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La Puente, CA:
Nguyeãn Ñöùc

(626) 917-7487
Los Angeles, CA:

Nguyeãn Ngoïc Chaùnh
(626) 810-6346
Milpitas, CA:

Phaïm Vaên Töôøng
(408) 946-4027
Riverside, CA:

Ñoã Taâm
(909) 272-3446

Traàn Huy Thoáng
(929) 788-4637

San Diego, CA:
Phaïm Vaên Hoäi

(619) 516-3573  (619) 261-1250
San Jose, CA:

Nguyeãn Ñình Sang
(408) 230-6418

San Francisco/ Oaland, CA:
Nguyeãn Vaên Hieäp

(510)363-8964
Stockon, CA:

Nguyeãn Anh Quyù
(209)952-3914

Colorado:
Traàn Coâng Huaán
(719) 574-9818
Denver, CO:
Leâ Vaên Giaùo

(303) 761-0072
Florida:

Leâ Ngoïc Thanh
(561) 249-4201

Georgia:
Buøi Mai Quoác Tuaán

(770) 507-3247
Indiana:

Mt. Nguyeãn Ñình Caän
(260) 755-0774
Chicago, IL:

Nguyeãn Thoï Khaûi
(773) 478-1128
Louisville, KY:

Nguyeãn Vaên Ñang
(502) 375-0284
Wichita, KS:
Leâ Vaên Thaønh
(316) 655-7118

      Cách đây 30 năm, ngày 19-6-1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
Đệ Nhị đã long trọng cử hành lễ phong thánh cho 117 Chân Phước Tử Đạo Việt 
Nam tại quảng trường Thánh Phêrô, La Mã. Như vậy là sau 455 năm kể từ ngày 
Tin Mừng được rao truyền trên quê hương Việt Nam (1533), các vị Tử Đạo Việt 
Nam đã được công nhận hiển thánh. 117 vị chỉ là đại diện. Thực tế phải kể tới 
hàng trăm ngàn con dân Việt Nam, đủ già trẻ trai gái, giáo sĩ và giáo dân, đã hy 
sinh mạng sống vì Đức Tin. Cha ông chúng ta đã biểu dương đức tin sáng ngời, 
không lay chuyển, dù bị vu khống, chia ly, tù đầy, tra tấn và cả cái chết. Khốn 
khổ như thế nhưng trong lòng không thù hận ai, kể cả những người hành hạ và 
giết mình. Đó qủa là những tấm gương thánh đức.

      Vậy mà khi tin phong thánh được phổ biến, một số người Công Giáo Việt 
Nam, có cả giám mục, linh mục, trí thức, đứng đầu là Ủy Ban Đoàn Kết Công 
Giáo, nhận lệnh của nhà cầm quyền cộng sản kịch liệt phản đối vụ phong thánh, 
yêu cầu Vatican ngưng hay tạm hoãn việc này, với lý do không muốn khơi dậy 
vết thương gây chia rẽ dân tộc. Có ai muốn khơi lại vết thương đâu? Những 
người đã chết và hậu duệ của họ không nuôi hận thù, không đòi máu trả máu, 
chỉ muốn được vinh danh những tấm gương đức tin để tự học hỏi và noi theo. 
Trong khi đó, thâm ý của những người cầm quyền cộng sản là không muốn Giáo 
Hội Công Giáo có thêm uy tín, không muốn giáo dân có đức tin mạnh mẽ. Họ 
chủ trương làm Giáo Hội suy yếu, làm giáo dân mất dần đức tin để đảng và nhà 
nước dễ dàng xỏ mũi. Việc phong thánh vẫn xảy ra mặc cho những chống đối. 
Linh Mục Thanh Lãng đã xám hối và xin lỗi công khai, những giáo sĩ và giáo 
dân “a-dua” theo cộng sản đã ngậm tăm, nhà nước cũng không nhắc tới vụ này 
nữa. Đặc biệt năm nay, Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo sẽ có chương trình kỷ niệm 
30 năm phong thánh một cách công khai và linh đình. Đúng là tắc kè đổi mầu. 
Cuối cùng, sự thật và dối trá, mỗi thứ sẽ đều xuất hiện nguyên hình.

      Đến hôm nay, Giáo Hội Việt Nam vẫn còn phải vác Thánh Giá, bị dòm ngó, 
kiểm soát, xin cho, chỉ đạo, cấm đoán, bị chiếm cơ sở và đất đai, không được 
tham gia việc giáo dục kiến thức cho những mầm non của đất nước. Thánh Giá 
thời nay được tàng hình nên ít ai thấy. Vì thế, các chủ chăn vẫn nghênh ngang 
mũ áo, đưa đón trọng vọng, cờ lọng linh đình, không khác gì các quan đại thần 
thời xưa. Giáo dân thì vô tư, nhởn nhơ lo rước xách, múa hát, đình đám, hội 
hè, ăn uống, khoe quần khoe áo. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã trở thành 
một “Giáo Hội Lễ Hội”. Người ta có cảm tưởng người Công Giáo Việt Nam 
chỉ biết “tự sướng” mà không lo việc truyền giáo. Đức Cha Hoàng Đức Oanh, 
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Marrero, LA:
Traàn Vaên Bình
(504) 348-1346

Ngoâ Taùm
(504) 368-0055
Kenneer, LA:

Nguyeãn Ñình Nghieâm
(504) 254-1150
Boston, MA:
Phaïm Duy Lyù

(617) 265-7934
Brooklyn, MN:
Traàn Ngoïc Baùi
(763) 315-3942

Kansas City, MO:
Nguyeãn Löu

(816) 231-2413
Durham, NC:
Nguyeãn Söông
(919) 361-5472
Lincoln, NE:
Traàn Vaên Trò

(402) 438-4415
Las Vegas, NV:

Phan Vaên Syõ
(702) 221-1688

Cincinnati, OH:
Francis Ñinh Khaûi

(513) 227-4711
Oklahoma:

Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645

Tulsa, OK:
Ngoâ Thieän Tích
(918) 437-6253

Nguyeãn Minh Tuaán
(918) 627-2046
Portland, OR:

Ngoâ Tröôøng James
(503) 591-0871

Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong

(215) 329-0538
Arlington, TX:
Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702

Arkansas:
Leâ Thieân Hoaøng
(479) 471-7238

Austin, TX:
Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408

Irving, TX:
Ñoaøn Thanh Huøng

(972) 790-2216 / 3500
Houston, TX:

Kim Mai
(281) 970-4903

Ý Cầu Nguyện

nguyên Giám Mục Kontum, trong bài giảng thánh lễ ngày 21-4-2018 tại phòng sinh 
hoạt DĐGD, cho biết Đức TGM Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN, 
trong cuộc triều yết Ad Limina tháng 3 vừa qua tại Roma, đã nhân danh các GM VN 
xin lỗi Đức Giáo Hoàng vì Giáo Hội VN không truyền giáo. Qủa đúng như vậy. Tổng 
số giáo hữu VN chỉ có trên dưới 7 triệu trong nhiều năm qua. Không tăng. Phải nói là 
giảm nếu so với việc gia tăng dân số.

      Với hiện tình Giáo Hội như vậy, chúng ta không thể tự mãn, lạc quan. Chúng ta phải 
tự hỏi máu của các Thánh Tử Đạo đã đổ ra có ích gì cho Giáo Hội Công Giáo VN và 
cho mỗi người chúng ta trong thời đại chúng ta đang sống?

*

      Cũng trong việc vác “Thánh Giá tàng hình” trong lúc này, chúng ta phải cộng thêm 
vụ Dòng Nữ tu Thánh Phaolô ở Hà Nội đang bị chiếm, Dòng Mến Thánh Giá và nhà 
thờ Thủ Thiêm đang ngồi trên đống lửa, có thể bị đuổi và bị san bình địa bất cứ lúc 
nào. Đó là chính sách đất đai và tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản VN. Đất đai là 
của nhà nước, dân không có quyền sở hữu, chỉ được phép xử dụng tạm, khi nào nhà 
nước muốn lấy lại thì dân phải trả, phải đi, chỉ được bồi thường bằng giá an ủi rẻ mạt. 
Sau đó nhà nước bán lại đất với giá cao gấp trăm gấp ngàn lần cho các công ty tư nhân 
hay các nhóm kinh doanh có liên hệ ăn chia với quan chức nhà nước. Tiền các quan 
chức kiếm được từ đất đai là một trong những món đứng hàng đầu trong hệ thống tham 
nhũng, hối lộ. Thủ Thiêm không phải là vụ duy nhất. Lấy đất của các tôn giáo cũng là 
một chính sách làm suy yếu các tôn giáo, ngăn cản các tôn giáo phát triển. Lý do là tôn 
giáo và cộng sản kỵ nhau. Kinh nghiệm cho thấy hầu hết các vụ lật đổ các chế độ độc 
tài từ Âu (Ba Lan và các nước Đông Âu) sang Á (Miến Điện) đều do tín hữu các tôn 
giáo đóng vai trò chánh. 

      Việc phá bỏ các cơ sở và di tích tôn giáo còn nằm trong chính sách xóa bỏ qúa khứ, 
làm cho người dân không còn hoài niệm bất cứ điều gì không được cộng sản chọn lựa, 
quên lịch sử, quên nguồn gốc, không còn chỗ để nhớ về và trở về, chỉ biết hiện tại được 
tô vẽ theo ý những người cầm quyền. Một thương xá Tax, một Givral của Sài Gòn xưa 
đã bị xóa sổ. Nay nếu Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn lại mất nhà thờ và Dòng Mến 
Thánh Giá có lịch sử 159 năm, sau khi đã mất chùa Liên Trì, chúng ta sẽ có một Sài 
Gòn không còn giống Sài Gòn, và người Sài Gòn xưa khi trở về  sẽ cảm thấy mình là 
một du khách đến một thành phố lạ. 

Xin Chúa cứu quê hương chúng con và 
cho dân tộc Việt Nam được ẩn mình trong 
Trái Tim Thương Tích Chúa Giêsu
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Palacio,TX:

Hoäp Thö Ñoäc Giaû
Ông Trần Thanh Hà, CA

… Chúng tôi vẫn hoan nghênh lập trường 
cứng rắn của quý vị. Phải có những tiếng nói 
dứt khoát và mạnh dạn như của Diễn đàn 
giáo Dân thì mới hy vọng thay đổi được 
đường lối “giữ đạo Thời Trang” của nhóm 
người này …

Thưa ông Trần Thanh Hà,

Cám ơn ông đã gửi những nhận định và chia 
sẻ về chủ trương, đường lối của Diễn Đàn. 
Biết bao khó khăn, trở ngại cho những người 
thực hiện Diễn Đàn, một tờ báo lấy phương 
châm “Sự thật sẽ giải thoát anh em” làm kim 
chỉ nam trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và 
đấu tranh cho Giáo Hội và Quê Hương sớm 
thoát ách vô thần, độc tài toàn trị. Diễn Đàn 
tích cực cổ võ, đề cao những ai sống Chứng 
Nhân Tin Mừng nhưng cũng không ngại 
vạch trần, sửa sai những ai sống giả hình làm 
gương mù gương xấu tác hại cho Giáo Hội 
và Quê hương. Thái độ tắc trách, bao che cho 
các Linh mục phạm tội xúc phạm tiết hạnh trẻ 
em đã khiến 31 Giám Mục nước Chi-Lê vừa 
phải đệ đơn từ chức tập thể trước sự khiển 
trách của Đức Thánh Cha Phanxicô là một 
trường hợp gương mẫu cho những ai vẫn còn 
giữ quan niệm, lập luận lỗi thời “Đừng vạch 
áo cho người xem lưng”. Nhìn về Giáo Hội 
Việt Nam hiện nay chúng ta không khỏi ưu 
phiền khi thấy tỷ lệ giáo dân tụt dần xuống 
dưới tỷ lệ 8 phần trăm dân số. Vì đâu? Câu 
hỏi được đặt ra cho mọi Tín hữu.    

Ông Nguyễn Phát, AR

… Tôi gửi mấy dòng thư kèm chi phiếu cho 
hai năm báo… Mặc dù tuổi đã cao, mắt đã 
yếu, mờ nhưng hàng tháng vẫn mong nhận 
được báo là người bạn tri kỷ lúc tuổi già …
Kính chúc ông Chủ Nhiệm và toàn Ban Biên 
Tập được nhiều sức khỏe trong Chúa và nhiều 
nghị lực để chu toàn ý Chúa trong cương vị 

của mỗi người …

Thưa ông Nguyễn Phát,

Cảm động biết bao khi được ông 
nhận Diễn Đàn làm người bạn tri 
kỷ trong lúc tuổi già, mắt yếu! 
Những cố gắng và hy sinh vô vị 
lợi của anh chị em cộng tác viên 
đã được khích lệ và đền bù. Rất 
mong luôn nhận được những lời 
cầu nguyện để Diễn Đàn luôn 
được Thánh Linh hướng dẫn, dìu 
dắt chở che. 

Nguyện chúc ông được nhiều 
Hồng Ân Thiên Chúa, sống an vui, 
phó thác trong Chúa và Mẹ Maria. 

THƯ TÍN

Bà  Nguyễn T. Cúc, NM

Diễn Đàn Giáo Dân hân hoan chào 
mừng cô đã gia nhập và đồng hành 
cùng Diễn Đàn. Ước mong món ăn 
tinh thần này đem lại nhiều hoa trái 
cho chị và chị sẽ quảng bá thêm 
cho các thân hữu biết và cùng đồng 
hành mở mang Nước Chúa.  

Ông Trần Anh Quân, CANADA

Chân thành cám ơn những lời cầu 
chúc tốt lành của ông. Tòa soạn đã 
nhận chi phiếu và sẽ gửi sách của 
nhà văn Trần Phong Vũ cho ông và 
cho ông biết số tiền sau khi gửi vì 
bưu phí ngoại quốc khá cao. 

Ông Phùng Văn Phụng, TX

Cám ơn ông đã gửi lệ phí. Tòa soạn 
đã gửi lại ông số báo khác. Sự thừa 
thiếu trang là do nhân viên nhà in. 
Mong ông thông cảm. 
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Ông Đinh Quang Khanh, CA

Tòa soạn đã cập nhật địa chỉ mới.

Bà Nguyễn Ngọc Liên, AZ

Cám ơn bà đã gửi lệ phí 4 năm 
báo. Tòa soạn đã cập nhật theo yêu 
cầu của bà. 

Ông Nguyễn Thong, CA

Cám ơn những nhận xét và lời 
khen ngợi “viết rất chính xác” cho 
tác giả Minh Tâm. Chúng tôi vẫn 
gửi báo đều đặn. Nếu có chậm trễ 
hay thất lạc là do bưu điện. Mong 
ông đại xá cho.

Cô Hồ Thị Sử, CO

Cám ơn những lời cầu chúc của cô. 
Tòa soạn đã cập nhật địa chỉ mới.

Tòa Soạn chân thành cám ơn 
quý Độc Giả đã gửi lệ phí:

Ông Lê Văn Đang, MI
Ông Nguyễn Văn Sang, CA
Bà Cẩm-Hương Tonnu, CA
Ông Nguyễn Ngọc Thuy, OR
BS. Đào X. Viên, CA
Ông Ngô Đại Thanh, MA
Ông Nguyễn Hưng, KY
Ông Trần Văn Quýnh, CA
Ông Đỗ Phan Ngọc, CA
Ông Trần Ái, CA
Ông Hồ Sĩ Hùng, CA
Ông Phan Văn Hỷ, TX
Cô Phan Mộng Hoa, GA
Ông Võ Sang, TX
Ông Bùi Công Chính, CA

Ông Trần Công Minh, CA
Ông Nguyễn Văn Bằng, TX
Ông Nguyễn Hòang, FL
Ông Nguyễn Văn Bằng, TX
Ông Nguyễn Văn Khái, FL 
Ông Nguyễn Trí Ý, NM
Ông Phạm Hà, CA
Hair Cut ETC, CA
Ông Nguyen Ngoc TU, CA
Ông Trần Hán, HI
OB Trần Quang Khanh, NY
Ông Hoàng Văn Luân, OK
Ông Hoàng Giáp, CA
Ông Thái Bá Châu, CA
Ông Hoàng Đình Viên, CA
Ông Trần Ngọc Cẩn, LA

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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Thư Mục Vụ Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam Năm 2017, đã 
dành số 5 viết về biến cố lịch sử:
 “giáo Hội Công giáo Việt Nam, 
trải dài trong suốt bề dày lịch 
sử truyền bá đức tin. Năm 2018, 
chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm Toà 
Thánh nâng 117 vị Tử đạo lên 
hàng hiển thánh. đây là một dấu 
son trong lịch sử và là niềm tự hào 
của giáo Hội Việt Nam. Chúng ta 
hãy tạ ơn Chúa đã ban cho giáo 
Hội những chứng nhân anh dũng, 
dám sống mầu nhiệm hạt lúa được 
gieo vào lòng đất, chấp nhận chết 
đi để mang lại nhiều hoa trái (x. 
ga 12,23-25). Thật vậy, trong lễ 
phong thánh tại Rôma, ngày 19-
6-1988, Thánh giáo Hoàng gioan 
Phaolô II đã nhắn nhủ: “Hỡi các 
Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có 
thể nói rằng máu Các Thánh Tử 
đạo là cho anh chị em, là nguồn 
ân sủng để tăng trưởng đức tin. 
Nơi anh chị em, đức tin của cha 
ông chúng ta tiếp tục được thông 
truyền cho những thế hệ mới. đức 
tin này là nền tảng giúp cho anh 
chị em, vừa trung thành với quê 
hương Việt Nam, vừa tiếp tục là 
những môn đệ đích thực của đức 
Kitô”.
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 19.6.1988 
tại Rôma, Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II đã long trọng tôn 
phong 117 vị chân phước tử đạo 
tại Việt Nam lên hàng hiển thánh, 
gồm 96 người Việt Nam và 21 vị 
thừa sai ngoại quốc. Đây là con số 
tiêu biểu cho hơn 100 ngàn Vị Tử 
Đạo trong thời gian 300 năm Giáo 
Hội bị bách hại.
Trải qua sáu triều Vua: Trịnh, 

KỶ NIỆM 30 NĂM PHONG THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Quang cảnh đại lễ phong thánh cho 117 vị Tử đạo VN tại tiền đình 
Vương Cung Thánh đường - Thánh Phêrô, Rome, này 16-9-1988

Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, 
Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo Hội Việt 
Nam đã có hơn 100 ngàn Đấng Tử 
Đạo được ghi nhận trong sổ sách. 
Trong đó, có 58 Giám mục và Linh 
mục ngoại quốc thuộc nhiều nước 
như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ đào 
Nha, Hà Lan, Italia, 15 Linh mục 
Việt Nam, 340 Thầy Giảng, 270 
Nữ tu Mến Thánh Giá, 99.182 Giáo 
dân. Đó là chưa kể con số rất đông 
các tín hữu bị chết mất tích trong 
các đợt bắt Đạo vì lưu đày, vì phải 
trốn tránh vào những nơi hẻo lánh.
Đó là chưa kể rất nhiều tín hữu 
phải chết do cuộc Phân Sáp 400 
ngàn người Công Giáo dưới triều 
Vua Tự Đức.Đó còn là chưa kể con 
số hơn mười mấy vạn người Công 
Giáo bị chết khi có Phong trào Văn 
Thân nổi lên tàn sát người Công 
Giáo...Như thế, con số Tử Đạo 
phải tính lên đến 300 ngàn người 

trong vòng 300 năm. Nếu tính theo 
tỷ lệ, 100 năm thì có 100 ngàn Vị 
Tử Đạo. Và theo tỷ lệ này, cứ một 
năm, có một ngàn Vị Tử Đạo; và 
đổ đồng, cứ một ngày, có hơn hai 
Vị Tử Đạo!
Đọc lại hạnh các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, tôi nhận thấy, các ngài 
can đảm phi thường, vì yêu mến 
Chúa Kitô nên coi nhẹ mọi cực 
hình đau đớn, một lòng trung thành 
giữ vững đức tin. Dòng máu tử đạo 
ấy đã trở thành những hạt giống 
Tin mừng, đem lại cho Giáo Hội 
Việt Nam những mùa gặt bội thu.
   1.Trung thành với đức tin.
   Đối với các Thánh Tử Đạo, 
Thiên Chúa là trên hết. Thiên Chúa 
là tất cả. Lập trường của các ngài 
là: “Thà chết chứ không thà bỏ 
đạo, bỏ Chúa”. Các ngài đã trung 
thành giữ vững đức tin trước mọi 
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thử thách gian lao. Các ngài đã 
dám đánh đổi điều cao quí nhất là 
mạng sống của mình để làm chứng 
cho niềm tin vào Thiên Chúa mà 
các ngài tôn thờ. Xin kể ra đây một 
vài chứng từ về lòng trung thành 
(x.Thiên Hùng Sử).
- Thánh Anê Thành, một người 
mẹ của 6 đứa con. Trong cơn đau 
đớn vì bị tra tấn đã nhắn nhủ cô 
con gái đến thăm người trong tù 
rằng: “Con chuyển lời mẹ nói với 
các anh chị em con : Hãy coi sóc 
việc nhà, giữ đạo sốt sắng, đọc 
kinh sáng tối, dâng lễ mỗi ngày, 
cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá 
Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ 
con ta sẽ đoàn tụ trên Nước Thiên 
Đàng”. Lời sau cùng của bà là: 
“Giêsu Maria Giuse, con phó thác 
hồn con và thân xác con trong tay 
Chúa, xin ban cho con trọn niềm 
tin ở Chúa.”
- Thánh Luca Thìn, 39 tuổi, cai 
tổng. Người đã viết khi bị bắt bước 
qua thánh giá: “Tôi là một Kitô 
hữu. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi 
cực hình, thậm chí cả cái chết đau 
đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi 
dù rất nhỏ trong đạo tôi thờ”.
- Thánh Giuse Lựu, trùm họ Mặc 
Bắc (Vĩnh Long) đã tâm sự với 
một linh mục bạn tù rằng: “Xin 
cha cầu Chúa ban sức mạnh và 
lòng can đảm cho con. Con sắp 
phải đi đày. Con xin trao cho Chúa 
tất cả mọi sự thuộc về con. Con 
bằng lòng dâng cho Người hy sinh 
lớn lao hơn hết là gia đình, vợ con 
của con”.
- Thánh Matthêu Gẫm, 34 tuổi, một 
thương gia giàu có, dù bị hành hạ, 
bị gông xiềng nhưng vẫn luôn bình 
tĩnh vui tươi. Ngài nói: “Tôi có 
ăn trộm, ăn cướp gì đâu mà buồn. 
Được chết vì đạo là điều tốt lắm”.

- Thánh Laurensô Ngôn, 22 tuổi, 
một nông dân, đã trả lời khi các 
quan bắt ngài bước qua thánh giá: 
“Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa tể trời 
đất. Thánh giá là phương thế Chúa 
dùng để cứu độ nhân loại. Tôi chỉ 
có thể tôn kính chứ không bao giờ 
chà đạp. Tôi sẵn lòng chịu chết vì 
đức tin vào Thiên Chúa của tôi”.
- Thánh Matthêu Phượng, trùm họ, 
đã nói với các con mình rằng: “Các 
con của cha ơi! Đừng khóc, đừng 
buồn làm chi vì cha đang gặp được 
vận hội may mắn”.
- Thánh Đaminh Ninh, 21 tuổi, 
nông dân, đã hiên ngang phát biểu: 
“Nếu làm con cái không được phép 
sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao 
người Kitô hữu lại có thể chà đạp 
hình ảnh của Đấng tạo thành trời 
đất? Xin các quan thi hành điều các 
quan muốn. Còn tôi không bao giờ 
xúc phạm thập giá Chúa tôi đâu”.
- Thánh Phêrô Dũng yên ủi vợ: 
“Hãy vui mừng vì tôi được hy sinh 
mạng sống cho Chúa Kitô”.
- Thánh Emmanuel Phụng, trùm 
họ, trước khi bị siết cổ đã trao cho 
con gái một ảnh thánh giá và nói: 
“Con hãy nhận lấy kỷ vật của cha. 
Đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta. Ảnh này quí giá hơn vàng 
bạc bội phần. Con hãy luôn mang 
nơi cổ và trung thành cầu nguyện 
sớm chiều con nhé”.
 2. Can đảm phi thường.
 Vì đức tin, các ngài đã phải chịu 
đủ mọi thứ cực hình dã man. Bị 
gông cùm, bị xiềng xích, bị nhốt 
trong cũi, bị đánh đòn, bị bỏ đói, bị 
voi giầy, bị trói ném xuống sông, 
bị đổ dầu vào rốn rồi cho bấc vào 
mà đốt, bị đóng đinh vào ván rồi 
đem phơi nắng,bị chặt đầu, bị thắt 
cổ, bị thiêu sống, bị phân thây ra 
từng mảnh… Có 79 vị bị trảm 

quyết (bị chặt đầu); 18 vị bị xử 
giảo (bị thắt cổ); 8 vị chết rũ tù; 
6 bị thiêu sinh; 4 bị lăng trì (phân 
thây ra từng mảnh); 1 bị tử thương 
và 1 bị bá đao.
-Lòng lang dạ sói của con người 
nghĩ ra mọi thứ hình phạt tàn ác, 
thật kinh hoàng sởn tóc gáy khi 
nghe kể về cái chết của Cha Cố 
Du theo kiểu bị xử bá đao: “Ngày 
30.11.1835, họ chọn Thợ Đức làm 
pháp trường để xử ngài. Sáng sớm 
hôm đó, họ điệu ngài đến nơi hành 
hình. Bên một lò than đang cháy 
đỏ rực có 5 tên lính cầm 5 chiếc 
kìm sắt đã được nung đỏ.Nghe 
lệnh, cùng một lúc cả 5 tên kẹp 
kìm nung đỏ vào mình ngài kéo 
ra những miếng thịt khét lẹt.Họ 
vu cho ngài móc mắt trẻ con khi 
rửa tội. Làm điều ám muội khi cử 
hành lễ cưới và cho ăn thịt người 
khi rước lễ. Sau đó họ tiếp tục gây 
thêm những thương tích nữa cho 
đến khi ngài bất tỉnh thì họ mới 
hành quyết. Họ cột chân tay ngài 
vào cây cột. Hai bên lính cầm kìm 
chờ sẵn. Cha Du ngửa mặt lên 
trời cầu nguyện dâng mạng sống 
mình cho Chúa. Sau hồi trống báo 
hiệu, hai tên lính cầm kìm kẹp vào 
ngực ngài kéo ra 2 miếng thịt nơi 
vú liệng xuống đất, một tên lính 
khác cầm dao xẻo thịt phía sau 
hông, rồi đến bắp đùi thì chúng 
lấy kìm kéo ra rồi lấy dao xẻo đứt 
từng miếng… làm cha rất đau đớn. 
Không được bao lâu thì ngài ngất 
đi, đầu rũ xuống và ngài về chầu 
Chúa lúc 17g ngày 30.11.1835. 
Cha Du chết rồi bọn lính còn chặt 
đầu ngài cho vào một chiếc thùng 
đầy vôi, cởi trói lật xác úp xuống 
rồi phân thây ra từng khúc bỏ tất 
cả vào thùng vôi. Đầu ngài họ đem 
treo 3 ngày ở giữa chợ rồi xay nát, 
bỏ chung với thùng vôi đựng xác 
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(xem tiếp trang 43)

ngài đoạn quăng cả xuống biển 
cho mất tích”.
-Thánh Giám mục Xuyên, chân tay 
bị trói vào bốn cọc. Năm lý hình 
cầm 5 cái rìu, sẵn sàng nghe lệnh 
quan án sát. Vừa nghe lệnh, hai lý 
hình chặt hai chân, hai lý hình chặt 
hai tay, đến lượt lý hình thứ năm 
chặt đầu. Rồi họ mổ bụng ngài cắt 
lấy ruột gan.
-Hai Cha Điểm và Khoa bị trói 
chân tay vào cột, lý hình tròng dây 
vào cổ. Nghe hiệu lệnh, lý hình 
cầm hai đầu dây xiết mạnh cho đến 
khi hai vị nghẹt thở và lịm dần.
-Sáng ngày 5.6.1862, trước sự 
chứng kiến của rất đông người, 
hai giáo dân: Thánh Toại và Thánh 
Huyên bước vào cũi tre để bị thiêu 
sinh. Những người hiện diện đều 
xúc động khi nghe rõ các ngài cất 
tiếng nguyện cầu thật lớn, trong 
khi ngọn lửa hồng phừng phực bốc 
cao, thiêu đốt hai ngài.
-Sau ba tháng tù tại Bình Định, 
ông Anrê Nguyễn Kim Thông 
nhận được án phát lưu vào Vĩnh 

Long. Đường từ Bình Định vào 
Nam xa xôi, ông Thông cùng với 
bốn chứng nhân khác. Vì tuổi già 
sức yếu, lại phải mang gông siềng, 
ông bước đi một cách rất khó khăn, 
mệt nhọc. Mỗi ngày chỉ đi được 
bảy tám dặm, dưới ánh nắng gay 
gắt. Tối đến, đoàn tù nhân được 
tạm giam trong các đòn quan, hay 
nhà tù địa phương. Được vài ba 
ngày, lính thấy ông Thông đuối 
sức quá, sợ không thể đi tới nơi, 
thì thương tình tháo gông xiềng 
cho ông. Đến Chợ Quán, thấy tình 
trạng sức khỏe của ông quá tàn tạ, 
Cha Được đã đến ban phép xức 
dầu cho ông. Sau đó ông lại phải 
mang gông xiềng tiếp. Khi ông đặt 
chân lên đất lưu đày, ông chỉ kịp 
đọc kinh ăn năn tội, vài kinh kính 
mừng, rồi tắt thở. Hôm đó là ngày 
15 tháng 5 năm 1855.
  3. Coi thường sự đau đớn.
  Là con người, ai mà không sợ 
đau khổ, ai mà không tham danh 
tranh lợi, ai mà không tham sống 
sợ chết! Nhưng với ơn Chúa, các 
vị tử đạo đã thắng vượt những khổ 

đoàn phụng vũ gồm các thanh niên thiếu nữ VN đến từ Hoa Kỳ

hình dã man. Lòng yêu mến Chúa 
đã giúp các ngài vượt thắng tất cả: 
thắng vũ lực, thắng quyền bính vua 
chúa trần gian, thắng ma quỉ, và 
thắng chính mình. Vì thế các ngài 
xem nhẹ khổ hình, vui mừng và 
hãnh diện vì được chết cho đức tin.
-Trước khi bị chém, Thánh Giám 
mục An nói với viên quan chỉ 
hay:“Tôi gửi quan 30 quan tiền để 
xin một ân huệ: Đừng chém tôi một 
nhát nhưng 3 nhát. Nhát thứ nhất 
tôi tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng 
nên tôi, và dẫn tôi đến Việt Nam 
giảng đạo. Nhát thứ hai để nhớ ơn 
cha mẹ sinh thành ra tôi. Nhát thứ 
ba như lời di chúc cho các bổn đạo 
của tôi, để họ bền chí chết vì đức 
tin, theo gương vị chủ chăn. Và 
như thế họ đáng hưởng hạnh phúc 
cùng các Thánh trên trời”.
-Năm vị: Đaminh Nhi, Đaminh 
Mạo, Đaminh Nguyên,  Anrê 
Tường, Vinhsơn Tưởng, bị xử 
chém đầu, thì trừ ông Đaminh Nhi, 
còn bốn vị đều yêu cầu lý hình, 
thay vì chém một nhát, thì xin 
được chém 3 nhát để tỏ lòng tôn 
kính Chúa Ba Ngôi.
-Thánh Hồ Đình Hy bị chém đầu, 
nhưng trước khi đem đi xử, giữa 
kinh thành Huế, trong ba ngày 
15,18 và 21 tháng 5 năm 1857, 
thân mình ngài đầy thương tích, 
quần áo tả tơi, dính đầy máu, đi 
đứng lảo đảo như muốn té nhào, 
bị điệu qua các đường phố, những 
khu chợ và quanh thành nội. Lính 
mở đường đi trước rao tên tử tội, 
mỗi khi tới ngã ba đường, phố, 
chợ và công trường, người tử tội 
bị đánh 30 trượng, lính vác loa rêu 
rao:“Thằng theo tà đạo, đứa ngỗ 
nghịch, bất hiếu với cha mẹ, cưỡng 
lại luật pháp triều đình. Vì thế bị 
kết án tử hình. Bọn Gia Tô tin rằng 
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1- “Chúng tôi rao giảng Đức 
Ki-tô bị đóng đinh” (1Cr 1,23)

Mượn lời ấy của Thánh 
Phaolô Tông đồ, Giáo Hội Rôma 
hôm nay xin chào Giáo Hội tại 
Việt Nam, mà dẫu xa cách về 
địa lý, vẫn rất ư gần gũi với trái 
tim chúng tôi; đồng thời cũng 
xin chào toàn thể đất nước Việt 
Nam, và với tất cả lòng thương 
mến, cầu chúc quý quốc được 
mọi sự lành.

Tư tưởng đầu tiên, thân tình 
và âu yếm của tôi xin gởi đến 
hiền đệ quý yêu, Hồng y Giuse 
Maria Trịnh Văn Căn, Tổng 
Giám Mục Hà Nội và đến tất cả 
Giám Mục đoàn của Giáo hội 
Việt Nam, mà tôi cảm thấy là 
đang kết hiệp cách thiêng liêng 
với tôi trong lúc này. Cùng với 
các ngài, tôi xin chào các linh 
mục, các tu sĩ nam nữ, các giáo 
dân đang dấn thân vào hoạt 
động truyền giáo, mọi Ki-tô hữu 
của quốc gia mà trong lúc này, 
tôi cảm thấy gần gũi cách sâu xa 
và đặc biệt.

Tôi cũng ao ước kính chào 
các anh em thân yêu trong hàng 
Giám mục cùng đến với những 
nhóm tín hữu từ Tây Ban Nha, 
Pháp và Phi Luật Tân, các xứ sở 
mà qua họ, đã kết hợp với nhau 
trong ba thế kỷ phúc âm hóa 
những vùng đất ấy. Họ đang ở 
đây để tưởng niệm vô số huynh 

đệ thừa sai xuất xứ từ các quốc gia của 
họ.

Ngoài ra tôi cũng gởi lời chào đến 
các cha Đaminh thuộc tỉnh dòng Đức 
Mẹ Mân Côi, thành lập cách đây 400 
năm, đến Hội Thừa sai Hải ngoại Paris; 
thuộc về hai gia đình dòng tu này là 
nhiều vị trong số các Giám mục và Linh 
mục mà hôm nay chúng ta tôn kính như 
những vị Tử đạo vì đức tin và vì rao 
giảng Tin Mừng.

2- Trong đại cộng đoàn Giáo Hội, 
tôi đặc biệt chào mừng các anh chị em 
Việt Nam thân yêu đến từ mọi phần của 
thế giới, từ Mỹ Châu và Á Châu, từ Úc 
Châu và từ mọi xứ Âu Châu. Tôi biết 
rằng anh chị em đang được thúc đẩy 
bởi ước vọng tôn vinh các huynh đệ tử 
đạo của mình nhưng cũng bởi nhu cầu 
tái xây dựng -chung quanh ký ức về 
họ- tình huynh đệ, mối thân hữu, niềm 
thương mến đang tràn ngập trái tim anh 
chị em, bởi lẽ tất cả anh chị em đều xuất 

BÀI GIẢNG
CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II 

TRONG ĐẠI LỄ TÔN VINH HIỂN THÁNH 117
CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI RÔMA

NGÀY 19-06-1988
phát từ cùng một tổ quốc. Trong 
các kỷ niệm được làm sống lại 
của mình, quê hương anh chị 
em đúng là cái mà anh chị em 
đang hướng về với tình yêu, 
nhung nhớ, với ước vọng được 
sống ở đây -nơi anh chị em 
đang cảnh kiều cư lưu tán-  một 
giây phút hiệp thông chan chứa 
niềm hy vọng. Cùng với anh chị 
em công bố Đức Kitô chịu đóng 
đinh, hôm nay chúng tôi muốn 
tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá 
đặc biệt mà các vị Tử Đạo của 
Giáo Hội anh chị em đã bày tỏ 
với Người, dù họ là đông đảo 
con dân nước Việt hay là các 
vị thừa sai đến từ những xứ sở 
trong đó đức tin vào Chúa Kitô 
đã đâm rễ sâu rồi.

Truyền thống của anh chị 
em nhắc cho chúng tôi nhớ lại 
rằng câu chuyện tử đạo của Giáo 
Hội Việt Nam từ nguồn gốc rất 
bao quát và phức tạp. Từ năm 
1533, nghĩa từ khởi thủy việc 
rao giảng Ki-tô giáo tại Đông 
Nam Á, Giáo Hội Việt Nam 
suốt ba thế kỷ đã chịu nhiều 
cuộc bách hại khác nhau vốn 
xảy ra liên tiếp, với một vài lúc 
ngưng nghỉ, y như những cuộc 
bách hại từng giáng xuống Giáo 
Hội tại Tây phương trong ba thế 
kỷ đầu. Đã có hàng ngàn Ki-tô 
hữu bị đưa tới pháp trường tử 
đạo, và nhiều hơn thế là những 
kẻ đã chết trên núi, trong rừng, 
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nơi những vùng đất độc hại mà họ 
đã bị đày đến.

Làm sao nhớ tới tất cả họ? Cho 
dẫu có giới hạn vào những vị được 
phong thánh hôm nay, chúng ta 
cũng không thể dừng lại nơi mỗi 
một trong họ. Họ là 117 vị, trong 
đó có 8 Giám mục, 50 Linh mục, 
59 giáo dân, giữa số này có một 
phụ nữ, A-nê Lê Thị Thành, mẹ 
của sáu người con.

Nhắc lại một hay hai khuôn 
mặt là đủ, như khuôn mặt của cha 
Vinhsơn Liêm, dòng Đaminh, chịu 
tử đạo năm 1773; ngài là người đầu 
tiên trong số 92 vị tử đạo có quốc 
tịch Việt Nam. Rồi một Linh mục 
khác, Anrê Dũng Lạc, có cha mẹ 
rất nghèo khổ và ngoại đạo; ngay 
từ nhỏ được giao cho một thầy 
giảng, ngài đã trở thành Linh mục 
năm 1823, làm quản xứ và thừa sai 
trong nhiều địa điểm khác nhau 
của xứ sở. Được cứu khỏi nhà tù 
hơn một lần, nhờ những món tiền 
chuộc được các tín hữu quảng đại 
trả, ngài vẫn nhiệt tâm mong chịu 
tử đạo. “Ai chết vì Đức tin –ngài 
nói– thì lên trời; trái lại chúng tôi 
cứ ẩn náu liên tục, tốn tiền đút lót 
cho những kẻ bách hại! Tốt hơn 
nên để cho chúng tôi bị bắt và 
chết”. Được một lòng nhiệt thành 
lớn lao và ân sủng Chúa nâng đỡ, 
ngài đã chịu trảm quyết tử đạo tại 
Hà Nội ngày 21-12-1839.

3- Bài Tin Mừng hôm nay 
đã nhắc cho chúng ta nhớ những 
lời Đức Kitô Giê-su đã dùng để 
loan báo cho các môn đệ mình 
về những cuộc bách hại mà họ sẽ 
chịu: “Hãy coi chừng người đời. 
Họ sẽ nộp anh em cho các hội 
đồng, và sẽ đánh đập anh em trong 
các hội đường của họ. Và anh em 
sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa 
quan quyền vì Thầy để làm chứng 
cho họ và các dân ngoại được biết” 

(Mt 10,17-18). Đức Giê-su đã nói 
cho các Tông đồ và cho các môn 
đệ mọi thời; Người đã nói một 
cách hết sức thẳng thắn! Người 
đã không làm hiện ra trước mắt 
họ những hứa hẹn giả trá,  nhưng 
trong sự toàn vẹn của chân lý vốn 
luôn đặc trưng cho các lời nói của 
mình, Người đã chuẩn bị họ đón 
nhận điều tồi tệ nhất: “Em sẽ nộp 
anh cho người ta giết; cha sẽ nộp 
con, con cái sẽ đứng lên chống lại 
cha mẹ và làm cho cha mẹ phải 
chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị 
mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào 
bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được 
cứu độ” (Mt 10,21-22).

4- Tuy nhiên, Thầy Chí Thánh/
Vị Thần Sư đã không để các môn 
đệ và các tín hữu của mình vô 
phương bảo vệ trước những cơn 
bách hại lớn lao: “Khi người ta nộp 
anh em, thì anh em đừng lo phải 
nói gì; không phải chính anh em 
nói, mà là Thần Khí của Cha anh 
em nói trong anh em” (Mt 10,19-
20).

Thần Khí thánh. Thần Khí sự 
thật. Người sẽ là sức mạnh cho 
sự yếu đuối của anh em. Với sức 
mạnh của Người, anh em sẽ nêu 
chứng tá.

Chính sự kiện anh em nêu 
chứng tá về Đức Kitô chịu đóng 
đinh, phải chăng không cần một sự 
khôn ngoan và một sức mạnh vượt 
trên các sức mạnh loài người? 

Và phải chăng Thánh Tông Đồ 
đã không viết về Đức Ki-tô rằng 
Người bị “dân Do Thái coi là ô 
nhục và dân ngoại cho là điên rồ” 
(1Cr 1,23) ? 

Đã xảy ra như thế thời các 
Tông Đồ. Điều ấy cũng đã lặp lại 
như thế trong các thời đại khác 
nhau của lịch sử, ở nhiều lúc và 
nhiều chỗ khác nhau. Cũng đã xảy 

ra như thế vào những thời kỳ bách 
hại tôn giáo nhắm đến các Ki-tô 
hữu Việt Nam.

Thành ra đã cần có sức mạnh 
và sự khôn ngoan của Thiên Chúa 
để công bố mầu nhiệm tình yêu ấy 
của Thiên Chúa, nghĩa là việc cứu 
rỗi thế gian nhờ Thập Giá: mầu 
nhiệm lớn lao và cùng lúc không 
thể hiểu được đối với loài người. 

“Vì cái điên rồ của Thiên Chúa 
còn hơn cái khôn ngoan của loài 
người, và cái yếu đuối của Thiên 
Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của 
loài người” (1Cr 1,25).

Vì thế Thánh Tông Đồ đã viết: 
“Chúng tôi rao giảng một Đấng 
Kitô bị đóng đinh”: Đấng Kitô 
-cụ thể trong mầu nhiệm Vượt qua 
của Người- là “sức mạnh và khôn 
ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1,23-
24).

5- Chính vì thế hôm nay, chúng 
ta có trước mắt các vị Tử Đạo Việt 
Nam như những thợ gặt của Thiên 
Chúa mà Thánh Vịnh đã ám chỉ: 
“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, 
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. 
Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt 
giống vãi gieo; lúc trở về, về reo 
hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” 
(Tv 126[125], 5-6).

