở Miền Bắc hồi 
1954. Sau đó, họ dùng vũ lực xô 
đẩy Đức Khâm Sứ, linh mục phụ 
tá nguời Ba Lan và linh mục bí 
thư Trần Ngọc Thụ ra khỏi cổng 
Toà Khâm Sứ, rồi đóng cửa lại.  
 
Trong đợt đấu tranh bạo động 
này, người ta nhận diện 3 linh 
mục nổi bật: LM Phan Khắc Từ 
xách động bên trong Toà Khâm 
Sứ, LM Huỳnh Công Minh chụp 
hình liên tục (để báo cáo), còn 
LM Thanh Lãng thì đứng bên 
kia đường để “lược trận”. (2) 
 
Rập theo chủ trương của Cộng Sản 
là dùng bất cứ phương tiện nào 
miễn là đạt mục đích. Trong những 
lần đối thoại giữa đôi bên, những 

tay cầm đầu “Nhóm Công Giáo 
Tiến Bộ” bất chấp tất cả, đã dám 
đe doạ Đức Khâm Sứ: “…nếu Đức 
Khâm Sứ không chịu từ chức và ra 
đi, thì người ta bắt buộc phải dùng 
đến một biện pháp “rất đáng tiếc” 
(Nguyễn Antôn. Sđd. Trang 220). 
 
Lần thứ ba: Tối ngày 03-6-1975, 
“Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” lại tổ 
chức biểu tình tại Toà Khâm Sứ.  
 
Lần này xẩy một sự việc đau lòng. 
Đó là khi nghe tin Toà Khâm Sứ 
lại bị “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” 
quậy phá, hàng ngàn giáo dân trẻ 
thuộc giáo xứ Bùi Phát kéo nhau đi 
giải vây cho Đức Khâm Sứ. Đoàn 
người bị bộ đội Cộng Sản ngăn chặn 
tại cầu Trương Minh Giảng, một 
giáo dân bị bắn chết, LM Vũ Bình 
Định, phó xứ Bùi Phát, bị bắt giữ. 
 
Chiến dịch đánh phá của “Nhóm 
Công Giáo Tiến Bộ” đã lộ nguyên 
hình họ là những tên “Giu Đa bán 
Chúa” bởi vì hành động của họ 
tạo nên cái cớ rất tốt, rất đúng lúc 
để chính quyền Cộng Sản ra tay. 
 
Thật vậy, ngay sáng hôm sau, 
ngày 04-6-1975, Bộ Ngoại Giao 
Chính Phủ Cách Mạng Lâm 
Thời MNVN đã mời Đức Khâm 
Sứ Henri Lemaitre đến để bảo 
cho biết: “Ngài nên lánh khỏi 
Việt Nam trong một thời gian, và 
càng sớm càng tốt, nếu không 
sự hiện diện của Ngài sẽ không 
còn được bảo đảm” (Nguyễn 
Antôn. Sđd. Trang 221). Theo 
ngôn ngữ ngoại giao phải hiểu 
đây là lệnh trục xuất. Đức Khâm 
Sứ phải lấy máy bay để rời khỏi 
Sài Gòn vào hôm sau, 05-6-1976.  
 
Đức Khâm Sứ đi rồi, linh mục 

phụ tá người Ba Lan yêu cầu 
linh mục bí thư Trần Ngọc Thụ 
phải vào ở thường trực trong 
Toà Khâm Sứ để phụ với ông 
đối phó với tình hình mới.  
 
Nghe biết tin này, từ Vatican, 
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh 
Toà Thánh Jean Villot gửi cho Bộ 
Trưởng Ngoại Giao Chính Phủ 
Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà 
MNVN một bức thư nói: “… rất 
đau lòng khi hay tin… và sẵn 
sàng mở những cuộc tiếp xúc cần 
thiết…” (Nguyễn Antôn. Sđd. 
Trang 222).

Sau khi Đức Khâm Sứ Henri 
Lemaitre rời Việt Nam, ngài 
được bổ nhiệm làm khâm sứ Toà 
Thánh ở Uganda, rồi ở nhiều nước 
Bắc Âu. Nhiệm sở cuối cùng của 
Ngài là ở Hoà Lan. Đức Khâm 
Sứ Henri Lemaitre nghỉ hưu 
năm 1997 và qua đời năm 2003.  
 
Đức Khâm Sứ đi rồi thì ít lâu sau 
đến lượt vị linh mục phụ tá người 
Ba Lan. Chúng tôi không ghi nhận 
được thêm tin tức gì về vị linh 
mục phụ tá Đức Khâm Sứ, kể từ 
khi ông bị trục xuất khỏi Sài Gòn. 
 