Dưới ánh sáng của những lời 
mầu nhiệm ấy, chúng ta có thể hiểu 
được ý nghĩa đích thực của chứng 
tá lịch sử nơi các vị Tử Đạo của 
Giáo Hội Việt Nam. Với nước mắt 
của họ, hạt giống Tin Mừng và ân 
sủng đã có nơi mà ơn huệ Đức tin 
trổ sinh dồi dào: “Nếu hạt lúa gieo 
vào lòng đất mà không chết đi thì 
nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu 
chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt 
khác” (Ga 12,24)

Các vị Tử Đạo Việt Nam khi 
“gieo trong nước mắt”, thật ra đã 
khởi sự một cuộc đối thoại sâu xa 
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và mang tính giải thoát với dân 
chúng và văn hóa của quốc gia 
họ, bằng cách công bố trước tiên 
sự thật và tính phổ quát của niềm 
tin vào Thiên Chúa, ngoài ra còn 
đề xướng một bậc thang các giá 
trị và nghĩa vụ đặc biệt thích hợp 
với nền văn hóa tôn giáo của cả thế 
giới Đông phương. Dưới sự hướng 
dẫn của cuốn giáo lý tiếng Việt đầu 
tiên, các ngài đã làm chứng cho sự 
kiện là cần phải tôn thờ một Thiên 
Chúa duy nhất, như vị Thiên Chúa 
độc nhất đã tạo dựng đất trời. Đứng 
trước các quy định cưỡng bức của 
chính quyền đối với việc thực hành 
Đức Tin, họ đã quả quyết mình có 
tự do tin, bằng cách khẳng định với 
lòng can đảm khiêm tốn rằng Ki-tô 
giáo là chính nghĩa duy nhất mà họ 
không thể rời bỏ, vì không thể bất 
tuân đấng chủ tể tối thượng: Đức 
Chúa. 

Ngoài ra các ngài còn mạnh mẽ 
tuyên bố ý chí của mình là trung 
thực đối với quyền bính của xứ 
sở, không chống lại tất cả những 
gì là công chính và lương thiện; 
các ngài đã dạy phải tôn trọng và 
thờ kính Tổ Tiên, theo phong tục 
của vùng đất mình, dưới ánh sáng 
mầu nhiệm Phục Sinh. Giáo hội 
Việt Nam, với các vị Tử đạo của 
mình và qua chứng tá đặc thù, đã 
có thể công bố nghĩa vụ riêng và ý 
chí riêng là không từ khước truyền 
thống văn hóa và các định chế pháp 
lý của xứ sở; trái lại, Giáo Hội đã 
tuyên bố và đã chứng tỏ rằng mình 
muốn nhập thể vào đó, bằng cách 
trung tín góp phần vào sự tăng 
trưởng đích thật của quê hương.

Do đó, những tranh chấp và 
những căng thẳng chính trị vốn đã 
nổi lên trong các quan hệ giữa Ki-
tô hữu với chính quyền, những mối 
lợi của các tôn giáo khác, những lý 
do kinh tế và xã hội, việc không 

thấu hiểu tính siêu việt và tính phổ 
quát của đức tin, tất cả đã làm nên 
hỏa lò trần gian ấy, nơi đã bày tỏ 
sự thuần khiết và sức mạnh của 
chứng tá lạ lùng này.

6- Nhưng từ đoàn rước dài các 
vị Tử Đạo, từ những đau khổ và 
nước mắt của họ, “mùa gặt của 
Chúa” đã đến. Chính các ngài, 
những bậc thầy của chúng ta, đang 
cho tôi cơ hội thuận lợi lớn lao là 
được trình bày trước toàn thể Giáo 
Hội sinh lực và sự vĩ đại của Giáo 
Hội Việt Nam, sức mạnh, lòng 
kiên nhẫn và khả năng của Giáo 
Hội này để đương đầu với các khó 
khăn đủ loại và để công bố Đức 
Kitô. Chúng ta cảm tạ Chúa vì 
những gì mà Thần Khí đã sinh ra 
cách dồi dào giữa chúng ta!

Một lần nữa, chúng tôi có thể 
nói rẳng đối với anh chị em, những 
Ki-tô hữu Việt Nam, máu các Tử 
Đạo là nguồn ân sủng để tiến lên 
trong Đức Tin. Trong anh chị em, 
đức tin của Tổ Tiên chúng ta còn 
tiếp tục truyền sang các thế hệ mới. 
Đức Tin này vẫn là nền tảng cho 
sự kiên trì của tất cả những ai đích 
thực cảm thấy mình là người Việt 
Nam, trung thành với đất nước của 
họ, đồng thời vẫn muốn làm môn 
đệ chân chính của Đức Kitô. Mọi 
Ki-tô hữu đều biết rằng Tin Mừng 
kêu gọi tuân phục các định chế 
của loài người vì tình yêu đối với 
Chúa, kêu gọi làm điều thiện, ứng 
xử như những cá nhân tự do, tôn 
trọng mọi người, yêu thương anh 
em, kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng 
chính quyền và và các định chế 
công cộng (x. 1Pr 2,13-17). 

Do đó, việc tìm kiếm thiện ích 
chung của quê hương là một nghĩa 
vụ chân thành của công dân Ki-tô 
hữu, trong niềm tự do công bố sự 
thật của Thiên Chúa, trong sự hiệp 
thông với các mục tử và các anh 

em cùng đức tin, trong ước  vọng 
sống an bình với mọi người khác 
để thành tâm xây dựng thiện ích 
cho tất cả.

7- “Máu các Tử Đạo là hạt 
giống sinh Ki-tô hữu”.

“Hạt giống các Ki-tô hữu”: 
Ngoài hàng ngàn hàng vạn tín 
hữu trong các thế kỷ trước đã theo 
bước chân Đức Ki-tô, hôm nay còn 
có những người làm việc, đôi khi 
trong khắc khoải và quên mình, 
với tham vọng duy nhất là có thể 
bền gan trong vườn nho của Chúa 
như những tôi trung nắm được các 
của cải Nước Trời.

“Hạt giống các Ki-tô hữu”, 
họ là tất cả những ai mà hôm 
nay cũng thế, giữa dân tộc họ và 
vì chính nghĩa Thiên Chúa, đang 
cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của Tin 
Mừng Đức Kitô và của thập giá 
Người, với bổn phận mà điều này 
bao hàm là làm việc và cầu nguyện 
cho Nước Cha trị đến trong mọi 
tâm hồn, và đặc biệt trong xứ sở, 
nơi mà Chúa đã kêu gọi họ sinh 
sống. Bổn phận ấy, hoạt động 
nội tâm thường xuyên và nghiêm 
ngặt ấy, đòi hỏi sự kiên trì và lòng 
trung thành chờ đợi của những kẻ 
biết rằng Thiên Chúa Quan Phòng 
đang làm việc với họ để khiến cho 
các nỗ lực và cả những khổ đau 
của họ nên hữu hiệu.

 8- “Linh hồn người công chính 
ở trong tay Thiên Chúa”. (Kn 3,1)

Sách Khôn ngoan đã công bố 
sự thật huy hoàng ấy, một sự thật 
đang tràn ngập với biết bao ánh 
sáng cái biến cố mà chúng ta cử 
hành hôm nay.

Phải! “Linh hồn người công 
chính ở trong tay Thiên Chúa và 
chẳng cực hình nào động tới được 
nữa”. Xem ra những lời ấy không 

(xem tiếp trang 45)
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Ngày 19/6/2018 đánh dấu 
30 năm ngày 19/6/1988 
Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô tuyên thánh 117 Chân phúc 
Tử đạo Việt Nam.  

Trong bài giảng lễ tuyên thánh, 
vị Cha Chung của Giáo Hội Hoàn 
vũ ngỏ lời với người Công giáo 
Việt Nam: “Hỡi các Kitô hữu Việt 
Nam, Cha có thể nói rằng máu Các 
Thánh Tử đạo là cho anh chị em, 
là nguồn ân sủng để tăng trưởng 
đức tin. Nơi anh chị em, đức tin 
của cha ông chúng ta tiếp tục được 
thông truyền cho những thế hệ 
mới. đức tin này là nền tảng giúp 
cho anh chị em, vừa trung thành 
với quê hương Việt Nam, vừa tiếp 
tục là những môn đệ đích thực của 
đức Kitô”.

Đã có nhiều sách Hạnh tích, 
sách truyện và cả phim ảnh về 
các Thánh Tử đạo Việt Nam, như 
“Máu Tử đạo trên đất Việt Nam” 
của Lm Ts Trịnh Việt Yên; “Các 
Thánh Tử đạo Việt Nam Trong 
Lịch Sử giáo Hội Công giáo” 
của Lm Vinh-sơn Bùi Đức Sinh, 
OP; “Hạnh Tích Các Thánh Tử 
đạo Việt-Nam” của Lm Gioa-kim 
Nguyễn Đức Việt Châu, SSS…. 

Về phim ảnh đã có cuốn phim 
truyện thời danh Áo Dòng Đẫm 
Máu, về Thánh Philipphê Phan 
Văn Minh với các tài tử điện ành 
danh tiếng trước năm 1975 như 
Vân Hùng thủ diễn vai Lm Minh; 
La Thoại Tân, vai chú Nhẫn; Thẩm 
Thúy Hằng vai người yêu của 
Nhẫn; Túy Hoa, vai bà trùm; Trang 
Thiên Kim, vai cô gái mặt cháy…. 

1988 -2018: 30 Năm Các Thánh Tử Đạo VN
 n Lê Thiên (18/5/2018)

Về ngày lễ tuyên thánh.
Ở đây chúng tôi mạn phép sơ 

lược đôi nét về biến cố lễ tuyên 
thánh ngày 19/6/1988. 

Chúng ta hẳn biết 117 vị Tử 
đạo trước khi được tuyên Thánh 
đã từng được Giáo Hội tuyên Chân 
phúc từ những năm 1900 (do ĐGH 
Lêô XIII), 1906 và 1909 (do ĐGH 
Piô X) và năm 1951 (do ĐGH Piô 
XII). 

Tuyên thánh là bước cuối cùng 
của một tiến trình “phong thánh” 
trải qua nhiều giai đoạn: Tôi Tớ 
Chúa, bậc Đáng Kính, Chân Phúc 
(hay Á Thánh), cuối cùng là Hiển 
Thánh – Hội Thánh chính thức 
tuyên dương lòng trung thành và 
đức anh hùng Kitô giáo của con 
cái Chúa trong sống đạo, đặc biệt 
chịu bách hại và hy sinh thân mình 
vì đạo Chúa, xứng đáng là gương 

sáng để tín hữu toàn cầu noi theo. 
Tiếp sau sắc lệnh tuyên thánh, 

lễ tuyên dương Hiển Thánh sau đó 
sẽ được cử hành trọng thể, thường 
do chính Đức Giáo Hoàng chủ 
lễ và chủ phong, hoặc do một vị 
Hồng y được ĐGH đương kim ủy 
nhiệm. 

Các Thánh Tử Đạo VN tiếp 
tục chịu “bách hại”?!

Điều không ai ngờ là khi Giáo 
Hội loan báo sẽ cử hành lễ tuyên 
thánh cho 117 Thánh Tử Đạo Việt 
Nam vào ngày19/6/1988 thì “bản 
thân” các Thánh Tử Đạo VN lại 
chịu một cơn bức bách khác kiểu 
“bách hại thời mới” do nhà cầm 
quyền CSVN phát động, mà hầu 
như toàn thể  con cháu các ngài 
trên mọi miền đất nước Việt Nam 
đều cùng chịu vạ.

Trong bài tường trình về lễ 
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tuyên thánh các Thánh Tử đạo 
Việt Nam, Đức Ông Trần Ngọc 
Thụ nêu rõ: “Theo thông lệ, khi xin 
nhật kì phong thánh, bao giờ cũng 
phải dự tính sẵn 3 ngày, để đề 
phòng trường hợp Tòa Thánh đã 
có chương trình xếp đặt nào khác 
thì mình cũng phải thay đổi theo. 
Lễ Phong Thánh Việt Nam đã xin 
vào ngày 29.6.1988, lễ hai Thánh 
Phêrô và Phaolô, nhưng người ta 
khuyến cáo không nên, vì sẽ bị hai 
Thánh Quan Thầy quá lừng danh 
của Thủ đô Roma lấn át mất. đã 
có dự tính chuyển sang Chúa Nhật 
26.6, nhưng cũng không ổn, vì hôm 
đó đức Thánh Cha đi công du bên 
Áo quốc. Chỉ còn Chúa Nhật 19.6, 
nghĩa là xếp trước cuộc công du 
của đức Thánh Cha một tuần lễ, vì 
trước sau ngày đó không còn cách 
nào khác. đây là lí do duy nhất và 
dễ hiểu, chứ không hề có chuyện 
nghĩ tới, hay là mảy may muốn kỉ 
niệm Ngày Quân Lực VNCH như 
người ta đã cố tình gán ghép.”

 Vậy mà nhà cầm quyền 
Cộng sản vô thần tại Việt Nam cứ 
một mực tuyên truyền gán ghép 
“ngày 19/6 là ngày Quân Lực 
VNCH” vào lễ Tuyên thánh các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam. Từ đó 
nhà cầm quyền có cớ để đòi buộc 
“Vatican phải đình hoãn vô thời 
hạn lễ tuyên thánh”. 

Sự thực, đó là cớ trẻ con, đằng 
sau là âm mưu triệt phá tôn giáo 
theo đúng sách lược của chủ nghĩa 
Cộng sản vô thần để nhà cầm 
quyền CSVN công khai mở chiến 
dịch “tẩy chay lễ phong thánh”. 

Cơ quan tuyên truyền các cấp 
của CSVN bắt đầu ra đòn quyết 
liệt từ trung ương xuống các địa 
phương thôn xã. Họ rùm beng kết 
tội việc tuyên thánh, kết tội các 

Đấng Tử Đạo, kết tội Giáo Hội 
Công Giáo hoàn vũ, kết tội người 
Công Giáo Việt Nam. Thật không 
ai ngờ các Thánh Tử Đạo đã bị 
bách hại từ hàng trăm năm trước, 
giờ tiếp tục bị vu khống, chụp mũ, 
khủng bố trắng!

Cuộc “truy lùng” các Thánh Tử 
Đạo VN diễn ra khá ồn ào và quyết 
liệt. Cán bộ tuyên truyền rải xuống 
khắp các giáo xứ, giáo họ Việt 
Nam, tập họp giáo dân, bắt buộc 
họ phải đi dự các cuộc họp dân, 
“học tập chủ trương, đường lối và 
chính sách của Đảng và Nhà nước 
CS đối với âm mưu của Vatican 
quanh việc phong thánh”. Những 
trận đánh quyết liệt và hạ cấp nhất 
được diễn ra rầm rộ, quyết hạ bệ 
cho kỳ được các Thánh Tử Đạo 
VN, bôi nhọ Công giáo, xuyên tạc 
lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt 
Nam, vu khống các nhà truyền 
giáo, các anh hùng chết vì đạo 
cũng như các nhà lãnh đạo Công 
Giáo Việt Nam. 

Thù ngoài, giặc trong.
Hà hơi tiếp sức cho nỗ lực đánh 

phá lễ Tuyên Thánh các Thánh Tử 
đạo VN, một nhóm các linh mục 
Công Giáo Quốc doanh mà tên gọi 
là Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo 
Yêu Nước (về sau thay đổi nhiều 
cách gọi khác nhau) đã lợi dụng 
tờ báo mạo danh Công giáo – tờ 
“Công giáo và Dân tộc” làm công 
cụ phổ biến, cổ vũ chiến dịch đánh 
phá nham hiểm này. 

Điều không ai ngờ là trên tờ 
“Công giáo và Dân tộc” lại xuất 
hiện một bài báo (‘có lửa’) của 
một thẩm quyền Công giáo VN đòi 
Tòa Thánh Vatican hãy đình hoãn 
vô thời hạn việc tuyên thánh… “vì 
không muốn giáo dân trong nước 
chịu đau khổ!” 

Tác giả Hải Hà (trong một bài 
báo có cái nhan đề mà chúng tôi 
xin không nêu ở đây) đã kể lại 
cuộc phỏng vấn với vị thẩm quyền 
ấy, xin trích dẫn vài dòng như sau:  

“Tình cờ sau khi đến viếng cha 
giáo Thân Văn Truờng tại nhà thờ 
Chính Tòa Long  Xuyên, chúng 
tôi có dịp vào thăm [ngài thẩm 
quyền]… XX… Thế là một người 
trong nhóm đặt câu hỏi:

– Thưa [ngài]… XX…, có 
dư luận cho rằng trong sự kiện 
Phong Thánh Tử đạo VN năm 
1988, [ngài]… là người phản 
đối quyết liệt nhất phải không ạ? 
[Ngài]… có bị áp lực gì không?

– Không phải là tôi phản đối, 
mà tôi chỉ muốn đề nghị Tòa Thánh 
lùi lại một thời gian, vì tôi thấy 
một số Cộng đồng Hải ngoại muốn 
nhân sự kiện này để chống đối… 
Tôi không muốn giáo dân phải 
chịu đau khổ…”

Miễn bàn!
Vào trang web VietCatholic 

News ngày 11/5/2018, chúng tôi 
đọc thấy bài “Ai chống việc tuyên 
thánh tử đạo” của P. Nguyễn Văn 
Phú, trong đó có đoạn này: “Bây 
giờ có nhiều trang thông tin chính 
thống của giáo Hội cho nên ‘Công 
giáo và Dân Tộc’ không thể bóp 
méo sự thật như trước. Họ đăng 
những tin vô thưởng vô phạt để 
chờ thời, rồi lâu lâu chen một câu 
như búa giáng. Họ vẫn có những 
chiêu trò rất ‘độc’. Chẳng hạn họ 
xin các Giám mục cho ý kiến về 
vấn đề gì đó, rồi họ đăng lên, và 
đăng hình các Giám mục ngoài 
trang bìa. Thế là giáo dân tưởng 
báo này được các giám mục ủng 
hộ. Một số các giám mục bất bình 
nhưng không nói được!” 

Ngày 14/5/2018, có dịp gặp gỡ 
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một Chủng sinh từ Gp LX, chúng 
tôi lại tò mò về chuyện báo CgvDt. 
Chủng sinh ấy, thầy NQN cho biết: 
Trong nước, người CG ai cũng biết 
ĐC X là vị giám mục viết nhiều 
nhất trên báo CgvDt. Giờ ngài đã 
hưu, song vẫn còn viết đều đặn cho 
báo ấy, dù có những bài viết rất 
ngắn, vô thưởng vô phạt và hầu như 
không có chất lượng… Theo Thầy 
N, nhiều người CG trong nước có 
chung một cái nhìn về ngài: “Ngài 
hết mình với báo CgvDt có lẽ là do 
tên tuổi và hình ảnh ngài lúc nào 
cũng nổi bật ở trang bìa tờ báo, và 
tờ báo cần có mặt trong mọi gia 
đình Công giáo khắp các giáo xứ 
Miền Nam Việt Nam…”.

Phép lạ nhờ lời bầu cử của 
các Thánh

Trở lại biến cố “Phong Thánh 
năm 1988”. Rõ ràng Chúa Thánh 
Thần đã soi dẫn các Đấng Chủ 
Chăn Công Giáo VN để các ngài 
noi gương các Thánh Tử Đạo VN, 
tuyên xưng Đức Tin. Nhờ các 
Thánh Tử Đạo VN can thiệp và 
cầu bầu mà lễ Tuyên thánh ngày 
19/6/1988 được diễn ra suôn sẻ, 
không phải là cho các Thánh Tử 
Đạo VN, mà là cho con cháu các 
ngài, giáo hữu Công Giáo Việt 
Nam. Các Thánh Tử đạo VN đã 
không để mặc bạo quyền CS vô 
thần tự tung tự tác, biến một biến 
cố thuần túy tôn giáo thành một 
sự kiện chính trị…. phục vụ ý đồ 
chính trị CS.

Ngày 19/6/1988 tại Giáo đô 
Rôma trở thành ngày trong đại 
chẳng những cho Giáo Hội CGVN 
mà còn cho cả Hội Thánh Công 
Giáo hoàn vũ.  Lễ tuyên Hiển 
Thánh cho 117 Vị Tử Đạo Việt 
Nam được chính Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II cử hành 

trọng thể tại Vatican với sự tham 
dự của hàng triệu tín hữu Công 
giáo từ khắp thế giới, trừ người 
Công giáo Việt Nam trong nước 
từ hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ 
xuống tới giáo dân, không ai được 
phép xuất cảnh đi dự lễ. 

Dù vậy, từ đó đến nay, 30 năm 
ròng, theo lịch phụng vụ Công 
giáo, cứ đến ngày 24/11, Giáo 
Hội toàn cầu, đặc biệt Giáo Hội 
CGVN, vẫn hân hoan cử hành “lễ 
kính Thánh Anrê Dũng Lạc và các 
bạn Tử đạo Việt Nam”.

Chỉ một năm sau biến cố 
Phong Thánh 1988, chính Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô, qua lời 
hiệu triệu “Đừng Sợ” đanh thép 
của ngài, đã làm cho chủ nghĩa và 
chế độ CS toàn cầu lung lay đến 
tận gốc dẫn tới sự tan rã rồi sụp đổ 
hoàn toàn của tập đoàn CS tại Liên 
Xô cũng như tại khắp các nước 
Đông Âu. Cụ thể: 

- Ngày 12/9/1989, Công 
đoàn Đoàn Kết do Lech Walenza 
cầm đầu đã chiến thắng CS Ba Lan 
khi ứng viên không Cộng sản đầu 
tiên, ông Tadeusz Mazowiecki đắc 
cử chức Thủ tướng. Từ đó, các 
quốc gia Đông Âu gồm Tiệp Khắc, 
Bungary, Hungary, Romania, 
Đông Đức, Albania, Nam Tư theo 
gót Ba Lan, rời bỏ chủ nghĩa Cộng 
sản.

- Ngày 09/11/1989, bức 
tường ô nhục ngăn cách thành phố 
Bá Linh (Berlin) thành 2 mảng 
đông-tây bị chính người dân Đông 
Đức giật sập.

- Ngày 11/3/1990, nước 
Cộng hòa Lithuania tuyên bố độc 
lập khỏi Liên bang Xô-viết, báo 
trước sự tan rã hoàn toàn ngày 
26/12/1991 của 14 nước Liên bang 
Xô-viết cùng vùi chôn vĩnh viễn 

chủ nghĩa Cộng sản quốc tế. 
Có thể trước tình hình trên 

đây, nhà cầm quyền CSVN chùn 
tay chăng? Lễ Thánh Tử Đạo VN 
sau đó được cử hành hằng năm tại 
khắp các nhà thờ CGVN mà không 
vấp phải cản trở hay đánh phá hung 
hãn nào. Tuy nhiên, CSVN vẫn 
chưa ngừng bách hại Công giáo, 
như các vụ  Đồng Chiêm, Thái 
Hà, Tòa Khâm sứ Hà Nội, Tam 
Tòa, Cồn Dầu… rồi Dòng Thiên 
An Huế, Dòng Thánh Phaolô Hà 
Nội, Dòng Mến Thánh Giá Thủ 
Thiêm, hoặc những vụ triệt hạ 
ĐTGM Ngô Quang Kiệt, bôi nhọ 
ĐGM Nguyễn Thái Hợp, nhục mạ 
các linh mục Nguyễn Đình Thục, 
Đặng Hữu Nam, bắt bớ giáo dân 
Nghệ An, Hà Tĩnh vân vân…. 

Thư Chung ngày 01/5/2018 
của Hội đồng Giám mục Việt Nam 
công bố Năm Thánh mừng kính 
các Thánh Tử đạo Việt Nam bắt 
đầu từ ngày 19.6.2018 (kỷ niệm 
ngày tuyên thánh) và kết thúc 
ngày 24.11.2018 (lễ Các thánh tử 
đạo Việt Nam), ngày chính thức 
kỷ niệm 30 năm tuyên thánh các 
Đấng Tử Đạo Việt Nam. 

Người Công giáo Việt Nam 
xác tín vào Tình thương bao la 
của Chúa nhờ lời cầu bầu của các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nhưng 
không quên mình là hậu duệ 
của các Thánh Tử Đạo, nguyện 
một lòng học hỏi, noi gương các 
Thánh, kiên quyết sống đạo, thà 
chết vì đạo Chúa, chứ không bao 
giờ khuất phục bạo quyền dưới bất 
kỳ danh nghĩa gì, vì bất cứ lý do 
nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lê Thiên (18/5/2018)
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Ngày 19-6-2018 năm nay là 
đúng 30 năm, một biến-cố 
cả-thể đã đến với Giáo-hội 

Công-giáo Việt-Nam. Đó là vào 
ngày 19-6-1988 tại Rô-ma, 117 
vị Chân-phước Tử-đạo Việt-Nam 
được long-trọng nâng lên hàng 
Hiển-thánh của Hội-thánh Chúa 
Ki-tô. Năm nay, người Công-giáo 
Việt-Nam cả trong nước lẫn hải-
ngoại, cùng cất lời ca vang…hát 
khen mừng bao đấng Anh-hùng, 
xưa đã thắng gian lao tòa cao chói 
lói trên trời hiển vinh muôn đời…
(Tiếng nhạc oai-hùng của Hải-
Linh).
 Trong bầu khí...chung hoà 
khúc hải-hoàn ca… này của cộng-
đồng Dân Chúa Việt-Nam, có thể 
nhiều giáo-dân vẫn chưa quên; 
nhiều linh-mục tu-sĩ cũng chưa 
quên; các giám-mục thì lại càng 
không thể quên, cái lối biện-luận 
phức-tạp và chính-sách tôn-giáo 
khắc-nghiệt của nhà cầm quyền 
Hà-nội trước sự việc này của 
Giáo-hội Công-giáo hoàn-vũ, của 
Vatican. Để rồi từ một biến-cố 
tôn-giáo thuần-tuý tâm-linh, họ đã 
bẻ quẹo uốn cong sang thành một 
biến-động mang mầu sắc chính-
trị, đem lịch-sử tào-lao của đảng 
ra ngăn chặn, mà chung quy chỉ vì 
lúc nào cũng có một nỗi sợ cố-hữu 
“ra ngõ là gặp phản-động”.
 Giờ này, nhớ lại việc 
Phong-thánh bùng ra giữa bầu 
không-khí ngột-ngạt của xã-hội 
Việt-Nam trong thời-điểm những 
năm đầu sống dưới chế-độ toàn-

Cùng chung một tấm lòng 
thương mến

 n Phạm Minh-Tâm

trị của đảng cộng-sản Việt-Nam, 
thì thiết-nghĩ  cũng cần nhớ đến 
một số người Ki-tô hữu tiêu-biểu 
của Niềm Tin lúc ấy, như linh-
mục Chân Tín, linh-mục Phạm 
Gia Thụy của Dòng Chúa Cứu-
thế, linh-mục Thanh Lãng, và ông 
Nguyễn Ngọc Lan…chẳng hạn. 
Tất cả đã vì niềm tin, vì lòng mến 
mà đứng thẳng lên để cất tiếng nói 
trung-thực trước những kẻ lúc nào 
cũng chỉ biết hành-xử bạo-quyền.
Với hình-thức của những dòng 
“nhật ký”,  ông Nguyễn Ngọc Lan 
đã ghi lại một số các sự việc liên-
hệ đến vấn-đề Phong-thánh trong 
tập Nhật-ký của minh. Vào mùa 
Thu năm 1993,  nhật-ký này đã 
được nhà xuất-bản TIN tại Paris 
đã ấn-hành với tên sách là Nhật ký 
1988. Và trong lời giới-thiệu của 
nhà xuất bản, có viết…Ngay từ 
ngày 18-9-1987, chín tháng trước 
Lễ Phong Thánh, với thông báo 
của Ban tôn giáo, Đảng và Nhà 
nước đã mở một chiến dịch gay 
gắt, rộng lớn, nhằm “cấm” các 
Thánh Tử đạo Việt-Nam một lần 
nữa và biến vụ Phong Thánh thành 
vụ kiện lên án giáo hội Công giáo 
Việt-Nam. Những kiến nghị, hội 
thảo, hội nghị “khoa học”, với sự 
tiếp tay của những đảng viên trí 
thức cấp bự như Trần Bạch-đằng, 
Nguyễn Khắc-Viện làm sôi nổi dư 
luận trong và ngoài nước. Có điều 
những lý lẽ đưa ra để bôi nhọ các 
Thánh Tử đạo và trấn áp cộng đoàn 
công giáo chẳng có hiệu quả gì. 
giá trị của nó cũng tương đương 

với loại bong bóng khi đụng phải 
người thực, việc thực…Năm 1988 
đáng kể là năm bản lề trong lịch sử 
giáo hội Công giáo ở Việt-Nam. Vụ 
Phong thánh cho mọi người thấy rõ 
thái độ chung của đồng bào Công 
giáo: giữa một xã-hội ngột ngạt 
có những con người đứng thẳng, 
có cả một cộng đoàn đứng thẳng,  
không phải để chống đối ai nhưng 
để  xác định vị-trí và bản sắc của 
mình. Cũng như các Thánh Tử đạo 
cha ông của ho chẳng chống phá 
ai, các vị chỉ sống đức Tin của 
mình. Sống, không phải chết. Các 
ngài không tự-tử vì đạo. Các ngài 
cam chịu khổ hình, sẵn sàng trả 
giá cho niềm tin bằng chính mạng 
sống, nhưng không hề dùng cái 
chết như một bạo lực để cưỡng bức 
chính quyền đương thời…(Lời nhà 
xuất-bản  của Nhật-ký 1988).
LONG Xà HỗN TạP 
 Phải nói là suốt chín tháng 
trời trước ngày Lễ Phong-thánh 
diễn ra tại Vatican, nhà cầm quyền 
cộng-sản đã có môt chiến-dịch tấn-
công thật mạnh-mẽ vào quyết-định 
của Giáo-hội và khối Công-giáo ở 
Việt-Nam ở mọi thành-phần. Cụ-
thể như Uỷ-ban Thường-trực của 
Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam đã 
phải “làm việc” với Ban-tôn-giáo 
của nhà nước.  Rồi những buổi 
họp của Mặt-trận Tổ-quốc tổ-chức 
tại Thành-phố Sài-gòn để gặp-gỡ 
riêng giới trí-thức hay chung cho 
khối công-dân Công-giáo hoặc tại 
các quận, huyện gồm đủ cả linh-
mục tu-sĩ, giáo-dân để đặt đủ thứ 



18 - website: DienDanGiaoDan.com Số 199 Tháng 6 - 2018

“vấn-đề”. Đây là những dịp mang 
hậu-quả vừa tích cực vừa gây hiệu-
quả ngược vì cũng là cơ-hội để 
giáo-dân nghe được các tiếng nói 
ngôn-sứ, tiếng nói của các người 
con của Giáo-hội đã được thấm 
máu tử-đạo; của những chiến-
sĩ không ngại sức ép của chính-
quyền, đứng lên rao giảng Tin 
Mừng. Cụ-thể như ông Nguyễn 
Ngọc Lan ghi lại vào ngày Thứ 
Năm 25-2-1988…Tiếng nói của 
cha Chân Tín đã đổi hẳn không khí 
hội trường. Người ta không còn 
ngồi nghe kiểu thụ-động và vỗ tay 
chiếu lệ sau khi chấm dứt bài nói. 
Lời lẽ của cha Chân Tín đã được 
chấm phết nhiều lần bằng những 
tràng pháo tay tán thưởng…(sách 
đã dẫn, trang 39). Ngay cả việc 
nhà cầm quyền nhắm tuyền-truyền 
đến quần-chúng phổ-thông cũng 
thế. Những người dân bình-thường 
vốn dĩ xưa nay không biết gì đến 
thời-sự thì cũng phải biết; không 
quan-tâm cũng phải quan-tâm. 
Qua các công-tác cấp thấp của nhà 
nước tại các buổi họp chung tổ 
dân phố, họp phường khóm ra-rả 
rêu-rao bà con phải cảnh-giác về 
âm-mưu chống phá của các thành-
phần “phản động” đang lợi-dụng 
việc Phong-thánh của Vatican để 
chống phá nhà nước cách-mạng 
mà ngay những cư-dân không phải 
là giáo-dân trong tổ, trong khóm, 
trong phường, càng chẳng hiểu 
Phong-thánh là gì và Vatican ở đâu 
song cũng vẫn đem về to nhỏ với 
nhau…rồi lan rộng và tìm hiểu. 
Cái sách tuyên-truyền lạc-hậu và 
ấu-trĩ còn lại từ thời nằm rừng 
nằm rú mà vẫn gọi “đỉnh cao trí 
tuệ” là vậy. Cũng chính-sách phá 
rối này đã giúp cho các kẻ thừa-
hành của họ giác-ngộ ra được phần 
nào những điều họ được sai để 

nói. Cũng đồng-thời như tấm kính 
chiếu yêu nhìn ra được rồng hay 
rắn cùng những con rận lớn nhỏ 
trong tấm chăn vẫn tưởng là cùng 
chung nhau đắp. Từ giám-mục Bùi 
Tuần, người đã được đảng và nhà 
nước ban tặng hai “bằng khen” là  
Huân chương độc lập và Huân 
chương đại đoàn kết dân tộc …
đến các trí-thức Công-giáo như 
Nguyễn Đình Đầu, Trương Bá Cần 
và nhóm chủ-trương tờ Công Giáo 
và Dân Tộc, Phan Khắc Từ, Vương 
Đình Bích, Nguyễn Huy Lịch… 
với các bài viết, các lời phát-biểu 
a-tòng tại buổi họp về chính-sách 
của nhà nước trước vấn-đề Phong-
thánh Tử-đạo, lại cũng có rất nhiều 
linh-mục xứ đã hồ-hởi theo đúng 
chủ-trương chính-sách đến độ khi 
cử-hành Phụng-vụ đã không quên 
chỉ-thị…xin anh chị em giáo-dân 
đề-cao cảnh-giác đối với tất cả 
những ngưòi lạ mặt, cương quyết 
chặn đứng mọi mưu-toan phá rồi, 
khiêu-khích….
 Hai chữ “Phong thánh” đã 
trở thành một cái “húy” cần phải 
tránh đừng “phạm” phải.  Một chi-
tiết ly-kỳ…Cao đình Trị cười nói 
với cha Chân Tín trước mặt mình: 
“Mình vừa qua Mặt trận Tổ quốc 
quận trình bày về việc thay đổi 
người giảng ba ngày tĩnh tâm cho 
người lớn. Mặt trận bảo là linh 
mục Chân-Tín thay thế linh mục 
Phạm gia Thuỵ cũng được, nhưng 
giảng gì thì giảng , đừng giảng 
về việc  Phong Thánh…(Nhật ký 
1988, trang 41). 
 Ngày 26-2-1988, ông 
Nguyễn Ngọc Lan viết  “Nói 
chuyện tử đạo với ông Nguyễn 
Khắc Viện” phản-bác cách lập-
luận của của Nguyễn Khắc Viện 
trong bài “Chết vì đạo, Chết vì 
Ai”  đăng trên báo Công Giáo và 

Dân Tộc ngày 14-2-1988. Ngoài 
việc gửi trả lời Nguyễn Khắc Viện 
thì bài viết của ông Nguyễn Ngọc 
Lan chỉ là một tài-liệu chuyền tay, 
nhưng đã được lan truyền khá 
rộng-rãi trong nhiều thành-phần 
Công-giáo. Giám-mục, linh-mục 
tu-sĩ và giáo-dân. 
 Cuối cùng, còn lại hai vấn-
đề nhà nước muốn là phải lấy tên 
các vị người ngoại-quốc ra khỏi 
danh-sách 117 vị Tử-đạo và hoãn 
ngày Phong-thánh vì trùng với 
Ngày Quân-lực của chế-độ Miền 
Nam. 
 Trong hai ngày 11 và 12-3-
1988, Viện Nghiên cứu Khoa học 
Xã hội lại tổ-chức cái gọi là Hội 
nghị Khoa học về Phong-thánh 
và ngay trong ngày đầu, linh-mục 
Thanh Lãng đã đọc một bài phát-
biểu, đến độ …Dương đình Thảo, 
Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy, 
vỗ vai bảo “Anh nói mạnh quá”…
(Nhật ký 1988, trang 121). Bài 
phát-biểu này không được công-bố 
rộng-rãi vì chính linh-mục Thanh 
Lãng đã không muốn phổ-biến. 
Nhưng không hiểu từ đâu, sau này 
người viết được Ngô Văn Ân cho 
một bản in “ronéo” nên còn nhớ 
vài ba chi-tiết như linh-mục Thanh 
Lãng không kính thưa, kính gửi 
gì cả mà dùng nhóm chữ “những 
người anh em cộng-sản của tôi” để 
xưng-hô vì ông giảỉ-thích từ trước 
1975, ông có từng xem họ như anh 
em trong tình mến huynh-đệ của 
Đức Ki-tô thì mới lên tiếng bênh-
vực một số trường-hợp bị chính-
quyền Miền Nam kết-án như nhạc-
sĩ Miên Đức Thắng, nhà văn Vũ 
Hạnh, giáo-sư Lê Quang Vịnh…
Vì vậy, ông khuyên người cộng-
sản phải tôn-trọng quy-luật của 
Giáo-hội ông. Qua lời ông “dạy” 
những người anh em cộng-sản, 
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(xem tiếp trang 55)

tôi học được một điều là “những 
gì người đứng đầu Hội-thánh đã 
công-khai quyên-bố trên Toà thì 
không khi nào thay đổi…Cho nên 
danh-sách 117 vị Thánh Tử-đạo 
hay ngày 19-6-1988 đã được ấn-
định tổ-chức Lễ Phong-thánh cũng 
trong quy-luật này.
Tử ĐạO HAY Từ-ĐạO
Ồn-ào như thế, gian-nan như thế, 
song nếu chúng ta chỉ  tưng-bừng 
mừng ngày lịch-sử này của Giáo-
hội Công-giáo nói chung và cách 
riêng của Giáo-hội Việt-Nam đơn-
thuần là một ngày vui mừng và nô-
nức với những nghi-thức rộn-ràng 
toàn bằng lời ca-khen, tôn-vinh 
và tán-tụng thì xem ra từng người 
tín-hữu chúng ta đúng là kẻ bàng-
quan chứ không phải là người 
trong cuộc. Là kế-tục chung vai 
với anh em, với đồng-bào những 
gông xiềng, oan-khuất và khổ-nạn.
Bởi vì, vào cái lúc đang hấng chịu 
trăm ngàn khổ-hình hay trước giây 
phút đối-diện với cái chết người 
ta gán cho, các vị không hề mảy-
may nghĩ đến một lúc nào đó được 
phong thánh, được người ta đặt bài 
hát để vinh-danh, khen-ngợi hay 
gì-gì khác, ngoài một việc thuỷ-
chung với Đức Ki-tô, với sự giao-
phó đem ơn cứu-độ đến mọi người 
bằng yêu thương, bác-ái và công-
bình. 
Nói đến bậc tử-đạo ở Việt-Nam mà 
cho tới nay, mỗi khi có dịp nhìn lại 
những di-sản từ một thời bách-đạo 
ngày trước được lưu giữ tại Hội 
Thừa Sai Paris, chẳng hạn như 
chiếc gông đã từng cùm trên cổ các 
vị thừa-sai, manh áo đen bạc mầu 
của linh-mục Théophane Vénard 
mặc khi ra pháp-trường vào năm 
1861 hay những đôi dép rách một 
thời chưa xa ta lắm mà các vị tử-

đạo đã mang theo “bước chân đẹp 
thay của người đi loan báo Tin 
Mừng” mới thấy Giáo-hội Công-
giáo Việt-Nam hiện nay quá bạc-
bẽo, quá vô-cảm và vong-thân. 
Mới thấy cái tội to lớn của những 
ai đang chủ-trương lèo-lái con 
thuyền Giáo-hội điạ-phương này 
mỗi ngày mỗi xa nguồn, phóng-
ngoại. Nếu không có những bàn 
chân tiên-phong dấn bước trên các 
ngả đường rao giảng với  từng giọt 
máu thấm đẵm trên đường chông 
gai ấy thì lấy đâu ra ngày nay có 
được giáo-phận này, tổng-giáo-
phận nọ để người này, kẻ nọ chỉ vì 
muốn ngắm nghé ngai, toà mà bán 
rẻ mọi giá-trị làm người môn-đệ 
Đức Ki-tô.
Lại nữa, tử-đạo không hoàn-toàn 
tuyệt-đối là phải dổ máu ra trong 
phút giây phải bị thi-hành án tử. 
Tử-đạo cũng còn mang ý nghĩa của 
những hy-sinh hàng ngày trong 
cuộc sống người tin Chúa, trung-
thành với huấn-giáo của Người. 
Là từng ngày chết đi trong các thói 
hư-luống của thế-gian dối-trá và 
giả-hình. Là chấp-nhận thiệt-thòi 
hay thậm-chí chịu oan-khiên tù-
rạc để bênh-vực công-lý cho đồng-
đạo, cho anh em, cho những ai bị 
khốn-khó vì đạo ngay.
  Và trong hoàn-cảnh xã-hội 
Việt-Nam hôm nay với bao nhiêu 
bất-công, bao nhiêu khốn-khó của 
anh em, người giáo dân nên chứng 
tỏ mình là cộng tác viên của Chúa 
để mạnh dạn cùng Chúa nhập thế 
với từng cây thập-giá nho-nhỏ vừa 
sức hơn là thụ-động ngồi chờ đợi 
ở Vatican, chờ ở các giám-mục, 
giáo-sĩ, tu-sĩ…Hoặc than van, 
trách-oán và đặt ra những câu hỏi 
tại sao, tại sao và tại sao. Nhất là 
cần phải thoát ra khỏi cái não trạng 
trì-trệ kiểu con thơ măng sữa cứ 

phải chờ cho bú mớm mới sống 
được. Đây không phải là cảm-nghĩ 
sai lạc mang tính cá-nhân quá-
khích mà là theo lời viện-dẫn mở 
đầu của Sắc-lệnh Tông-đồ Giáo-
dân. Công-đồng Vatican II đã nhấn 
mạnh về vai trò của giáo-dân là 
như thế đấy…là “những người có 
phần riêng biệt và cần thiết trong 
sứ mệnh của giáo Hội” (quorum 
partes in missione Ecclesiae 
proprias et omnino necessarias…” 
Trong thư Mục-vụ vào háng 
10-2017 vừa qua của Hội-đồng 
Giám-mục Việt-Nam, có viết về 
ý-nghĩa của  dịp kỷ-niệm kỷ-niệm 
30 năm dịp Phong-thánh rằng…
Ðây là dịp để chúng ta ôn lại đời 
sống chứng nhân của các ngài, noi 
gương các ngài, sống tinh thần 
Phúc Âm trong mọi hoàn cảnh, 
cộng tác phần mình xây dựng một 
giáo Hội vững mạnh và một xã 
hội công bằng và nhân ái…(sic)…
Song le, hai cộng-đoàn các chị em 
Dòng Mến Thánh-giá Thủ-thiêm 
và Dòng Phao-lô ở Hà-nội  đang 
bị tước-đoạt đến mảnh đất cư-trú 
cuối cùng  thì có được ở trong cái 
phạm-trù sống tinh thần Phúc Âm 
trong mọi hoàn cảnh và  công bằng 
và nhân ái…hay không? Sao các 
chị Thủ-thiêm vẫn chỉ biết thúc-
thủ ngồi nhìn nhiệt-tình và công-
sức của bao nhiêu cuộc đời đã lần-
lượt kế-tiếp nhau tận-hiến và gầy 
dựng hàng thế-kỷ nay bị mất trắng 
vào tay quyền-lực mà không một 
ai trong chữ “chúng ta” bênh-vực. 
Và các chị Phao-lô cũng thế, chỉ 
biết lầm-lũi dắt-díu nhau đi tìm 
công-lý cách vô-vọng. 
Như vậy, phải chăng Công-giáo 
chúng ta vẫn chỉ là một khối người 
vô cảm? Lòng mến từ những dòng 
máu các bậc tử-đạo đã đổ ra cho 



20 - website: DienDanGiaoDan.com Số 199 Tháng 6 - 2018

Dù phải nhờ sự giúp đỡ của 
một số người Pháp, trong đó có 
Giám Mục Pigneau de Béhaine, 
để xây dựng cơ đồ, các vua nhà 
Nguyễn khi thống nhất đất nước 
lại sùng thượng Nho học. Vua 
Gia Long (1802-1819) khi vừa 
lên ngôi đã ra lệnh cho quần thần 
viết “Luật Gia Long” dựa theo luật 
nhà Thanh. Đặc biệt vua Minh 
Mạng, tức Thánh Tổ nhà Nguyễn 
(1820-1840), một vị vua thông 
minh nhưng độc đoán, đã tổ chức 
triều đình và trị nước đúng theo 
khuôn phép của Tống Nho. Một 
trong những tác phẩm nổi tiếng 
của nhà vua, “Huấn Địch Thập 
Điều Thánh Dụ”, được ban hành 
năm 1834, quy định chính sách 
giáo dục, văn hóa của triều đại. 
Chương “Tôn sùng chính học” 
đã khẳng định rằng: “Trẫm mong 
triệu thứ các ngươi tôn sùng chính 
học, giảng minh nhân luân, đạo 
Nghiêu Thuấn chỉ là đạo hiếu đễ 
mà thôi, giáo dục Khổng Mạnh 
chủ trương nhân nghiã trước hết, 
đấy là những điều phải giảng vậy” 
(1). Vì vậy, vua đã tập trung tất cả 
quyền hành trong tay, nghiêm khắc 
với công thần, nhiều lần cách chức 

Nguyễn Công Trứ và đầy ải Cao 
Bá Quát, bế quan tỏa cảng, không 
giao thiệp với người Tây Phương, 
nhất là người Pháp, cấm đoán đạo 
Thiên Chúa và giết hại những con 
dân Việt Nam theo đạo này, gây 
hận thù cả trong lẫn ngoài, làm cớ 
cho ngoại nhân xâm lược.

Cũng trong “Huấn Địch Thập 
Điều Thánh Dụ”, chương VII, vua 
Minh Mạng đã có những nhận xét 
chủ quan và sai lạc về đạo Thiên 
Chúa: “Tả đạo dị đoan, nhất thiết 
chớ để lừa dối mê hoặc; học thuyết 
Da-tô lại càng vô lý hơn nữa, thậm 
chí nam nữ hỗn loạn, hạnh kiểm 
như cầm thú, dấy gian dựng đảng, 
tự giẫm lên hình pháp, như vậy là 
phá hoại tôn giáo, làm hư nát luân 
thường”(2). Đó là những lời kết án 
được dùng để làm cớ giết con dân 
vô tội. Nếu đạo Thiên Chúa “xấu 
xa” như thế thì tại sao, dù bị bách 
hại, vẫn có hàng triệu người Việt 
Nam theo đạo này từ 1533, tức là 

V  i  ế  t    T  ừ

CANADA

Mặc Giao

VÌ SAO VUA QUAN NHÀ NGUYỄN  
GIẾT CON DÂN THEO ĐẠO CÔNG GIÁO?

300 năm trước thời Minh Mạng và 
trước khi quân Pháp chiếm Việt 
Nam? 

Phải chăng các vua nhà 
Nguyễn vì muốn độc tôn Nho 
giáo, muốn giữ địa vị “thiên tử” 
cho vua, không muốn cho ai khác 
vua được thờ sống thờ chết, được 
gọi là Chúa, nên đưa ra những lời 
kết án hàm hồ để cấm đoán và giết 
dân lành?

Các quan và các nho sĩ chỉ biết 
một mực bảo vệ đạo Thánh Hìền 
và bảo vệ địa vị ăn trên ngồi trốc 
của mình, sợ những ý thức hệ khác, 
chưa cần biết tốt hay xấu, có thể 
làm thay đổi trật tự xã hội, đe dọa 
quyền lợi của giai cấp mình, nên 
cùng hô hào “Bình Tây sát Tả” 
(dẹp giặc Tây và giết người theo 
tả đạo, tức đạo Thiên Chúa). Dẹp 
Tây thì khó, giết đồng bào dễ hơn. 
Vì vậy vua quan nhà Nguyễn đã để 
lại một vết nhơ không thể rửa sạch.

Trong ba triều vua Minh Mạng, 
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Thiệu Trị, Tự Đức, vua quan nhà 
Nguyễn đã tàn sát khoảng 35,000 
người cùng giòng giống chỉ vì 
khác tín ngưỡng, thêm 50 tới 
60 ngàn người chết vì lưu đầy, 
400,000 người bị phân sáp (từng 
phần tử của mỗi gia đình bị tách 
rời và giao cho các gia đình không 
theo đạo Thiên Chúa canh giữ). Ở 
Đàng Trong, tại tỉnh Biên Hòa, có 
120 người bị trảm quyết và 460 
người bị thiêu sống. Tỉnh Bà Rịa 
có 446 người bị thiêu sống. Tỉnh 
Gia Định có 1,500 người bị thắt cổ. 
Tại Đàng Ngoài, tổng đốc Nguyễn 
Đình Hưng có ngày truyền giết 
100 người, ngày 200 người, ngày 
400, ngày 600 (3).

Xét cho cùng thì chủ trương giết 
hại và đầy ải người cùng nòi giống 
theo đạo khác thể hiện tâm trạng 
bất dung văn hóa, một hình thức 
sơ cứng tâm hồn, không muốn tìm 
hiểu, giao lưu, hội nhập với những 
luồng văn hóa khác. Điều này thật 
mâu thuẫn với truyền thống khoan 
dung và Việt Nam hóa những tinh 
hoa văn hóa đến từ bên ngoài của 
dân tộc Việt Nam. Nếu không thì 
Khổng giáo và Nho học đã không 
hiện diện ở Việt Nam. Việc giết hại 
người Công Giáo hoàn toàn dựa 
trên lý do văn hóa và tín ngưỡng, 
không có lý do chính trị (làm loạn, 
lật đổ vua) hay lý do bán nước theo 
Tây.

Kế nghiệp vua Minh Mạng, 
vua Thiệu Trị (1841-1847) cũng áp 
dụng cùng một chính sách của tiên 
vương. Tới vua Tự Đức (1847-
1883), một vị vua chuyên cần, có 
kiến thức thâm sâu về Nho học, có 
tâm hồn thi sĩ, nhưng cũng không 
làm khác. Cũng giết hại người theo 
đạo Thiên Chúa, ra 13 sắc lệnh 
cấm đạo, đặc biệt là pháp lệnh 
Phân Sáp vào năm 1867.

Vua Tự Đức cũng bế quan tỏa cảng, cũng không chịu nghe những lời 
trần tình khôn ngoan, như của Nguyễn Trường Tộ, một người theo đạo 
Gia-tô, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Điều, Đinh Văn Điền, Nguyễn Hiệp, 
Lê Đĩnh, Phan Liêm, Phạm Phú Thứ…để đưa đất nước khỏi hoàn cảnh 
bế tắc, cũng chỉ biết ôm lấy Tứ Thư, Ngũ Kinh để giải quyết những vấn 
đề của thời đại mới và đương đầu với súng đạn và tầu chiến tối tân của 
Tây phương.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, Minh trị Thiên Hoàng (Meiji) lên ngôi 
năm Tự Đức thứ 21 (1868) đã biết canh tân xứ sở theo gương các nước 
Tây phương, biến nước Nhật từ tình trạng phong kiến, lạc hậu trở thành 
một cường quốc, chỉ 37 năm sau (1905) đã đánh bại nước Nga. Cũng năm 
Tự Đức thứ 21, xứ láng giềng Thái Lan có vua mới là Chulalongkorn. 
Vừa lên ngôi, vua đã biết cải biến pháp chế, phái con em đi du học, rời 
cung cấm đi công du ngoại giao tại Ấn Độ và Âu Châu, tránh cho Thái 
Lan cảnh bị đô hộ như các nước chung quanh (4).

Khi người ta biết mở mắt để cải tiến thì vua quan nhà Nguyễn làm 
gì? Lệ Thần Trần Trọng Kim trả lời: “Những người giữ cái trách nhiệm 
chính trị nước mình chỉ chăm việc văn chương, khéo nghề nghiên bút, 
bàn đến quốc sự thì phi Nghiêu Thuấn lại Hạ, Thương, Chu, việc mấy 
nghìn năm trước cứ đem làm gương cho thời hiện đại, rồi cứ nghễu 
nghện tự xưng mình hơn người, cho thiên hạ là dã man” (5). Hậu qủa 
của tình trạng này là chia rẽ dân tộc, mất nước vào tay ngoại bang.

MẶC GIAO
(Trích trong “Một Cách Nhìn Khác Về Văn Hóa Việt Nam”. Hoa Kỳ 2004)
 2) Minh Mạng, Huấn địch Thập điều Thánh Dụ, Lê Hữu Mục dịch, tr 123. Tủ 

sách Cổ văn. Ủy Ban Dịch Thuật Phủ Quốc Vụ Khanh đặc Trách Văn Hóa, Sài gòn 
1971

(3) Trịnh Việt Yên, Máu Tử đạo Trên đất Việt Nam, các tr 54, 55. New Orleans, 
Hoa Kỳ 1987

(4) Theo Hoàng Việt giáp Tý Niên Biểu của Nguyễn Bá Trác, tr 346. Bộ Quốc 
gia giáo Dục dịch và xuất bản, Sài gòn 1963

(5) Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Quyển II, tr 239, Bộ giáo Dục, Sài gòn 
1971

*

ĐẤT VÀNG, DÂN ĐEN VÀ DI SẢN
Vụ đất Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn đang rối bòng bong. Những 

kẻ ăn theo nuốt chưa trôi vì bị những kẻ tranh ăn đòi móc họng. Dân Thủ 
Thiêm, kẻ đã di dời người còn bám trụ, vẫn đòi được bồi thường xứng 
đáng. Nhà thờ Thủ thiêm và nhà Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm bị đe 
dọa phá bình địa vẫn chưa bị đụng đến, có lẽ vì những người có quyền 
còn sợ dư luận quốc nội, quốc tế, phản ứng của giáo dân, nhất là vì chưa 
điều đình xong việc chia chác hay đổi đất. Đó là hệ lụy của chính sách 
đất đai do đảng cộng sản đặt ra với mục đích tóm thâu toàn bộ tài sản của 
đất nước, làm chủ cả dân tộc, dân chỉ là những người làm thuê ở muớn 
cho giai cấp quyền hành. Dù dùng mỹ từ gì thì sự thật vẫn là như vậy.

Thủ Thiêm là một khu đất rộng hàng trăm mẫu Tây, chỉ cách trung 
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tâm Sài Gòn bằng một con sông bề 
ngang 300 mét, trên đó có 15,000 
dân sinh sống, có 3 cơ sở tôn giáo 
lâu đời: chùa Liên Trì, nhà thờ 
xứ đạo Thủ Thiêm và Dòng Mến 
Thánh Giá Thủ Thiêm. Miếng mồi 
ngon như vậy làm sao những người 
có quyền sinh sát và bọn con buôn 
địa ốc có thể bỏ qua? Năm 1996, 
Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã ký phê 
duyệt đồ án qui hoạch Thủ Thiêm, 
biến vùng này thành khu đô thị 
mới với đường xá và những khu 
nhà đắt tiền dành cho người giầu. 
Chẳng bao lâu sau, Thủ Tướng 
Kiệt rời chức rồi qua đời, nhưng 
kế hoạch vẫn được xúc tiến.

Khởi đầu thực hiện kế hoạch là 
đuổi dân đi. Đa số dân đã di dời, 
đất được bồi thường 200,000 Đồng 
VN (khoảng 10 Mỹ kim) một mét 
vuông. Ngay sau đó, đất được rao 
bán với giá hàng chục triệu đồng 
một mét vuông. Đến nay, sau 20 
năm, giá thị trường đất Thủ Thiêm 
đã lên tới vài chục triệu một mét 
vuông. Đúng là dân bị cướp giữa 
ban ngày, và những kẻ ăn theo đã 
trở thành tỷ tỷ phú.

Trong số các cơ sở tôn giáo bị 

đe dọa phá bỏ, Chùa Liên Trì của 
Hòa Thượng Thích Không Tánh 
đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Chỉ 
sau một đêm, chùa trở thành bình 
địa. Sáng hôm sau, Hòa Thượng 
Không Tánh đến ngồi khóc trên 
nền chùa. Đứng bên ngài là một tu 
sĩ đệ tử. Không có một Phật tử hay 
một tu sĩ nào khác! Hình hai thầy 
trò cô đơn trên nền chùa không 
còn vết tích đã gây xúc động cho 
nhiều người. Nhà thờ Công Giáo 
Thủ Thiêm nay còn khoảng 400 
bổn đạo. Hơn hai ngàn giáo dân 
đã di dời. Cha xứ Lê Đăng Niêm, 
dù đã bị tai biến mạch máu não, 
vẫn kiên trì bảo vệ thánh đường và 
đoàn chiên, sẵn sàng hy sinh tính 
mạng. Dòng Mến Thánh Giá vẫn 
sinh hoạt với đầy đủ hàng trăm nữ 
tu, nhưng tất cả đều như ngồi trên 
lửa, vì không biết lúc nào phải ra 
đi, rời nơi thân yêu mà các nữ tu 
đã xây dựng từ 159 năm nay. Lưỡi 
gươm Damoclès đang treo lửng 
lơ trên cổ, không biết lúc nào rơi 
xuống? Tòa Tổng Giám Mục Sài 
Gòn, với Đức cố TGM Bùi Văn 
Đọc, với Đức Cha Vũ Mạnh Hùng 
đương kim Giám Quản Tông Tòa, 

và với Đức Cha Phụ Tá Nguyễn 
Anh Tuấn, chưa thấy có tiếng nói 
và động thái mạnh mẽ nào nhằm 
bảo vệ nhà thờ và nhà dòng Thủ 
Thiêm, những tài sản của Giáo 
Hội, đã được tạo mãi hợp pháp và 
được xây dựng bằng mồ hôi nước 
mắt của bao thế hệ con người. 

Điều khôi hài là nhà cầm 
quyền TP. HCM tuyên bố không 
tìm thấy tấm họa đồ gốc quy hoạch 
thiết kế khu Thủ Thiêm. Đây là trò 
trẻ con hay là trò gian lận người 
lớn? Nếu là trò trẻ con thì chứng 
tỏ guồng máy công quyền đã rối 
loạn, đi đến chỗ tê liệt. Họa đồ gốc 
của một chương trình lớn như thế 
mà bị mất 20 năm nay. Nếu đúng 
như vậy thì việc truất hữu đất đai 
và các công trình xây cất đã thực 
hiện căn cứ vào văn kiện và họa 
đồ nào? Cả guồng máy hành chánh 
cai trị trên 10 triệu dân mà không 
biết giữ một tài liệu thì còn làm gì 
nên thân? Vậy phải đi đến kết luận 
đây là trò gian lận của người lớn. 
Lợi dụng việc người ký quy hoạch 
đã chết, những thủ phạm ăn theo 
đã dấu bản đồ chính đi, tuyên bố 
thất lạc để tùy ý làm theo ý muốn. 
Bốn tuyến đường trong vùng Thủ 
Thiêm đã được xây. Công ty Đại 
Quang Minh được chỉ định với giá 
12,000 tỷ Đồng cho 11,9 cây số. 
Tính tròn, mỗi cây số tốn 1,000 tỷ 
Đồng, tương đương 50 triệu Mỹ 
kim. Đây là giá cao nhất hành tinh. 
Không một quốc gia nào trên trái 
đất xây đường tốn kém tới thế. 
Công ty này cũng được dành 79 
mẫu đất Thủ Thiêm làm đất hoán 
đổi. Họ đã xây khu đô thị Sala 
hoành tráng, rao bán cách đây vài 
năm, với giá vài tỷ đến vài chục 
tỷ một căn. Trong khi đó, dân chờ 
bị đuổi hay dân đã bị đuổi không 

(xem tiếp trang 110)

Nhà nước tìm không thấy, dân tìm thấy ngay (Ảnh Văn Châu)
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Ngày 10 tháng 5/2018,  Ban đại 
diện Giáo dân thuộc L.Đ.C.G.V.N, 
miền Tây-Nam, Hoa kỳ họp mặt. 
Mục đích :1/ Tổ chức ngày Tĩnh 
Huấn cho giáo dân; 2/ Tổ chức 
Thánh ca mùa Giáng Sinh.
Về việc tổ chức Ngày Tĩnh Huấn 
cho Giáo dân, không thành công,  
giáo dân không có người tham 
dự. Lý do vì giáo dân không biết 
Liên Đoàn Công giáo là gì? Do 
dó, muốn lôi kéo Giáo dân tham 
dự, cần phải tìm các lý do, tại sao 
giáo dân không tham dự, cần lựa 
chọn những đề tài thích hợp, và 
cần định hướng đường hướng sinh 
hoạt....Còn vấn đề “Thánh Ca Mùa 
Giáng Sinh” hằng năm các Cộng 
Đồng vẫn tổ chức.
Sau 43 năm định cư tại hải ngoại, 
nhất là tại Hoa kỳ, Úc châu, 
Canada và Pháp, một số lớn các 
tín hữu công giáo đã hấp thụ một 
nền giáo dục cao, là những trí 
thức về  mọi nghề chuyên môn...
Gia đình sung túc về tài chính, con 
cháu cũng được học hành, có nghề 
nghiệp, tương lai bảo đảm.. Phần 
lớn các vị phụ huynh đã về hưu, 
an hưởng tuổi già, có đầy đủ bảo 
hiểm về y tế. Do đó, các Ông các 
Bà muốn dùng thời giờ cuối đời 
để tham gia các sinh hoạt đạo đức, 
bác ái xã hội ..để giúp mở mang 
Nước Chúa, nhưng gặp khó khăn 
vì không đủ kiến thức về Giáo lý, 
Kinh Thánh, Học thuyết xã hội 
của Hội Thánh, các giá trị Văn hóa 
Việt Nam...Thiếu kiến thức về Hội 
Thánh Công Giáo thì không thể 

MỤC VỤ THỜI ĐẠI MỚI
TÌM HIỂU HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Bài 2)

 n L.M.Cao Phương Kỷ
giúp việc Truyền giáo, Công giáo 
Tiến hành( Catholic Action ), một 
cách đắc lực được.
Liên đoàn Công Giáo là gì?
Theo cụ Bùi Quang Nga(định cư 
tại Hawaii năm 1975) cho biết: Cụ 
là cựu Chủ Tịch Liên đoàn Công 
Giáo tại Việt Nam, vào năm  1946..
khi Việt Minh(Việt cộng) mới nổi 
lên. Đúc Cha Lê Hữu Từ Giám 
Mục Phát Diệm đã thành lập và 
khuyến khích giáo dân đạo đức,có  
kiến thức về đạo và đời, để tham 
gia việc nước bảo vệ Hội Thánh. 
Đức Giám mục và các Linh Mục 
chỉ làm cố vấn.
Sau năm 1954, chia đôi đất nước, 
tại Sài Gòn, danh xưng “Liên 
Đoàn Công Giáo” được thay thế 
bằng danh từ”Công Giáo Tiến 
Hành”(Action Catholique), với 
Bs Nguyễn văn Ái và Ls Nguyễn 
Văn Huyền làm Chủ Tịch và 
Đứa Cha Lê Hữu Từ làm Tuyên 
Uý.Vào năm 1980, tại Mountain 
View, California, danh từ “Liên 
Đoàn Công Giáo Việt Nam”lại 
xuất hiện, nhưng cách tổ chức khác 
ngày xưa: Linh Mục làm chủ tịch 
và giáo dân chỉ là uỷ viên trong 
ban chấp hành, thêm một ủy viên 
là Nữ tu sĩ và một đại diện Thày 
Phó tế vĩnh viễn...
Trong (Bài 1), “Tìm hiểu Hội 
Thánh Công Giáo”, đã đề cập đến 
2 vấn đề: - Ý nghĩa danh từ”CÔNG 
GIÁO” là gì? Và Hội Thánh Công 
Giáo có những đặc tính nào rút ra 
từ ý nghĩa từ Công giáo , tức là đặc 
tính phổ quát, phổ biến, bao quát 

, cởi mở đón nhận mọi Chân lý, 
mọi giá trị của toàn thể nhân loại, 
bao gồm (comprehensive) mọi 
kinh nghiệm của các Kytô hữu 
và truyền thống về thần học, triết 
học, phụng vụ, tu đức....Công giáo 
không liên kết chặt chẽ hay phụ 
thuộc vào một văn hóa, dân tộc 
riêng nào.   
Trong bài sau đây(Bài 2), xin 
bàn thêm về ba  ĐẶC TÍNH 
(characteristics)như:
Bí-Tích(Nhiệm Tích), Trung 
Gian và Hiệp Thông. (C.T.1)
A/- BÍ- TÍCH-tính( NHIỆM 
-TÍCH-tính, Sacramentality) là 
gì?
Trước hết, cần giải thích vế ý 
nghĩa Danh từ “Bí -Tích” hay 
“Nhiệm-Tích”. Tại sao Hội Thánh 
Công Giáo giảng dạy về  “Bảy  Bí- 
Tích Thánh” như Bí-Tích Rửa tội, 
Thêm sức,  Thánh Thể,  Hòa giải,  
Hôn Phối, Truyền Chức,  Xức Dầu 
bệnh nhân., chính là  nòng cốt, yếu 
tính của Đạo Công Giáo.
Danh từ BÍ- TÍCH gồm hai 
phần:” BÍ,” tức Bí mật, Vô hình, 
Thiêng liêng; “NHIỆM,” tức Mầu 
Nhiệm(Mystery) siêu nhiên, vô 
hình, linh thiêng; “ TÍCH”, tức 
vết tích, dấu tích, Hữu hình .Ví 
dụ: trong Bí-Tích Rửa Tội:  Nước  
và Lời đọc”Tôi Rửa (Anh, em..) 
Nhân Danh Cha và Con và Thánh 
Thần là phần Dấu- Tích hữu hình, 
còn phần  Vô Hình, Bí Nhiệm là 
Ân Huệ (grace)Chúa tha  tội Tổ 
tông và mọi tội cá nhân .
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-Vì tin rằng cần  nhờ những  vật 
Hữu hình, như vũ trụ càn khôn,  
loài người, động vật, thảo mộc, 
sông núi, tinh tú …, trí khôn con 
người có thể nhận biết  CÓ Thiên 
Chúa hiện diện. Ca Vịnh (18,2-
3,4-5) có câu:
“Trời xanh tường thuật vinh 
quang Thiên Chúa, thanh không 
kể ra sự nghiệp Tay Chúa. Ngày 
này nhắc nhở cho ngày khác, đêm 
này truyền tụng cho đêm kia. đây 
không phải lời cũng không phải 
tiếng, mà âm thanh chúng không 
thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng 
vang cùng trái đất, và lời chúng 
truyền ra khắp cõi địa cầu.
Thiên Chúa hiện diện , hiện hữu 
mọi nơi, vô hình và hữu hình, trong 
tâm hồn chúng ta và trong thế giới 
thụ tạo có trật tự và theo qui luật 
ấn định.
B-Chúa Cứu Thế và Hội Thánh 
Công Giáo là TRUNG GIAN giũa 
Thiên Chúa và Nhân Loại
Nhờ thế giới hữu hình,  nhờ ý nghĩa 
của các biến cố Lịch sử , không 
phải do ngẫu nhiên, nhưng là sự 
tiến hóa lạ lùng, điều hòa, trật tự 
trong vũ trụ như làm “  trung gian, 
môi giới” ( mediation) giúp ta 
nhận biết có sự hiện diện, sự Quan 
Phòng(Providence) của Đấng Tạo 
Hóa Vô Hình Vô Tượng.
Nếu ta suy luận một cách thành 
khẩn về Giáo thuyết, Đời Sống, các 
Phéo lạ của CHÚA GIÊSU KYTÔ 
NHẬP THỂ, ta sẽ nhận thấy Chúa 
Giêsu chính là Đấng Cứu Thế 
là Đấng Trung Gian(Mediator) 
do Thiên Chúa sai xuống thế để 
chuộc tội cho nhân loại và Hội 
Thánh Công Giáo do Chúa  sáng 
lập cũng là Trung Gian(Mediator) 
giũa Thiên Chúa và Nhân Loại, 
để Thiên Chúa ban Thiên Ân Cứu 

Độ cho Nhân Loại.
Do đó, Bí-Tích( Sacrament) quan 
trọng nhất giúp ta gặp được Chúa 
và Chúa gặp ta, chính là CHÚA 
GIÊSU KYTÔ NHẬP THỂ , 
xuống thế làm Người!
Hội Thánh Công Giáo cũng là 
một BÍ TÍCH(Sacrament), vì nhờ 
Hội Thánh giúp ta gặp được Chúa 
KyTô và Chúa KyTô gặp được 
chúng ta, khi ta chịu bảy Bí Tích 
thánh. Nhờ Bảy  BÍ- TÍCH, vừa 
là Dấu Hiệu và Dụng Cụ để Hội 
Thánh gặp gỡ Chúa Kytô, thờ 
phượng, ngợi khen Chúa và xin Ơn 
Cứu Độ.
- Nhờ tin Chúa Giêsu là Đấng 
Trung Gian Duy Nhất giũa 
Thiên Chúa và Nhân Loại, nên 
Hội Thánh Công Giáo cũng sùng 
kính Đức Mẹ MARIA là Mẹ Chúa 
Giêsu, một cách đặc biệt, để noi 
gương Mẹ và xin Mẹ bầu cử cùng 
Con Mẹ.
Thiên Chúa luôn hiện hữu để 
biến cải tâm trí, chữa lành, và canh 
tân tâm trí chúng ta qua những sự 
kiện, những biến cố trong đời sống 
con người như: các nhật vật, các 
cộng đồng, các chế độ, các biến 
chuyển, các địa danh, các vật kỳ lạ 
trong thiên nhiên...
- Các nhà hiền triết Đông-Tây như 
Aristotle(384-322 B.C),  Khổng 
Phu Tử(571-479B.C), các nhà 
Thiên văn học thời danh như 
Cupernicus(1473-1543) …...cũng 
nhận định: nhờ quan sát những 
thực thể hữu hình, vật chất, những 
tinh tú, kỳ quan, lạ lùng trong vũ trụ  
mà ta nhận thức được sự Hiện Hữu 
của một Thiên Ý, Thiên Mệnh vô 
cùng hùng mạnh tạo dựng và điều 
khiển vạn sự vạn vật.
- Do quan niệm về “Bí -Tích-
tính”(sacramentality) tức bao gồm 

cả thực tại Hữu Hình và Siêu nhiên 
vô hình, nên Hội Thánh Công Giáo  
nhận thức về sự hiện hữu của các  
thực  thể (realities)một cách khác 
biệt với triết lý Duy vật, chỉ công 
nhận vật chất mà thôi, hoặc Duy 
tâm, chỉ có trong tâm lý.Chấp nhận 
Duy Vật thì phải loại bỏ Duy tâm: 
nhận cái này, bỏ cái kia (either/or). 
Trái lại, Đạo Công Giáo công nhận 
một cách bao quát toàn thể thực 
tại hữu hình và vô hình(both/and): 
Ví dụ: Con người vừa có Xác(vật 
chất) và Hồn(tinh thần), không 
phải chỉ có xác vật chất mà thôi. 
Giả sử con người chỉ có xác mà 
thôi,” chết là hết”, thì con người 
không khác gì con vật: “chó chết 
hết chuyện”; nhưng nếu con người 
chỉ có hồn mà thôi, thì là thiên 
thần, hoặc ma qủi, không phải con 
người!(C.T.2)
- Chính vì quan niệm bao quát, 
bao dung mọi thực thể(realities), 
làm trung gian giúp tâm hồn hướng 
về Chúa, nên  trong phụng vụ, kiến 
trúc,  hội họa, ảnh tượng, rước 
kiệu.,  những công trình nghệ thuật 
thánh của Hội Thánh Công giáo 
rất phong phú qua các thời đại như 
các Thánh Đường nguy nga, các 
bức hoạ của Nhà Nguyện Sistine, 
diễn tả những Mầu Nhiệm, nhất 
bức hoạ “Ngày Phán Xét Chung”, 
“ Thiên Đàng và Hỏa ngục .
Nhờ thiên nhiên hùng vĩ, cũng như 
mỹ nghệ như kiến trúc, hội hoạ, 
âm nhạc...giúp ta nâng tâm hồn 
lên cảm tạ, ngợi khen Chúa.
- Việc trưng bày những Ảnh tượng 
Thánh Giá Chúa Giêsu chịu 
đóng đinh, Đức Mẹ Maria và 
các Thánh, không phải vì chính 
những ảnh tượng làm bằng vàng, 
bạc, hay gỗ quí,  tự nó có thần 
lực ban ơn giáng phúc cho kẻ cầu 
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(xem tiếp trang 111)

xin, nhưng chúng giúp ta nâng 
tâm trí lên ngưỡng mộ các nhân 
đức của Ngài, noi gương sáng 
của Ngài và xin các Ngài bầu cử 
cùng Thiên Chúa cho chúng ta.  
-Điều quan trọng trong đời sống 
Đạo của người Môn đệ Chúa là:
Mến Chúa và Yêu Người” 
Không thể “Mến Chúa” mà lại ghét 
người đồng loại được! Cũng như 
không đúng tinh thần “Công giáo”, 
nghĩa là bao dung, quân bình, phổ 
cập, khi tiêu sài tổn phí quá đáng 
để xây cất thánh đường, đền thánh, 
rước sách...trong khi dân chúng 
thiếu thốn, không bệnh xá, không 
thức ăn, không truờng học...Vì:
“Có thực , mới vực được Đạo”
Câu nói”Đạo tại tâm”, theo nghĩa 
là: chỉ cần tin Chúa trong tâm 
trí là đủ, không cần  thực hành 
“ĐẠO”như tham dự Thánh Lễ, các 
Bí tích, làm việc từ thiện.Thái độ 
có vẻ “duy tâm” này, không thích 
hợp với tinh thần Đạo Công Giáo, 
vì :
“Đức Tin không có việc làm 
là đức Tin chết”  ( Thư Thánh 
Giacobê: 2, 17)
C.-Tính Hiệp Thông trong Hội 
Thánh Công Giáo.(Communion)
Trong Kinh Tin Kính, ta đọc:”Tôi 
tin “các Thánh cùng thông 
công”, nghĩa là các Thánh ở trên 
Thiên đàng, các Linh Hồn nơi 
Luyện Ngục và các bổn đạo cùng 
thông công với nhau”(Comunion 
of Saints)
Trong khoa học xã hội, người 
ta cũng định nghĩa: con người là 
hữu thể có tính chất xã hội(social  
beings) Con người luôn sống  quây 
quần trong một gia đình, làng xóm, 
và quốc gia. Con người luôn qui 
hướng về CHÚA và CHÚA luôn ở 

với chúng ta.
Do đó, Thần học Công giáo chủ 
trì sự gặp gỡ của mỗi cá nhân với 
Chúa, dầu thân mật, thân tình đế 
đâu, không thể trực tiếp, nhưng phải 
qua môi giới trung gian(mediated 
way)như đã bàn ở đoạn trên. Muốn 
kết hiệp với Chúa để lãnh nhận 
Ân Điển( Grace), ta cần nhờ Hội 
Thánh của Chúa Kytô,  qua các 
Thừa tác viên(ministries) ban cho 
các Bí Tích Thánh như Rửa tội, 
Thánh Thể....
- Đối với Tín lý “Các Thánh 
Cùng Thông Công” cũng vậy. Ta 
gặp được Chúa, Chúa gặp ta, qua 
“Cộng Đồng Tín hữu”, tức là qua 
Hội Thánh.
Mỗi cá nhân muốn kết hiệp mật 
thiết với Chúa, cần phải đọc và suy 
gẫm Lời Chúa, tức Kinh Thánh. 
Mà Sách Kinh Thánh Cựu Ước 
hay Tân Ước là Sách của Hội 
Thánh  đã gom góp những bài 
Giảng Thuyết , Giáo lý của Chúa 
Cứu Thế, các tiên tri, các Thánh 
Tông Đồ...là những bắng chứng 
về Đức Tin thời Giáo Hội sơ khai. 
Do đó, mọi tín hữu, kể cả các nhà 
thần bí(mystic), muốn kết hiệp 
với Chúa, cũng cần đến ngôn từ, 
ý tưởng, ý niệm của Kinh Thánh 
và lời giảng dạy của Hội Thánh để 
chiêm niệm và kết hiệp với Chúa. 
Hội Thánh, theo Thánh Phao lô 
Tông Đồ là:
“Thân Mình Mầu Nhiệm của 
Chúa KyTô”,Chúa là Đầu và các 
Tín Hữu là chi thể.” Để diễn tả 
mối thân tình giữa những người 
cùng là con chúa, con Hội Thánh, 
nên có câu ca dao trong các Xứ 
ĐạoViệt Nam:
“Con cha con mẹ còn xa,
Con Thánh I-ghê si-a, lại gần

Chú ý: danh từ “I-ghê-si-a” là cách 
phiên âm từ Latinh “Ecclesia” 
nghĩa là Eglise, 
Church, tức là Hội Thánh
TẠM KẾT. 
Mầu Nhiệm của Hội Tháng Công 
Giáo được biểu lộ trong Thần 
học, Mục Vụ, Luân Lý, hoạt động 
Bác ái,..luôn nhấn mạnh các đặc 
điểm: Hội Thánh vừa là Bí Tích 
ám chỉ Chúa Giêsu sống trong 
Hội Thánh,vừa là Trung gian 
để Chúa ban Ân Huệ qua các Bí 
Tích, qua các Thừa tác viên chịu 
Chức Thánh( Đức Giáo Hoàng , 
Giám Mục, Linh Mục..), và các 
Hội đoàn Công giáo Tiến hành.” 
Hội Thánh cùng Thông Công”, vì 
Hội Thánh hữu hình là hình ảnh 
và như“niếm thử”(foretaste) một 
Hội Thánh toàn vẹn, qui tụ toàn 
thể Nhận Loại trên Thiên Quốc 
(Kingdom of God) Khoa Thần 
học, Triết học Công Giáo luôn tôn 
trọng Lý trí(Rationality), nên theo 
chủ thuyết”Hiện Thực có phê 
phán(Critical Realism)vì thực tại 
không minh nhiên(self-evident) 
biểu lộ ý nghĩa, cũng không chỉ có 
trong ý tưởng mà thôi; do đó, Công 
giáo tôn trọng Lịch sử, Truyền 
thống, và sự Liên tục( quá khứ, 
hiện tại, tương lai); Công Giáo 
nhìn nhận “tội lỗi(sin) là nòng 
cốt của bản thể nhân loại, nhưng 
Ân Điển (grace) cũng là căn bản; 
Công giáo tôn trọng Quyền bính 
trong Hội Thánh, nhưng cũng đề 
cao “lương tâm”và “tự do”. Tóm 
lại, đúng như ý nghĩa từ “Công 
giáo -tính(Catholicity), Đạo Công 
Giáo mở rộng đón nhận mọi Chân 
Lý,  mọi Giá Trị.
 CHÚ THÍCH
(1)Cần phân biệt hai danh từ 
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LƯợM LặT Đó ĐâY

 n Trần Phong Vũ  (thâu góp)

Thượng tuần tháng 5-2018, đảng và nhà cần quyền 
Việt Nam đã cùng một lúc lộ rõ hành vi công khai phá 
hủy và ăn cướp đất đai, cơ sở thờ phương, trường học 
của Giáo hội Công giáo, không phải ở nơi xa xôi mà 
ngay tại Sáigòn và Hànội
ĐẠP Đổ TÂM LINH ĐổI LẤY ĐẤT ĐAI, 
dấu hiệu suy tàn đến cùng cực!
Trên đây là tiêu đề bài viết của Chân Hồ trên mạng Bô-
Xít Việt Nam ngày 07-5-2018
Theo tác giả Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ 
là một trong số rất nhiều dự án bất động sản đầy ‘tai 
tiếng’ khác đang được phanh phui. Đáng nói, tại các dự 
án này, người ta sẵn sàng đạp đổ nhà thờ, chùa chiền, 
tu viện… để đổi lấy đất đai và tiền bạc – một dấu hiệu 
của sự suy tàn đến cùng cực?
“Tấm bản đồ bị thất lạc” ở Thủ Thiêm đang trở thành 
đề tài nóng bỏng trong dư luận. Đa phần các tầng lớp 
trí thức đều lên tiếng bênh vực người dân Thủ Thiêm, 
những người bị buộc phải rời khỏi mảnh đất gắn bó 
với họ từ bao nhiêu đời nay nhường chỗ cho các nhóm 
lợi ích xâu xé, kiếm chác quanh cái gọi là dự án đô thị 
mới !
Bên cạnh những khuất tất về quy hoạch, mổ xẻ đất quy 
hoạch để đầu cơ, phân lô, bán nền với giá cao gấp 10 – 
20 lần mức giá đền bù… còn có những góc khuất trong 
dự án đầy tai tiếng.
Điều nguy hiểm hơn hết, vì để làm dự án khu đô thị 
mới Thủ Thiêm, người ta sẵn sàng san bằng các chứng 
tích mang dấu ấn lịch sử từ thuở sơ khai của vùng đất 
Sài Gòn.

Theo kế hoạch phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm 
(Q.2, TP.HCM), hai cơ sở tôn giáo nằm trong Thủ 
Thiêm là Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm 
và Nhà thờ Thủ Thiêm đều có khả năng bị phá dỡ để 
nhường chỗ cho khu đô thị mới.
Một điều đáng nói nữa, Tu viện trên đã tồn tại ở đất 
Thủ Thiêm từ năm 1840, tức trải qua khoảng 178 
năm với nhiều dấu ấn lịch sử và được khá nhiều tổ 
chức quốc tế về tôn giáo lẫn chính trị và môi trường 
chú ý. Trước sự việc này, Tổng lãnh sự quán Canada 
tại TP.HCM cũng từng đặt nghi vấn: “Có nên phá 
hủy một di sản còn lâu đời hơn cả Canada?”.
Trong khi đó, Nhà thờ Thủ Thiêm cũng là cơ sở tôn 
giáo có tuổi thọ gần 160 năm, được xây dựng từ năm 
1859.
Nữ TU DòNG THÁNH PHAOLÔ HàNộI BIểU 
TìNH CHốNG CƯớP ĐấT
Bản tin đài RFA  cho hay.
Hôm 8 tháng 5 năm 2018 các nữ tu Dòng Thánh 
Phao Lồ Hà Nội đã tổ chức diễu hành mang theo 
biểu ngữ đến trước trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm 
và UBND phường Trần Hưng Đạo Hà Nội để yêu 
cầu ngưng thi công trên khu đất của Nhà Dòng bị 
giao cho đơn vị tư nhân.
Biểu ngữ mang theo nêu rõ “Đề nghị dừng thi công 
trên mảnh đất Nhà Dòng - số 5 Quang Trung”. Được 
biết, vào giữa năm 2016, UBND quận Hoàn Kiếm 
đã ra quyết định buộc chủ đầu tư dừng thi công Nhà 
Dòng - số 5 Quang Trung do có tranh chấp. Tuy nhiên 
ngày 08 tháng 5 năm 2018, phường Trần Hưng Đạo 
lại ra một văn bản không thuộc quyền của mình cho 
phép chủ đầu tư thi công trên khu đất của Nhà Dòng. 
Cùng ngày, các nữ tu ra ngăn cản nhóm người cố 
đưa máy xúc, các thiết bị vào khu đất 5A-5B Quang 
Trung để thi công. Tin cho biết, các nữ tu bị một 



Số 199 Tháng 6 - 2018 website: DienDanGiaoDan.com - 27

nhóm “côn đồ” nhục mạ, cầm dùi cui tấn công, một 
nữ tu bị đánh ngất xỉu.
Khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an có mặt nhưng 
không có biện pháp ngăn chặn.
Các nữ tu đã đến trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm yêu 
cầu buộc chủ đầu tư dừng việc thi công nhưng không 
được giải quyết, do đó sáng ngày 9 tháng 5, các Sơ 
phải tiếp tục xuống đường biểu tình kêu cứu.
Mời quí chức sắc trong GHCG, cách riêng HY 
Nhơn TGM Hànội và hai GM ở TGP Sàigòn đọc 
Lời Kêu Gọi khẩn thiết và nhìn kỹ nhưng tấm 
hình kèm những ghi chú trong hình dưới đây do 
người tín hữu trong nước gửi ra rồi tự hỏi: Với tư 
cách người tín hữu Chúa Kitô –cách riêng HĐGM 
và những chủ chăn hai TGP Sàigòn và Hànội, quí 
vị nghỉ gì và đã làm gì trước nỗi khốn cùng của 
những nữ tu đơn thân, yếu đuối này
«Hỡi những người CON CHÚA ( tín hữu công giáo ) 

ở khắp nơi trên mọi nẻo đường của đất nước VN khốn 
khổ ngày nay.
Các bạn không cần phải đợi các LM, các gM hô hào 
để cùng hiệp thông với các SƠ (Soeur) đâu. Các bạn 
hãy tự động kêu gọi nhau để đổ ra đầy đường, đổ ra 
khắp nơi mà đồng hành cùng các SƠ, cùng toàn thể 
dân oan, Toàn thể DÂN OAN các bạn hãy tập trung về 
cùng các SƠ để tạo nên một khí thế hùng mạnh. Khi 
giải quyết được 1 nơi thì sẽ giải quyết được hết mọi 
nơi. Chúng ta không cần phải có LM, gM nào cầm 
đầu cả. 2 bà TRƯNg cũng lãnh đạo đuổi được giặc 
Tầu xâm lược.
Các SƠ cũng lãnh đạo được DÂN OAN để dẹp tan 
quân hèn với giặc, ác với dân vậy. Hãy can đảm lên 
các bạn. »

VHT
On Friday, May 11, 2018 09:39:49 AM, Truong 
Vu vuhtruong@yahoo.com [BTgVQHVN-2] 
<BTgVQHVN-2@yahoogroups.com> wrote: 
« Thưa cha nếu con nhớ không lầm thì Chúa có nói : 
đừng nghe chúng nói mà hãy nhìn chúng làm. ( Ông 
TT Thiệu cũng bắt chước câu này để nói VC thì phải 
? )
Đức Giáo Hoàng Benedicto thì đánh giá những kẻ tu 
hành dạo cao chức trọng mà không dám nói lời công 
đạo để bênh vực lẽ phải thì chỉ là những con CHÓ 
CÂM !!!
Họ ăn uổng cơm nhà đức Chúa Trời !
Xin Chúa cho mọi người chúng con dám hiên ngang 
nói lời công đạo cùng với muôn dân.
Kính chào cha và tất cả anh chị em. »

VHT
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HIệU ứNG QUAN CHứC THAM NHũNG Tự 
SÁT Đã LAN ĐếN VN?