Người chủ Toà Khâm Sứ bị trục 
xuất. Vị linh mục phụ tá người 
Ba Lan cũng đã phải ra đi. Toà 
Khâm Sứ chỉ còn là cái xác nhà. 
Cha bí thư Trần Ngọc Thụ có 
thể trụ lại được không? Ra khỏi 
Toà Khâm Sứ, Cha Thụ có thể đi 
đâu? Dù ở đâu, Cha có được yên 
thân không để làm việc mục vụ? 
 
Một sự thật sau này mới biết là 
Đức Khâm Sứ đã tiên liệu xin 
quốc tịch Vatican cho Cha Thụ từ 
trước, để hòng khi hữu sự. Quả 
đúng như vậy. Cha Thụ có quốc 
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tịch Vatican nhưng Cha giấu mọi 
người. Cha vốn nổi tiếng kín 
đáo, không bao giờ tiết lộ những 
chuyện không cần tiết lộ. Nhưng 
mà giờ đây, việc phải đến đã đến. 
Đã đến lúc Cha phải quyết định đi 
hay ở. Cha không giấu kín được 
nữa. Dù còn vấn vương, không 
muốn ra đi thoát thân một mình, 
nhưng Cha phải tìm ra đáp số hợp 
tình hợp lí nhất cho việc ở hay đi. 
 
Các đấng các bậc thân quen nói Cha 
nên ra đi. Bà con và tất cả mọi người 
thương ông, muốn ông được an 
toàn cho nên đã giục giã ông nên đi.  
 

Cuối cùng, Cha Thụ quyết định ra 
đi.

Tại phi trường Tân Sơn Nhất, 
trước khi lên máy bay, đột nhiên 
có một viên chức thuộc Bộ Ngoại 
Giao của chính quyền Cộng Sản 
tới nói: “Chúc linh mục thượng lộ 
bình an. Sau này, nếu khi nào linh 
mục muốn trở về thì cứ cho chúng 
tôi biết!”

Đâu ngờ, đây là lần ra đi không 
hẹn ngày về của Cha Thụ. 
 
Đúng là “nói dối như Vẹm!”, sau 
này, ở Roma, nhiều lần Cha Thụ 

ghi chú: 
(1) Trong cùng thời gian này, nhóm “Công 
giáo Tiến Bộ” phát động song hành 2 cuộc 
đấu tranh nhắm vào 2 mục tiêu: một là trục 
xuất đức Khâm Sứ; hai là buộc đức TgM 
Phanxicô Nguyễn Văn Thuận phải từ chức Phó 
Tổng giám Mục Sài gòn (do sắc phong của 
Toà Thánh ngày 25-4-1975). Nhiều sách vở 
đã kể về vụ đức TgM Nguyễn Văn Thuận bởi 
vì Ngài quá nổi tiếng. giáo Hội đang xúc tiến 
việc tuyên thánh cho Ngài. Ở đây, chúng tôi 
chỉ tường thuật vụ đức Khâm Sứ, bởi vì chủ đề 
loạt chuyện của chúng tôi trong sách này là LM 
Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, bí thư Toà Khâm Sứ. 
Cha Thụ cũng là chứng nhân của các vụ việc 
xẩy ra liên quan tới đức Khâm Sứ. 
 
(2) Về cuối đời, LM Thanh Lãng đã viết di 
chúc, khiêm nhường ăn năn sám hối, xin Chúa 
và giáo Hội “tha tội”. LM Thanh Lãng cũng 
“công khai sám hối xin lỗi đức Cha Nguyễn 
Văn Thuận, … anh em linh mục và …toàn thể 
dân Chúa”.
gS. Nguyễn Văn Lục, em ruột gS. Nguyễn 
Văn Trung, trong bài Tổng giám mục Nguyễn 
Văn Thuận Nguyên Nhân 13 Năm Lưu đầy 
Khổ Nhục, đã công bố một phần bản di chúc 

xin visa tại Toà Đại Sứ CSVN 
để trở về thăm Việt Nam, thăm 
cố hương Phát Diệm, thăm mộ 
phần cha mẹ ở họ Đông Hoà, 
xứ Văn Hải, nhưng chưa bao 
giờ CSVN cấp giấy cho Cha. 
 
Bù lại, vì ra đi nên sau này Cha 
Thụ mới có cơ hội làm nhiều 
việc quan trọng hơn cho GHCG 
hoàn vũ và cho GHCGVN.  
 