Phạm Chí Dũng
Trên trang mạng của đài VOA ngày 11/5/2018, người 
ta đọc được trong bài viết của TS Phạm Chí Dũng với 
nguyên văn trích đoạn sau đây:
“Năm 2018 ở Việt Nam cần được đánh dấu như mốc 
thời gian bắt đầu lan rộng phong trào quan chức tham 

nhũng tự sát ở Trung Quốc cách đây 5 năm - 2013.
Việt Nam có thể chính thức bước vào thời kỳ ‘đổ máu 
quan chức’.
Biểu đồ tự sát quan chức đang đột ngột hướng lên
Liên tiếp trong hai tháng Tư và Năm của năm 2018, 
đã có hai quan chức Việt Nam tìm đến cái chết một 
cách hết sức bất thường.
Vào cuối tháng Tư, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi 
nhánh Hưng Yên - ông Vũ Thanh Bình - bất ngờ nhảy 
từ tầng 2 của trụ sở làm việc xuống đất, nhưng may 
mắn không tử vong.
Động cơ nhảy lần tự vẫn của ông Bình có thể lý giải, 
vì đó là thời điểm ông ta bị công an công bố quyết 
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành khám 
xét trụ sở.
Nhưng một cái chết đã gây chấn động ghê gớm trong 
ngành công an là Đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó Cục 
Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công 
Nghệ Cao (C50) của Bộ Công an được phát hiện ‘nằm 
chết’ và sau đó được Tổng cục Cảnh sát của bộ này 
thông báo là ‘đột tử’, mặc dù trước đó báo Môi trường 
và Đô thị đã thông tin là Đại tá Dũng ‘tự treo cổ’. Vụ 
này xảy ra vào đầu tháng Năm năm 2018.
Khác với vụ nhảy lầu của ông Vũ Thanh Bình nhưng 
thoát chết, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã chết thật.
Nhưng hai vụ trên lại rất tương hợp nhau ở một điểm 
quan trọng: Trang báo điện tử Một Thế Giới cho biết 
trước đó, công an tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát 
Nhân Dân tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với ông 
Võ Tuấn Dũng tại trụ sở của C50 tại Hà Nội, riêng 
Viện Kiểm sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ đã làm 3 lần 
làm việc với ông này và buổi làm việc gần đây nhất 
mới diễn ra vào chiều 3/5/2018 liên quan đến đường 
dây đánh bạc nghìn tỷ có sự bảo kê của tướng công an 
(hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố gần 90 người 
trong đó có 2 cấp trên của ông Dũng là ông Phan Văn 
Vĩnh, cựu trung tướng – tổng cục trưởng Tổng cục 
Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hoá, cựu cục trưởng 
C50...).
‘KINH NGHIệM Tự SÁT’ ở TRUNG QUốC
Nếu những năm tới xác nhận chính thức một làn sóng 
số đông quan chức tham nhũng tự sát ở Việt Nam, 
Nguyễn Phú Trọng sẽ phải cám ơn Tập Cận Bình 
đã đưa ông lên hình ảnh ‘Người Cầm Lưỡi Hái Vĩ 
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Đại’.Bởi rất nhiều kinh nghiệm phong phú đã có 
từ chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’ của Tập Cận Bình ở 
Trung Quốc, khởi động từ năm 2012 và khiến hiện 
ra hiệu ứng chết chóc từ năm 2013. Một tổ chức 
là Trung tâm thông tin nhân quyền dân chủ Trung 
Quốc tại Hồng Kông đã thống kê trong năm 2015, 
số quan chức chết do tự sát là 1500, năm 2016 tăng 
lên 1700 người.
Về phương thức tự sát, nhảy lầu và treo cổ là những 
cách được lựa chọn nhiều nhất; địa điểm thường là 
nơi làm việc, nhà riêng, khách sạn hoặc ra ngoại ô.
Cần chú ý điểm tương hợp là ở VN cũng đã xuất 
hiện phương thức nhảy lầu và treo cổ…”
VNTB - NHữNG CộNG ĐồNG ‘VÔ GIA CƯ’ 
TRêN QUê HƯơNG TA HÔM NAY
Nhật Quang (VNTB) 
Dưới đây là bản tường trình kèm theo hình ảnh 
lượm lặt được trên Việt Nam Thời Báo của Hội 
Nhà Báo Độc lập chuyển ra từ quốc nội chop thấy 
cuộc sống lang thang, khốn cùng của những tín 
hữu Tin Lành sau những đợt càn quét không khoan 
nhượng của các lực lượng côn đồ với sự tiếp tay 
của công an nhà nước CSVN:
“Xuất phát từ những vụ đàn áp tôn giáo tại các 
tỉnh Tây Bắc. Khiến một lượng lớn người Hmong 
tại đây phải di cư xuống sinh sống ở các tỉnh Tây 
Nguyên để lãnh nạn,từ đây họ trở thành những 
người vô gia cư trên chính Tổ Quốc của mình.

Lành ngày càng đông. Trước sự phát triển của đạo Tin 
Lành tại vùng đồng bào dân Mông ở các tỉnh Tây Bắc và 
Đông Bắc. Chính quyền tại đây cho rằng đạo Tin Lành 
gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến an ninh quốc gia. Họ 
tiến hành đàn áp những gia đình theo đạo Tin Lành, bắt 
bớ, đánh đập các trưởng nhóm, mục sư và những thầy 
truyền đạo.Khiến cho bao gia đình phải vứt bỏ tài sản, 
nhà cửa để chạy trốn khỏi sự đàn áp của chính quyền 
địa phương. Từ đây họ bắt đầu hành trình di chuyển 
xuống các tỉnh Tây Nguyên để sinh sống, nhưng lại một 
lần nữa những gia đình người Mông theo đạo Tin Lành 
ấy lại bị chính quyền tại đây từ chối cấp cho hộ tịch, hộ 
khẩu. Những gia này bỗng dưng trở thành những người 

Cuối thập niên những năm 90, đạo Tin Lành tại 
các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc được người Hmông 
nơi đây chào đón và số lượng người theo đạo Tin 

Căn lều rách nát tiêu biểu cho những cộng đồng 'vô 
gia cư' trên quê hương ta hôm nay

“ vô gia cư” trên chính mảnh đất hình chữ S của mình.” 
‘KINH NGHIệM Tự SÁT’ ở TRUNG QUốC
Nếu những năm tới xác nhận chính thức một làn sóng số 
đông quan chức tham nhũng tự sát ở Việt Nam, Nguyễn 
Phú Trọng sẽ phải cám ơn Tập Cận Bình đã đưa ông lên 
hình ảnh ‘Người Cầm Lưỡi Hái Vĩ Đại’.Bởi rất nhiều 
kinh nghiệm phong phú đã có từ chiến dịch ‘đả hổ diệt 
ruồi’ của Tập Cận Bình ở Trung Quốc, khởi động từ 
năm 2012 và khiến hiện ra hiệu ứng chết chóc từ năm 
2013. Một tổ chức là Trung tâm thông tin nhân quyền 
dân chủ Trung Quốc tại Hồng Kông đã thống kê trong 
năm 2015, số quan chức chết do tự sát là 1500, năm 
2016 tăng lên 1700 người.
Về phương thức tự sát, nhảy lầu và treo cổ là những 
cách được lựa chọn nhiều nhất; địa điểm thường là nơi 
làm việc, nhà riêng, khách sạn hoặc ra ngoại ô.
Cần chú ý điểm tương hợp là ở VN cũng đã xuất hiện 
phương thức nhảy lầu và treo cổ…”
100 NGHìN CủA CÔ GIÁO
Thượng tuần tháng 5-2018, một trận bão mạng kinh 
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hoàng đã xẹt qua ba miền đất nước 
rồi văng miểng tới các cộng đồng 
người Việt tị nạn ở hải ngoại. Đó 
là một link Video mệnh danh là 
“khủng” theo ngôn ngữ ở quốc 
nội, thâu lại cuộc trao đổi tục tằn, 
sống sượng thuộc loại “siêu” giữa 
cô giáo và học viên được hàng 
trăm ngàn người mở nghe.
Sau khi đích thân mở nghe trong 
nỗi bàng hoàng, thảng thốt không 
tin được ở tai mắt mình, người phụ 
trách mục này thấy thật khó để lột 
tả được bằng ngôn ngữ quen thuộc 
của loài người còn đôi chút nhân 
cách và tự trọng -trọng mình và 
trọng người.. Cùng một cảm thức 
như thế, nhà báo Từ Thức hẳn 
cũng thấy không còn có cách nào 
khác hơn là phải ghi huỵch toẹt ra 
vài câu nói tục tiêu biểu giữa bà 
thày và cậu học trò “gương mẫu”  
này mới giúp độc giả thấy được sự 
kinh tởm, sa đọa đến tận đáy địa 
ngục của “nền giáo dục Xã-Nghĩa” 
trên đất nước ta hôm nay. 
Từ Thức viết :
«Một nhà văn dù trí tưởng tượng 
lớn tới đâu, ghét CS tới mức nào, 
cũng không thể tưởng tương chuyện 
cô giáo quỳ, cô giáo bắt học trò 
uống nước giẻ lau bảng … »
Và đây là câu chuyện khó tin, khó 
tưởng tượng đã làm nên trận bão 
mạng vừa qua, vẫn theo cung cách 
«miễn cưỡng» phải ghi lại trung 
thực những ngôn từ  ĐEN trong 
câu chuyện :
‘cô giáo đòi học trò nộp tiền phạt 
vì phạm nội quy của cô đã đề ra: 
« Đéo mẹ, đây là giang sơn của tao, 
không đưa tao 100 ngàn thì cút. 
Tao đéo cần cái tư cách giáo viên 
giẻ rách. Không có trường nào dạy 
một con lợn như mày thành người 
được đâu, tiên sư mày, không nộp 

tiền thì cút. Và học trò trả lời : đéo 
đóng tiền, đéo học nữa. (Chúng tôi 
tô đậm)
Nếu chứng kiến chuyện đó, cũng 
khó viết, khó kể. Người đọc sẽ khó 
chịu, cảm thấy tác giả đi quá lố, và 
chép miệng: những gì quá lố đều 
vô nghĩa. Tout ce qui excessif est 
insignifiant.
Bởi vì sự thực trong tiểu thuyết nó 
khác với sự thực ngoài đời. Bởi vì 
sức chịu đựng của người đọc có 
giới hạn.
Người ta xúc động trước những 
chuyện đau buồn, nhưng khi 
chuyện đau buồn theo nhau hết 
trang này tới trang khác, và vượt 
qua, không phải sự thực, nhưng 
vượt qua sự chấp nhận của độc 
giả, người ta gấp sách, không đọc 
nữa, hay đọc mà không xúc động 
nữa. gần như một phản ứng tự vệ, 
một cách từ chối cái xấu, cái đau, 
cái khổ khi nó đi quá xa , nó vượt 
lằn đỏ.
Sức chấp nhận cái buồn, cái thảm 
kịch của độc giả có giới hạn hơn 
là khả năng chịu đựng vô hạn ở 
ngoài đời. Vì vậy, muốn diễn tả 
những bi kịch lớn phải có những 
thiên tài như Shakespeare. Ngay 

cả Shakespeare cũng phải dùng 
những tiểu xảo. Trong hầu hết 
các kịch bản của Sir Willliam đều 
có một anh hề, một clown blanc, 
white clown, không liên hệ gì tới 
câu chuyện, nhưng đóng vai quan 
trọng. Mỗi khi bi kịch lên tới cực 
độ, anh hề nhảy ra sân khấu, múa 
hát, giễu cợt. để làm thư giãn tâm 
hồn khán giả. để sửa soạn cho họ 
chấp nhận những bi kịch kế tiếp.
Nelson Mandela nói giáo dục là võ 
khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. 
giáo dục là thực trạng của xã hội 
ngày nay, là khuôn mặt tương lai 
của một dân tộc…. Sự băng hoại 
của xã hội VN đã vượt qua sức 
tưởng tượng. Người viết văn bất 
lực. Các clown blanc bó tay, thua 
xa các anh hề lãnh tụ, các giáo sư, 
tiến sĩ thi nhau ăn nói ngớ ngẩn 
để mua vui một đám khán giả mệt 
mỏi, rã rời, không còn sức để cười. 
Shakespeare có tái thế cũng chào 
thua.»
Ngay đầu bài, nhà báo Từ Thức 
viết:
“Người ta vẫn ngạc nhiên - hay 
thất vọng - thấy chưa có một tác 
phẩm lớn lột trần hết cái xã hội 
băng hoại ở VN ngày nay. Một 
trong những lý do là sự thực nó 
khủng khiếp hơn cả trí tưởng 
tượng.” 
Trích đoạn bài viết của Từ Thức 
(tuthuc-paris-blog.com) 
600 cán bộ chiến lược từ khuôn 
mẫu giáo điều, bảo thủ

Bùi Tín
Trên Bùi Tín’sBlog của đài Voa, 
chúng tôi đọc được quan điểm của 
nhà báo Bùi Tín quanh sự kiện 
Hội nghị TƯ 7 vừa chọn được 600 
khuôn mặt mà đảng coi là ưu tú 
nhất để dự trữ cho việc bầu vào 



Số 199 Tháng 6 - 2018 website: DienDanGiaoDan.com - 31

vị trí trung ương khóa XIII (!) qua 
trích đoạn sau đây :
«Hội nghị TƯ 7 sắp kết thúc…
… Hiện nay danh sách 600 nhân 
tài thượng thặng này còn được giữ 
kín, còn có thể thay đổi  trong vài 
năm tới, đến Đại hội XIII mới thật 
rõ.
Xã hội đang ngóng chờ được biết 
danh sách 600 ‘’ngôi sao lãnh đạo’’ 
của đất nước sẽ thi thố tài năng 
kinh bang tế thế ra sao, đưa đất 
nước vào thời kỳ phát triển mạnh 
mẽ, hài hòa và ổn định trong thời 
gian tới? Xin chớ hy vọng hão!
Người dân không mấy tin tưởng ở 
chuyện này vì mấy chục năm nay 
đảng và Nhà nước đã đổi mới việc 
kén chọn cán bộ, tuyển lựa nhân 
tài, mà sao nạn tham nhũng vẫn 
hòanh hành bất trị, ngân sách Nhà 
nước bị thất thóat quy mô cực lớn 
, hàng vài trăm cán bộ cấp cao bị 
khai trừ đảng, bị truy tố, trong đó 
có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên 
Ban chấp hành TƯ, bộ trưởng, thứ 
trưởng, tướng lĩnh, thượng tá, đại 
tá Quân đội, Công an, cán bộ cao 
cấp ngành ngân hàng, quản lý kinh 
tế, tài chính, cả một số Anh hùng, 
có nhiều Huân chương, một số 

nhận án hàng chục năm tù, cả tù 
chung thân và án tử hình.

…
Đây là 1 nhóm cá nhân ‘chọn nhân 
tài’ theo hình ảnh của chính mình, 
không có ý kiến gì của quần chúng, 
của nhân dân, của công luận... 
Có thể nhận ra rằng việc tuyển lựa 
‘600 nhân tài chiến lược’ kỳ này 
là con đẻ của một nhóm do tổng 
bí thư Nguyển Phú Trọng cầm đầu, 
với bộ hạ gần gũi nhất là ông Trần 
Quốc Vượng vốn là Chủ nhiệm Ủy 
Ban Kiểm tra TƯ, nay là Thường 
trực Ban Bí thư, ông Phạm Minh 
Chính trưởng ban Tổ chức TƯ và 
mới có thêm ông Trần Cẩm Tú 
nguyên phó chủ nhiệm vừa lên 
chức Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra 
TƯ. 
4 vị trên đây có vai trò quyết định 
lên danh sách quy họach cán bộ 
chiến lược cho đất nước sẽ dựa 
vào tiêu chuẩn của bản thân, trước 
hết hình ảnh của tổng bí thư Trọng 
để soi đèn tìm cho được  người tài 
giỏi. 
Thế thì nguy quá! sai lầm ghê gớm 
quá, là tai họa không gì lớn bằng!
Đó là lập trường, quan điểm chính 

trị vững chắc, coi học thuyết Mác-
Lê là cốt lõi lý luận, nền chuyên 
chính của 1 đảng Cộng Sản tòan 
trị là nguyên tắc cầm quyền, Quân 
đội và Công an trung với Đảng 
- còn đảng còn mình - là chân lý 
sống, coi Trung Cộng là bạn vàng 
chí thiết, đảng viên nào lên tiếng 
đòi đa đảng, đòi tam quyền phân 
lập, đòi nền tư pháp độc lập, đòi 
dân chủ nhân quyền là phải bị khai 
trừ ngay lập tức.

…
Với 600 quan chức hủ lậu, như 600 
robots theo mô hình các thế kỷ cũ, 
tòan đồ cổ mốc meo, tư duy già 
nua lẩm cẩm, đất nước sẽ đi vào 
thời kỳ mạt vận tuyệt đối, không 
còn một hy vọng gì đổi mới, phát 
triển được nữa.
Cái nguy hiểm, cái lạc hậu, cái 
lẩm cẩm cực đoan của hội nghị 
TƯ 7 chính là ở chỗ đó. Mỗi tấm 
lòng yêu nước, thương dân thật sự 
không thể ngồi yên !
Đã có ai kéo cờ báo động, hay vẫn 
nói theo : hội nghị TƯ 7 đạt kết 
quả mỹ mãn?!  Nó đang thai nghén 
một bọc quái thai 600 dị nhân hãnh 
tiến.» 

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu 
Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể vào các Link:

http://facebook.com/ddgdtv/ hoặc https://www.facebook.com/
ddgdtv/ hoặc https://www.facebook.com/pg/ddgdtv/video/
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Ngày Chúa Nhật 6/5/2018 
vừa qua tôi có đọc một bài 
viết mang tựa đề “Người ở 

Thủ Thiêm” của tác giả Khải Đơn 
đăng trên VnExpress.net. Tác giả 
có những nhận định về những đổi 
thay hiện nay một cách rất tinh tế và 
sâu xa như sau:
”Những người chịu tái định cư đã 
hóa thành hình thái khác so với 
cuộc sống của chính họ trên bán 
đảo này trước đó. Những căn nhà 
dần khép kín cửa. Mọi người lặng 
lẽ và xa cách hơn, như biết bao cư 
dân đô thị, ở cạnh nhau cả đời và 
không hề biết mặt. Nhưng phòng 
khám của các soeur thì khác. Họ 
vẫn rộng cửa, kê bàn ghế và mời 
nước ở khoảng sân chung. Nhiều 
bệnh nhân đến đây để được săn sóc 
và chữa bệnh. Họ hầu hết là cư dân 
cũ sau cuộc giải tỏa trắng ở Thủ 
Thiêm hoặc không còn tiền đi chữa 
bệnh chỗ khác. Một anh lái xe ba 
gác bán trái cây dưới sân chung cư 
bị tông xe, anh không thể đi lại bình 
thường khi vết thương đã liền nên 
cần vật lí trị liệu. Một bà lão nghèo 
bị đau cột sống không ngủ được. 
Cậu giang hồ dáng vẻ hùng hổ bị 
tai nạn lao động, hàng tuần cũng 
đạp xe tới tập trị liệu...
Những soeur già đó đã sống cả đời 
ở Thủ Thiêm. Họ biết anh lái xe 
ba gác là con ai, cậu giang hồ là 
em người nào, những đứa trẻ đang 
chạy trong hành lang là con cháu 
gia đình nào. Họ trò chuyện với 
người già, canh chừng trẻ con chơi 
và chỉ dạy những cô cậu mới lập gia 

Nhà Thờ và Nhà Dòng  
Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có bị 

cưỡng chế và bị diệt vong hay không?
 n Đồng Nhân

đình về lễ nghĩa ở đời. Họ là nhân 
chứng và bằng chứng cho thấy rằng 
từng tồn tại một cộng đồng dân cư 
có linh hồn ở Thủ Thiêm này.
Dù đã bước lên những tầng cao 
chung cư đầy lạnh nhạt và tươm tất, 
Thủ Thiêm chính là sinh cảnh khiến 
họ trở về bên nhau, gần gũi thân 
quen như thuở còn sống dọc những 
con đường đi thẳng ra bờ sông gió 
lộng.
giờ đây, đằng sau câu hỏi về bản 
đồ quy hoạch Thủ Thiêm mới dấy 
lên, với tôi còn là chuyện số phận 
của hơn 15.000 cư dân đã bị “quét” 
khỏi những ngôi nhà bị giật sập. 
Trong khi câu trả lời chưa thành 
hình, từng đoàn người vẫn chờ đợi 
trước cổng cơ quan chức năng để 
khiếu nại tìm câu hỏi về mái nhà 
của họ.”
Tôi không biết tác giả là ai, nhưng 
như chính chị bộc bạch là: “Tôi 
sống ở một chung cư tái định cư 

dành cho dân Thủ Thiêm về suốt 
ba năm. Đối diện tòa nhà là phòng 
khám cho người nghèo của những 
soeur là bác sĩ, điều dưỡng Dòng 
mến Thánh giá Thủ Thiêm.” Nghĩa 
là dù chỉ có 3 năm biết về hoạt động 
của các Soeurs Thủ Thiêm nhưng 
chị đã cảm nhận được một điều rất 
quan trọng là các nữ tu này là: “linh 
hồn cho cộng đoàn dân cư ở Thủ 
Thiêm này”. 
Với quá trình gần 200 năm hiện diện 
nơi này, nhưng nay những người 
quy hoạch thành phố mới muốn dẹp 
bỏ không những là cơ sở vật chất 
với biết bao dấu vế về lịch sử, văn 
hóa, xã hội, tôn giáo... và cả ngay 
linh hồn của Thủ Thiêm thì không 
biết họ quy hoạch kiểu nào? Chỉ có 
thể nói đó hoàn toàn là vì lợi ích và 
tư lợi cá nhân của nhóm trục lợi của 
những người cầm quyền mà thôi, vì 
đất sau khi quy hoạch đã đẩy giá từ 
1 ngàn lên đến cả triệu đồng! 
Trong vài ngày qua tình hình giải 
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tỏa quy hoạch dự án Thủ Thiêm trở nên sôi động vì 
những cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố hay tổ đại 
biểu quốc hội VN với nhữn người dân bị di dời... Càng 
giải thích càng rối mù. Nào là bản đồ quy hoạch thành 
phố đã mất tích, nào là ranh giới quy hoạch dự án lúc 
thế này lúc thế kia; bất cập trong công tác bồi thường, 
chậm giải quyết đơn thư khiếu nại… Theo báo diện 
tử VnExpress tường trình thì những vấn đề nêu trên 
“khiến người dân bức xúc, thậm chí gay gắt khi tiếp 
xúc với các đại biểu Quốc hội. Họ khiếu nại đã 20 năm 
qua, ra cả trung ương phản ánh, song đây là lần đầu 
tiên chính quyền lắng nghe họ”.
Báo này viết như sau: “Ông Nguyễn Phước Hưng 
(Chủ tịch UBND quận 2) cho biết: “Đơn nào gửi cho 
UBND quận 2, chúng tôi đều kiểm tra và giải quyết 
khiếu nại. Bà con không đồng tình có thể khiếu nại lên 
trên. Riêng về mặt pháp lý xác định ranh đất, UBND 
quận 2 không trả lời được, chờ kết luận của UBND 
thành phố. Chủ tịch quận 2 vừa dứt lời, cả hội trường 
vang tiếng phản ứng: “UBND quận 2 là đơn vị triển 
khai thu hồi đất của dân mà không xác định được ranh, 
thu hồi kiểu gì”.
Dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin liên quan tới 
Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm 
trong những ngày tiếp theo đây sẽ bị cưỡng chế di dời 
hay không? Hoặc vì Nhà thờ và Nhà Dòng thuộc trong 
9 lô đất ở trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm nên sẽ 
được bán đấu giá?
Dư luận và nhiều người Công Giáo tại Việt Nam bày 
tỏ sự hoang mang trước thông tin, được báo chí truyền 
tải vào ngày 1 tháng 5, về Ủy ban Nhân dân Thành 
phố yêu cầu các đơn vị liên quan có phương án di dời 
những cơ sở tôn giáo tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, 
trong đó có Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh 
giá Thủ Thiêm và thu hồi đất của Trường tiểu học 
Thủ Thiêm, để bàn giao cho nhà đầu tư thi công tuyến 
đường ven sông và công viên bờ sông đúng tiến độ.
Trong tuần qua, Đài Á Châu Tự Do có cuộc phỏng 
vấn về tình hình Thủ Thiêm, Giáo dân là ông Giuse-
Cao Thăng Ca, người người phụ trách pháp lý của Nhà 
thờ Thủ Thiêm và Tu viện Mến Thánh giá Thủ Thiêm, 
khẳng định với RFA rằng không có việc di dời xảy ra 
vì:
“Thực chất nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh 
giá Thủ Thiêm theo quy hoạch của thành phố Hồ Chí 
Minh đến giờ phút này vẫn còn được phép tồn tại. Hiện 
nay vấn đề pháp lý về quy hoạch đối với hội dòng và 

nhà thờ không thể chối cãi và phủ nhận được. Nếu bất 
kỳ một người nào muốn tìm thông tin về quy hoạch về 
Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm 
chỉ cần vào trang web ‘Quy hoạch thành phố Hồ Chí 
Minh’ thì thấy bản vẽ cho đến năm 2018 nhà thờ và nhà 
dòng vẫn tồn tại. Mới nhất đây, ông Chủ tịch thành phố 
Hồ Chí Minh đồng ý cho công ty của Hàn Quốc là Công 
ty Lotte để đầu tư làm khu lõi trung tâm thành phố-khu 
thành phố văn minh, thì trong bản vẽ này vẫn vẽ nhà thờ 
và nhà dòng tồn tại.”
Ông Cao Thăng Ca cho biết thêm có khoảng 3000 giáo 
dân tại giáo xứ Thủ Thiêm và hiện chỉ còn khoảng 400 
đến 500 giáo dân vì số còn lại đã bị giải tỏa, di dời. Tuy 
nhiên, các gia đình giáo dân vẫn kiên trì đòi công lý, bảo 
vệ đất đai nhà cửa của họ và Nhà thờ Thủ Thiêm cùng 
Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm.
“Hiện nay Cha xứ là Cha Lê Đăng Niêm, mặc dù sức 
khỏe của Ngài rất kém do bị tai biến nhưng Ngài sẵn 
sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ tài sản, bảo vệ đoàn 
chiên. Ngài là tấm gương sáng cho giáo dân noi theo. 
Thành ra, chúng tôi cũng cương quyết gìn giữ và bảo vệ 
được nhà thờ, không cho bất kỳ một thế lực hay nhóm 
lợi ích nào xâm hại đến nhà thờ.”
Trước sự kiện có tính cách sống còn của Nhà thờ và Nhà 
Dòng Thủ Thiêm, và qua đó là sự tôn trọng tự do tôn 
giáo, chúng tôi kêu gọi toàn thể người Công Giáo Việt 
Nam khắp nơi hãy lên tiếng mạnh mẽ phản đối Nhà cầm 
quyền Việt Nam có ý đồ chiếm đoạt và tiêu diệt di sản 
văn hóa và tôn giáo không những của các nữ tu mà còn 
cả của người dân Thủ Thiêm. Xin những vị hữu trách 
thuộc Tòa TGM Saigòn và Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam hãy làm mọi cách để ngăn chặn ý đồ chính quyền 

Ông Nguyễn Thiện Nhân tới thăm Dòng
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địa phương muốn phá sản truyền thống văn hóa và 
tôn giáo của các cơ sở Tôn giáo ở Thủ Thiêm. 
đồngNhân
Lịch sử Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
(Trích trang Web MTg Thủ Thiêm)
1. Lịch sử khai sinh Hội dòng:
Thời vua Minh Mạng, đạo bị bách hại dữ dội, nhất là 
trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi năm 1833, chính 
quyền bắt hại đạo dữ dội hơn, tàn phá các nhà thờ, tu 
viện. Nhiều Tu viện bị phá hủy hoàn toàn, chính vì 
thế các nữ tu của các Tu viện này đã chạy tứ tán khắp 
nơi. Một số gặp nhau ở Thủ Thiêm và dừng chân 
ở đây vào khoảng năm 1840. Nhưng chẳng được 
bao lâu, chị em lại phải đi lánh nạn, tá túc ở Xóm 
Chiếu, Rạch Chông,... vì tình hình an ninh quá bất ổn, 
quân Pháp chuẩn bị tiến vào Sài Gòn, bên cạnh đó, 
vùng Thủ Thiêm lại bị cọp beo hoành hành dữ dội. 
Năm 1859, sau khi Pháp chiếm đánh Sài Gòn, tình 
hình tương đối ổn định, Đức cha Lefèbvre đã nhờ 
một số linh mục đi tìm và quy tụ các chị em nữ tu 
đang lánh nạn khắp nơi trong địa phận của ngài về 
Thủ Thiêm để tiếp tục sống Ơn gọi tu trì.
2. Địa chỉ Hội dòng: 
76 khu phố 1, phường Thủ Thiêm, Quận 2, thành phố 
HCM.
Các hoạt động của Hội dòng tại Việt Nam (sau năm 
1975): 
a. Đức Tin: 
- Phụ trách Giáo lý các cấp: Rước lễ lần đầu, Thêm 

sức, Thiếu nhi Thánh Thể, Tân Tòng, Giáo lý Hôn 
nhân,... Giáo Lý Viên.

- Làm việc mục vụ: phục vụ phòng thánh, cắm hoa, 
giặt áo lễ,.. .

- Trao Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ và cho bệnh 
nhân tại nhà họ. 

- Phụ trách ca đoàn và một số đoàn thể khác trong 
Giáo xứ

- Tập hoạt cảnh, dâng hoa, văn nghệ trong giáo xứ
-  Thăm viếng, an ủi và nâng đỡ tinh thần bệnh nhân, 

người nghèo, gia đình rối.
- Phụ trách Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế tại một 

số Giáo xứ: gồm anh chị em giáo dân sống tinh thần 
Mến Thánh Giá.

b. Giáo dục
-  Dạy Văn hóa, giáo dục nhân bản: Mẫu giáo, dạy kèm 

học sinh cấp I (nội trú) 
- Dạy học trong trường nhà nước
-  Nhà Nội trú: chăm sóc, hướng dẫn và dạy kèm các em 

học sinh (cấp I. II. III)
- Dạy ngoại ngữ (Anh, Pháp), đàn, cắm hoa, trang trí và 

vi tính.
c. Y tế: 
- Tai Nhà Mẹ Hội dòng và một số cộng đoàn có phòng 

khám (điều trị kết hợp Đông y và Tây y): châm cứu, 
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(xem tiếp trang 103)

bấm huyệt và phát thuốc chữa 
bệnh, ưu tiên phục vụ người 
nghèo miễn phí.

- Một số chị em phục vụ trong các 
bệnh viện: Chợ Rẫy, Nguyễn Tri 
Phương

d. Xã hội: 
* Lớp học Tình thương:
- Tại Hội dòng và một số cộng 
đoàn mở lớp tình thương cho trẻ 
em nghèo thất học, không đủ điều 
kiện (giấy tờ) để vào trường nhà 
nước. Các em được giáo dục nhân 
bản, được trợ cấp sách vở, dụng 
cụ học tập, học văn hoá và được 
bồi dưỡng nhẹ trong các buổi học.  
Hằng năm, sau khi các em học một 
năm tại lớp Tình Thương của Hội 
dòng, nếu còn trong độ tuổi lớp 1 các 
em sẽ được chuyển ra trường để học 
chương trình phổ thông. Còn các 
em học hết lớp 4, đều được chuyển 
ra trường ngoài học tiếp theo. 
Hội dòng cũng liên hệ chính quyền 
làm giấy khai sinh cho nhiều em trễ 
hạn, để các em có hồ sơ hoàn chỉnh 
vào trường chính quy.
* Cấp học bổng
- Tại Nhà Mẹ: Thường có ba dạng 
học bổng: có những em nhận tiền từ 
đầu năm, mỗi năm 200.000-300.000 
đồng; số khác nhận học bổng 
Nhật: mỗi tháng 200.000-250.000 
đồng; phần còn lại lãnh học bổng 
phát sinh, mỗi tháng 50.000 đồng. 
Nhờ có học bổng, gia đình các em 
có thể đóng tiền đầu năm, duy trì 
việc học cho trẻ. Một số các em 
chuyển ra trường phổ thông cũng 
phải đóng hàng tháng 50.000 đồng. 
Hội dòng liên hệ với các hội từ 
thiện và cha mẹ đỡ đầu giúp học 
bổng cho một số học sinh nghèo 
có đủ điều kiện để theo học chính 
quy từ lớp 01 cho đến khi hoàn tất 
chương trình phổ thông; những em 

có khả năng vào Đại học, vẫn được 
tiếp tục nhận học bổng cho đến khi 
ra trường.
* Huấn nghệ 
Mở lớp huấn nghệ miễn phí dạy 
tại Hội dòng: thêu, may, vi tính, 
đàn, Anh văn, vẽ và giới thiệu 
học nghề miễn phí ở nơi khác 
(sửa xe, điện lạnh, điện tử...).  
Nghề thêu, sau khi mãn khoá học, 
tổ thêu của Hội dòng giao hàng đến 
các nơi tiêu thụ, giúp các em có việc 
làm. Có những em có thể nhận hàng 
thêu cao cấp. 
* Quán cơm Tình Thương 
Được sự giúp đỡ của Hội Huynh đệ 
Việt Nam - Canada, quán cơm tình 
thương ra đời ngày 01-4-1992, phục 
vụ cơm trưa miễn phí cho người 
nghèo; bán với giá đặc biệt (chỉ 
bằng một nửa so với bên ngoài) cho 
các công nhân viên, học sinh, người 
lao động nghèo... Hàng ngày, chị 
em phục vụ cơm trưa cho khoảng 
30-40 người với giá mỗi phần ăn từ 
1.500 đến 3.000đ. Quán cơm duy trì 
cho đến cuối năm 2006 thì ngưng 
hoạt động, vì người dân phải di 
tản đến nơi khác, vùng Thủ Thiêm 
đang trong chính sách giải toả.  
Hàng tháng, khoảng 70 gia đình già 
yếu, neo đơn, tàn tật, mồ côi đến 
nhận tiền (=10 kg gạo).
* giúp bệnh nhân nghiện ma tuý và 
nhiễm HIV/AIDS
- Từ năm 2002 đến 2004, Hội dòng 
giúp các em trong giáo xứ cai nghiện 
ma tuý theo phương pháp tâm linh 
và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh 
AIDS giai đoạn cuối. Tổ chức cho 
các phụ huynh của các em bệnh 
cũng tham gia cầu nguyện hàng 
tuần. Hội dòng cùng hỗ trợ bằng lời 
cầu nguyện.
- Có một chị em đang phục vụ bệnh 
nhân AIDS tại Trọng Điểm (Cộng 

đoàn Mai Linh)
* Mục vụ di dân
Lập nhà Trọ Di dân Lâm Bích tại 
Búng. Mục đích nhà trọ này là tạo 
điều kiện cho các thiếu nữ nghèo 
từ các nơi xa (Bình Phước, Tây 
Ninh, Sóc Trăng, Bình Định, Nghệ 
An, Vinh, Bắc Cạn,...) có nơi trọ an 
toàn. Đây không chỉ là nơi trọ, hằng 
tuần, Hội dòng cho chị em đến giúp 
các thiếu nữ về nhiều phương diện: 
nâng cao kiến thức về nhân bản, 
chăm sóc sức khoẻ và những vấn đề 
xã hội; dạy nghề, cụ thể là mở lớp 
huấn nghệ thêu may.
* Phục vụ dân tộc thiểu số (Có 2 
cộng đoàn tại Pleiku và Di Linh)
Điều kiện gia nhập Hội dòng: 
- Tuổi từ 17 đến 23, trên 23 tuổi cần 

có phép chuẩn của chị Tổng Phụ 
trách; 

- Trình độ học vấn: hết cấp III.
- Được Cha Xứ giới thiệu; 
-  Không bị sa thải từ một Dòng 

khác; 
- Nếu ứng sinh mới gia nhập Giáo 

hội, tính từ lúc rửa tội đến khi gia 
nhập Thanh Tuyển tối thiểu là ba 
năm, cần Xem xét mức độ trưởng 
thành về đời sống đức tin của ứng 
sinh; 

- Có sức khỏe thể lý và tâm lý bình 
thường; 

- Gia đình không có người mắc 
bệnh thần kinh. 
 
3. Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:  
 
- Nhà Mẹ Hội dòng:  
76 khu phố 1, phường Thủ 
Thiêm, Quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 
Tel: (08) 7400455 - (08) 7400029 
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Dư luận đặc biệt quan tâm 
đến thông tin từ Ủy ban 
Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh cho biết Nhà thờ Thủ 
Thiêm, Dòng Mến Thánh giá Thủ 
Thiêm bị di dời vì thuộc trong 9 lô 
đất ở trung tâm khu đô thị mới Thủ 
Thiêm sẽ được bán đấu giá. Liệu 
rằng Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng 
Mến Thánh giá Thủ Thiêm sắp mất 
trong nay mai?
Thăm dò dư luận
Dư luận và nhiều người Công 
giáo tại Việt Nam bày tỏ sự hoang 
mang trước thông tin, được báo chí 
truyền tải vào ngày 1 tháng 5, về 
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên 
quan có phương án di dời những cơ 
sở tôn giáo tại khu đô thị mới Thủ 
Thiêm, trong đó có Nhà thờ Thủ 
Thiêm, Dòng Mến Thánh giá Thủ 
Thiêm và thu hồi đất của Trường 
tiểu học Thủ Thiêm, để bàn giao 
cho nhà đầu tư thi công tuyến 

Nhà thờ Thủ Thiêm,  
Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm sắp mất? 

Nhà thờ Thủ Thiêm

đường ven sông và công viên bờ 
sông đúng tiến độ.
Dư luận không chỉ hoang mang 
mà còn bức xúc khi một ngày sau 
đó trong cuộc họp báo, người phát 
ngôn của Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn 
Hoan cho biết bản đồ quy hoạch 
Thủ Thiêm bị thất lạc và các bộ 
ngành có liên quan trong vòng 20 
năm qua vẫn chưa tìm thấy bản 
gốc.
Vào ngày 3 tháng 5, Trưởng Ban 
tiếp công dân Trung ương, thuộc 
Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn 
Hồng Điệp lên tiếng với truyền 
thông rằng Thành phố Hồ Chí 
Minh cần sớm trả lời cho người 
dân biết là không có bản đồ quy 
hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm 
vì ngay cả Cục Văn thư và Lưu trữ 
Nhà nước cũng không có.
Dư luận thắc mắc rằng dựa vào 
đâu mà Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh ra quyết định di 

dời Nhà thờ Thủ Thiêm, có giá trị 
lịch sử lâu đời hơn 160 năm, và 
phải chăng có sự khuất tất ẩn giấu 
nào liên quan đến quyết định này 
của Chính quyền thành phố Hồ 
Chí Minh?
Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh, 
thuộc Dòng Chúa Cứu Thế cho 
rằng Ủy ban Nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh đang dùng truyền 
thông để dọn đường dư luận cho 
ý đồ giải tỏa Nhà thờ Thủ Thiêm, 
Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm 
của họ. Linh mục An-Tôn Lê Ngọc 
Thanh còn nhấn mạnh truyền thông 
liên tục đăng tin đồn thổi về Hội 
thánh Đức Chúa Trời trong thời 
gian qua cũng nhằm chủ ý này:
“Họ cố tình thổi Hội thánh đức 
Chúa Trời, lúc thì gọi như vậy lúc 
thì gọi là Hội thánh đức Chúa Trời 
Mẹ, để cho người ta thấy tôn giáo 
nói chung và theo tinh thần Ki-tô 
giáo như Công giáo nói riêng là 
xấu, bậy bạ khiến cho những người 
không có tôn giáo ở Việt Nam tin 
theo và dẫn đến chính quyền quyết 
định giải tỏa nhà thờ Thủ Thiêm, 
Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm 
được dân chúng ủng hộ bởi vì đó 
là một thứ đạo tào lao.”
Đạt được mục đích di dời?
Đài RFA ghi nhận Nhà thờ Thủ 
Thiêm và Tu viện Mến Thánh giá 
Thủ Thiêm là hai cơ sở tồn tại hơn 
một thế kỷ tại Thủ Thiêm, thuộc 
quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. 
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, 
một số ngôi trường của nhà dòng 
bị Nhà nước trưng thu làm cơ sở 
giáo dục. Một trường được sử dụng 
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làm trường tiểu học đã bị đập phá 
và Chính quyền thành phố Hồ Chí 
Minh thương lượng bồi thường 50 
tỷ đồng cho nhà dòng. Tuy nhiên, 
Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm 
cho biết nếu ngôi trường không 
được chính quyền tiếp tục dùng 
vào mục đích giáo dục thì hãy trả 
lại cho nhà dòng và nhà dòng từ 
chối nhận số tiền bồi thường đó. 
Một ngôi trường khác đập phá hồi 
hạ tuần tháng 10 năm 2015, nhưng 
phải tạm dừng do gặp phải sự phản 
đối của nhà dòng và dư luận.
Thêm vào đó, nghĩa trang của giáo 
xứ Thủ Thiêm, rộng hơn 2 héc-ta 
cũng bị giải tỏa cách nay 2 năm, 
nhưng Chính quyền đã không đền 
bù một đồng nào cho nhà thờ. 
Thông tin mới nhất chúng tôi được 
nghe từ người phụ trách pháp lý 
của Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu 
viện Mến Thánh giá Thủ Thiêm là 
Chính quyền thành phố gây áp lực 
lên một số vị tại Tòa Tổng Giám 
mục Thành phố Hồ Chí Minh vận 
động nhà thờ và Dòng Mến Thánh 
Giá Thủ Thiêm tự nguyện di dời.
Liên quan đến tin tức Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu 
cầu các đơn vị liên quan có phương 
án di dời Nhà thờ Thủ Thiêm và 
Tu viện Mến Thánh giá Thủ Thiêm 
vừa được truyền thông loan đi, một 
nữ tu trong Dòng Mến Thánh giá 
Thủ Thiêm cho biết không nhận 
được thông báo chính thức nào từ 
phía chính quyền. Vị nữ tu này cho 
biết:
“Cả chục năm nay qua trao đổi 
(với Chính quyền thành phố Hồ 
Chí Minh) thì mấy soeur nói cứ để 
nguyên hiện trạng như vậy, mấy 
soeur không đồng ý. Trước sau 
mấy soeur vẫn giữ lập trường như 
thế. Còn báo chí đăng thì kệ họ 

cứ đăng vì đó là quyền tự do ngôn 
luận, tự do báo chí. Cho đến bây 
giờ vẫn chưa có gì hết.”
Giáo dân Giuse-Cao Thăng Ca, 
người người phụ trách pháp lý của 
Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện 
Mến Thánh giá Thủ Thiêm, khẳng 
định với RFA rằng không có việc 
di dời xảy ra vì:
“Thực chất nhà thờ Thủ Thiêm và 
Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm 
theo quy hoạch của thành phố Hồ 
Chí Minh đến giờ phút này vẫn còn 
được phép tồn tại. Hiện nay vấn đề 
pháp lý về quy hoạch đối với hội 
dòng và nhà thờ không thể chối cãi 
và phủ nhận được. Nếu bất kỳ một 
người nào muốn tìm thông tin về 
quy hoạch về Nhà thờ Thủ Thiêm 
và Dòng Mến Thánh giá Thủ 
Thiêm chỉ cần vào trang web ‘Quy 
hoạch thành phố Hồ Chí Minh’ thì 
thấy bản vẽ cho đến năm 2018 nhà 
thờ và nhà dòng vẫn tồn tại. Mới 
nhất đây, ông Chủ tịch thành phố 
Hồ Chí Minh đồng ý cho công ty 
của Hàn Quốc là Công ty Lotte để 
đầu tư làm khu lõi trung tâm thành 
phố-khu thành phố văn minh, thì 
trong bản vẽ này vẫn vẽ nhà thờ và 
nhà dòng tồn tại.”
Ông Cao Thăng Ca cho biết thêm 

có khoảng 3000 giáo dân tại giáo 
xứ Thủ Thiêm và hiện chỉ còn 
khoảng 400 đến 500 giáo dân vì 
số còn lại đã bị giải tỏa, di dời. 
Tuy nhiên, các gia đình giáo dân 
vẫn kiên trì đòi công lý, bảo vệ đất 
đai nhà cửa của họ và Nhà thờ Thủ 
Thiêm cùng Dòng Mến Thánh giá 
Thủ Thiêm.
“Hiện nay Cha xứ là Cha Lê đăng 
Niêm, mặc dù sức khỏe của Ngài 
rất kém do bị tai biến nhưng Ngài 
sẵn sàng hy sinh tính mạng để 
bảo vệ tài sản, bảo vệ đoàn chiên. 
Ngài là tấm gương sáng cho giáo 
dân noi theo. Thành ra, chúng tôi 
cũng cương quyết gìn giữ và bảo 
vệ được nhà thờ, không cho bất kỳ 
một thế lực hay nhóm lợi ích nào 
xâm hại đến nhà thờ.”
Đài Á Châu Tự Do cũng ghi nhận 
truyền thông mạng xã hội mấy 
ngày qua tiếp tục có những ý kiến 
gửi đến Chính quyền thành phố Hồ 
Chí Minh cần phải gìn giữ Nhà thờ 
Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh giá 
Thủ Thiêm vì đó không chỉ là công 
trình tôn giáo mang giá trị lịch sử 
và giá trị kiến trúc nghệ thuật mà 
còn là biểu tượng nối liền quá khứ 
và hiện tại của thành phố.

Hòa Ái (RFA)

GIỐNG TỐT
      Cụ ông tâm sự với cụ bà
- Hôm qua đi mua lúa giống, tôi được tặng một chiếc áo rất 
đẹp nhưng tôi không dám mặc.
- Ông không mặc vì áo xấu hay không vừa ?
- Rất đẹp và rất vừa, chỉ tội phiá trước áo có in hàng chữ 
“GIỐNG TỐT, NĂNG XUẤT CAO”

Cười Tí Cho Vui
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Hôm 13 Tháng Năm, báo Sài Gòn 
Giải Phóng, cơ quan tuyên truyền 
của đảng CSVN tại thành phố Sài 
Gòn, tường thuật Bí Thư Thành Ủy 
thành phố Sài Gòn Nguyễn Thiện 
Nhân vừa ghé thăm các cơ sở tôn 
giáo ở Thủ Thiêm, quận 2.
Việc làm này được loan báo trong 
bối cảnh có dự báo tu viện Dòng 
Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ 
Thiêm sắp sửa bị nhà cầm quyền 
phá bỏ.
Bí Thư Quận Ủy quận 2 Nguyễn 
Hoài Nam được tờ báo dẫn lời cho 
biết, 22 cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín 
ngưỡng trong khu vực quy hoạch 
khu đô thị mới Thủ Thiêm “đã 
đồng thuận di dời, bàn giao mặt 
bằng và được bố trí ở các khu dân 
cư ở quận 2 khang trang hơn.”
Tờ báo của Đảng Bộ CSVN tại 
Sài Gòn còn nói đại diện các cơ 
sở tôn giáo “bày tỏ sự cảm ơn đối 
với lãnh đạo thành phố Sài Gòn vì 
được tạo điều kiện xây dựng mới 
khang trang hơn.”
Chuyến thăm của ông Nhân được 
báo Sài Gòn Giải Phóng mô tả là 
“thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo 
thành phố Sài Gòn đến điều kiện 
hoạt động của các cơ sở tôn giáo 
sau khi di dời, phục vụ dự án khu 
đô thị mới Thủ Thiêm.”
Ông Nguyễn Thế Minh, trưởng 
Ban Quản Lý Đầu Tư – Xây Dựng 
Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm được 
tờ báo dẫn lời: “Chín lô đất sắp 
đấu giá thuộc khu chức năng số 
một của khu đô thị mới Thủ Thiêm 
nằm tách biệt, không bao gồm diện 
tích tu viện Dòng Mến Thánh Giá 

Giữ lại tu viện Dòng Mến Thánh Giá, 
nhưng phá bỏ nhà thờ Thủ Thiêm?

Các soeur Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm.  
(Hình: ConggiaoVietnam.vn)

Thủ Thiêm. Do đó, việc đấu giá 
chín lô đất này không liên quan, 
cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt 
động của Dòng Mến Thánh Giá 
Thủ Thiêm.”
Do phát ngôn của ông Minh cũng 
như ông Nhân được dẫn trong bài 
báo chỉ xác nhận Dòng Mến Thánh 
Giá Thủ Thiêm “không bị ảnh 
hưởng” mà không nhắc gì đến nhà 

thờ Thủ Thiêm nên có thể ngầm 
hiểu là hiện nay chỉ có nhà thờ Thủ 
Thiêm đang đứng trước nguy cơ bị 
phá bỏ.
Thông tin về Dòng Mến Thánh 
Giá Thủ Thiêm trên báo đảng ở 
Sài Gòn trùng khớp với tin trên 
trang Make Christianity Great As 
Always hôm 13 Tháng Năm, cho 
hay các soeur tại tu viện nói “tình 

Nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng từ năm 1859  
(Hình: báo Người Đô Thị)
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hình lúc này đã yên ổn, lãnh đạo 
(thành phố Sài Gòn) không đòi 
di dời nhà dòng nữa,” nhưng các 
soeur “vẫn muốn được bồi thường 
phần đất xây trường mà chính 
quyền đã tịch thu nhưng sau đó 
không dùng làm trường học như 
loan báo của họ.”

Từ năm 2015, tu viện Dòng Mến 
Thánh Giá Thủ Thiêm, nhà thờ 
Thủ Thiêm, cùng với chùa Liên 
Trì, liên tục phải đối mặt với sức 
ép di dời để nhường đất cho khu đô 
thị mới Thủ Thiêm.
Vào ngày 8 Tháng Chín, 2016, 
chùa Liên Trì bị nhà cầm quyền 

Hòa Thượng Thích Không Tánh (ngồi), trụ trì tại chùa Liên Trì, không 
cầm được nước mắt sau khi ngôi chùa này bị nhà cầm quyền phá bỏ. 
(Hình: Facebook)

huy động hơn 500 giới chức công 
lực kéo đến đập bỏ. Việc này khiến 
Hòa thượng Thích Không Tánh, 
trụ trì tại chùa Liên Trì, phải vào 
bệnh viện vì quá “sốc.”
Chùa Liên Trì tọa lạc tại phường 
An Khánh, quận 2 hơn 70 năm qua 
và là một trong các cơ sở còn sót lại 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống nhất từ trước 1975, giáo hội 
không được nhà cầm quyền CSVN 
thừa nhận.
Sau khi bị đập bỏ, nhà cầm quyền 
di dời chùa Liên Trì về Cát Lái, 
một trụ sở mà họ cho là “đền cho 
chùa Liên Trì.”
Sau khi chùa Liên Trì bị đập bỏ, 
dư luận tại Việt Nam đã đồng loạt 
lên tiếng việc bảo tồn và giữ lại tu 
viện Dòng Mến Thánh Giá và nhà 
thờ Thủ Thiêm. Đặc biệt là sau lời 
kêu gọi của Tổng Lãnh Sự Canada 
tại Sài Gòn nhằm bảo tồn hai cơ sở 
tôn giáo này với hàng trăm ngàn 
người hưởng ứng đã khiến nhà 
cầm quyền chùn tay. 

(TK, Người Việt)

Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä phí treân goùc phaûi 
label cuûa bao thö göûi baùo. Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check ñeà  
"Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï vaø soá kyù danh ID cuûa  

ñoäc giaû, in treân goùc traùi cuûa label ñeå khoûi laàm laãn;  
hoaëc caéùt mieáng label keøm vaøo thö. Ña taï. 
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Các nữ tu Dòng Thánh 
Phaolô hôm 8/5 phản đối 
việc một chủ đầu tư khởi 

động lại công trình xây dựng tại 
một khu đất ở trung tâm Hà Nội. 
Hội Dòng khẳng định họ có đầy đủ 
giấy tờ chứng minh khu đất thuộc 
về họ.
Công an chỉ đẩy các soeur ra, và 
còn văng tục, chửi các người dân 
cảm thấy bức xúc nâng đỡ các 
soeur, và bảo kê cho xã hội đen và 
chủ đầu tư mang dụng cụ vào đấy.
Soeur Theresa Nguyễn Thị Tú
Vào chiều tối 8/5, nữ tu Theresa 
Nguyễn Thị Tú cho VOA biết 
một nhóm người đã đưa máy móc 
vào khu đất tại địa chỉ 5A-5B phố 
Quang Trung, quận Hoàn Kiếm 
vào sáng cùng ngày. Các nữ tu 
của hội dòng cùng với giáo dân đã 

Dòng Thánh Phaolô Hà Nội phản đối  
công trình xâm phạm đất nhà Dòng

phản đối hành động này. Đáp lại, 
nhóm người kia đã có hành vi “côn 
đồ”, quấy nhiễu, và thậm chí, hành 
hung các nữ tu và giáo dân.
Soeur Theresa cáo buộc rằng trong 
nhóm người, có một số “dân đầu 
gấu”, “dân xã hội đen” được thuê. 
Nữ tu cho biết thêm rằng công an 
có mặt tại vụ việc nhưng “không 
làm gì”:
“Công an không chỉ đẩy các soeur 
ra, và còn văng tục, chửi các người 
dân cảm thấy bức xúc nâng đỡ các 
soeur, và bảo kê cho xã hội đen và 
chủ đầu tư mang dụng cụ vào đấy. 
Sau khi chủ đầu tư đã mang hết 
dụng cụ vào mảnh đất thì công an 
lên xe đi hết”.
Tranh chấp quanh khu đất rộng 
chừng 200m2 đã kéo dài nhiều 
năm nay. Một phụ nữ có tên là 

Trần Hương Ly hiện là chủ sở hữu 
mảnh đất với giấy chứng nhận sử 
dụng đất do nhà nước cấp, thường 
gọi là “sổ đỏ”, và cả giấy phép xây 
dựng.
Cách đây gần 2 năm, hồi cuối 
tháng 7/2016, khi bà Ly chuẩn bị 
xây dựng nhà trên khu đất, các nữ 
tu Dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã 
phản đối bằng cách cầu nguyện 
hàng ngày tại địa điểm đó.
Hành động của các nữ tu đã dẫn 
đến việc Ủy ban Nhân dân Quận 
Hoàn Kiếm chỉ đạo cho cấp dưới 
là UBND Phường Trần Hưng Đạo 
ra thông báo yêu cầu bà Ly “tạm 
dừng thi công”.
UBND quận Hoàn Kiếm đã đình 
chỉ xây dựng ở số 5 Quang Trung 
hồi tháng 7/2016 (Ảnh: Truyền 
Thông Thái Hà)

Các nữ tu và giáo dân phản đối việc xậy dựng ở số 5 Quang Trung, Hà Nội, hôm 8/5/2018
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Dòng Thánh Phaolô nói mảnh đất 
tại số 5 phố Quang Trung thuộc sở 
hữu của họ từ khoảng năm 1883.
Do những biến cố lịch sử, tháng 
12/1954 một cơ quan y tế của 
chính quyền Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã thuê nhà của Hội 
Dòng và từ đó những nhà đất này 
không được trả lại cho chủ cũ.
UBND quận Hoàn Kiếm đã âm 
thầm cho phường Trần Hưng Đạo 
ra một thông báo để chủ đầu tư làm 
mà chúng tôi không hề nhận được.
Soeur Theresa, Dòng Thanh 
Phaolô
Hội Dòng cho VOA biết họ vẫn 
còn giữ các văn bản về quyền sở 
hữu, cho thuê bằng cả tiếng Việt và 
tiếng Pháp.
Việc công trình của bà Ly được nối 
lại hiện nay, theo soeur Theresa, là 
“sai trái pháp luật” với sự tiếp tay 
không minh bạch của chính quyền 

địa phương. Bà nói:
“UBND quận Hoàn Kiếm đã âm 
thầm cho phường Trần Hưng Đạo 
ra một thông báo để chủ đầu tư 
làm mà chúng tôi không hề nhận 
được. Còn khi chúng tôi đi đến 
gặp thì không bao giờ tiếp chúng 
tôi cả, mà còn cho người ra cản trở, 
đánh, rình rập để các tu sĩ, nữ tu và 
giáo dân không thể đi ra khỏi nhà 
được”.
VOA chưa thể liên lạc được với 
nhà chức trách địa phương để làm 
rõ các cáo buộc nêu trên.
Vấn đề tranh chấp đất đai giữa 
phía chính quyền Việt Nam với các 
cơ sở tôn giáo rất phức tạp do lịch 
sử để lại.
Theo văn bản số 1940 do Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hồi 
tháng 12/2008 sau các sự cố tranh 
chấp đất đai tại Toà Nhà Khâm Sứ 
42 Nhà Chung và Dòng Chúa Cứu 

Thế 178 Nguyễn Lương Bằng, cả 
hai đều ở Hà Nội, chính phủ Việt 
Nam cấm việc chuyển đổi mục 
đích các cơ sở có nguồn gốc tôn 
giáo để tránh nổ ra những bất ổn 
xã hội.
Ngoài ra, theo văn bản vừa nêu, 
những nơi nào còn sử dụng cho 
mục đích xã hội như trường học, 
trạm y tế hay công sở thì vẫn tiếp 
tục duy trì. Những nơi nào không 
sử dụng được, nếu có thể trả lại cho 
các hội, nhóm tôn giáo ban đầu thì 
trả lại; nếu không trả lại, cần giữ 
nguyên trạng.
Nữ tu Theresa Nguyễn Thị Tú cho 
VOA biết Dòng Thánh Phaolô 
đang cân nhắc làm việc với các 
luật sư Việt Nam và quốc tế để đưa 
tranh chấp về khu đất số 5 Quang 
Trung, Hà Nội, ra tòa.

VOA tiếng Việt

(tiếp theo trang 10)
chết vì đạo sẽ lên Thiên đàng. Điều 
đó có đúng hay sai, không cần biết. 
Gia Tô của nó ở đâu? tại sao thấy 
nó khổ mà không đến cứu?”.
-Sau một năm tù giam, Anrê Trọng 
vẫn cương quyết tuyên xưng đức 
Tin, các quan quyết định ngày xử 
là thứ bảy ngày 28.11.1835. Sáng 
hôm đó, ngài gặp lại người anh họ. 
Người anh họ hỏi Thánh nhân có 
muốn ăn gì không? Anrê Trọng trả 
lời: “Em muốn giữ chay để dọn 
mình tử đạo”, rồi nói tiếp: “Xin 
anh giúp đỡ mẹ em, chúng ta là 
anh em, mẹ em cũng sẽ yêu thương 
anh. Xin nhắn lời với mẹ em: Đừng 
lo gì cho em, cầu chúc mẹ mãi mãi 

thánh thiện và sẽ hài lòng vì con 
trai mình luôn trung thành với 
Chúa cho đến chết.”. Nhưng người 
anh họ chưa kịp về nhắn tin, bà mẹ 
của Anrê Trọng đã đến đón con và 
theo con đến tận đầu chợ An Hòa, 
nơi Anrê sẽ bị xử. Gặp con, bà chỉ 
nói một câu: “Bấy lâu nay xa nhà, 
thời gian ở tù, con có nợ nần gì ai 
không? Nếu có thì cho mẹ biết, 
mẹ sẽ trả thay con”. Khi được con 
cho biết là không vướng mắc gì 
với ai, bà tiếp tục đi sát bên con, 
bình tĩnh nói với con những lời đầy 
khích lệ. Đến nơi xử, khi quân lính 
tháo gông xiềng, Thánh Trọng đón 
lấy, đưa cho anh lính cạnh bên và 
căn dặn: “Xin nhờ anh đưa giùm 

cái này cho mẹ tôi, để bà làm kỷ 
niệm.”. Mẹ anh đứng gần bên nghe 
rõ, bà nhận lấy kỷ vật đó và chưa 
cho là đủ, bà còn muốn đón nhận 
chính thủ cấp của con mình nữa. 
Bà can đảm, bước ra xin viên quan 
chỉ huy trao thủ cấp con trai cho 
bà. Bọc trong vạt áo rồi ghìm chặt 
vào lòng, bà vừa hôn vừa lập đi lập 
lại:“Ôi con trai yêu quí của mẹ, 
con nhớ cầu nguyện cho mẹ.”. Rồi 
bà đem về an táng trong nhà.
 Các Thánh Tử Đạo coi thường đau 
đớn với lòng can đảm lạ lùng là vì 
các ngài trung thành với đức tin. 
Do đó, các ngài vui mừng được 
chết vì Chúa Kitô. Các ngài đã 
chết dưới ngọn đao phủ là chết cho 

KỶ NIỆM 30 NĂM PHONG THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
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Chúa Kitô như chính Chúa Kitô đã 
chết cho các ngài. Các Thánh Tử 
Đạo hiên ngang vì đã đáng được 
chịu đau khổ cho Chúa Kitô. Các 
ngài chẳng màng chi đến việc nhân 
loại trao tặng huy chương, huân 
chương, chiến công. Các ngài chết 
tử đạo là chết vì Chúa Kitô, đơn 
thuần và tinh khiết, trong sáng và 
huyền diệu, can trường và khiêm 
nhu (x.Thiên Hùng Sử, trang 4). 
Chết vì Chúa Kitô là niềm hạnh 
phúc “Phúc thay ai bị bách hại vì 
sống công chính, vì Nước Trời là 
của họ. Phúc thay anh em khi vì 
Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại 
và vu khống đủ điều xấu xa. Anh 
em hãy vui mừng hớn hở, vì phần 
thưởng dành cho anh em trên trời 
thật lớn lao” (Mt 5,10-12; x.Lc 
6,22). Chính trong ánh sáng của 
Chúa Kitô, Vị Tử Đạo tiên khởi 
mà chúng ta có thể nói về Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam bằng câu 
Phúc âm : “đầy tớ không lớn hơn 
chủ” (Ga 15,20); “Nếu chúng đã 
bách hại Thầy, chúng sẽ bách hại 
các con...đây Thầy sai các con như 
con chiên đi vào giữa sói rừng… 
Hãy coi chừng người đời, họ sẽ 
nộp các con nơi toà án. Khi họ bắt 
bớ, các con đừng lo phải nói thế 
nào, vì không phải các con, nhưng 
Thánh Linh của Thầy sẽ nói trong 
các con… Các con sẽ bị mọi người 
ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng ai bền 
đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu 
độ.” (Mt 10,16-25). Các Thánh Tử 
Đạo không tìm đến cái chết mà chỉ 
trung thành với đức tin cho dù phải 
chịu muôn vàn gian truân đau đớn. 
Các ngài tìm cách nên giống đời 
sống của Thầy Giêsu, nhất là giống 
cử chỉ yêu thương tột cùng đã đưa 
Thầy đến cái chết.
Chân dung Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam được tô điểm bằng muôn 

ngàn vạn nét. Nét căn bản nhất 
chính là Niềm Tin Phục Sinh. Tin 
vào Chúa Kitô đã chết và đã sống 
lại nên các ngài đã chấp nhận tất 
cả mọi cực hình, vượt thắng mọi 
truân chuyên. Yêu mến Chúa Kitô 
và bước theo Người nên các ngài 
luôn sống niềm tín thác, lạc quan. 
Trong nhà tù vẫn cầu nguyện và 
hát thánh ca, thánh vịnh. Ra pháp 
trường vẫn cầu nguyện và hát khúc 
khải hoàn Alleluia, luôn hướng về 
trời cao với niềm Hy Vọng Phục 
Sinh và cất cao hát mãi cho đến khi 
đầu rơi khỏi cổ. Cái chết chẳng có 
giá trị gì, chính sự sống mới làm 
nên muôn điều huyền diệu. Sự 
sống đó chính là tình yêu với tất cả 
những gì cao thượng và chân thật. 
Tình yêu đó bừng lên mãnh liệt 
trong mầu nhiệm tự huỷ và hiến 
dâng. Chết là mất tất cả, nhưng 117 
hiến tế tình yêu cũng là 117 chứng 
từ niềm tin của những con người 
xác tín rằng: chết vì Đức Kitô, 
chết đi là sống lại trong cuộc sống 
muôn đời; chết là chiến thắng; chết 
là để đi về sự sống vĩnh cửu; chết 
là cánh cửa im lìm được mở ra để 
về với Đấng là Sự Sống vĩnh hằng.
    4. Kế thừa dòng máu hào hùng 
để tiếp nối sứ vụ loan Tin mừng.
Hạt giống Tin Mừng Ðức Giêsu 
Kitô đã đến với quê hương Việt 
Nam gần năm thế kỷ.Trước đó cả 
ngàn năm đã có ba tôn giáo lớn là 
Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo 
và Tín Ngưỡng dân gian ăn sâu vào 
tâm hồn người Việt Nam. Phong 
tục tập quán, văn hóa Việt Nam, 
con người Việt Nam, đã được nhào 
luyện bởi tất cả những mầm sống 
cũng như giới hạn các tín ngưỡng 
đó.
Trên nền tảng một đời sống tâm 
linh phong phú mà Phật Giáo, 

Khổng Giáo, Lão Giáo và nhất là 
Ðạo Ông Bà đã xây dựng từ hơn 
một ngàn năm, hạt giống Tin Mừng 
đã nẩy mầm và trổ sinh nhiều hoa 
trái. Tinh thần hiếu khách, lòng 
bao dung làm cho người Việt Nam 
sẵn sàng tiếp xúc với những người 
tỏ ra có thiện cảm với mình, cho 
dù họ từ xa đến. Với những đức 
tính như lòng hiếu thảo đối với 
ông bà cha mẹ, kính trên nhường 
dưới trong gia đình, với một tâm 
hồn yêu thích tĩnh mịch và chiêm 
niệm, người Việt Nam là một 
mãnh đất tốt để đón nhận những 
giá trị thiêng liêng hàm chứa trong 
Tin Mừng.
Nhờ các nhà truyền giáo, từ các thế 
hệ tiền nhân, người Việt đã nhận 
lãnh nhiều điều tốt lành: những 
thường thức về vệ sinh, khoa học, 
những hiểu biết mới, những đồ vật 
quý hiếm cũng như những trợ giúp 
vật chất dù rất khiêm tốn, những 
nhân vật thánh thiêng đầy nhân 
ái... khiến họ, nhất là những người 
thuộc lớp bình dân, sẵn sàng đón 
nhận giáo lý mà những người tốt 
lành như vậy mang đến cho họ. 
Nhờ đó, những tập tục phi lý và phi 
nhân (bùa mê, sát tế) như một gánh 
nặng đè lên cuộc đời của họ nay 
được cởi bỏ. Khi đã tìm gặp một vị 
thần đầy yêu thương, họ liền cảm 
thấy được giải thoát và tin theo.
 Rao giảng Tin Mừng cho họ cần 
gắn liền với phát triển cuộc sống, 
quan tâm săn sóc sức khỏe, nâng 
cao văn hóa giáo dục. Người Kitô 
hữu sống giữa lòng đời và chia sẽ 
đời sống của anh chị em chung 
quanh mình. Loan báo Tin Mừng là 
chia sẻ cuộc sống, một cuộc sống 
như chính Chúa Giêsu đã sống, 
là yêu thương mọi người, và yêu 
thương đến cùng. (x. Ga 13,11), 
yêu thương đến nỗi dám chấp 
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nhận hy sinh tính mạng cho những 
người mình yêu. (x. Ga 15,13).
 Các Thánh Tử Đạo là những 
chứng nhân can trường dám chết 
cho niềm tin, sống cho tình yêu, và 
loan báo chân lý Tin Mừng. Làm 
chứng cho Chúa, nếu không phải 
đổ máu thì cũng phải chấp nhận 
mất mát thiệt thòi. Làm chứng đòi 
trả giá. Giá càng cao thì lời chứng 
càng đáng tin.
 Các Thánh Tử Đạo đã làm chứng 
bằng cái chết. Chúng ta được mời 
gọi làm chứng bằng cuộc sống. 
Các Thánh Tử Đạo đã làm chứng 
trong thời bị bách hại. Là con cháu 
các ngài, chúng ta được mời gọi 
làm chứng trong bối cảnh xã hội 
Việt Nam hôm nay. Làm chứng 
chính là “làm muối,” “làm men,” 
“làm ánh sáng”... như những hình 
ảnh chính Chúa Giêsu đã dùng 
khi trao sứ mạng cho các môn đệ. 
Muối, men, ánh sáng thì không ồn 
ào áp chế, công việc của nó là âm 
thầm hiện diện, và chỉ cần hiện 
diện đúng như bản chất của mình, 
tự khắc môi trường xung quanh nó 
sẽ thấm mặn, sẽ dậy men, và sẽ 
đầy ánh sáng. Sống đạo như thế, 
chúng ta góp phần làm chứng nhân 
cho Chúa, cho Phúc Âm.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
xưa các Ngài đã can đảm phi 
thường làm chứng cho Chúa. Xin 
giúp chúng con hôm nay cũng 
biết “sống đức tin theo gương 
các Thánh Tử đạo là những người 
trước khi chết vì đạo thì đã sống 
cho đạo, đạo làm người và đạo 
làm con cái Chúa” để làm chứng 
cho Chúa trong đời sống hằng 
ngày. Amen. 
 Lm Giuse Nguyễn Hữu An

(tiếp theo trang 13)

tương ứng với thực tế lịch sử: 
thật vậy, các vị Tử Đạo đã chịu 
những cực hình và cả đến mức 
khủng khiếp!

Nhưng tác giả được linh ứng 
đã quảng diễn rộng rãi tư tưởng 
của mình:

“Bọn ngu si coi họ như đã 
chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho 
là họ găp phải điều vô phúc. Lúc 
họ xa rời chúng ta, chúng tưởng 
là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra 
họ đang hưởng an bình. Người 
đời nghĩ rằng họ đã bị trừng 
phạt, nhưng họ vẫn chứa chan 
hy vọng được trường sinh bất 
tử” (Kn 3,2-4).

Hỡi các Thánh Tử Đạo! Hỡi 
các Tử Đạo Việt Nam! Hỡi các 
chứng nhân cho chiến thắng của 
Đức Kitô trên tử thần! Hỡi các 
chứng nhân cho ơn gọi của con 
người là được bất tử!

Sách Khôn ngoan tiếp tục: 
“Sau khi chịu khổ đôi chút, Các 
Vị sẽ được hưởng ân huệ lớn 
lao, vì Thiên Chúa đã thử thách 
Các Vị và thấy Các Vị xứng 
đáng với Người. Người đã tinh 
luyện Các Vị như người ta luyện 
vàng trong lò lửa, và đón nhận 
Các Vị như của lễ toàn thiêu” 
(x. Kn 3,5-6)

Phải! Như của lễ toàn thiêu, 
kết hợp với hy tế Thập Giá của 
Đức Kitô. Thật thế, quả vậy, hỡi 
các Tử đạo Việt Nam, Các Vị 
đã công bố –đến hậu quả cùng 
cực– Đức Kitô bị đóng đinh, 
khôn ngoan và sức mạnh của 

Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng 
về Đức Kitô, Đấng làm cho chúng 
ta đạt được ơn Thiên Chúa cứu độ.

9- “Những ai trông cậy vào 
Người – vào Đức Kitô tử nạn và 
phục sinh – sẽ am tường sự thật; 
những ai trung thành sẽ được 
Người yêu thương và cho ở gần 
Người, vì Người ban ân phúc và 
xót thương những ai Người tuyển 
chọn”. (x. Kn 3, 9)

Hỡi Các Vị - những người chịu 
tuẫn giáo! Hỡi Các Vị - những 
người được tuyển chọn!

Xin hãy nghe cho hết những gì 
sách Khôn ngoan nói về Các Vị: 
“Trong ngày phán xét, họ sẽ rực 
sáng như những tia lửa bén nhanh 
khắp rừng sậy” (Kn 3,7). 

Như những tia lửa, như những 
chớp sáng chiếu soi… Xin hãy 
nghe cho hết những gì sách Khôn 
ngoan nói về Các Vị: “Họ sẽ xét 
xử muôn dân và thống trị muôn 
nước. Và Đức Chúa sẽ là vua của 
họ đến muôn đời” (Kn 3,17).

Đức Chúa… Đức Kitô tử nạn 
và phục sinh. Đấng đã đến thế gian 
- không phải “để lên án thế gian, 
nhưng là để thế gian nhờ Người 
mà được cứu độ” (Ga 3,17).

Đức Kitô ấy! Các Vị đã tham 
gia vào thống khổ và thập giá của 
Người, như thế Các Vị đã thông 
phần vào việc cứu độ trần gian do 
Người thực hiện.

Ước gì mùa gặt của Các Vị kéo 
dài mãi trong hân hoan!

(Linh mục Phê-rô Phan Văn 
Lợi dịch từ nguyên văn tiếng Ý).
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 n Trần Nguyên Thao

Tâm lý chiến   
trong Kinh tế

Trong chiến tranh lạnh, hay quân sự từ các thế kỷ trước, tâm lý chiến luôn lợi hại 
các bên tham chiến đều sử dụng. Trung cộng trong chủ đích xâm lăng Việt Nam, 
đã tìm mọi cách khống chế Hanoi bước đầu bằng kinh tế, mà tâm lý chiến được 
coi như viên thuốc bọc đường để tiến tới xâm lăng toàn diện kinh tế Việt Nam. Dựa 
vào lợi thế từ thế kỷ 16 dưới triều đình nhà Thanh (1616-1912), nhất là khoảng 
thời gian dưới triều vua “cõng rắn cắn gà nhà” Lê chiêu Thống (1765-1793), từng 
để cho Tầu đưa vào Việt Nam tập tục ép phụ nữ khi đi qua hình Quan Công (Quan 
Vũ) phải khom người cung kính, để không bị phạt – đó là  một cách đô hộ tinh thần 
được người Tầu thời đó đưa vào nước ta, khiến dân Việt lưu truyền trên những 
người “yếu bóng vía” rúi rít tuân thủ phong tục vô lý của Tầu.

Ngày nay cả Bắc Kinh lẫn Hanoi 
đều muốn dùng truyền thông do 
đảng kiểm soát đánh bóng, khoe 
khoang sự giầu có “danh giá” hão 
huyền dưới chế độ đảng trị bạo tàn. 
Dối trá được khai thác như võ khí 
tâm lý chiến của mọi chế độ độc 
tôn trong thời đại tin học không 
còn hữu hiệu. Phần lớn các trường 
hợp thuê bao “đánh bóng” đều bị 
lật tẩy bằng các nghiên cứu độc lập 
đưa ra các số liệu thống kê trong 
kinh tế rất khoa học, khách quan 
để quật ngược lại.
Quan chức Việt cộng hả hê với lối 
“bôi trơn, lại quả” hậu hĩnh cố hữu 
của người Tầu, nên đưa cơ hội cho 
họ trúng thầu 90% dự án kỹ nghệ 
lớn; mở cửa cho cả triệu người Tầu 
bất hảo ra vào dễ dàng, một phần ở 
lại lập thành làng xã sống biệt lập 
ngay tại Việt nam. Bọn Tầu này 
bầy nhiều mưu chước tiêu diệt nền 
canh nông nước ta [1]. Song hành 
với Tầu, tham quan cộng đảng bầy 
thêm nhiều quỷ kế buộc người dân 
phải im lặng trước cảnh trấn áp, 
độc quyền bóp nặn hầu bao dân 

chúng với hàng chục thứ thuế và 
phí rất vô lý [2] : dắt trâu ăn cỏ, 
thả vịt ra đồng cũng phải nộp phí! 
Hiếm có nước nào lại đưa ra nhiều 
loại thuế, tổng số thu lên đến 32% 
GDP như ở Việt nam.
Từ căn bản của chế độ vô nhân 
tính, Hanoi dựa vào chủ trương 
theo dõi, đấu tố để thực hiện nền 
giáo dục vô đạo đức, đào tạo ra 
các thế hệ mất nhân cách nhằm 
đẩy giới trẻ Việt Nam vào lối sống 
trụy lạc, truy hoan, vô cảm, nhẫn 
tâm, để cái bất hợp lý, cái ác trong 

xã hội thành chuyện đương nhiên. 
Kết cục mà Hanoi mong muốn là 
đa phần dân chúng phải nhẫn nhục 
cam chịu hiện tượng giầu, nghèo 
quá phân cách trong một đất nước 
tụt hậu so ngay cả với nước Lào 
nhỏ bé bên cạnh [3]. 
Các con số thống kê chính thức 
của Việt Nam và các tổ chức quốc 
tế cho hay GDP đầu người của Việt 
Nam năm 2017 ở mức 2.385 Mỹ 
Kim. Trong khối ASEAN, con số 
này thua cả Lào, chỉ “nhỉnh” hơn 
Miên và Miến Điện [4].  So với 
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nước Củ sâm thì dân dưới chế độ “đảng quang vinh” 
chỉ bằng 8% của mức 29.780 Mỹ Kim mà người 
Nam Hàn đạt được năm 2017.
Việt Nam có trên 90 triệu người, mà chỉ được 210 
người siêu giàu (có tài sản trị giá từ trên 30 triệu 
Mỹ Kim). Tổng tài sản của 210 người lên đến trên 
20 tỷ Mỹ Kim, tương đương 12% GDP cả nước! [5] 
Dự đoán năm 2025 con số này có thể tới 403 người. 
Điều đó chứng tỏ tài sản ngày càng tích tụ vào một 
số rất ít người trong xã hội. 
Số người giầu nhất Việt Nam sao thấy tương đương 
với số Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ượng đảng 
csVN là 178 người, và 20 ủy viên dự khuyết.
Mang tâm trạng của chế độ chuyên quyền hãnh tiến, 
mùa Xuân năm nay, Hanoi dựa vào công ty New 
Economics Foundation, tại Vương quốc Anh, đưa ra 
bản lượng giá “Việt Nam là quốc gia có chỉ số hạnh 
phúc (HPI) đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương”[6]. Từ dữ kiện hoang tưởng 
này, Hanoi bắt truyền thông dưới quyền đồng loạt 
viết bàì ca tụng chế độ. Chẳng bao lâu sau Mạng lưới 
Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc 
“World Happiness Report” công bố bản báo cáo cho 
năm 2018, theo đó, thiên đường của đảng bị lọt tuốt 
xuống hàng thứ 95.
Do vụ bắt cóc Trịnh xuân Thanh ngay tại Bá Linh 
tháng 7 năm ngoái, Hanoi rơi vào tình thế bị nước 
Đức “đóng băng” quan hệ đối tác chiến lược. Lạm 
dụng tính hiếu khách của nước Cộng Hòa Slovakia 
để có máy bay đưa Trịnh xuân Thanh về Hanoi bị 
báo chí Slovakia phanh phui mới đây, dù chưa được 
chính phủ Slovakia xác nhận, cũng khiến cả Âu 
Châu nhìn Hanoi như một nhà nước “lọc lừa” có 
hạng. Việc này sẽ khiến Hanoi phải chấp nhận các 
điều kiện khắt khe hơn, trong hiệp ước thương mại 
song phương sau này với từng nước Âu Châu, mà 
hai nước Đức và Slovakia chắc chắn sẽ áp dụng tiên 
phong.  
Trước mắt, nếu do vụ bắt cóc Trịnh xuân Thanh mà 
không thông qua được hiệp ước thương mại EVTFA, 
có thể ảnh hưởng đến 20% nguồn xuất cảng của Việt 
Nam tới Âu Châu.  
Hanoi tiêu rất nhiều tiền cho hàng loạt quan chức cấp 
chính phủ, từ Thủ Tướng, nhiều Phó Thủ Tướng, Bộ 
Trưởng lần lượt đến Âu Châu ve vãn, xin xỏ. Trong 
số các chuyến công du, chuyến thăm của Tổng bí 

thư Nguyễn phú Trọng tới nước Pháp cuối tháng 03 
“ê chề” hơn cả. TBT Trọng không được Pháp đón 
tiếp nồng hậu, bị truyền thông Pháp làm ngơ, nên 
phải mướn tờ Le Monde đăng trên trang quang cáo 
“Publicité”  hình ông Trọng đi chung với bài “Viễn 
ảnh tốt đẹp của cuộc bang giao Việt Pháp” ngày 27-03, 
với giá tiền 151.000€, tương đương 4 tỷ đồng [7]. Rồi 
dựa vào đó, Hanoi buộc truyền thông của đảng loan lại 
các thông tin của Le Monde để ca tụng lãnh tụ. Ngay 
dịp này, truyền thông khắp thế giới phanh phui Hanoi 
chủ trương hành động mua danh lộ liễu với gian mưu 
lừa bịp dư luận trong nước.  
Mùa Xuân năm nay, truyền thông trong nước đồng 
loạt tung lên dư luận khoe khoang nghiên cứu tiến bộ 
của Trung cộng, được nói là “không đối thủ”. Theo 
đó, Trung cộng đã lắp đặt 170 triệu “mắt thần” giám 
sát khắp nước và đặt mục tiêu lắp thêm 400 triệu cái 
nữa trong 3 năm tới. Loại mắt thần này, theo báo trong 
nước, có khả năng phát hiện các trường bị truy nã hay 
theo dõi nghi phạm. Tin này loan ra cũng nhằm thần 
thánh hóa một tiến bộ có khả năng kìm kẹp tối đa đời 
sống con người tại Trung cộng. Đồng thời cũng mang 
tác dụng hăm dọa buộc dân Việt muốn yên thân thì 
phải ngoan như đàn cừu đừng lên tiếng hay biểu tình 
chống Tầu xâm lược.
Một cố gắng khác, nhằm đô hộ tinh thần dân Việt, cũng 
được truyền thông trong nước tung hô Trung cộng có 
khoáng chất kim loại hiếm, lẽ ra phải do những công 
trình nghiên cứu của nhiều hay một khoa học gia về 
địa chất học, thì trong trường hợp này lại do một nhà 
báo, Guillaume Pitron, tác giả cuốn La Guerre Des 
Métaux Rares[8] Chiến Tranh kim loại hiếm.
Phần quan trọng của Pitron là nhằm giới thiệu Trung 
cộng, nguồn cung cấp lớn nhất và gần như độc quyền 
trên thế giới về kim loại hiếm trong thế kỷ 21 này. Pitron 
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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

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm and 4 pm - 8 pm 
                                     (closed between 2 pm - 4 pm)
Saturday: 11 am - 6 pm
Sunday closed.
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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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nói là “Bắc Kinh đã có những tính 
toán chiến lược tinh vi và đã đi 
trước phương Tây đến mấy nước 
cờ. Sau hơn 30 năm chấp nhận là 
xưởng cung cấp nguyên liệu cho 
thế giới trong lĩnh vực này, Trung 
cộng đã làm chủ công nghệ cao 
và đang trở thành một nguồn tiêu 
thụ đất hiếm, kim loại hiếm ngang 
tầm với các nước công nghiệp tiên 
tiến”. 
Liên tưởng đến những gì đang 
diễn ra ở mỏ bauxit Tây Nguyên, 
Hanoi cho Trung cộng độc quyền 
khai thác trên 10 năm nay, chưa 
thấy công bố kết quả. Phải chăng 
Bauxit Tây Nguyên cũng đang 
trở thành một phần quan trọng trữ 
lượng kim loại quý hiếm Bắc Kinh 
đang thủ đắc, mà đáng lý ra đó là 
tài nguyên của Việt Nam (?).
Khi tung những thông tin nói trên 
ra công luận, Bắc Kinh mang tính 
toán mở đường để như mọi sự đã 
rồi (?), nhằm chuẩn bị dư luận 
cướp đoạt tài nguyên khoáng sản 
trong nền kinh tế Việt Nam. Cũng 
đồng thời “lên gân” để dân Việt 
thấy cái thế “lớn mạnh” của Bắc 
Phương.
Từ xa xưa, giới cầm quyền nước 
Tầu nương vào trào lưu du nhập hủ 
Nho đến nước ta để lồng theo các 

phong tục có tính chất đô hộ tinh 
thần dân Việt. Về mặt này, từ các 
chế độ quân chủ phong kiến thời 
vua chúa bên Tầu đến Trung cộng 
ngày nay, đều chủ trương xâm lăng 

các nước láng giềng như nhau. Tùy 
thời, tùy lúc, giói cầm quyền Tầu 
luôn thay đổi các hình thức đô hộ 
tinh thần nhằm một mục đích duy 
nhất thôn tính toàn nền kinh tế 
nước ta. Người Tầu không thể lập 
làng riêng hay tung hoành nhiều 
điều tai ác ở Việt Nam, nếu Hanoi 
không đắc lực tiếp tay. 
Chẳng lẽ Hanoi không thấy Bình 
Nhưỡng, đang tìm mọi cách thoát 
khỏi thân phận “kẻ tôi đòi” cho 
Bắc Kinh, dù cho Bắc Hàn cũng là 
một nước cộng sản bé nhỏ, nằm sát 
nách Trung Cộng như Việt Nam. 

TNT, 
May 10-2018

[1] [2] http://bluevn.info/trung-quoc-nguoi-viet-nam-khong-duoc-chet-nhanh-ma-
phai-chet-tu-tu.html
[2] http://dantri.com.vn/su-kien/vu-chan-trau-bo-phai-dong-phi-dong-co-ga-vit-ra-
dong-cung-bi-xu-phat-201804201519288.htm
[3]https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-lags-behind-laos-n-cambodia-why-
cl-04282017081028.html
[4] https://www.voatiengviet.com/a/mot-so-tri-thuc-co-cai-nhin-xet-lai-ngay-30-
thang-4/4370803.html
[5] http://www.sggp.org.vn/bao-dong-khoang-cach-giau-ngheo-mong-manh-thu-
nhap-truc-dien-nghich-canh-438709.html
[6] https://baomoi.com/viet-nam-xep-thu-5-danh-sach-cac-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-
the-gioi/c/24629047.epi
[7] https://www.voatiengviet.com/a/dang-bai-tbt-trong-tren-bao-phap-ton-4-ti-
dong/4318920.html
[8] https://baomoi.com/kim-loai-hiem-va-nhung-hiem-hoa-trong-the-ky-21-phan-
1/c/24687672.epi

CHỊU THAY CHO VỢ
      Một ông chồng thưa với Chúa
• Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin 

đau thay. Nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay.
Chúa hỏi
• Còn gì nữa?
• Dạ, nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay.

Cười Tí Cho Vui
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 n Phạm Hồng -Lam

Caâu Chuyeän Töø
Nöôùc Ñöùc Nghĩ Về Con Người Trong 

„Thiên Đàng Trung-quốc“

Bài „Thiên đàng Là đây“ 
trong số báo tháng Tư (số 197) 
vừa rồi mới chỉ là một phần mạch 
suy nghĩ của tôi. Qua bài đó, tôi 
ghi lại một số dữ kiện về cuộc thí 
nghiệm „long trời lở đất“ mới của 
chính quyền cộng sản Trung-quốc. 
Mục đích để cho chúng ta có dịp 
suy nghĩ về hình ảnh và thân phận 
con người theo í thức hệ mác-xít 
và dưới chế độ cộng sản.

Hiện nay trong các xã hội âu 
mĩ đâu đâu cũng có những hội và 
những phong trào bảo vệ loài vật. 
Họ đưa ra những yêu sách mở rộng 
không gian tự do cho gia súc khi 
chăn nuôi, làm sao giảm bớt đau 
đớn cho chúng trong khi chuyên 
chở đến các lò giệt. Vì tôn trọng 
sự sống, họ hô hào giảm ăn thịt thú 
vật và dấy lên những phong trào 
phản đối rầm rộ việc dùng các loài 
thú để thí nghiệm… 

Trong khi đó, tại Trung-quốc 
người ta dùng chính con người làm 
vật thí nghiệm, thì thế giới chẳng 
có mấy ai lên tiếng phản đối gì cả.