*Trần Vinh

(Vietcatholic đăng 23-4-2017)

13 trang của LM. Thanh Lãng trao cho gS. 
Nguyễn Văn Trung, nguyên văn như sau: 
“Tôi xin công khai sám hối với Chúa và Hội 
thánh Toàn cầu và Việt Nam. Lạy Chúa xin 
tha thứ cho con mọi lầm lẫn và ban cho con 
lòng tin, lòng trông cậy và ơn tha thứ.
Tôi xin công khai sám hối xin lỗi đức Cha 
Nguyễn Văn Thuận, xin Chúa giữ gìn và trả 
công cho đức Cha.
Tôi xin công khai sám hối xin lỗi tất cả và 
tình anh em linh mục mà tôi vô tình hay cố ý, 
làm mất lòng.
Tôi xin công khai và xin lỗi toàn thể dân Chúa 
mà tôi hối tiếc là chưa được phục vụ trong 
Mục vụ. 
Tôi xin mọi người tha tội cho tôi để Hội 
Thánh và Chúa tha tội cho tôi”.
Ngày 28-11-1988, đinh Xuân Nguyên, Thanh 
Lãng”. (DCVOnline.net)
(Trích trong sách đức Ông Vinh Sơn Trần 
Ngọc Thụ sẽ phát hành cuối năm 2017. Chủ 
biên: đức Ông Phanxicô Phạm Văn Phương. 
Biên tập: Trần Vinh)
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PHÂN ƯU
Chúng tôi nhận được tin

Bà Quả Phụ Lý NHựT HƯớNG
Nhủ Danh NGUYỄN THị HạNH NHơN

Pháp Danh THâN Từ
Nguyên Trung Tá Nữ Quân Nhân Không Quân Quân Lực VNCH

Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh và Bách Hợp Hướng Đạo Việt Nam

Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH 

Từ Trần ngày 18 tháng 4 năm 2017 tại California, Hoa Kỳ
HỬơNG THỌ 91 TUổI

Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến

Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà NGUYễN THị HẠNH NHƠN 
Tiêu Diêu Miền Cực Lạc. 

THàNH KÍNH PHâN ƯU
NS. Diễn Đàn Giáo Dân

niềm tin tôn giáo, la ó ầm ĩ, chửi 
bới và đe dọa đến tính mạng của 
đan sĩ đang trông coi khu vườn 
trái cây.

Tình hình hiện nay nhà cầm quyền 
CS luôn kiểm soát đan viện rất 
chặt chẽ. Việc kiểm soát được chia 
ra ba khu vực: 1/ đồi đức Mẹ; 
2/ đồi Thánh giá; 3/ Sân bóng 
của đan viện. Ngoài việc kiểm 
soát ba khu vực nói trên, nhà cầm 
quyền còn cho người giả dạng làm 
người chăn bò, người kiếm củi 
hoặc khách du lịch... nhằm giám 

sát từng động thái của mọi người 
trong đan viện”.

Linh mục Nguyễn Văn Đức cho 
biết thêm: “Mặc dù bị nhà cầm 
quyền CS uy hiếp hoặc khủng bố 
như thế nào, nhưng tinh thần các 
đan sĩ vẫn luôn sẵn sàng, quyết 
bảo vệ đất đai, tài sản của đan 
viện bằng mọi giá. Vì đây không 
những là tài sản của đan viện 
Thiên An mà còn là tài sản chung 
của cố đô Huế.”

Đảng CS từ bấy lâu nay luôn tuyên 
truyền và rao giảng về quyền “tự 
do tôn giáo” trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên việc hành xử vô pháp 
vô luân của họ tại Đan viện Thiên 
An trong suốt 32 năm qua và còn 
nhiều năm nữa là hoàn toàn trái 
ngược hẳn. Cộng sản vốn là Cộng 
sản chưa bao giờ có lòng tự trọng 
đối với chính bản thân của họ, thì 
sẽ không bao giờ tôn trọng người 
khác.

Dân tộc Việt Nam này sẽ còn gánh 
chịu nhiều nỗi đau và bất hạnh khi 
bị cai trị bởi đảng CS độc tài và vô 
thần.

Huỳnh Anh Tú
(Dân Làm Báo)

(tiếp theo trang 106)
Đan viện Thiên An: 42 năm dài bị cướp và đàn áp
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây
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BS Döông Khoång Töôùc ......................................... 81
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BS Phan Mỹ Dung, Lê Phan Stephanie, Mỹ Châu.......65
Cali Home Finance ............................................... 56
Chuøm Keát..............................................................  72
Chung’s Express Restaurant................................. 48
Chung's Teriyaki.....................................................48
Crystal Vision, phoøng nhaõn khoa ......................... 65
Di's Printing.............................................................64

Golden Heart Medical ....................................Bìa 4
Hành Hương Đức Tin ................................................41
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Luaät Sö Nguyeãn Khieát - Workers' Comp................80
Manna Pharmacy .................................................... 81
Mile Square Dentistry ............................................ 80
Nha Só Kevin Nam Kieàu, Orthodontics..............Bìa 3 
Nha Só Leâ ngoïc Bích ......................................... Bìa 3
Paracel Seafood Restaurant .................................. 57
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Toå Hôïp Luaät Sö Michael Francis Smith ............... 64
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     Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
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• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
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