Trung-quốc đã bị biến thành 
một trại khổng lồ thí nghiệm người 
kể từ ngày đảng cộng sản cướp 
được chính quyền (1949). Nào 

là „Cải cách thổ địa“ hay những 
„Bước nhảy vọt“ (1958-61) với 
tham vọng biến một xã hội khố 
rách áo ôm gấp rút trở thành thiên 
đàng kĩ nghệ. Nào là „Cách mạng 
văn hoá“ (1966-76) với cuồng 
vọng đập phá đi một truyền thống 
văn hoá – xã hội đã có từ hàng ngàn 
năm. Mỗi một cuộc thí nghiệm 
như thế, đảng cộng sản thoải mái 
dùng nhiều triệu cho đến nhiều 
chục triệu nhân mạng làm vật thí. 

Và giờ đây họ lại tiếp tục mở 
ra cuộc thí nghiệm long trời mới, 
„xưa nay chưa từng có trong lịch 
sử của loài người, chưa từng có 
trên địa cầu“: Dùng những kĩ thuật 
điện tử tối tân nhất để biến con 
người Trung-quốc trở thành những 
người máy, thành những sinh vật 
chỉ biết phản xạ theo những bảng 
lập trình của đảng cộng sản, và 
chẳng còn cần gì tới nào là thượng 
đế, nhân phẩm, lương tâm, tự do và 
trách nhiệm nữa. Cuộc thí nghiệm 
này, nếu thành công, hẳn có thể sẽ 
không có hàng triệu người chết, 
nhưng sẽ biến cả một dân tộc thành 
một „lũ người mới“. 

Lũ người mới này phải chăng 
đúng là „con người mới xã hội chủ 
nghĩa“ mà chủ nghĩa cộng sản xưa 
nay vẫn ước mong tác tạo? Mẫu 
người này có phù hợp với nhân 
tính loài người?

Để có nền tảng suy nghĩ và đối 
chiếu, tôi trích dẫn quan điểm của 
Giáo Hội công giáo về con người, 
được tóm tắt dưới đây từ cuốn 

„Học Thuyết Xã Hội Công Giáo“ 
của giáo trụ Joseph Höffner (bản 
dịch của Phong Trào Giáo Dân 
Việt Nam Hải Ngoại đang được ấn 
hành với sự hỗ trợ của Hiệp Hội 
Ordo Socialis, một tổ chức cổ xuý 
việc phổ biến học thuyết xã hội 
công giáo tại Công Hoà Liên Bang 
Đức).

Con Người khác với Con Vật, 
vì con người mang trong mình 
Nhân Tính. Nhân Tính là cái làm 
cho con người khác với mọi loài 
sinh vật. Thế Nhân Tính có hình 
thù, í nghĩa ra sao? Nội dung của 
nó được quảng diễn qua mười phát 
biểu dưới đây:

1) Nhân tính là „tham dự vào 
nguồn sáng của Thần Linh Thiên 
chúa“, là được mời gọi „hiệp 
thông, đối thoại với Thiên Chúa“ 
(xem GS 19), „được thông phần 
với bản tính Thiên chúa“ (2 Pr 
1,4). Con người là hình ảnh của 
Thiên Chúa. Do đó quốc gia, xã 
hội hay kinh tế không được phép 
biến con người thành vật dụng hay 
phương tiện. Là vì „trật tự xã hội 
phải nhằm phục vụ trật tự nhân 
sinh chứ không phải ngược lại“ 
(GS: Gaudium et Spes 26). Con 
người vượt lên trên thế giới sự vật 
nhờ khả năng hiểu biết, và hiểu 
biết này phải được con người hoàn 
thiện bởi sự khôn ngoan của mình. 

2) Nhân tính là độc nhất vô nhị. 
Con người là chính nó, với thân 
xác và tâm hồn này, tách biệt với 
mọi thực tại khác, không bao giờ 
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có một thực tại thứ hai giống hệt 
như chính nó. Nó được sinh ra như 
một chính bản, dù cũng thường kết 
thúc như một phó bản.

3) Nhân tính là độc lập. Chúng 
ta không phải là thành phần của 
một ai khác, chẳng hạn như kiểu 
cánh tay là một phần của cơ thể. 
Mà là một toàn thể trọn vẹn, dù 
trong ta có nhiều lĩnh vực khác 
nhau: tinh thần và thể xác. Nhưng 
chúng ta không có một tinh thần 
và một thể xác, như kiểu hai sự vật 
riêng rẽ, mà là một toàn thể hỗn 
hợp tinh thần - thể xác. 

4) Con người là chủ nhân của 
những suy tư, hành động và sơ sót 
của mình. Mọi hành vi của ta là 
hồ sơ của ta, cho dù các hành vi 
này diễn ra trải dài trên nhiều chục 
năm cuộc đời. Tâm ta có thể hối 
cải và vượt qua được những tội lỗi 
của mình; nhưng ta chẳng bao giờ 
xoá sạch được tội lỗi, chúng thuộc 
vào hồ sơ cuộc đời và mãi mãi ở 
lại đó. Qua nhân tính của ta, chúng 
đi vào cái Tôi gắn chặt mãi nơi ta. 

5) Nhân tính là tự do. Ý chí tự 
do là khả năng quyết định của con 
người, khi họ đứng trước nhiều 
chọn lựa khác nhau, mà không bị 
áp lực bắt họ phải theo một hướng 
nào. Nhờ khả năng tự do ý chí này, 
con người là chủ của chính mình. 
Nếu không có tự do ý chí, không 
thể có trách nhiệm đạo đức; và 
như thế tội lỗi và hối cải, thưởng 
và phạt, ăn năn và đền đáp cũng 
sẽ mất ý nghĩa. Điều này không 
có nghĩa là con người, bằng cách 
này hay cách khác (do di truyền, 
tâm thần, xã hội và truyền thông - 
nhất là trong thời đại truyền thông 
đại chúng), không bị chi phối một 
cách ý thức hay vô thức trong 
những quyết định của họ.

6) Nhân tính là trách nhiệm. 
Con người không được phép chạy 
trốn vào trách nhiệm của kẻ khác. 
Tự quyết định với ý thức trách 
nhiệm có nghĩa là con người sẵn 
sàng chấp nhận nguy hiểm và cả 
có thể phải rước vào mình thảm 
hoạ. Cũng nhờ sự quyết định đầy ý 
thức này mà tự do, trách nhiệm và 
hiểm nguy có được căn cước của 
chúng. Mặt khác, con người có khả 
năng vượt lên trên chính mình, bởi 
vì họ có thể nghe được tiếng Thiên 
Chúa gọi mình và có thể đối thoại 
với Người.

7) Nhân tính là tiếng lương 
tâm. Vốn mang nơi mình cội 
nguồn sự tự do quyết định, nhưng 
nơi con người vẫn có sự hiện diện 
sống động của nhiều quy chuẩn đã 
có từ trước. Những quy chuẩn này 
nhắc nhở họ nên làm hay nên tránh 
điều gì, khi phải đứng trước một 
chọn lựa khó khăn về mặt đạo đức. 
Chính tiếng lương tâm, vốn là quà 
tặng của Thiên Chúa ban cho, giúp 
con người nhận ra được nhân tính 
của mình, mặc dù lương tâm có 
thể „bị thói quen tội lỗi dần dà làm 
thui chột“ (GS 16).

8) Nhân tính là chỉ một mình ta 
với ta mà thôi. Tự do, trách nhiệm 
và lương tâm đặt con người đối 
diện với chính con người thẳm sâu 
của mình. Sự cô độc này là kinh 
nghiệm nền tảng của con người, 
trong khi hình ảnh méo mó của nó, 
sự cô đơn, khiến con người chạy 
trốn khỏi chính họ giữa những 
tiếng ồn ào náo nhiệt.

9) Nhân tính là biết ý thức về 
cội nguồn bên ngoài. Con người 
vẫn biết, mình phải lấy những 
quyết định, nhưng họ không mang 
trách nhiệm về sự hiện hữu của 
mình. Họ là một tặng phẩm từ 

trên. Cuộc sống, tương lai, sự cứu 
độ của họ, tất cả đều là quà tặng 
của tình yêu Thiên chúa. Đồng 
thời họ cũng í thức được sự tạm 
bợ của cuộc sống trần gian. Có thể 
định nghĩa được rằng, con người 
là một thực thể biết mình sẽ phải 
chết. Mọi tiến bộ kĩ thuật và khoa 
học, dù có lớn lao và ích lợi mấy 
đi nữa, cũng chỉ là trò đùa trước 
cái chết. Con người là tạo vật được 
Thiên Chúa tạo dựng, mời gọi và 
thương yêu.

10) Nhân tính là tự do và độc 
lập, nhưng nó chỉ có thể phát triển 
kiện toàn khi chung đụng với kẻ 
khác. Nó cần tới kẻ khác, nói cách 
khác, con người mang trong mình 
tính xã hội. Không một sinh vật 
nào trong những tháng năm đầu 
đời lại cần tới người khác như con 
người. Con người không có được 
các trực giác bẩm sinh để thích 
ứng với môi trường sống như nơi 
loài thú. Nó phải thu góp kiến thức 
và kinh nghiệm sống từ đời này 
qua đời nọ bằng qua truyền đạt, 
giáo dục và học tập.

Nhờ sự kết hợp xã hội, con 
người có mới có khả năng thực 
hiện các đức tính xã hội (yêu tha 
nhân, chung thủy, chân thật, công 
lí, vâng lời v.v.) và tạo ra được 
những công trình văn hóa (nghệ 
thuật, khoa học, kinh tế v.v.) vượt 
ra ngoài khả năng của một cá nhân. 

Và yếu tố kết hợp xã hội quan 
trọng nhất là Ngôn Ngữ; nó là nhịp 
cầu trung gian tuyệt vời cho các 
trao đổi tinh thần.

Ngày 16.05.2018
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Cách đây chưa lâu, hai nhà 
thơ Tần Hoài Dạ Vũ và 
Nguyễn Đông Nhật đã cho 

xuất bản cuốn Phác Hoạ Chân 
Dung Một Thế Hệ. Theo báo chí 
nhà nước đây là “một hồi ký đậm 
chất  văn chương của hai con 
người đã từng sống, từng viết và 
từng tranh đấu trong các đô thị 
miền Nam trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ” và tác phẩm đã “đưa 
‘giấc mơ đẹp’ của một thế hệ đến 
những thế hệ tiếp nối.”

Thế Hệ Trần Vàng Sao
Sổ Tay Thường Dân - Tưởng năng Tiến 

 (12/12/1942 – 9/5/2018)
Bây giờ nhìn lại, con đường chúng 
tôi đã đi trước 1975 là một con 
đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc 
đó của chúng tôi đã đem lại bất 
hạnh hơn là hạnh phúc cho dân 
tộc.

Huỳnh Nhật Tấn

“Giấc mơ đẹp” này của hai nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn Đông 
Nhật, chả may, lại là ác mộng của một người làm thơ khác – cùng thời: 
“tôi sống yên ổn với những việc làm hàng ngày của mình 
không định được ngày mai 
có một đồng để mua cho con nửa cái bánh tráng hay hai  
cái kẹo gừng 
có hai đồng cất dưới chân đèn trên bàn thờ  
           lỡ khi hết dầu thắp tới bữa thiếu ruốc hết bột ngọt 
mả cha cuộc đời quá vô hậu 
cơm không có mà ăn 
ngó lui ngó tới không biết thù ai 
những thằng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vất”
lâu ngày tôi thấy quen đi 
như quen thân thể của mình 
tiếng ho gà nửa đêm của những đứa bé chưa đầy hai tuổi 
buổi chiều không có cơm ăn 
những con ruồi ăn nước mũi khô trên má 
           những đứa đau quan sát những con chuột chết lòi ruột ở bến xe 
đò 
những tiếng cha mẹ vợ chồng anh em 
          con cái chưởi bới la hét trong bữa ăn 
người điên ở trần đứng làm thinh 
          giữa trời mưa ngoài chợ 
những ngày hết gạo hết tiền hết củi 
          muối sống không còn một hột của tôi 
những trách canh rau khoai tháng năm không có bột ngọt 
hai mắt tôi mở to 
đầu tôi cúi thấp 
miệng tôi há ra 
những lá khoai nhám và rít mắc vài hột cơm 
                               dồn cứng chật cuống họng
(Trần Vàng Sao – Người Đàn Ông 43 Tuổi Nói Về Mình)
Toàn bản bài thơ thượng dẫn đã được đăng lại trên trang Quà Tặng Xứ 
Mưa, với đôi lời giới thiệu (rất buồn) về tác giả:
“Nhà thơ Trần Vàng Sao (tên thật là Nguyễn Đính) ở Đường Tuy Lý 
Vương, Phường Vỹ Dạ, Huế là nhà thơ nổi tiếng với bài thơ ‘Bài thơ 
người yêu nước mình’. Giữa lúc phong trào ‘xuống đường’ ở Huế những 
năm 1965-1968 đang rầm rộ mà dám lấy bút danh ‘Trần Vàng Sao’ 
là rất ghê gớm. Thế mà ,năm 1988, ông có bài thơ ‘ Người đàn ông 
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43 tuổi nói về mình’ in ở Tạp chí 
Sông Hương đã gây nên cuộc cãi 
vã náo loạn ở Huế. Cán bộ chính 
trị, các ‘nhà văn đỏ’ đua nhau suy 
diễn chính trị , phán xét. Đài phát 
thanh, báo đảng địa phương đăng 
nhiều bài viết chửi rửa nhà thơ, họ 
‘phỏng vấn’ cả các bà tiểu thương 
chợ Đông Ba để tố cáo nhà thơ . 
Trên diễn đàn họ gọi Trần Vàng 
Sao, Tô Nhuận Vỹ ( Tổng biên tập 
TC Sông Hương) là ‘bọn tay sai 
của địch...”
Bách Khoa Toàn Thư Mở 
Wikipedia cho biết chi tiết hơn:
 “Trần Vàng Sao sinh ở Thừa Thiên 
- Huế, năm 1961 ông thi đỗ tú tài 
rồi vào Đại học Huế, tham gia 
các phong trào đấu tranh của sinh 
viên cùng thế hệ với Hoàng Phủ 
Ngọc Tường, Trần Quang Long, 
Ngô Kha. Từ 1965 đến 1970, ông 
lên chiến khu và công tác tại Ban 
Tuyên huấn Thành uỷ Huế, viết báo 
với các bút danh Nguyễn Thiết, Lê 
Văn Sắc, Trần Sao. Năm 1970 ông 
được đưa ra miền Bắc an dưỡng, 
chữa bệnh. Ở nơi đây, ông có viết 
nhật ký gồm những suy nghĩ của 
ông về về cái gọi là ‘hậu phương 
xã hội chủ nghĩa’ đó và sau đó bị 
tố cáo, đấu tố và cô lập đến nỗi ông 
có cảm giác ông không còn được 
coi là con người mà đã thành ‘một 
con vật, một con chó, theo như Hồi 
ký ‘Tôi bị bắt (Nhớ lại những năm 
tháng tôi bị bắt rồi được thả ra và 
sống như tù)’ sau này của ông.” 
Tập hồi ký này có thể đọc được ở 
diễn đàn talawas. Xin trích dẫn lại 
vài đoạn ngắn:
Thứ Ba, ngày 31.10.1978  
Mong có một bữa cơm không, ăn 
với cá, cá vụn, với muối và một 
chút ớt. 
Thứ Hai, 22.07.1979 

Nhà cứ không có gạo hoài. Có nửa 
lon, một lon dành cho Bồ Câu. 
Phải bới sắn non, nhưng chỉ vài ba 
bữa, còn thì quá non. Hay chưa có 
được gạo. giấy trả về làm việc từ 
1.6. Chúng mày không có gạo thì 
chúng mày đói chứ tao có đói đâu.  
gạo. 
Bây giờ ai cũng chỉ mong, không 
phải bữa nào cũng cơm mà sắn 
cũng được, mỳ hột cũng được. 
Miễn là dộng vào cho đầy cái 
dạ dày. Ước mơ của thiên hạ thì 
cũng đơn giản thôi: làm sao bữa 
nào nồi cũng đầy cơm, đầy tràn 
ra, đến nỗi hôi khói. Có cơm 
ăn với chi cũng được, với muối, 
nước mắm thì tuyệt rồi. Người ta 
không ao ước gì hơn nữa. Không 
có mơ ước, không có hy vọng.  
Và không ai dám nói ra những suy 
nghĩ của mình về chế độ, thậm chí 
những suy nghĩ của mình về một 
người thứ ba cho một người thứ hai 
nghe. Người ta phải nói láo hoặc 
nói nhỏ. Kinh khủng thật. Thành 
ra có một không khí chính trị giả 
dối trong dân chúng. Nhưng mà 
chưa ai chết ngay cho. Có người 
nói: không chết tươi ngay mà chỉ 
chết mòn, chết dần...
Phần đời (“vô hậu”) này của 
Nguyễn Đính gần giống như hoàn 
cảnh sống cơ cực của Nguyễn Hữu 
Đang, sau 15 năm tù, qua cảm 
nhận của Phùng Cung:
gót nhọc men về thung cũ
Qùi dưới chân quê
Trăm sự cúi đầu
Xin quê rộng lượng
Chút thổ phần bò xéo cuối thôn 
Cớ sao mà “cách mạng” lại “chiếu 
cố” Nguyễn Hữu Đang tận tình 
(và tuyệt tình) như thế? Một trong 
những nguyên do – có thể nhìn 

thấy được – là vì ông đã không 
chịu chấp nhận sự “xộc xệch” trong 
hiến pháp của nước VNDCCH:
“Do pháp trị thiếu sót mà Cải cách 
Ruộng đất hỏng to đến thế. Do 
pháp trị thiếu sót mà quân đội chưa 
có chế độ binh dịch hợp lý, công 
an hỏi giấy giá thú đôi vợ chồng 
ngồi ngắm cảnh trăng lên ở bờ 
hồ, hộ khẩu rình bên cửa sổ khiến 
người ta mất ăn, mất ngủ, cán bộ 
thuế tự tiện vào khám nhà người 
kinh doanh, ở khu phố có chuyện 
đuổi nhà lung tung hoặc ép buộc 
người ở rộng phải nhường lại một 
phần nhà cho cán bộ hay cơ quan 
ở. Do pháp trị thiếu sót mà nhiều 
cơ quan bóc xem thư của nhân viên 
và một ngành rất quan trọng nọ đòi 
thông qua những bài báo nói đến 
mình, làm như một bộ phận của 
Nhà nước lại có quyền phục hồi 
chế độ kiểm duyệt mà chính Nhà 
nước đã bãi bỏ. Do pháp trị thiếu 
sót, người ta đã làm những việc 
vu cáo và đe doạ chính trị trắng 
trợn…” (Nhân văn số 4, phát hành 
ngày 5.11.1956).
Sáu năm sau, vào năm 1961, 
“người ta đã trắng trợn vu cáo” 
Nguyễn Hữu Đang là gián điệp. 
Mười hai năm sau nữa thì đến lượt 
Nguyễn Đính bị vu cáo là CIA:
 “Khi ra Bắc, ai giao nhiệm vụ cho 
anh? Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ gì? 
Anh đã gặp ai, ở đâu, bao giờ? Anh 
đã tổ chức họ như thế nào? Công 
việc của anh hiện nay đã tiến hành 
đến đâu? Anh phải nói thật, nói 
hết, không được giấu giếm. Sinh 
mạng của anh là do nơi sự thành 
khẩn của anh quyết định đó...” 
“Chúng tôi biết hết những việc 
anh làm, nhưng chúng tôi muốn tự 
anh nói ra hết. Vì chỉ có như thế, 
anh mới hưởng được lượng khoan 
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hồng của Đảng...” 
“CIA giỏi thật, cài anh ta vào sâu 
đến như thế”.
Nguyễn Hữu Đang và Nguyễn 
Đính đều đã trải qua nhiều năm 
tháng não nề, ê chề, và cay đắng. 
Họ bị chôn sống nhưng nhất định 
không chịu chết. Hai ông, nói nào 
ngay, chỉ là hai nạn nhân tiêu biểu 
– của hai thế hệ kế tiếp nhau – đã 
dấn thân vào cuộc cách mạng vô 
sản (và vô hậu) ở Việt Nam. 
Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Đào 
Duy Anh, Nguyễn Bính, Hoàng 
Cầm, Phùng Cung, Trần Dần, Trần 
Duy, Phan Khôi, Dương Bích Liên, 
Hữu Loan, Phùng Quán, Nguyễn 
Mạnh Tường, Trương Tửu... đều 
không còn nữa nhưng tâm cảm trân 
trọng  và qúi mến của mọi người 
dành cho họ chắc chắn sẽ còn lâu. 
Thế hệ của Nguyễn Đính (e) khó 
có nhận được tình cảm tương tự. 

Sự nông nổi, ồn ào và lố bịch của 
nhiều người trong bọn họ khiến 
cho thiên hạ cảm thấy khó gần! Dù 
vở kịch cách mạng đã hạ màn từ 
lâu, họ vẫn làm bộ như không có 
chuyện gì đáng tiếc xẩy ra, vẫn cứ 
xưng xưng coi đó như Một Thời 
Để Nhớ, vẫn kịch cỡm viết sách 

tự phác hoạ Chân Dung của thế hệ 
mình và xem là tác phẩm đã “đưa 
‘giấc mơ đẹp’ của một thế hệ đến 
những thế hệ tiếp nối.” 
Họ cố tình quên rằng chính hiến 
pháp của hai chế độ đệ I và đệ 
II Cộng Hoà của miền Nam Việt 
Nam, tuy non trẻ và yếu ớt, vẫn là 
đồ thật (chớ) không phải đồ sơn. 
Nó đã bảo vệ cho họ được sống 
như những con người, với những 
quyền tự do tối thiểu, để có được 
“những hình ảnh khí phách” và 
“những tháng ngày sục sôi” – thay 
vì bị đạp vào mặt chỉ vì đi tuần 
hành biểu lộ lòng yêu nước. Họ đã 
được chế độ hiện hành choàng vào 
người những vòng hoa (giả) nhưng 
cứ thế mà đeo mãi cho đến cuốn 
đời. 
Tội! 

(tiếp theo trang 19)

Giáo-hội Việt-Nam có còn ý-nghĩa 
nào không? Như vậy chúng ta 
đang làm chứng tá Tin Mừng hay 
phản lại vì a-dua theo bạo quyền 
dối gian và tàn-bạo. 
Và cũng để kết lại những cảm-
nghĩ nhân dịp  kỷ-niệm 30 năm 
các thánh Tử-đạo Việt-Nam, 
người viết xin được trích thêm lời 
Thánh Công-đồng nhắc nhở theo 
tinh-thần chung của Hội-thánh 
để cùng suy-gẫm “…Các giám-
mục, các cha sở, các linh mục 
dòng triều phải nhớ rằng quyền 
và bổn phận làm tông đồ là chung 
cho tất cả mọi tín hữu không phân 
biệt giáo sĩ hay giáo dân, và trong 
việc xây dựng giáo Hội, giáo dân 

cũng có phần riêng của họ” (Prae 
oculis habeant Episcopi, parochi, 
ceterique sacerdotes utriusque 
cleri, ius et officium exercendi 
apostolatum esse commune 
omnibus fidelibus sive clericis 
sive laicis, et in aedificatione 
Ecclesiae etiam laicos proprias 
partes habere).  Cái phần riêng mà 
Công Đồng nói ở đây có nghĩa là 
có những lãnh-vực mà giáo dân 
phải được ý-thức tự-do và tự phát 
để hành-xử theo lương-tâm Công 
Giáo chứ không phải ngồi ngây 
ra nhìn  vào giáo-phẩm, giáo-sĩ, 
tu-sĩ mà chờ đợi. Việc xây dựng 
Giáo Hội sẽ ra sao, nhất là Giáo-
Hội Việt-Nam hiện nay đang trong 

tình-trạng rất gần với những cảnh 
báo của Hội-thánh: “Ở thời đại 
chúng ta phát sinh nhiều vấn đề 
mới và nhiều sai lầm trầm trọng 
đang hoành hành nhằm khuynh 
đảo tận gốc tôn giáo, trật tự luân 
lý và chính xã hội nhân loại, nên 
Thánh Công Đồng hết lòng 
khuyên nhủ giáo dân mỗi người 
tùy tài năng và vốn liếng giáo lý, 
phải theo tinh thần của Giáo Hội 
mà ân cần chu toàn phận vụ của 
mình trong việc làm sáng tỏ, bảo 
vệ các nguyên tắc Kitô giáo và áp 
dụng đứng đắn những nguyên 
tắc đó vào những vấn đề của thời 
đại này. ”(Sắc lệnh Tông Đồ Giáo 
Dân, chương II, đoạn 6). 

Cùng chung một tấm lòng thương mến
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Nhà Quàn AN LẠC
7441 Garden Grove Blvd. Unit # C, Garden Grove, CA 92841

Tel: (714) 489-5571

* Đầy đủ mọi dịch vụ 
cho Đám Tang

* Có phòng rộng rãi, 
thăm viếng thuận tiện
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ThƠ gIÓ ChưỚng
CUỒng PhOng

HIỆP SĨ NGÃ NGỰA
(Tối 13-5-2018, hai “hiệp sĩ” đường phố Sài Gòn 
bị giết, ba chàng khác trúng thương nặng)
Năm hiệp sĩ Sài Gòn ngã ngựa
Có hai chàng bị cứa vong thân
Được quan trấn thủ Thiện Nhân
Nhân danh đại diện nhân dân chia buồn
Tướng Tô Lâm vờ tuôn giọt lệ
Vợ con thì bồng bế đi chôn
Mấy chàng qủa thật thiếu khôn
Ham làm hiệp sĩ Sài Gòn mần chi?

Trích:
…Tau chưởi
Tau phải chưởi
Tau chưởi bây
Không bóng không gió
Không chó không mèo
Mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước
Giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây
đặng nghe tau chưởi
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 bay có chết chưa liệm ruồi bu kiến đâu
Tam giáo đạo sư bây

NGHE TRẦN VÀNG SAO “CHƯỞI”
Trần Vàng Sao ăn cơm Quốc Gia    
Nghe theo Cộng Sản nên bỏ nhà      
Vào bưng, ra Bắc lo “trâu đánh”
Tính nết song tàng, đảng tống ra.

Nơi phố thị li chi cướp bóc
Khuyển áo vàng mệt nhọc, khoanh tay
Bèn đi xúi dại một bầy
Cho tàu bay giấy lên mây hét hò
Danh hiệp sĩ nghe to, oai vệ
Nhưng chỉ là chết thế công an
Dân phòng, tự vệ tràn lan
Để dành chờ đập tan hoang biểu tình
Các hiệp sĩ hy sinh trước đã
Chẳng súng dao, đấu đá tay không
Đảng ta quen thói lập công
Bằng trò dụ trẻ vào vòng chết oan

Cố tổ cao tằng cái con cái thằng 
nào móc miệng cho bây
Hà hơi trún nước miếng cho bây
Bây ỉ thế ỉ thần
Cậy nhà cao cửa rộng
Cậy tiền rương bạc đống
Bây ăn tai nói ngược
Ăn hô nói thừa
Đòn xóc nhọn hai đầu
Ngậm máu phun người
Bây bứng cây sống trồng cây chết
Người chết bây dựng đứng cho 
sống
Bây sâu độc thiểm phước
Bây thủ đoạn gian manh
Bây là rắn
Rắn
Toàn là rắn…
(Tau Chưởi, Trần Vàng Sao, 1997)

Trở về Huế cũ khi đại thắng
Đói khổ, cô đơn, mới chết già
Lúc mắt hết đui ông ngoác miệng
Trút giận lên đầu bọn qủy ma
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Thomas More sinh tại 
Milk Street, London 
ngày 7 tháng 2 năm 

1478. Sau khi thông thạo căn 
bản tôn giáo và kinh điển 
tại trường Saint Anthony’s 
School, London, ngài theo 
học luật ở Oxford. Sau đó, 
ngài là một luật sư và lập 
gia đình với bà Jane Colt có 
bốn người con là Margaret, 
Elizabeth, Cicely, và John. 
Ngài dành nhiều thời giờ cho 
việc giáo dục con cái. Chính 
ngài là một người trí thức 
và là bạn của hàng thức giả 
thời bấy giờ như John Fisher, 
Erasmus.

Thomas More thăng tiến 
mau chóng trong sự nghiệp. 
Ngài là một luật sư nổi tiếng 
và được chọn vào Nghị Viện 
Anh Quốc, năm 1504 khi mới 
26 tuổi. Từ đó, ngài tiếp tục 
thăng quan tiến chức cho đến 
năm 57 tuổi, ngài được tin 
dùng của vua Henry VIII và 
được chọn làm Quan Chưởng 
Ấn, năm 1529, kế vị Ðức 

Thánh THOMAS MORE
QUAN THẦY NGUYỆT SAN DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN

Lễ kính nhớ 26 tháng 6 hàng năm

Hồng Y Thomas Wolsey.
Vào năm 1532, giữa lúc tột đỉnh danh 

vọng và sự nghiệp, Thomas More từ chức 
khi nhà vua nhất định duy trì lập trường của 
ông về vấn đề hôn nhân và uy quyền tối 
thượng của Ðức Giáo Hoàng. Vì vua Henry 
VIII muốn li dị bà Catherine, là người 
không sinh được con trai để nối dõi và 
muốn đặt các con người vợ lẽ làm thừa kế. 
Thomas More không đồng ý với hành động 
của nhà vua, và cũng không công nhận vua 
Henry VIII là thủ lãnh tối cao của Giáo Hội 
Anh Quốc, như nhà vua đã tự xưng nhằm 
mục đích tách biệt khỏi Giáo Hội Rome và 
khước từ quyền bính của Đức Giáo Hoàng.

Thomas More bị tống giam vào Ngục 
Luân Ðôn ngày 17 tháng 4 năm 1534. Ngài 
bị đưa ra tòa về tội danh phản quốc. Trước 
tòa, ngài cho biết là không thể hành động 

trái với lương tâm, và cầu 
chúc các quan tòa rằng: “Tất 
cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đời 
sau trong hạnh phúc Thiên 
Đàng để được cứu chuộc đời 
đời.” Trên đoạn đầu đài, ngài 
tuyên bố với đám đông rằng 
ngài chết như “một tôi trung 
của nhà vua - nhưng trước hết 
là tôi trung của Thiên Chúa”. 
Ngài bị hành quyết (chém 
đầu) vào ngày 6 tháng 7 năm 
1535.

Bốn trăm năm sau, năm 
1935, ngài được Ðức Giáo 
Hoàng Piô XI tuyên xưng là 
“Vị Tử Ðạo của Ðức Giáo 
Hoàng” và đặt làm quan thầy 
của các luật gia.

Năm 2005, Diễn Đàn 
Giáo Dân đã nhận Thánh 
Thomas More làm Quan 
Thầy cho Nguyệt San Diễn 
Đàn Giáo Dân. Lễ kính nhớ 
Thánh Thomas More vào 
ngày 22 tháng 6 hàng năm. 
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gIảI ĐáP gIáO Lý
 n LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ NGUỒN GỐC 
VÀ LỢI  ÍCH CỦA CÁC BÍ TÍCH CHO 

PHẦN RỖI CỦA CON NGƯỜI  ?

TRả LờI :
1-
Như tôi đã nhiều lần giải thích là 
không phải bất cứ điều gì Giáo Hội 
dạy đều có ghi trong Kinh Thánh.
Thí dụ các tín điều về Đức Mẹ 
Vô Nhiễm Thai, (Immaculate 
Conception) Đức Mẹ Lên Trời cả 
hồn xác (Assumption) Ơn bất khả 
ngộ (Ìnfallibility) của Đức Thánh 
Cha và của các Giám mục hiệp 
thông, Lễ kính các Thánh Nam 
nữ, Thánh Cả Giuse, các ân xá 
(Indulgences)…đều không có ghi 
trong Kinh Thánh.
Chính vì chỉ tin có Kinh Thánh 
(Sola Scriptura), nên anh em Tin 
Lành, nói chung, đã phê bình Giáo 
Hội Công Giáo về nhiều điều họ 
cho là thiếu căn bản Kinh Thánh. 
Họ phê bình như vậy là vì họ 
không biết rằng Giáo Hội Công 

 Xin cha giải thích giúp những thắc mắc sau đây:
1. Các bí tích của Giáo Hội Công Giáo có nguồn gốc 

Kinh Thánh không?
2. Anh em Tin Lành chỉ tin có Kinh Thánh thôi.
Như vậy, nếu chỉ nghe lời Chúa trong Kinh Thánh   
thôi  thì có  đủ để được cứu rỗi hay không?

Giáo, ngoài Kinh Thánh, còn có 
Thánh Truyền, (Sacred Tradition) 
Mặc Khải (Revelation) và Quyền 
Giáo Huấn (Magisterium) là 
những nguồn chân lý mà Giáo Hội 
khai thác để dạy những điều mọi 
tín hữu phải tin và sống cho được 
lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa 
Cứu Thế Giêsu.
Sau đây là bằng chứng về Thánh 
Truyền và Quyền Giáo Huấn của 
Giáo Hội đã được  ghi lại trong 
Kinh Thánh Tân Ước:
Thứ nhất về Quyền Giáo Huấn, 
Chúa Kitô đã trao cho các Tông 
Đồ trước khi Người về trời như 
sau :
“Thầy đã được trao toàn quyền 
trên trời  dưới đất. Vậy anh em 
hay đi…và dạy bảo họ tuân giữ  
mọi điều Thầy đã truyền cho 
anh  em…” ( Mt 28: 20)

Về Thánh Truyền, Thánh Phaolô 
đã truyền cho môn đệ ngài là 
Timôthê như sau:
“anh Tmôthê, hãy bảo toàn giáo 
lý đã được giao phó cho anh, 
tránh những chuyện nhảm nhí, 
trống rỗng, và những vấn đề tri 
thức giả hiệu. Có những kẻ, vì 
chủ trương cái trí thức đó, nên 
đã lạc mất đức tin. Chúc anh em 
được ân sủng.” (1 Tm 6: 20-21)
Hay rõ hơn nữa: 
“Với đức tin và đức mến của 
một người được kết hợp với Đức 
Kitô-Giêsu, anh hãy lấy làm mẫu 
mực những lời lành mạnh anh đã 
nghe tôi dạy. Giáo lý tốt đẹp đã 
trao phó cho anh, anh hãy bảo 
toàn, nhờ có Thánh Thần ngự 
trong chúng ta.” (2 Tm 1:  13-14)
Như thế đủ cho thấy là các Thánh 
Tông Đồ đã truyền lại cho các 
thế hệ nối tiếp cho đến ngày nay 
những giáo lý tinh tuyền của Kitô-
Giáo, tức là của chính Chúa Kitô 
đã giảng dạy cho các Tông Đồ và 
cho dân chúng thời đó và được 
truyền lại cho chúng ta ngày nay 
qua Giáo Hội, là Thân  Thể Nhiệm 
Mầu ( Mystical Body) của Chúa 
Kitô trong trần thế.
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Riêng về các bí tích, thì Giáo Lý 
của Giáo Hội đã nói rõ bảy Bí Tích 
mà Chúa Kitô đã ban cho Giáo Hội 
như  phương tiện cứu rỗi cần thiết 
mà mọi  tín hữu được mong đợi 
đón nhận với đức tin vững chắc và 
lòng mến nhiệt thành về những  lợi 
ích thiêng liêng lớn lao  của các bí 
tích này.(x SGLGHCG số 1210-
1620)
Tất cả bẩy bí tích này đều có nguồn 
gốc Kinh Thánh như sau:
1-Bí Tích rửa tội  
Trước hết, Chúa Giê su đã nói với 
một thủ lãnh biệt phái tên là Ni-cô-
đê-mô đến thăm Chúa một đêm kia 
như sau:
Tôi bảo thật ông:
Không ai có thể vào Nước Thiên 
Chúa Nếu không được sinh ra 
bởi nước và thần khí.” (Ga 3:5)
Trước khi về Trời, sau khi hoàn tất 
công cuộc cứu chuộc nhân loại qua 
khổ hình thập giá, chết, sống lại và 
lên Trời. Chúa Kitô cũng truyền 
cho các Tông Đồ những điều quan 
trọng sau đây: 
“ Vậy anh  em hãy đi và làm cho 
muôn dân trở thành môn đệ, làm 
phép. Rửa Cho họ nhân danh 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần..” (Mt 28:19) 
Hoặc :
“ Ai tin và chịu hép Rửa sẽ được 
cứu độ, còn ai không tin sẽ bị 
luận phạt.” (Mc16:16)
2- Bí Tích Thêm  Sức  
confirmation)
Khi hiện ra với các Tông Đồ sau 
khi Người sống lại từ cõi chết, 
Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các 
ông và bảo: “Anh  em hãy nhận 
lấy Thánh Thần,”  (Ga 20:22)
Lại nữa, hai Tông Đồ Phê rô và 

Gioan được cử đến miền Samari để 
gặp dân mới theo Đạo ở đây. Khi 
đến nơi, “ hai ông cầu nguyện cho 
họ, đặt tay trên họ  và họ nhận 
được Thánh Thần.”  (Cv 8 : 17)
3-Bí Tích Hòa Giải (penance, 
reconciliation)
Sau khi thổi hơi  để ban Thánh 
Thần cho các Tông Đồ, Chúa 
Giêsu đã long trọng truyền cho họ 
thi hành thi hành mệnh lệnh  sau 
đây : 
“Anh em tha tội  cho ai thì  người 
ấy được thaAnh em cầm giữ ai 
thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20: 
23)
Lại nữa, trước khi chiu khổ hình 
thập giá chết và sống lại, Chúa 
Giê-su cũng đã trao cho Phêrô  
chiều khóa Nước Trời và quyền 
cầm buộc hay tháo gỡ  như sau:
“ Thầy sẽ trao cho anh chiều 
khóa Nước Trời: dưới đất anh 
cầm buộc điều gì, trên trời cũng 
sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất 
anh tháo gỡ điều gì trên trời 
cũng sẽ thao gỡ như vậy.” (Mt 
16: 19)
Quyền đó đã được trao lại cho các 
vị kế tục Phêrô cho đến ngày nay. Vì 
thế, Giáo Hội – qua Đức Thánh Cha 
là người kế vị Thánh Phê rô trong 
nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên của 
Chúa, có quyền ra vạ tuyệt thông= 
Anathema=Excomunication)
Và giải vạ này cho những ại bị vạ; 
cũng như ban ân xá (indulgences) 
để tha hình phạt hữu hạn (temporal 
punishment) cho người còn 
sống hay cho các linh hồn đang 
được thanh luyện nơi Luyện tội 
(purgatory).
Đây là điều các giáo phái Tin Lành 
không tin  nên đã  đả   kích Giáo 
Hội Công Giáo cách vô căn cớ.

1- Bí tích Thánh Thể
Bí Tích quan trọng này đã được 
Chúa Giê su thiết lập trong Bữa 
ăn sau cùng với Mười hai Tông 
Đồ khi Người cầm bánh, dâng lời 
chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các 
ông và nói: “ anh  em cầm lấy mà 
ăn, đây là mình Thầy.Rồi Người 
cầm chến rượu, tạ ơn,  trao cho 
các ông và nói : “ Tất cả anh  
em hãy uông chén này, vì đây là 
máu Thầy, máu giao ước đổ ra 
cho muôn người được tha tội.” 
(Mt 26: 26-28; Mc 14: 22-24; Lc 
22:19-20; Ga 6; 1     Cor 11: 23- 
25)
Qua Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội 
tin có sự hiện diện thực sự (real 
presence) của Chúa Kitô dưới 
hai chất thể là bánh và rượu nho. 
Đây là điều anh  em Tin Lành 
không tin. Vã lại, vì họ không có 
Chức Linh Mục (Priesthood) hữu 
hiệu nên họ không thể có Bí Tích 
Thánh Thể  (The Eucharist) và các 
Bí Tích Hòa Giải (Reconciliation), 
Sức dầu bệnh nhân (Anointing of 
the sick) và Bí Tích Truyền Chức 
Thánh (Holy Orders ) là những Bí 
Tích chỉ có trong Giáo Hội Công 
Giáo và các Giáo Hội Chính Thống 
Đông Phương ( Eastern Orthodox 
Churches) mà thôi;  ngoài bí tích 
Rửa Tội mà đa số các giáo phái 
khác như Tin Lành và Anh Giáo  
Anglican) đều có.
Nhưng nếu nhóm nào –như giáo 
pháí Bahai Hullad), không làm 
Phép Rửa với nước và Công Thức 
Chúa Ba Ngôi (The Trinitarian 
Formula) thì bí tích không thành 
sự (validly) nên nếu giáo hữu của 
họ muốn gia nhập Giáo Hội Công 
Giáo thì phải được rửa tội lại.
5-Bí tích Sức dầu (Anointing)
Bí Tích này được ghi trong Thư 
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Thánh Gia-cô-bê như sau:
“ Ai trong anh  em đau yếu ư ? 
Người ấy hãy mời các kỳ mục 
của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu 
nguyện cho người ấy sau khi sức 
dầu nhân danh Chúa.”  (Gc 5: 
14)
6- Bí Tích Truyền Chức 
Thánh (Holy Orders)
Trong thư gửi cho môn đệ ngài là 
Timô-thê, Thánh Phaolô đã căn 
dặn như
 Sau:
“ Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải 
khơi  dậy đặc sủng của Thiên 
Chúa, Đặc sủng anh đã nhận 
được khi tôi đặt tay trên anh.” 
(2 Tm 1: 6)
Như thế việc đặt tay để xin ơn 
Chúa Thánh Thần là điểm chính 
yếu trong Nghi thức Truyền Chức 
Thánh Phó tê, Linh mục và Giám 
mục trong Giáo Hội Công Giáo và 
Chính Thống Đông Phương.
7- Bí Tích Hôn Phối 
(Matrimony)
Chính Chúa Giê su đã nhắc lại cho 
các Tông Đồ -  và đặc biệt- là nhóm 
Biệt phái như sau về bí tích này:
“ Các ông không đọc thấy điều 
này sao: thủa ban đầu, Đấng Tạo 
Hóa đã làm  ra con người có nam 
có nữ, và Người đã phán: “vì thế 
người ta sẽ lìa Cha mẹ  mà gắn 
bó với vợ mình., và cả hai sẽ 
thành một xương một thịt. Như 
vậy, họ không còn là hai, nhưng 
chỉ là một xương một thịt. Vậy 
sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, 
loài người không được phân ly.” 
(Mt 19:  4-6)
Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín 
hữu Ê-phê-sô về bí tích hôn phối 
như sau:

   “ Sách Thánh có lời chép rằng:  
Chính vì  thế , người đàn ông 
sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ 
mình, và cả hai sẽ thành một 
xương một thịt. Mầu nhiệm này 
thực là cao cả. Tôi muốn nói về 
Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi 
người trong  anh   em hãy  yêu vợ  
như chính mình, còn vợ thì  hãy 
kính sợ chồng.” (Ep 5:  31-33)
Tóm lại, tất cả bảy Bí Tích đều có 
nguồn gốc Kinh Thánh, tức là đều 
bắt nguồn từ ý muốn của Thiên 
Chúa cho con người thi hành để 
cộng tác với Chúa trong Chương 
Trình sáng tạo và cứu độ con người 
nhờ Chúa Kitô cho đến ngày mãn 
thời gian.
II-Chỉ nghe Lời Chúa không 
thôi  có  đủ cho con người được 
cứu độ không ?
Nghe lời Chúa qua Kinh Thánh 
là điều rất quan trọng và cần thiết 
cho mọi thành phần dân Chúa 
trong Giáo Hội, vì “người ta sống 
không phải chỉ nhờ cơm bánh 
nhưng còn sống nhờ mọi lời từ 
miệng ĐứC CHÚA phán ra.” 
(Mt 4: 4 ; Lc 4: 4;  Đnl 7:  3;)
Lời Chúa không những là thần 
lương nuôi sống linh hồn ta mà 
còn là đuốc sáng soi dẫn ta đi trên 
đường tìm kiếm Chúa và Vương 
Quốc bình an, hạnh phúc của 
Người, đúng như Phêrô đã tuyên 
xưng một ngày kia:
 “ Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng 
con biết đến với ai ?   Thầy mới 
có những lời đem lại sự sống đời 
đời.” (Ga 6: 68)
Thánh Vinh 119, cũng ca tụng lời 
Chúa như sau:
“ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho 
con bước Là ánh sáng chỉ đường 
con đi”. (Tv 119: 105)

Như thế đủ cho thấy là việc nghe 
lời Chúa qua Kinh Thánh, qua 
Giáo Hội và trong chính lương 
tâm con người, là điều vô cùng cần 
thiết cho những ai muốn đi theo 
Chúa, muốn yêu mến Người và 
muốn được cứu rỗi để sống hạnh 
phúc đời đời với Chúa trên Nước 
Trời mai sau: 
Tuy nhiên, chỉ nghe lời  Chúa như 
anh  em Tin Lành tin và quảng bá 
(Sola Scriptura)  thì chưa đủ để 
lãnh  ơn cứu chuộc của Chúa Kitô..
Muốn đầy đủ hơn thì    cần thiết 
cho ta phải lãnh  nhận các Bí Tích 
rất quan trọng như Thánh Thể, 
Hòa Giái và Sức Dầu bệnh nhân … 
là những phương tiện thông ban ơn 
Chúa dồi dào cho những ai muốn 
lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa 
Kitô  nhờ Hy Tế đền tội  mà Chúa 
đã dâng lên Chúa Cha trên thập giá 
năm xưa và nay còn tiếp tục dâng 
trên bàn thờ mỗi khi Thánh Lễ  
được cử hành.
Vì thế, khi tham dự Thánh lễ, 
chúng ta được lãnh ơn cứu chuộc 
của Chúa Kitô như  Giáo Hội dạy 
trong Hiến Chế Lumen Gentium  ( 
Ánh Sáng muôn dân ) sau đây:
“ Mỗi lần hy tế thập giá được 
cử hành trên bàn thờ, nhờ đó 
“Chúa Kitô, Chiên vượt qua của 
chúng ta chịu hiến tế (1 Cor 5, 7) 
thì công trình cứu chuộc chúng 
ta được thực hiện.” (LG 3)
Đó cũng là lý do tại sao Thánh 
Lễ được coi là “nguồn mạch và 
chóp đỉnh của tất cả đời sống 
Kitô Giáo”. Nghĩa là không thể 
sống trọn  vẹn đời sống Kitô Giáo 
mà không tham  dự Thánh Lễ  để  
vừa được nghe lời Chúa  và nhất 
là  được  ăn thịt và uống máu Chúa 
Kitô là bảo chứng cho ta được sống 
đời đời như Chúa đã hứa: 
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“ Ai ăn thịt và uống máu Ta
Thì được sống muôn đời
Và Ta sẽ cho người ấy sống lại 
vào ngày sau hết.” (Ga 6: 54)
Mặt khác, là con người sống trên 
trần gian này, không ai có thể 
tránh được nguy cơ của tội lỗi đến 
từ ma quỉ, thế gian và xác thịt. Do 
đó, nếu không siêng năng chạy 
đến với Chúa qua bí tích hòa giải  
(xưng tội) thì làm sao nối lại được 
tình thân với Chúa,  sau khi  lỡ  sa 
ngã vì yêu đuối con người,  vì  ma 
quỷ và thế gian luôn cám dỗ với 
mọi dịp tội và gương xấu  để lôi 
kéo ta  ra   khỏi thân tình với Chúa 
để làm nô lệ cho chúng và mất hy 
vọng được cứu rỗi ? 
Chính vì biết con người còn yếu 
đuối và dễ sa ngã, nên Chúa Kitô 
đã dự trù sẵn phương thế hữu hiệu 
là ban cho chúng ta bí tích hòa giải 
để giúp ta trỗi dậy và lấy lại thân 
tình với Chúa mỗi khi lỡ sa phạm 
tội vì yếu đuối và vì ma quỷ cám 
dỗ.
Ai dám nói là mình không bao giờ 
phạm tội để không cần bí tích này 
nữa?
Cũng không thể trực tiếp xưng 
tội với Chúa không cần qua trung 
gian của ai (linh mục) như anh em 
Tin Lành giảng dạy, vì Chúa Kitô 
đã trao quyền tha tội này cho các 
Tông Đồ mà người kế vị các ngài 
là các Giám mục và phụ tá của 
Giám mục là các linh mục trong 
toàn Giáo Hội. (Ga 20:23) 
Do đó không thể cứ hát Alleluia và 
nghe lời Chúa không thôi như anh 
em Tin lành quảng bá thì sẽ thiếu 
đi phần quan trọng  nữa là  lãnh 
nhận các ơn ích thiêng liêng  qua 
các bí tích mà Chúa Kitô đã thiết 
lập và ban cho Giáo Hội xử dụng  

để thánh hóa và ban ơn cứu rỗi cho 
con người cho đến ngày mãn thời 
gian.  
Anh em Tin Lành không biết 
các Bí Tích quan trọng như 
Thánh Thể (Eucharist), Hòa Giải 
(reconciliation) Sức Dầu bệnh 
nhân (Anointing of the sick) nên 
không biết những lợi ích thiêng 
liêng lớn lao của các Bí Tịch này.
Kinh nghiệm thiêng liêng cho mọi 
người tín hữu chúng ta  biết rằng : 
phải siêng năng cầu nguyện,  nghe 
lời Chúa và luôn chạy đến với hai 
bí tích rất quan trọng và cần thiết 
là Thánh Thể và Hòa giải để được 
ăn uống Mình Máu Chúa,  là linh 
dược nuôi sống linh hồn và cho ta 
sức mạnh cần thiết để đứng vững 
trong ơn nghĩa với Chúa cũng như  
lấy lại ơn  nghĩa này  sau khi lỡ sa 
phạm tội  nặng  hay nhẹ , vì yếu 
đuối của bản năng, nhất là vì ma 
quỷ - ví như “ sư tử gầm thét rảo 

quanh tìm mồi cắn xé” để  mong  
sát hại linh hồn chúng ta, như 
Thánh Phê rô đã lưu ý.( 1 Pr  5: 8)
Tóm lai, muốn thăng tiến trong 
đời sống thiêng liêng, muốn lớn 
lên trong tình yêu Chúa, và muốn 
được cứu rỗi thì phải sử dụng mọi 
phương tiện cần thiết nói trên, 
như nghe lời Chúa, cầu nguyện và 
siêng năng lãnh nhận các bí tích 
Thánh Thể và Hòa giải là những 
phương  tiện cứu rỗi cần thiết mà 
Chúa Kitô đã ban cho chúng ta qua 
Giáo Hội, là Thân Thể Nhiệm Mầu 
của Chúa trong trần gian, có mặt  
và  hoạt động  cho đến ngày mãn 
thời gian, tức là ngày cánh chung 
hay tận thế.Amen
Ước mong những giải đáp trên thả 
mãn các câu hỏi đặt ra.

Lm Phanxicô Xaviê  
Ngô Tôn Huấn.

    

THÀNH TÍCH
      Hai nhà hâm mộ thể thao nói chuyện với nhau
- Tại sao trong các cuộc tranh tài Thế Vận Hôi, các lực sĩ 
Việt Nam không đạt được những thành tích cao?
- Vì Thế vận thiếu những môn mà Việt Nam rất xuất sắc
- Những môn gì?
- Về điền kinh thì thiếu môn chạy án, chạy ghế, chạy vượt 
đèn đỏ, ném đá dấu tay, chỉ tay năm ngón
- Còn thiếu những môn gì nữa?
- Về những môn mạo hiểm thì thiếu chém gió, qua cầu rút 
ván, gắp lửa bỏ tay người, ngậm đắng (cà phê) nuốt cay (rượu), 
ngậm máu phun người…

Cười Tí Cho Vui
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Hãy Yêu Như Thầy Yêu Chúng Con
Gioan 15:9-17

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.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

 n Trần Việt Cường

Thánh Gioan là môn đệ được 
Chúa Giêsu đặc biệt yêu mến và 
là bạn thân của Chúa. Gioan luôn 
được Chúa cho ở gần trong những 
biến cố quan trọng của cuộc đời 
Ngài. Trong tiệc ly, Thánh Gioan 
ngồi tựa bên Chúa và như nghe 
được nhịp tim của Ngài. Trái tim 
Chúa tha thiết yêu thương các môn 
đệ của Ngài và cũng tha thiết yêu 
thương tất cả chúng ta và toàn thể 
con người muôn thế hệ. Trong 
Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan 
đã ghi lại một trong những trang 
sách tuyệt vời nhất về tình yêu của 
Thiên Chúa trong toàn bộ Thánh 
Kinh.

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 mà Chúa 
Cha thương yêu Ngài:”Chúa Cha 
đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy 
cũng yêu mến anh em như vậy”. 
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. Thiên Chúa 
vô cùng quyền năng, Đấng sáng 

tạo vũ trụ bao la lại yêu thương 
một con người nhỏ bé hơn hạt cát 
rong đại dương bằng chính tình 
yêu trong Ba Ngôi Thiên Chúa! 

Bản tính của Thiên Chúa là 
tình yêu như mạc khải tuyệt vời 
nhất về Thiên Chúa trong Thư 
Thánh Gioan:”Thiên Chúa là tình 
yêu.” Thiên Chúa không phải là 
một Thiên Chúa đơn độc nhưng Ba 
Ngôi trong một bản thể duy nhất. 
Bản tính của Thiên Chúa là tương 
quan tình yêu giữa Ba Ngôi. Thiên 
Chúa Tình Yêu đó cũng là Thiên 
Chúa toàn năng, là Đấng tạo dựng 
nên vũ trụ bao la. 

Sư bao la rộng lớn của vũ trụ 

“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.”
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trí khôn con người không thể quan 
niệm được. Các nhà thiên văn học 
cho đến nay vẫn chưa biết vũ trụ 
bao la có bao giờ tận cùng hay 
không. Trái đất chỉ là một hành 
tinh trong Thái Dương Hệ. Mặt 
trời chỉ là một trong hơn hai trăm tỉ 
(một triệu lần triệu) ngôi sao trong 
Giải Ngân Hà (Milky Galaxie). 
Các nhà thiên văn học ước tính 
có hơn hai tỉ tỉ (trillion) galaxies 
trong vũ trụ! Một con người giữa 
tám tỉ người có là gì so với địa cầu 
rộng lớn mênh mộng? Cả địa cầu 
có là gì trong vũ trụ bao là như 
vô vùng? Tại sao Thiên Chúa vô 
cùng quyền uy lại yêu thương con 
người như vậy. Quả thật  là ngoài 
sức suy luận của trí hiểu. Ta chỉ 
có thể chiêm ngắm trong tận cùng 
khiêm tốn trước mầu nhiệm cao cả 
vô cùng của tình thương yêu của 
Thiên Chúa!

Chúa Giêsu mời gọi ta ở lại 
trong tình thương của Ngài, nơi 
đó ta sẽ tìm được bình an và hạnh 
phúc vững bền:”Anh em hãy ở 
lại trong tình thương của Thầy”. 
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 
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:”Nếu 
anh em tuân giữ lệnh truyền của 
Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình 
thương của Thầy”.  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 là thương yêu 
những người chung quanh ta, chọn 
thánh ý Ngài hơn ý muốn hay dục 
vọng của riêng ta. Nhưng làm sao 
để yêu thương anh em?

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. 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.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. Yêu thương nhau như 
Ngôi Hai Thiên Chúa làm người 
đã yêu thương ta!

 Trần Việt Cường
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VATICAN. Ngày 21-5-2018, 
Phòng báo chí Tòa Thánh thông 
báo: ĐTC đã bổ nhiệm Đức TGM 
Marek Zalewski làm Tân Sứ Thần 
Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại 
diện không thường trú của Tòa 
Thánh Tại Việt Nam, thay thế Đức 
TGM Leopoldo Girelli được cử 
đi làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Do 
Thái.
 Đức TGM Marek Zalewski người 
Ba Lan, năm nay 55 tuổi, từ 4 năm 
nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại nước 
Zimbabwe ở miền nam Phi châu.
 Ngài sinh ngày 2 tháng 2 năm 
1963 tại Augustów Ba lan, theo 
học thần học tại Đại chủng viện 
giáo phận Lomza và thụ phong 
linh mục ngày 27-5 năm 1989. 
Hai năm sau, 1991, cha được gửi 
tới trường ngoại giao Tòa thánh, 

Tân Đại diện Tòa Thánh  
không thường trú tại Việt Nam

đồng thời học giáo luật tại Giáo 
Hoàng Đại học Gregoriana và đậu 
tiến sĩ giáo luật năm 1995. Gia 
nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh 
từ ngày 1-7-1995 và Cha lần lượt 
phục vụ tại các Sứ quán Tòa Thánh 
tại các nước và nhiệm sở: Cộng 
hòa Trung Phi (1996-1998), Sứ 
Bộ quan sát viên thường trực của 
Tòa Thánh tại New York (1998-
2001), Anh quốc (2001-2004), 
Đức (2004-2008), Thái Lan (2008-
2011), Singapore (2011-2012 và 
Malaysia (2012-2014).
 Ngày 25-3 năm 2014, ngài được 
ĐTC Phanxicô thăng TGM hiệu 
tòa Africa và làm Sứ thần Tòa 
Thánh tại Zimbabwe. Cha Marek 
Zalewski được ĐHY Pietro Parolin, 
Quốc vụ khanh Tòa Thánh, truyền 
chức Giám Mục ngày 31-5-2014 

tại Nhà thờ chính tòa giáo phận 
Lomza, cùng với hai vị phụ phong 
là Đức Cha Stepnowskirgo, GM 
Lomzam và Đức Cha Romuald 
Kaminski, GM Phụ tá giáo phận 
Elk. Đức Cha chọn khẩu hiệu giám 
mục là ”Lumen Vitae Christus” 
(Chúa Kitô là Ánh sáng sự sống).
 Ngài thông thạo tiếng Ý, Anh, 
Pháp và Tây Ban Nha.
 Đức TGM Marek Zalewski kế 
nhiệm Đức TGM Leopoldo Girelli, 
Đại diện không thường trú của Tòa 
Thánh tại Việt Nam từ 2011 đến 
ngày 13-9-2017, rồi được bổ làm 
Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, Đảo 
Cipro, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh 
tại Jerusalem và Palestine.

 G. Trần Đức Anh OP
(Viet Vatican) 

Đức Tổng giám Mục Marek Zalewski
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Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm  
Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá

Hoà chung niềm vui với 
giáo phận Thanh Hoá, 
ngay sau khi Toà thánh 

công bố tin vui này, Đức Tổng 
giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, 
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt 
Nam đã chia sẻ: “Trong tư cách 
Giám quản Tông toà và Giám mục 
tiền nhiệm, tôi hiệp ý với đại gia 
đình giáo phận Thanh Hoá để tạ ơn 
Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương 
an bài cho đoàn chiên của Ngài 
có mục tử chăm sóc. Trong tâm 
tình đó, tôi rất an tâm chuyển giao 
giáo phận cho Đức giám mục tân 
cử Giuse Nguyễn Đức Cường. Tôi 
hiệp ý với mọi người để xin Chúa 
chúc lành người Chúa đã chọn”.
Giáo phận Thanh Hoá trống toà 
từ ngày 29-10-2016, khi giám 
mục giáo phận là Đức cha Giuse 
Nguyễn Chí Linh được Đức Thánh 
Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng 
giám mục Tổng giáo phận Huế - 
kiêm Giám quản giáo phận Thanh 
Hoá.

***
Tiểu sử Đức Tân giám mục Giuse 
Nguyễn Đức Cường:
Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 

WHĐ (25.04.2018) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Tư 25-04-2018 
tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà 
Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse 
Nguyễn Đức Cường, linh mục giáo phận Đà Lạt, hiện là Phó Giám 
đốc Chủng viện Minh Hoà Đà Lạt, làm Giám mục Chính toà giáo phận 
Thanh Hoá. (Nguồn: http://press.vatican.va)

tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là người 
con thứ hai trong một gia đình có 10 anh chị em gồm 5 gái, 5 trai.

1964 – 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Simon Hoà Đà Lạt
1972 – 1975: Học tại Đại chủng viện Thánh Philiphê Minh Đà Lạt và 

Đại học Công giáo Đà Lạt
1975 – 1986: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc
1986 – 1992: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
27/6/1992: Được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh 

mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
1992 – 2001: Phó xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt
2001 – 2005: Phó xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt
2005 – 2014: Quản xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt
2014 – 2017: Quản xứ Madaguôi kiêm Quản Hạt giáo hạt Madaguôi, 

giáo phận Đà Lạt
2002 – 2017: Trưởng Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đà Lạt
2005 – 2014: Phó Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn
Từ 2009: Thành viên Uỷ ban Giáo lý Đức tin thuộc HĐGMVN
2014 – 2017: Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn; Phó Ban Giáo lý 

toàn quốc
2010 – 2017: Thẩm phán Toà án Hôn phối giáo phận Đà Lạt
                 Thành viên Hội đồng Linh mục (từ 2010)
                 Thành viên Ban Tư vấn giáo phận Đà Lạt (từ 2014)
2012 – 2013: Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines
2017: Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt. 
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Cách đây không lâu, con gái 
của một người bạn tôi nói 
với anh ta: “Con muốn có 

một đứa con với bạn trai của con 
nhưng con không muốn lấy anh ta”. 
Một tư tưởng nghe hơi lạ đối với 
phần đông phụ huynh như chúng 
ta. Những người mà ảnh hưởng 
giáo dục về tình yêu, hôn nhân, gia 
đình và vai trò làm cha mẹ được 
đặt nặng và xây trên nền tảng luân 
lý, đạo đức. Những người mà xã 
hội tiên tiến ngày nay có cái nhìn 
phê phán cho rằng họ “cổ hủ”, “lỗi 
thời”, và lối sống “kém văn minh”.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về quan niệm 
của cô con gái này, làm sao để 
có một lối giải thích, một hướng 
dẫn cho tuổi trẻ ngày nay khi mà 
những giá trị căn bản về tình yêu, 
hôn nhân, gia đình và trách nhiệm 
cha mẹ được đánh giá bằng những 
suy nghĩ phóng khoáng, bất chấp 
luân lý, đạo đức. Khi mà nền tảng 
của xã hội đang bị băng hoại, nền 
tảng gia đình đang bị phá vỡ, sụp 
lở bởi những trào lưu đồng tính, 
hôn nhân đồng tính, phá thai, và ly 
dị. 
Thế giới hôm nay, phần đông tuổi 
trẻ và cũng có cả những người lớn 
tuổi hiện đang tiến tới một lối suy 
nghĩ và hành động theo trào lưu 
Relativism - triết lý sống cho rằng 
kiến thức, sự thật, và luân lý hiện 
hữu trong tương quan của văn hóa, 
xã hội, và cấu trúc lịch sử không 
tuyệt đối (the doctrine that knowl-
edge, truth, and morality exist 
in relation to culture, society, or 
historical context, and are not ab-

TÔI MUỐN TỰ LÀM MẸ VÀ DẬY CON THEO Ý MÌNH
 n Trần Mỹ Duyệt

solute.) Một tư tưởng dẫn đến lối 
sống làm đảo ngược những giá trị 
luân lý, đạo đức, và truyền thống 
tốt đẹp của xã hội. Điển hình như 
câu truyện một người bạn đã kể 
cho tôi mới đây, người này cho tôi 
biết là có một nữ bác sỹ trẻ, đẹp, và 
thành công. Cô muốn tự mình có 
một đứa con và tự mình nuôi dậy 
con theo ý của cô. Trường hợp này 
còn đi xa hơn tư tưởng có một đứa 
con với bạn trai mà không cần cưới 
hỏi của con gái bạn tôi. Tôi ngạc 
nhiên và hỏi lại: 
- Thế người đó làm sao để tự mình 
có con?
Thấy câu hỏi hơi có vẻ thiếu hiểu 
biết về kiến thức khoa học, bạn tôi 
liền nói: 
- Anh học hành đến đâu mà không 
biết chuyện “tự mình có con?” 
Thời nay, người ta chỉ cần tìm 
đến một ngân hàng tinh trùng rồi 
mua một lượng tinh trùng khỏe, có 
nguồn gốc người bán là giỏi, đẹp 
trai, và thông minh. Sau đó sẽ cấy 
những tinh trùng ấy với trứng của 
mình. Tiến trình tiếp theo sau khi 
trứng và tinh trùng đã thành phôi 
thì đem vào tử cung rồi chờ ngày 
đứa trẻ chào đời. 
Nghe câu trả lời tôi cứ như người 
trên mây, tư tưởng chao đảo, nhưng 
tôi vẫn cố lý luận:
- Thế nhưng đứa trẻ sau này vẫn có 
quyền hỏi mẹ nó về một nửa xuất 
xứ của đời mình. Có nghĩa là nói 
muốn biết cái tinh trùng làm nên 
một nửa nó là của ai? Và như vậy 
thì dù cách nào đi nữa, một đứa 

con sinh ra cũng phải có cha, có 
mẹ chứ.
Đến đây thì vấn đề coi như bị bỏ 
lửng, chúng tôi chuyển qua câu 
truyện khác. Câu truyện liên quan 
đến hai chiếc răng hàm đang làm 
tôi lo lắng. Chúng cần phải trám để 
cứu khỏi lung lay và bị nhổ bỏ. Tôi 
nằm im, há miệng để cho bạn tôi 
trám hai chiếc răng mà không cảm 
thấy đau đớn gì, vì có lẽ lúc đó đầu 
óc tôi còn đang choáng váng với 
nội dung của câu truyện.
Trong ca dao tục ngữ Việt Nam 
trước đây có câu để chế nhạo, hoặc 
coi thường những cô gái hoang 
thai: 
“Không chồng mà chửa mới ngo-
an, 
Có chồng mà chửa thói toan người 
đời”.
Nhưng quan niệm này đang bị chê 
là cổ hủ, là không hợp thời, và đạo 
đức nửa mùa. Ngày nay “người ta 
chửa hoang đầy đường”. Đó là lời 
bào chữa của giới trẻ ngày nay với 
lý luận, kể ra cũng còn may mắn 
cho những đứa trẻ được mẹ chúng 
cho sống, nếu không thì còn bị giết 
bởi phá thai. Phá thai hiện tại đã 
được pháp luật cho phép, và được 
hiến pháp của nhiều quốc gia công 
nhận, trong đó có cả Hoa Kỳ và 
Việt Nam. 
Sự thừa nhận của xã hội và những 
tranh đấu đòi quyền tự quyết của 
những nhóm tranh đấu bình quyền 
đã làm mờ nhạt ý nghĩa tình mẫu 
tử. Nó biến sự ràng buộc thiêng 
liêng của người con với người mẹ 
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trở nên một sự gắn bỏ hoàn toàn 
thể lý, một tác dụng của sinh lý 
hóa giữa người phụ nữ và một 
người mà họ gọi là con. 
Những vấn nạn của người mẹ chỉ 
cần mua tinh trùng sau đó bằng 
những phương pháp của khoa học 
để may mắn sinh ra một người mà 
họ gọi là con không những là vấn 
nạn về tư tưởng, luân lý, đạo đức, 
xã hội mà còn là một sai lầm xét 
cả về tâm lý và giáo dục. Tôi đã 
có kinh nghiệm khi trực tiếp thẩm 
định một bé trai sinh ra qua hình 
thức ống nghiệm. Trước mắt tôi lúc 
bấy giờ, em là một tổng hợp của cái 
gọi là tâm lý chậm phát triển (men-
tal retardation) và chậm phát triển 
thể lý (physical retardation). Trong 
hoàn cảnh như vậy, tôi không biết 
bằng cách nào người mẹ đơn thân 
của em có thể nuôi nấng và huấn 
luyện em nên một thanh niên, một 
người đàn ông phát triển và trưởng 
thành cả về tâm lý và thể lý như ý 
bà muốn, dù bà là một nữ khoa học 
gia chuyên nghiên cứu về hóa học 
tại một đại học nổi tiếng Hoa Kỳ.
Trở lại vấn đề giáo dục là một vấn 
đề vẫn được coi như khó khăn và 
cực nhọc nhất đối với phụ huynh 
trong thời đại hiện tại. Việc mà 
một người mẹ đơn thân hay độc 
thân quả là không dễ dàng để hoàn 
thành trách nhiệm của mình một 
cách tốt đẹp. Họ có thể tự lo cho 
con về thể lý, về cơm ăn, áo mặc, 
gửi con đến trường, nhưng giáo 
dục một đứa trẻ thì công việc cần 
đòi hỏi cả cha lẫn mẹ.   
Theo tâm lý phát triển và giáo 
dục, khi đứa trẻ lên 3 lên 4 là đã 
bắt đầu ý thức về phái tính của nó. 
Sự chọn lựa đồ chơi, cách ăn mặc 
đã bắt đầu làm nên nếp sống để rồi 
thành hình trong cái nhìn, suy nghĩ 

và chấp nhận phái tính của đứa trẻ. 
Trong những biến đổi tâm sinh lý 
và tâm lý ấy, đứa trẻ rất cần tình 
thương của mẹ cũng như sự hướng 
dẫn và dìu dắt của người cha. Một 
đứa trẻ lớn lên trong một gia đình 
cha mẹ đơn thân, sẽ hụt hẫng và 
khó có thể phát triển quân bình về 
mặt tình cảm, tâm lý. Nó sẽ thiếu 
vắng mẫu hình và lối sống của 
người cha, hoặc cái nhìn và bàn tay 
dịu dàng của bà mẹ. Tóm lại, thiếu 
bất kỳ một trong hai hoặc bất hạnh 
thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, đứa trẻ 
cũng sẽ lớn lên với tâm lý mồ côi.
Trong cái nhìn của giáo dục, gia 
đình là một trường học đầu đời 
của người con, và cha mẹ chính là 
những người thầy gương mẫu có 
ảnh hưởng suốt đời đến tương lai 
con cái. Điều này ai cũng cảm thấy 
một cách dễ dàng khi nhìn lại và 
so sánh lối suy nghĩ cũng như lối 
sống của mình với cha hoặc mẹ. 
Ngoài ra, gia đình cũng là một 
xã hội thu nhỏ mà trong đó mọi 
thành phần phải học sống, học 
nhường nhịn, học chấp nhận, học 
chịu đựng, hy sinh với nhau và 
cho nhau. Trong môi trường này, 
nó sẽ rèn luyện những đức tính xã 
hội, đời sống cộng đồng sau này. 
Nhà tư tưởng và thần bí Thomas 
Merton nói: “Không ai là một hòn 
đảo”. Chính trong gia đình mà 

người con học được vai trò, bổn 
phận và trách nhiệm làm cha, làm 
mẹ, làm chồng, làm vợ, làm anh, 
chị, em, và làm con cháu. Xa rộng 
hơn là cái nhìn đại gia đình trong 
đó còn có ông bà, cô chú, bác và 
những người thân. 
Thật ra, nếu cha mẹ nào có điều 
kiện mà vì ích kỷ chỉ sinh một 
đứa con thì vô tình đã làm cho đứa 
trẻ lớn lên trong bầu khí cô đơn. 
Một khi cha mẹ qua đi, thiếu vắng 
người thân, thiếu vắng anh chị em 
nó sẽ cảm thấy lạc lõng trên cõi 
đời. Nếu bất hạnh, cuộc đời nó gặp 
những thử thách thì sự chịu đựng 
ấy càng tăng thêm áp lực và nỗi tủi 
phận. 
Người ta có thể đổ lỗi cho cha 
mẹ về một số quan niệm và hình 
thức giáo dục con khi chúng còn 
nhỏ không? Có thể. Nhưng một 
người với học vị bác sỹ, với địa vị 
cao trong xã hội mà nuôi những ý 
tưởng qui về mình như vậy, theo 
tôi, là một tư tưởng bệnh hoạn. 
Và cũng có thể, nó đến từ những 
trào lưu, lối sống và suy tư của 
con người thời đại. Nếu vậy, ta 
càng cần nhìn lại và quan tâm hơn 
đến bầu khí gia đình và những ảnh 
hưởng giáo dục mà phụ huynh có 
thể làm để ảnh hưởng tốt sau này 
cho con cái. 

SỢ GÌ NHẤT
      Chồng hỏi vợ mới cưới
- Trước ngày cưới, em sợ gì nhất?
- Anh hỏi kỳ. Em ngại nói quá
- Mình đã là vợ chồng với nhau, em còn ngại gì nữa? Cứ nói đi
      Vợ bẽn lẽn trả lời
- Em sợ nhất là… ế chồng

Cười Tí Cho Vui
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Trong thời khắc chuyển giao lịch 
sử quan trọng trên bán đảo Triều 
Tiên, phản ánh khát vọng lâu dài 
về hòa bình, thịnh vượng và thống 
nhất của người dân Triều Tiên, 
Tổng thống Cộng hoà Triều Tiên 
(Nam Triều Tiên) Moon Jae-in và 
Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 
(Bắc Triều Tiên) Kim Jong Un đã 
họp Thượng đỉnh liên Triều tại 
Nhà Hòa Bình ở Bản Môn Ðiếm 
ngày 27/4/2018.
Hai nhà lãnh đạo trịnh trọng tuyên 
bố trước 80 triệu người dân [hai 
miền] Triều Tiên và toàn thế giới 
rằng sẽ không còn chiến tranh 
trên Bán đảo Triều Tiên và một kỷ 
nguyên hòa bình mới đã bắt đầu.
Lãnh đạo hai nước, chia sẻ cam kết 
chắc chắn sẽ sớm chấm dứt chia rẽ 
và đối đầu lâu nay từ thời Chiến 
tranh Lạnh, quyết tâm hướng tới 
kỷ nguyên mới về hòa giải dân tộc, 
hòa bình và thịnh vượng, cải thiện 
quan hệ liên Triều và tuyên bố tại 
địa điểm lịch sử Bản Môn Ðiếm:
1. Nam và Bắc Triều Tiên sẽ nối 
lại quan hệ huyết thống của người 
dân hai nước nhằm đem lại tương 
lai thịnh vượng và thống nhất do 
người dân Triều Tiên lãnh đạo 
bằng việc tạo dựng mối quan hệ 
liên Triều toàn diện và đột phá. Cải 
thiện quan hệ liên Triều nhằm đáp 
ứng khao khát của toàn dân tộc và 
sự cấp thiết của thời đại khiến cho 
mối quan hệ này không thể tiếp tục 
bị kìm chế hơn nữa.
(1) Nam và Bắc Triều Tiên khẳng 

Tuyên bố chung  
Thượng đỉnh Nam Bắc Hàn

định nguyên tắc tự quyết định vận 
mệnh của dân tộc Triều Tiên và 
đồng ý thúc đẩy thời khắc quyết 
định để cải thiện quan hệ liên Triều 
bằng cách thực thi đầy đủ các thỏa 
thuận và tuyên bố hiện có mà hai 
nước đã thông qua.
(2) Nam và Bắc Triều Tiên đồng 
ý sẽ tiến hành đối thoại và đàm 
phán cấp cao trong nhiều lĩnh vực 
và thực thi những biện pháp tích 
cực để đạt được các thỏa thuận đạt 
được tại Thượng đỉnh.
(3) Nam và Bắc Triều Tiên đồng 
ý thiết lập một văn phòng tùy viên 
chung với đại diện thường trú của 
cả hai bên đặt tại Gaeseong để có 
thể cung cấp tham vấn xác thực 
giữa hai chính phủ cũng như thúc 
đẩy trao đổi và hợp tác giữa nhân 
dân hai nước.
(4) Nam và Bắc và Triều Tiên đồng 
ý khuyến khích hợp tác, trao đổi, 
thăm hỏi và liên lạc ở tất cả các 
cấp một cách tích cực hơn nhằm 
hồi sinh tinh thần hòa giải và đoàn 
kết dân tộc. Ở Triều Tiên, hai bên 
sẽ khuyến khích bầu không khí 
hòa bình và hợp tác bằng cách tổ 
chức các sự kiện chung của cả hai 
nước, như ngày 15/6 với sự tham 
gia của chính phủ, quốc hội, các 
đảng phái chính trị và các tổ chức 
dân sự. Trên bình diện quốc tế, hai 
bên nhất trí thể hiện sự đoàn kết, 
trí tuệ và tài năng chung bằng cách 
cùng tham gia vào các sự kiện thể 
thao quốc tế như Đại hội thể thao 
châu Á 2018.
(5) Nam và Bắc Triều Tiên đồng 

ý nhanh chóng giải quyết các vấn 
đề nhân đạo do việc chia đôi đất 
nước gây ra và sẽ tổ chức cuộc họp 
Hội Chữ thập Đỏ liên Triều để giải 
quyết nhiều vấn đề, bao gồm việc 
đoàn tụ các gia đình ly tán. Trên 
tinh thần đó, hai bên đồng ý đẩy 
mạnh chương trình đoàn tụ các gia 
đình ly tán nhân dịp đánh dấu Ngày 
Giải phóng Dân tộc 15/8 năm nay.
(6) Nam và Bắc Triều Tiên đồng 
ý tích cực tham gia các dự án mà 
hai bên đã ký kết trong Tuyên bố 
ngày 4/10/2007, để thúc đẩy sự 
cân bằng về phát triển kinh tế và 
thịnh vượng chung cho dân tộc. 
Bước đầu, hai bên đồng ý tiến 
hành các bước đi thiết thực hướng 
tới việc nối kết và hiện đại hóa các 
tuyến đường bộ và đường sắt dọc 
theo hành lang vận tải phía Đông 
và giữa Seoul và Sinuiji.
2. Nam và Bắc Triều Tiên sẽ cùng 
nỗ lực hạ giảm căng thẳng quân sự 
và loại trừ nguy cơ chiến tranh trên 
Bán đảo Triều Tiên.
(1) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý 
chấm dứt mọi hành động thù địch 
trên bộ, trên không và trên biển – là 
những nguyên nhân gây căng thẳng 
quân sự và dẫn đến xung đột. Trên 
tinh thần đó, cả hai bên đồng ý biến 
khu phi quân sự [DMZ] thành khu 
hòa bình bằng một quyết tâm thực 
sự bắt đầu bằng việc chấm dứt mọi 
hành động thù địch, bao gồm việc 
chấm dứt phát thanh tuyên truyền, 
rải truyền đơn tại khu vực dọc theo 
Đường Phân giới Quân sự, bắt đầu 
từ ngày 1/5.
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(2) Nam và Bắc Triều Tiên đồng 
ý lập kế hoạch biến khu vực xung 
quanh Đường Biên giới phía Bắc ở 
Biển Tây thành vùng biển hòa bình 
để tránh nguy cơ va chạm quân sự 
ngoài mong muốn và đảm bảo an 
toàn cho hoạt động đánh bắt cá của 
ngư dân của cả hai miền.
(3) Nam và Bắc Triều Tiên đồng 
ý xúc tiến các biện pháp quân sự 
để đảm bảo việc liên lạc, thăm hỏi, 
trao đổi và hợp tác diễn ra tích cực. 
Hai bên đồng ý tiến hành các cuộc 
gặp thường xuyên giữa giới chức 
quân đội hai nước, bao gồm các 
cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng 
để có thể đối thoại và giải quyết 
ngay lập tức các vấn đề về quân sự 
giữa hai bên. Trên tinh thần đó, hai 
bên đồng ý tiến hành các cuộc đối 
thoại quân sự đầu tiên ở cấp tướng 
lãnh vào tháng 5.
3. Nam và Bắc Triều Tiên sẽ tích 
cực hợp tác để thiết lập một nền 
hòa bình lâu dài và bền vững trên 
bán đảo Triều Tiên. Việc chấm dứt 
tình trạng đình chiến bất thường 
hiện nay và thiết lập một nền hòa 
bình lâu dài trên bán đảo Triều 
Tiên là một sứ mệnh lịch sử không 

thể trì hoãn hơn nữa.
Kim Jong-un trở thành lãnh đạo 
Bắc Hàn đầu tiên từ 1953 bước 
qua lằn ranh để vào Hàn Quốc
(1) Nam và Bắc Triều Tiên tái 
khẳng định Hiệp ước không có 
những hành động thù địch nhằm 
ngăn chặn việc sử dụng vũ lực 
dưới bất kỳ hình thức nào và đồng 
ý tuân thủ chặt chẽ hiệp ước này.
(2) Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý 
giải trừ vũ khí theo từng đợt ngay 
khi căng thẳng quân sự hạ giảm 
và tạo được những bước tiến vững 
chắc trong việc tạo dựng niềm tin 
quân sự giữa hai bên.
(3) Vào dịp đánh dấu 65 năm Hiệp 
ước đình chiến, Nam và Bắc Triều 
Tiên đồng ý thúc đẩy các cuộc gặp 
ba bên, gồm hai miền Triều Tiên 
và Mỹ, và có thể là cuộc họp bốn 
bên bao gồm cả Trung Quốc để 
đi đến tuyên bố chấm dứt chiến 
tranh, thiết lập một nền hòa bình 
vĩnh viễn.
(4) Nam và Bắc Triều Tiên xác 
nhận mục tiêu chung là phi hạt 
nhân hóa hoàn toàn, tiến tới một 
bán đảo Triều Tiên không có hạt 

nhân. Nam và Bắc Triều Tiên chia 
sẻ quan điểm rằng, các biện pháp 
do Bắc Triều Tiên khởi xướng rất 
có ý nghĩa và thiết yếu cho việc phi 
hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, 
đồng ý thực thi vai trò và trách 
nhiệm của mỗi bên trong vấn đề 
này. Nam và Bắc Triều Tiên đồng 
ý tích cực mưu tìm sự ủng hộ và 
hợp tác của cộng đồng quốc tế vì 
mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo 
Triều Tiên.
Hai nhà lãnh đạo đồng ý, thông 
qua các cuộc họp thường xuyên, 
các cuộc điện đàm trực tiếp, sẽ tiến 
hành các cuộc đối thoại thường 
xuyên và thẳng thắn về những vấn 
đề quan trọng của dân tộc, củng 
cố lòng tin lẫn nhau để tạo dựng 
động lực tích cực cho quan hệ liên 
Triều nhằm đem lại hòa bình, thịnh 
vượng và thống nhất trên bán đảo 
Triều Tiên.
Trên tinh thần đó, Tổng thống 
Moon Jae-in đồng ý đi thăm Bình 
Nhưỡng vào mùa thu năm nay. 

 Ngày 27 tháng 4, 2018
Tại Bản Môn Ðiếm

TÀI XẾ SỢ MA
      Một tài xế taxi kể:
      Một buổi tối, một khách phụ nữ lên xe và nói chở cô về nghiã trang Văn Điển. Tôi nghe đã thấy hơi ớn. 

Đến một đèn đỏ, xe ngừng, tôi quay lại thì thấy cô đang nhìn tôi, mắt đỏ long xòng xọc. Tôi sợ quá tống ga 
chạy nhanh.

      Đến gần nghiã trang, tôi nghe có tiếng lục cục ở sàn xe phiá sau. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, không 
thấy cô gái đâu nữa. Tôi hoảng hồn thắng gấp xe rồi quay nhìn đằng sau. Bỗng cô tái xuất hiện, mặt loang 
lổ máu. Tôi hét lên một tiếng sợ hãi. “Con ma” lớn tiếng la tôi:

- Anh có điên không? Tư nhiên nhìn tôi chòng chọc lúc tôi đang khóc. Rồi đang lái xe chạy nhanh bỗng thắng 
gấp đúng lúc tôi đang cúi xuống cột dây giầy, khiến mặt tôi đập vào lưng ghế, tét cả mũi. Bây giờ thì chở tôi 
đến nhà thương.
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Hơn mười nhà ngoại giao Hoa Kỳ và 
Liên Minh Châu Âu (EU) hôm 15/5 
đã có cuộc gặp với các nhà tranh đấu 
tại thành phố Hồ Chí Minh để bàn 
về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó 
có tình trạng vi phạm nhân quyền tại 
Việt Nam.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo 
độc lập Phạm Chí Dũng cho VOA 
biết ông đã tham gia cuộc gặp này 
cùng với luật sư nhân quyền Lê 
Công Định và cựu tù nhân lương 
tâm Phạm Bá Hải.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết 
nghị trình thảo luận tại cuộc gặp 
gồm các vấn đề liên quan đến nhân 
quyền, những nguyên do dẫn tới gia 
tăng đánh đập, bắt bớ, giam cầm, và 
những bản án trừng phạt nặng nề 
thành phần bất đồng chính kiến.
“Có khoảng một chục nhà ngoại 
giao và đây là lần đầu tiên tổ hợp 
các quốc gia châu Âu vào Sài gòn 
làm việc với các tổ chức xã hội dân 
sự, và cũng là lần đầu tiên xuất hiện 
vai trò của hai nước là Italy và Tây 
Ban Nha. Đây là hai trong năm nước 
chiếm vai trò lớn trong cộng đồng 
EU, họ xuất hiện và hỏi khá nhiều 
về vấn đề nhân quyền.”
Có khoảng một chục nhà ngoại giao 
và đây là lần đầu tiên tổ hợp các 
quốc gia châu Âu vào Sài gòn làm 
việc với các tổ chức xã hội dân sự, 
và cũng là lần đầu tiên xuất hiện vai 
trò của hai nước là Italy và Tây Ban 
Nha. - Nhà báo độc lập Phạm Chí 
Dũng.
Trong một thông báo hôm 16/5, ông 
Phạm Bá Hải, Điều phối viên Hội 
Cựu Tù nhân Lương tâm, cho biết 

VOA Tiếng Việt: Các nhà ngoại giao  
Mỹ và EU gặp giới tranh đấu tại Sài Gòn

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Từ trái, Miguel Moro Aguila (đSQ Tây Ban Nha), Phạm Chí Dũng, Catherine 
Welter (Tham tán Chính trị EU tại Hà Nội), Nicolo Costantini (đSQ Italia), 
Phạm Bá Hải, Fabienne Runyo (đSQ Pháp), Tim Krap (đSQ Hà Lan), Lê 
Công định, graham (đSQ Anh), Victoria Rhodin Sandstrom (đSQ Thụy điển), 
Konrad Lax (đại sứ quán đức), Pontius Pamela và Justin Brown (Tổng Lãnh 
sự quán Hoa Kỳ), Tp. HCM, ngày 15/5/2018. Photo: Facebook Pham Ba Hai.

phái đoàn các nhà ngoại giao Châu 
Âu gồm đại diện phái đoàn EU tại 
Hà Nội, đại diện sứ quán các nước 
Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Hà Lan, 
Anh, Thụy Điển, Đức và hai nhà 
ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc trao 
đổi kéo dài hai tiếng đồng hồ xoay 
quanh các vấn đề nhân quyền, và cả 
Hiệp định Thương mại Tự do Việt 
Nam – Châu Âu (FTA) mà Hà nội 
đang cố gắng vận động các quốc gia 
thành viên EU phê chuẩn.
Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, các 
nhà ngoại giao còn quan tâm đến 
cuộc sống của các nhà hoạt động 
xã hội dân sự độc lập, vấn đề đất 
tôn giáo và cuộc chiến chống tham 
nhũng mà Hà Nội đang thực hiện.
“Ngoài việc quan tâm đến các vấn 

đề nhân quyền, các nhà ngoại giao 
còn quan tâm việc các nhà hoạt 
động bị công an trấn áp ra sao và 
sống trong hoàn cảnh như thế nào, 
và cô đơn như thế nào trong cuộc 
đấu tranh của mình. Họ cũng quan 
tâm đến các vấn đề khác đã trở 
thành đề tài nóng trong xã hội như 
vấn đề Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Luật 
an ninh mạng, Luật Tín ngưỡng và 
Tôn giáo, và cuộc chiến chống tham 
nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng.”
Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao 
Hoa Kỳ và EU với các nhà bất đồng 
chính kiến tại thành phố Hồ Chí 
Minh diễn ra một ngày trước khi 
Hoa Kỳ và Việt Nam mở vòng Đối 
thoại Nhân quyền lần thứ 22 tại thủ 
đô Washington hôm 16/5/2018. 



Số 199 Tháng 6 - 2018 website: DienDanGiaoDan.com - 77

Thượng viện Canada hôm 
24 tháng 4, vừa thông qua 
bản kiến nghị của các Nghị 

sĩ đảng Bảo thủ chỉ trích Trung 
Quốc gây hấn trên Biển Đông, một 
tuyến đường huyết mạnh của các 
hoạt động giao thương quốc tế.

Theo Global & Mail, Bản kiến 
nghị lên án mạnh mẽ “thái độ thù 
địch và leo thang” của Trung Quốc 
trên Biển Đông và thúc giục các 
bên có tranh chấp chủ quyền ở 
vùng biển này, tuân thủ quyền tự 
do hàng hải và hàng không trong 
khu vực theo đúng luật pháp quốc 
tế và Công ước Liên Hợp Quốc về 
luật Biển.

Đây là một trong những lần hiếm 
hoi, quốc hội Canada có động thái 
chỉ trích Trung Quốc một cách trực 
tiếp, đặc biệt trong bối cảnh chính 
phủ của Thủ tướng Justin Trudeau 
đang tìm cách đàm phán thương 
mại với Bắc Kinh, nền kinh tế 
đứng thứ hai trên thế giới.

Cả hai đại diện của chính phủ 
Canada tại Thượng viện là Peter 
Hardervà Grant Mitchell đều bỏ 
phiếu ủng hộ việc thông qua bản 
kiến nghị này.

Thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc 
đảng Bảo thủ Ngô Thanh Hải, 
người ủng hộ chỉ trích Trung Quốc 
tuyên bố, bằng cách thông qua bản 
kiến nghị, thượng viện Canada 

Thượng viện Canada chỉ trích  
Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông

RFA * 2018-04-25

Thượng viện Canada, ảnh minh họa chụp trước đây.  afp

đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới 
Trung Quốc rằng hành vi của nước 
này trên Biển Đông là không thể 
chấp nhận.

Vào tháng 7 năm 2016, chính phủ 
Canada ủng hộ phán quyết của 
Tòa trọng tài thường trực quốc 
tế tại The Hague bác bỏ yêu sách 
“đường lưỡi bò” hay còn gọi là 
đường đứt khúc 9 đoạn, dựa trên 
cái gọi là quyền lịch sử của Trung 
Quốc sau khi Philippines kiện 
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 
phi pháp ở Biển Đông.

Đại sứ quán Trung Quốc đã ra 
tuyên bố phản đối cuộc bỏ phiếu 
của thượng viên Canada và chỉ 
trích thượng nghị sĩ Ngô Thanh 
Hải gây ảnh hưởng xấu đến quan 

hệ song phương.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 
đối với gần như trọn Biển Đông 
trong phạm vi đường đứt khúc 9 
đoạn mà Bắc Kinh đơn phương 
vạch ra. Ngoài Trung Quốc, còn 
có các nước khác trong khu vực 
gồm Đài Loan, Brunei, Malaysia, 
Philippines và Việt Nam tuyên bố 
chủ quyền tại Biển Đông.

ÑOÏC VAØ  
COÅ ÑOÄNG

NGUYEÄT SAN 
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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Cái bắt tay lịch sử...  
trông người mà ngẫm lại ta!

Le Nguyen (Danlambao) -  Cái 
bắt tay lịch sử của lãnh đạo Nam-
Bắc Triều Tiên ở đường biên giới 
Bàn Môn Điếm, Keasong trước 
khi bước vào hội nghị thượng đỉnh 
liên Triều đã mở ra trang sử mới 
cho dân tộc triều Tiên, chấm dứt 
thời kỳ đối đầu và thù địch giữa 
những người cùng ngôn ngữ, cùng 
văn hóa, cùng chia sẻ lịch sử nhục 
vinh của dân tộc. Trong thời điểm 
lịch sử của Triều Tiên, qua phương 
tiện truyền thông, cộng đồng nhân 
loại đuợc nhìn thấy lãnh tụ bắc 
Triều Tiên Kim Jong Un đã viết 
những dòng tâm trạng vào sổ lưu 
niệm tại nhà hòa bình, có những 
dòng chữ đọc được như sau: “Một 
trang sử mới đang bắt đầu, ngay 
bây giờ tại điểm khởi đầu của lịch 
sử và kỷ nguyên hòa bình.” 
Sau cuộc họp thượng đỉnh liên 
Triều, lãnh đạo hai bên Nam-Bắc 
đã công bố Tuyên bố Bàn Môn 
Điếm về hòa bình, thịnh vượng và 
thống nhất bán đảo Triều Tiên, có 
lời mở đầu phản ảnh trung thực 
khát vọng của nhân dân Triều Tiên: 
“Trong thời kỳ biến chuyển lịch sử 
trên bán đảo Triều Tiên, phản ánh 
khát vọng lâu dài của dân tộc Triều 

Tiên về hòa bình, thịnh vượng và 
thống nhất, Tổng thống Hàn Quốc 
Moon Jae In và Chủ tịch Ủy ban 
Nhà nước của Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un 
tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh liên 
Triều tại nhà hòa bình ở Bàn Môn 
điếm ngày 27/4/2018. 
Hai nhà lãnh đạo long trọng tuyên 
bố trước 80 triệu người dân hai 
miền Triều Tiên và nhân dân toàn 
thế giới rằng sẽ không có thêm bất 
kỳ cuộc chiến tranh nào trên bán 
đảo Triều Tiên, và do đó, một kỷ 
nguyên hòa bình mới đã bắt đầu. 
Hai nhà lãnh đạo, chia sẻ cam 
kết vững chắc mang tới kết thúc 
nhanh chóng sự đối đầu và chia 
cắt lâu dài, một di sản của chiến 
tranh lạnh, để mạnh dạn tiến tới 
kỷ nguyên mới của sự hòa giải dân 
tộc, hòa bình và thịnh vượng, để 
cải thiện và nuôi dưỡng quan hệ 
liên Triều theo phương cách chủ 
động hơn...” 
Mặc dù cơ hội hòa bình, phi nguyên 
tử hóa bán đảo Triều Tiên đã diễn 
ra nhưng vẫn có không ít người 
dân Nam Hàn, thế giới và người 
dân Việt Nam nghi ngờ thiện chí 
hòa bình, thống nhất của Lãnh tụ 

Kim Jung Un. Thế cho nên, bên lề 
hội nghị thượng đỉnh ở Bàn Môn 
Điếm, người dân Nam Triều tiên 
đã xuống đường biểu tình phản đối 
hội nghị thượng đỉnh liên Triều. 
Họ chống đối hội nghị vì trước đó 
không lâu Kim Jong Un, qua cơ 
quan truyền thông nhà nước triều 
Tiên đã có những tuyên bố hung 
hăng chống Mỹ, đấu khẩu với tổng 
thống Mỹ và bất chấp quan ngại 
quốc tế, cảnh cáo của cộng đồng 
quốc tế ngang nhiên nhiều lần dồn 
dập thử nghiệm vũ khí hạt nhân và 
tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm 
xa... 
Người dân Nam Triều Tiên nghi 
ngờ thiện chí Kim Jong Un vì 
ngoài việc thử vũ khí hạt nhân bất 
chấp cảnh cáo của thế giới, là trong 
thời gian nắm quyền bắc Triều 
Tiên, Kim Jong Un đã ra tay thanh 
trừng nội bộ để củng cố quyền lực 
lãnh đạo rất tàn bạo. Việc thanh 
trừng không nhân nhượng với bất 
cứ ai kể cả với người thân, người 
có liên hệ huyết thống với mình 
và việc thanh trừng tàn độc của 
Kim Jong Un như bỏ kẻ thù chính 
trị vào chuồng cho chó xé xác và 
dùng đại bác bắn cho tan xác (?)...
như truyền thông Nam Triều Tiên 
đưa tin. 
Những nhân vật có thế lực nắm giữ 
quyền lực trong đảng Lao Động 
Triều Tiên, nhà nước Cộng Hòa 
Dân Chủ Nhân Dân triều Tiên bị 
Kim Jong Un thanh toán gồm có 
những nhân vật quyền lực nổi bật 
trong đảng, nhà nước Triều tiên 
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(xem tiếp trang 85)

gồm có: 
- Ông Jang Song-thaek, người 
dượng quyền lực và thân cận một 
thời của nhà lãnh đạo Triều Tiên 
Kim Jong-un, đã bị hành quyết về 
tội phản đảng, phản cách mạng và 
có âm mưu đảo chính. 
- Ông Choe Pu-il, người đứng đầu 
bộ an ninh và từng là huấn luyện 
viên bóng rổ của Kim Jong-un khi 
còn bé, bị giáng cấp và biến mất 
bí ẩn. 
- Bộ trưởng Quốc phòng Hyon 
Yong Chol bị xử tử về tội ngủ gục 
trong một cuộc họp và tội dèm 
pha, nói xấu lãnh đạo (?) 
- Ông Choe Ryong Hae, đặc sứ của 
ông Kim Jong Un về Trung Quốc 
và Nga bị xử tử (?) 
- Ông Jon Yong-jin đại sứ Triều 
Tiên ở Cuba bị xử tử. 
- Ông Jang Yong-chol đại sứ Triều 
Tiên ở Malaysia bị xử tử. 
Ngoài những nhân vật nổi tiếng vừa 
nêu thì còn nhiều nhân vật ít tên 
tuổi hơn bị thanh toán không gây 
ra sự chú ý của quốc tế. Tính từ lúc 
lên cầm quyền thu tóm quyền lực, 
nắm giữ quyền lực đảng nhà nước, 
lãnh đạo Kim Jong Un của Bắc 
Triều Tiên đã hành quyết khoảng 
70 quan chức nắm giữ quyền lực 
quân đội, an ninh, mật vụ trong bộ 
máy đảng, nhà nước CS Triều Tiên 
cùng với một số không nhỏ tay 
chân của họ. Tất cả quan chức các 
cấp bị thanh trừng là một số đàn 
em thân cận với người cha Kim 
Jong Il của Kim Jong Un. 
Bên cạnh việc thanh trừng trong 
nội bộ đảng, nhà nước Triều Tiên, 
là các sự việc gây chết người tạo 
nghi ngờ có liên quan đến mạng 
lưới tình báo của Kim Jong Un chủ 
mưu như: 

- Cái chết của ông Kim Yang Gon, 
73 tuổi. Ông này chết trong một tai 
nạn giao thông, Gon là một giới 
chức cao cấp của đảng đặc trách 
về bang giao Nam Bắc Triều Tiên. 
- Cái chết của Công dân Mỹ Otto 
Warmbier 22 tuổi bị chết sau khi 
trở về từ nhà tù bắc Triều Tiên 
trong tình trạng hôn mê và trút 
hơi thở cuối cùng ở bệnh viện 
Cincinnat. 
- Cái chết vì độc chất hóa học của 
Kim Jung Nam anh trai cùng cha 
khác mẹ của Kim Jung Un ở phi 
trường Kuala Lumpur, Malaysia. 
Về ba trường hợp gây chết người 
nêu trên, chúng ta thấy chưa đủ 
yếu tố khoa học để kết luận những 
cái chết đó có liên quan đến lãnh 
tụ Kim Jong Un nhưng có liên 
quan đến tình báo bắc Triều Tiên 
là rất có khả năng xảy ra. Ba cái 
chết đình đám được truyền thông 
loan tin khiến dư luận thế giới đều 
ngầm quy trách nhiệm cho Kim 
Jong Un và ai cũng có suy nghĩ Un 
là thủ phạm! 
Qua đó không khó cho chúng ta 
thấy mục đích của thông tin là 
hướng đến việc bao vây cô lập Bắc 
Triều Tiên với thế giới bên ngoài 
và đẩy Bắc Triều Tiên nằm trong 
vòng tay bảo hộ, che chở của Nga-
Tàu (?) 
Về việc truyền thông loan tin Kim 
Jong Un thanh trừng nội bộ bằng 
các hình thức man rợ khiến cho thế 
giới không có thiện cảm với nhà 
lãnh đạo này có bao nhiêu phần 
trăm là thật (?) 
Để có cái nhìn khách quan và 
tương đối chính xác, chúng ta cần 
nhìn lại quá trình lâu dài từ thời 
Kim Nhật Thành (Kim Il-sung), 
Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) 
thực hiện giấc mơ hòa bình, thống 

nhất và phi nguyên tử hóa bán đảo 
Triều Tiên đã diễn ra như sau: 
1- Ngày 12/06/1994 cựu tổng 
thống Jimmy Carter bay từ Mỹ 
sang Seoul, ngồi ô tô vượt qua ranh 
giới quân sự Hàn Quốc – Triều 
Tiên sang Bình Nhưỡng. Ngày 
16/06/1994, ông Jimmy Carter có 
cuộc gặp gỡ, hội đàm với nhà lãnh 
đạo Kim Nhật Thành bàn về hoà 
bình, thống nhất và phi hạt nhân 
hóa bán đảo Triều Tiên. 
Cuộc đàm phán hòa bình đang diễn 
tiến tốt đẹp thì Kim Nhật Thành 
qua đời đột ngột vì trụy tim ở Bình 
Nhưỡng vào ngày 8 tháng 7 năm 
1994 (theo tài liệu của Triều Tiên 
chưa có một kết luận liên quan tới 
bệnh tim trong hồ sơ bệnh lý của 
Kim Nhật Thành?) 
2- Năm 2007 tổng thống Nam 
Hàn, ông Roh Moo-hyun đặt chân 
tới Bình Nhưỡng, lãnh đạo Triều 
Tiên Kim Jong-il lúc bấy giờ đã 
trải thảm đỏ đón họ, cả về nghĩa 
đen lẫn nghĩa bóng. Cuộc gặp này 
đạt được nhiều kết quả nhất định 
nhưng chúng lại không thể đóng 
góp đáng kể cho nỗ lực chấm dứt 
xung đột trên bán đảo Triều Tiên. 
Cuộc gặp giữa Tổng thống Roh 
Moo-hyun với nhà lãnh đạo Kim 
Jong-il năm 2007 đã ký một thỏa 
thuận hòa bình 8 điểm. Tuy nhiên, 
nhiều công việc của ông Roh Moo-
hyun đã không được hoàn thành vì 
sau đó Nam Triều Tiên có Tổng 
thống mới là Lee Myung-bak lên 
nắm quyền và lãnh đạo Kim Jong 
Il bị đột quỵ (Trong hồ sơ bệnh lý 
của Kim Jong Il cũng không thấy 
có liên quan đến bệnh tim mạch?) 
3- Hội nghị thượng đỉnh bàn về 
hòa bình, thống nhất lần này, Tổng 
thống Nam Hàn Moon Jae-in và 
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VN đòi TQ rút thiết bị quân sự khỏi Biển Đông

Việt Nam hôm 8/5 yêu cầu Trung 
Quốc rút các thiết bị quân sự ra 
khỏi Biển Đông, sau khi giới 
truyền thông loan tin trong tháng 
này cho biết Bắc Kinh đã thiết đặt 
các hệ thống tên lửa trong Biển 
Đông.
“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc, 
trong tư cách là một nước lớn, hãy 
chứng minh tinh thần trách nhiệm 
của mình trong việc duy trì hòa 
bình và ổn định trong Biển Đông.” 
- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
VN Lê thị Thu Hằng
Người phát ngôn của Bộ Ngoại 
giao Việt Nam Lê thị Thu Hằng 
nói trong một tuyên bố:
“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc, 
trong tư cách là một nước lớn, hãy 
chứng minh tinh thần trách nhiệm 
của mình trong việc duy trì hòa 

Không ảnh chụp Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa trong vùng biển 
đang tranh chấp ở Biển Đông. Ảnh chụp ngày 21/4/2017. 
REUTERS/Francis Malasig/Pool

bình và ổn định trong Biển Đông.”
Hà nội ra tuyên bố đòi Trung Quốc 
triệt thoái các hệ thống vũ khí đó 
sau khi mạng lưới truyền hình 
CNBC trong tháng này tường thuật 
rằng Trung Quốc đã lắp đặt tên lửa 
hành trình chống hạm và các hệ 
thống tên lửa địa đối không tại một 
số địa điểm trên Biển Đông, nơi 
mà Bắc Kinh có những tuyên bố 
chủ quyền trên một vùng biển bao 
trùm 90% diện tích Biển Đông, 
được đánh giá là có tiềm năng 
năng lượng lớn.
Bà Lê thị Thu Hằng, người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói 
trong một thông báo tải lên trang 
mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam 
hôm thứ Ba 8/5:
“Việt Nam vô cùng quan ngại về 
thông tin như được loan, xác nhận 

các hoạt động quân sự của Trung 
Quốc, kể cả lắp đặt tên lửa tại quần 
đảo Trường Sa, là một hành động 
vi phạm nghiêm trong chủ quyền 
của Việt Nam.”
Nếu được xác nhận là thực sự 
xảy ra, thì đây là lần đầu tiên 
Trung Quốc triển khai tên lửa tới 
Biển Đông, nơi một số nước láng 
giềng Châu Á, như Đài Loan, 
Philippines, Brunei và Việt Nam, 
có những tuyên bố chủ quyền 
chồng chéo với Trung Quốc.
Trung Quốc không nhắc tới bất cứ 
vụ triển khai tên lửa nào, nhưng 
tuyên bố các cơ sở quân sự của họ 
trên quần đảo Trường Sa chỉ nhằm 
mục đích tự vệ, và Bắc Kinh có 
quyền làm bất cứ điều gì họ muốn 
trên lãnh thổ của chính họ.

(VOA)
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 n Trà Lũ

Lá Thư 
Canada

3 SÁCH MỚI
Canada đã vào xuân , cây đào trước nhà và cây mai sau nhà đã trổ bông. Thực ra thì cây đào mới có nụ, lá 
non còn e ấp chưa nhú. Tạo hóa thật toàn năng, các loài cây khác thì lá ra trước rồi hoa mới ra sau, riêng 
cây đào cây mai thì hoa ra trước, lá ra sau. Cây đào này một năm thu hút nhiều người. Khách bộ hành đi qua 
nhà tôi nhìn thấy hoa vừa đẹp vừa lạ thì ai cũng ngừng lại ngắm nghía. Nhiều người còn giơ máy ra chụp. 
Cây hoa đào nhà tôi có cái gốc Bắc Kỳ hay lắm. Chuyện như ni : Tôi có một cô em là kỹ sư canh nông rất 
giỏi, Cô cũng nhớ quê hương sinh quán ra riết như tôi. Cô nhờ người bạn về VN du lịch mang lén được cây 
đào nhỏ gốc ở HàNội sang cho cô. Cô là dân trồng cây có tài. Cây đào mọc ở đất mới, trời mới, không khí mới 
nên lớn như thổi. Sinh hoa kết trái rất lẹ. Năm đó cô cắt một cành đào nhiều hoa nhất đem vào trưng trong 
phòng khách. Bạn bè ai thấy cũng khen nức nở. Và cành đào được chăm sóc đã có rễ. Thế là cô tìm cách gửi 
lén sang Canada cho tôi. Canada là đất thiên đàng, cây đào cũng lớn như thổi. Mấy năm vừa qua đã nở hoa 
. Năm nay coi bộ sẽ đẹp lắm vì cành nào cũng chi chít những nụ hồng.  Cây đào chịu được mùa đông băng 
tuyết, thiệt mừng quá. Nó đã ngủ suốt 4 tháng mùa đông, nay vừa thức giấc. Tôi thật sung sướng, sống ở quê 
người mà có hoa đào gốc Bắc Kỳ ở ngay trước nhà, có hoa mai gốc Nam Kỳ ở ngay sau nhà. Ông bồ chữ ODP 
nghe tôi diễn tả sự hạnh phúc như vậy bèn nói : Bác chưa nói hết niềm vui. Trong vườn sau nhà, bác còn cấy 
đưọc rau dấp cá, cây kinh giới, cây tiá tô, đều là những thứ rau thơm VN lưu niên, đều Việt Nam quá đỗi. Chị 
Ba Biên Hoà cũng lên tiếng phụ hoạ : Trong bếp nhà chúng ta ở Canada bây giờ còn có chai nước mắm Phú 
quốc, có lọ mắm tôm Nha Trang, trong phòng chúng ta còn có những kệ đầy sách báo tiếng Việt... Việc này 
cách đây 40 năm, chưa nhà VN nào có được như vậy. Thật là một phép lạ.

Nhân nói tới sách báo tiếng 
Việt, tôi xin khoe các cụ 
tin vui này : mấy tháng 

vừa qua tôi nhận được 3 cuốn sách 
mới do bạn bè cho. Tháng Ba thì 
tôi nhận được cuốn ‘Lang Thang 
Trên Đất Mỹ, tập 5’ của nhà văn 
TU DINH ở Colorado gửi tặng. 
Tôi đã nói sơ về cuốn này rồi, các 
cụ còn nhớ chứ ạ. Tôi thích sách 

của ông nhà văn này qúa. Nó vừa 
trí thức vừa tếu. Nó mang lại cho 
tôi bao nhiêu hiểu biết và tiếng 
cười. Tháng Tư thì tôi được cuốn 
‘Ký’ của nhà văn nhà báo ĐINH 
QUANG ANH THÁI từ tòa soạn 
báo Người Việt ở Cali gửi tặng. Tôi 
mê ông Thái quá. Hằng ngày tôi 
đọc ông trên mạng, nghe ông nói 
trên đài đã thích quá sức, nay lại 

còn được cầm trên tay những bài 
ông viết trước đây, bài nào cũng 
đầy tin tức và các chuyện đa phần 
là vui và tếu, tôi thấy mình sung 
sướng hết mức. Ông là con người 
đã sống qua bao nhiêu thăng trầm 
vừa của mình vừa cuả đất nước, 
ông được gặp gỡ bao nhiêu nhân 
vật lịch sử như Hồ Hữu Tường, 
Nguyễn Chí Thiện, Đỗ Ngọc 
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Yến... , ông được đi nhiều nơi mà bao nhiêu người 
hằng mơ ước nhưng không có cơ hội, như ông đi 
Nga, đi Đông Âu, không phải một lần mà nhiều lần. 
Ông tiếp xúc với nhiều người mới thoát CS, còn 
đang choáng váng. Có một cái nghề mà ông đã từng 
làm và tôi rất thích, đó là lái taxi ở Hạ Uy Di. Bác 
tài lái taxi là người thấy, nghe, biết và chứng kiến 
rất nhiều chuyện. Với cái vốn trí thức và cái máu 
tếu sẵn có, nếu ông viết riêng một cuốn ‘Ký Taxi’ 
thì sách sẽ hay vô cùng vì toàn là kinh nghiệm sống. 
Trong làng An Lạc của tôi, dân làng đã tranh nhau 
đọc cuốn Ký này. Mấy cô Huế thì ngoài việc khen 
các bài ký còn khen tác giả Đinh Quang Anh Thái 
đẹp trai và có bộ râu mép đẹp hơn râu của Tướng 
Nguyễn Cao Kỳ... (sách trang 182}
 Tôi hỏi ông H.O. thích điều gì nhất trong 
cuốn sách  ‘KÝ’ này. Ông trả lời ngay : Tôi thích 
nhất lời tác giả đã kể về câu nói của một nhà văn 
gốc miền Bắc vừa mở mắt : ‘... Các anh Miền Nam 
mang tiếng là thua, nhưng còn hãnh diện là đã chiến 
đấu cho một lý tưởng đúng, chứ bọn tôi ở  Miền Bắc 
tiếng là thắng mà khi bừng con mắt dậy, thấy cả đời 
mình bị chúng nó lừa. Bọn tôi đau hơn các anh chứ. 
Nói không được nói, viết thì chúng nó cấm. Thế thì 
sống thế mẹ nào được. Không tự do thì đếch làm gì 
được... (sách trang 169)
 Mấy lời này làm tôi nhớ bài thơ của Phan 
Huy trên mạng. Chắc Phan Huy cũng là dân gốc 
Bắc Kỳ bị lừa, cùng một tâm trạng như ông nhà văn 
trên. Bài này khá dài, câu nào cũng hay thấm thía :
 Bài thơ mang tên ‘Cảm tạ Miền Nam’
 Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
 Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
 Cơm áo no lành, con người hạnh phúc
 Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục

...
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ ngụy quyền
Áp bức đọa đầy đói ăn khát uống.
Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ tự do.
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ dô,
giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt...

Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài Bác, đảng ‘kính yêu’
Xã hội sơ khai, tẩy não , một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt
Mở miệng ra là ‘Nhờ ơn Bác đảng’
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lê Nin
Tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu...
 Trong phần cuối bài thơ, ông Huy kết luận rằng 
ngày 30-4-1975 thật sự không phải là ngày cộng sản 
Miền Bắc giải phóng Miền Nam. Mà ngược lại là ngày 
Miền Nam đã phá màn u tối, đã khai đường chỉ lối cho 
nhân dân miền Bắc thấy được bộ mặt gian trá và độc ác 
của bè lũ CS, thật sự chúng chỉ là một bầy ác quỷ, và 
tác giả không tiếc lời cảm tạ nhân dân Miền Nam. Ông 
đã kết bài thơ dài như thế này :

Trên đường về, đất trời như sụp đổ
Tôi thấy mình tội lỗi với Miền Nam
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Tôi đã khóc, cho mình và đất nước.

Tác giả Phan Huy đã khóc, giống y như bà Dương Thu 
Hương đã khóc giữa Saigon tháng Tư, 1975.
Cứ viết về CSVN là tôi miên man không dứt. Xin tạm 
ngưng chuyện dân cả nước muốn hết CS, để nói tiếp về 
chuyện sách vở nha. Tôi xin kể tiếp chuyện nhận sách 
vào mùa xuân này : Cuốn một là cuốn Lang Thang Trên 
Đất Mỹ của Tu Dinh ở Colorado, cuốn 2 là cuốn KÝ 
của Nhà văn Nhà báo Đinh Quang Anh Thái ở Nam 
Cali. Bây giờ xin nói tới cuốn thứ 3, người cho sách là 
một nhà giáo, nhà văn, một dịch giả nổi tiếng ở Toronto. 
Các cụ đã đoán ra ai chưa ? Thưa đó là GS Đỗ Khánh 
Hoan. Nói tới quý danh này thì ai cũng phải biết. Ông 
gốc là nhà giáo, giỏi lắm, trưởng ban Anh Văn của Đại 
Học Văn Khoa Saigon năm xưa cơ mà. Ông nổi tiếng 
ngay từ thời 1960. Ông là dịch giả cuốn’Lời Dâng’ của 
Tagore. Cuốn này đã được tái bản 15 lần. Thuở ấy, bạn 
tặng cuốn thơ này cho người yêu là tặng món quà đẹp 
nhất và trang nhã nhất. Có nhiều người cũng đã dịch 
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tập thơ Tagore này, nhưng không 
ai dịch hay hơn dịch giả Đỗ Khánh 
Hoan. Sau cuốn Lời Dâng, dịch 
giả họ Đỗ đã dịch không biết bao 
nhiêu là sách, toàn những thứ kiệt 
tác quốc tế như Platon, Socrate, 
Aristote. Cuốn sách tôi vừa nhận 
được mang tên ‘ Aristote, Đạo 
Đức Luận Nicomaque, do Học 
Viện Công Dân bên Mỹ xuất bản. 
Sách dày 300 trang, bàn về các 
vấn đề văn hóa triết học thời xưa 
cách đây 2.400 năm. Xưa như vậy 
nhưng vẫn còn là vấn đề của ngày 
nay. Đọc các lời chú giải và giới 
thiệu của dịch giả ta mới thấy sự 
thông thái có chiều sâu của GS Đỗ 
Khánh Hoan. Ngoài các sách vừa 
kể, ông còn dịch một số tác phẩm 
của văn học Nhật Bản và Nam 
Mỹ. Tên các tác phẩm của họ Đỗ 
ghi đầy một trang sách. Phục ông 
qúa. Mà chưa hết đâu. Xong cuốn 
này, ông lại đang ra tay dịch thi 
tập trường thiên của Dante dài hơn 
14,253 câu thơ. Các cu biết thi sĩ  
Dante người Ý này chứ. Mà cũng 
chưa hết. Ông còn hứa sẽ dịch 150 
bài thơ  Thánh Vịnh trong Kinh 
Thánh Cựu Ước. Ai cũng hồi hộp 
chờ mong được đọc lời của một 
học giả ngoài đạo Công Giáo.
Xin ngưng chuyện sách vở để trình 
các cụ chuyện sinh hoạt trong làng 
An Lạc của tôi. Trung tuần tháng 
Năm có lễ Tôn vinh Các Bà Mẹ, 
Mother’s Day, phe ta quen gọi 
là Ngày Hiền Mẫu. Chúng tôi đã 
mừng lễ này tại nhà Chị Ba. Vui 
qúa sức.
 Theo truyền thống trong 
làng thì ngày lễ Hiền Mẫu mỗi 
năm, phe liền ông trong làng đứng 
ra nấu bếp thết phe liền bà. Việc 
này các nhà quân tử chúng tôi phó 
thác cho ông ODP làm đầu tầu. 

Ngày lễ, trong khi chờ cơm trưa, 
cả làng trao đổi đủ các thứ tin. Cụ 
bà 
B.95 xin anh John là chủ nhà kể 
chuyện. Cụ bảo anh kể chuyện gì 
cũng
 được, miễn là chuyện vui. Chẳng 
hạn trong tiếng Anh có cái gì vui 
về các bà vợ không? Anh thưa 
ngay : Dạ có và nó dính tới tiếng 
Việt Nam. Trong tiếng Việt, vợ 
chồng gọi nhau là ‘mình’ như 
mình ơi mình à... Tiếng mình này 
nói lên hết ý nghĩa vợ chồng, hai 
người trở thành một thân xác, một 
thân mình. Đúng như lời Chúa 
phán trong Kinh Thánh :‘ Cả hai 
trở nên một xương một thịt’. Có lẽ 
người Anh thấy tiếng ‘mình’ của 
tiếng VN hay quá nên trong tiếng 
Anh vợ chồng mới bắt chước mà 
gọi nhau là ‘my better half’ . Tiếng 
VN còn đi một bước hay hơn nữa 
, là khi nói về vợ hay chồng mình 
thì người VN nói là ‘Nhà tôi’, nhà 
đây phải dịch là ‘ home’. Home 
khác với house. House chỉ cơ sở 
vật chất, còn home chỉ mái ấm, 
tổ ấm gia đình. ‘My home’ trong 
tiếng Anh là chỉ tổ ấm gia đình, 
và chỉ tổ ấm mà thôi, không mang 
nghĩa thứ hai là vợ tôi, chồng tôi. 
Mặt này tiếng Việt tài tình và sâu 
sắc hơn tiếng Anh. Cụ Chánh nghe 
xong bèn bảo nhỏ tôi : Lão chưa 
hề thấy ai khen vợ giỏi như cái anh 
John này . 
Ông ODP để anh John kể chuyện 
xong thì gọi anh vào làm phụ bếp, 
phe còn lại chúng tôi phụ trách 
dọn bàn. Ông ra lệnh hôm nay 
phải có xiên muỗm và dao. Các 
cụ đã đoán ra ông ODP làm món 
gì chưa ? Thưa là món bí tết. Mỗi 
thực khách một đĩa. Món bí tết 
phải ăn nóng mới ngon, cho nên 

bắt đầu bữa thì anh John lên lĩnh 
ý thực khách. Ai ăn tái, ai ăn chin. 
Ai tái vừa ai tái ít. Cứ thế, anh John 
bưng đĩa bí tết theo đúng sở thích 
lên cho từng người. Trên bàn có 
chai magi , chai nước mắm, có đĩa 
bánh mì, có đĩa cơm nóng, có đĩa 
cà chua rau sống.  Mấy cô Huế thì 
thắc mắc sao có nhiều thứ thế này. 
Ông ODP giải thich : Xưa nay ăn 
món bí tết ta thường theo lối Tây là 
ăn với bánh mì và magi. Theo ông, 
ông không ăn theo lối tây mà ăn 
theo lối ta, tức là miếng thịt bò cho 
chút xiú nước mắm và ăn với cơm. 
Nghe lời ông, ai cũng thử kiểu này 
và trời ơi, món bí tết ngon chi lạ. 
Các cụ cứ thử mà coi. Ông ODP 
cười hà hà : mình phải Việt Nam 
hóa món Tây này chứ. Ta phải cám 
ơn ông Tây về món bò này. Trước 
khi Tây sang đây, Việt Nam mình 
chỉ ăn thịt trâu, đâu có biết đến thịt 
bò. Miếng thịt bí tết ông chọn rất 
ngon, mềm, tươi, ngọt lịm. Chị Ba 
Biên Hòa lên tiếng hỏi làm sao mà 
ông rành về thịt bò như vậy. Ông 
lại cười hà hà : Nghề của tôi mà. 
Dân làng ai cũng thắc mắc : nghề 
của ông ở VN là nghề nhà binh 
cầm súng, đâu có nghề thịt bò. 
Ông nhìn mọi người trong làng 
với cái nhìn rất thân yêu rồi nói : Ở 
VN thì tôi cầm súng, còn sang tới 
Canada thì ban đầu tôi chọn cho 
tôi cái nghề cũng cầm súng, nhưng 
không phải bắn VC mà là bắn con 
bò. Hôm nay tôi xin kể hết chuyện 
này cho làng nghe nha.
Rằng tôi xin được cái job đầu tiên 
ở  Canada là job giết bò trong một 
xưởng thịt bò rất lớn. Các con bò 
còn sống lần lượt được đưa  tới 
một đường thang máy. Tôi đứng ở 
đầu thang, tay cầm một khẩu súng 
bắn bằng hơi. Khi con bò tiến đến 
đúng tầm tay thì tôi dí đầu súng 
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hơi vào đầu nó. Đùng một cái, con 
bò lăn ra chết và rơi xuống một 
đầu dây chuyền khác để người ta 
mổ bụng và xẻ thịt. Cứ thế, hết 
con bò này đến con bò khác, mỗi 
con tiến đến trước mặt tôi, tôi bắn 
một phát, nó quay lơ và té xuống...  
Ban đầu thì tôi làm hăng say lắm 
nhưng sang tuần lễ thứ hai thì thấy 
tinh thần xuống, mình đang làm 
việc sát sinh, ác đức. Tụi bò cũng 
biết chúng đang trên đường bị giết, 
nhiều con khóc vì tôi thấy chúng 
chảy nước mắt. Tôi thấy tay bắt 
đầu run, đầu tôi choáng váng, và 
cuối cùng thì tôi xin nghỉ việc. Tôi 
không còn can đảm giết bò nữa. 
Ông chủ hãng thấy tôi làm việc 
nghiêm chỉnh, bèn nói : Anh xin 
nghỉ việc cầm súng, vậy anh có 
muốn làm việc cầm dao không ? 
Anh chỉ việc cắt thịt bò mà thôi. 
Tôi đồng ý và tôi được chuyển 
sang khâu xẻ thịt. Tại đây tôi mới 
biết tên các miếng thịt. Thịt ở vai 
gọi là chuck, thịt ở bắp đùi gọi là 
brisket, thịt ở sườn gọi là rib, thịt ở 
lưng gọi là loin. 
Chị Ba Biên Hoà lên tiếng hỏi 
ngay : Thế miếng thịt ở con bò chỗ 
nào là ngon nhất ? Ông ODP đáp 
ngay : Ở mông con bò, vùng đùi 
của chân sau  là ngon nhất, tên nó 
là ‘ eye of the round’. Hôm nay tôi 
đã mua miếng thịt này làm bí tết 
đãi cả làng. Nghe đến đây thì cả 
làng vỗ tay cám ơn ông, vỗ mãi 
mới thôi. Chị Ba nói với Cụ B.95 
và hai cô Huế : Kiến thức làm bếp 
của phe mình vất đi hết nếu so với 
cái biết của bác ODP. Xin bái phục 
Bác và cám ơn Bác đã cho ăn bí tết 
‘eye of the round’ lần đầu với cơm 
và nước mắm tuyệt vời này.

TRÀ LŨ

lãnh đạo Kim Jong Un đã có 
sẵn những “bài học quá khứ” 
để tránh đi vào vết xe đổ của 
những người tiền nhiệm và đưa 
đàm phán liên Triều tới thành 
công nhờ vào các nỗ lực không 
ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh 
đạo Nam- Bắc Triều Tiên: 
- Với Tổng thống Moon Jae-
in, nhà cầm quyền Nam Triều 
Tiên đã hoạch định chính sách 
cân bằng giữa Bình Nhưỡng và 
Washington. 
Cụ thể để giữ chính quyền Mỹ, 
Tổng thống Donald Trump sát 
cánh cùng với các hành động 
của mình, Tổng thống Moon đã 
liên tiếp cử các cố vấn chủ chốt 
như ngoại trưởng, cố vấn an 
ninh quốc gia... tới Washington 
để làm việc với những người 
đồng cấp và giới chức cấp cao 
Mỹ. 
Tổng thống Moon hiểu rằng 
cách tiếp cận của Nam Triều 
Tiên với vấn đề Bắc Triều Tiên 
sẽ hiệu quả hơn nhiều, khi có 
được sự ủng hộ của Mỹ...Thế là 
chính quyền Nam Triều Tiên lên 
lịch hành động... 
- Với chủ tịch Kim Jong Un, 
người cầm lái con thuyền Bắc 
Triều Tiên đã nhìn thấy con 
đường hòa bình, thống nhất và 
phi nguyên tử bán đảo Triều 
Tiên nằm chỗ nào và rào cản 
nằm ở đâu. 
Muốn thực hiện giấc mơ hòa 

bình, thịnh vượng, thống nhất và 
phi nguyên tử bán đảo Triều Tiên 
của ông nội Kim Nhật Thành, của 
cha Kim Chính Nhất... cũng là 
giấc mơ, là khát vọng của dân tộc 
Triều Tiên, là phải hành động... và 
hành động cương quyết, lạnh lùng 
của Kim Jong Un đối với những 
tên tay sai Tàu cộng trong nội bộ 
đảng, nhà nước cộng sản Triều 
Tiên đã đạt được thành công nhất 
định. 
Nhờ vào thiện chí và nỗ lực không 
ngừng nghỉ của nhiều phía, trong 
đó có quyết tâm thống nhất đất 
nước bằng con đường hòa bình 
của nhiều thế hệ lãnh đạo Nam-
Bắc Triều Tiên nên nhân loại mới 
nhìn thấy được kết quả của cái bắt 
tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn 
Quốc Moon Jae In và Chủ tịch Ủy 
ban Nhà nước của Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong 
Un, bước vào hội nghị thượng đỉnh 
liên Triều mở ra cơ hội đàm phán, 
thảo luận về hòa bình, thống nhất, 
phi nguyên tử hóa bán đảo Triều 
Tiên... 

02.05.2018

Le Nguyen
danlambaovn.blogspot.com

(tiếp theo trang 79)

Cái bắt tay lịch sử...  
trông người mà ngẫm lại ta!
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BÁN TRÂU
Sáng sớm, Bà Ngoại đội nón ra khỏi 
nhà. Ngoại đi kiếm người mua trâu.
Bước chân Ngoại chậm hơn mọi 
ngày. Dáng Ngoại dong dỏng cao, 
gầy guộc. Ngoại cao hơn Ông Ngoại 
nửa cái đầu, nhưng càng lớn tuổi, thì 
gánh nặng của cuộc đời đã kéo lưng 
Ngoại xuống, nên khi đứng gần, hai 
người cũng cao xấp xỉ nhau. Mới 
trung tuần, mà Ngoại đã sống qua 
không biết bao cuộc chiến. Mỗi lần 
ngồi võng chơi, nói chuyện với con 
cháu, Ngoại hay kể chuyện chạy 
loạn. Ngoại đã sanh biết bao đứa 
con trong lúc chạy loạn. Thời của 
Ngoại, ở miệt ruộng, nhà nào cũng 
có chí ít năm bảy con. Ngoại sanh 
mười mấy lần. Cậu Năm chết non 
hồi nhỏ. Ngoại còn được bảy người 
con.
Ngoại làm lụng cả ngày, không ngơi. 
Đi coi ruộng, dòm chừng lúa, nhổ 
cỏ, dặm lúa. Mùa cấy, Ngoại đi kêu 
người dần công, rồi nấu cơm cho 
họ ăn. Ai cũng trông được dần công 
cho Ngoại, vì Ngoại nấu ăn khéo. 
Người ta kêu Ngoại là “Bà Mười,” 
vì Ngoại ở quê chồng. Khi về quê 
mình, Ngoại được gọi là “Cô Bảy.” 
Ngoại đi tới trưa thì về. Mặt buồn 
hiu. Ngoại đã tìm được một ông lái 
trâu. Nhà còn mỗi con trâu để cày 
bừa. Bán nó đi, không biết cách gì 
làm ruộng. Nhưng không còn chọn 
lựa. Bán trâu. Không bom nổ, đạn 
bay, mà nặng nề tang tóc.
Không bán trâu, thì không có cách gì 
cứu Cậu Út. “Chôn dầu vượt biển” 
là quốc tội. Ngoại mong giữ mạng 
cho đứa con trai mới ngoài hai mươi 
của mình. Sáng sớm mai, Ngoại sẽ 
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đem tiền lên xã để thế chấp cho Cậu 
về, ngoài việc phải thề thốt là sẽ 
không để con mình đi vượt biên nữa.
Ngoại ra chuồng trâu, đem theo xô 
nước ngọt cho con Đen. Chuồng 
trâu nằm ngay trước nhà, kế bên cái 
kinh đào dẫn nước từ sông vô ruộng. 
Nước mưa hiếm hoi ở miền đất mặn 
này. Nhưng Ngoại thương những 
thú vật nuôi trong nhà. Lúc nào, 
cũng cho chúng uống nước ngọt.
Con Đen đang nằm ngủ, thấy Ngoại 
đem nước ra thì đứng dậy, tới máng 
nước. Ngoại đổ chầm chậm hết xô 
nước, rồi vuốt đầu nó. Con Đen 
uống ngon lành.
Ngoại gom thêm mớ rơm bên góc 
trái chuồng trâu. Từng ôm rơm vàng 
hực, thơm nắng. Lần cuối nó được 
ăn rơm nhà. Ngoại bỏ nhiều hơn mọi 
ngày
Ngoại ra ngoài liếp, cắt cỏ. Thường, 
Ông Ngoại cắt cỏ cho trâu. Bữa nay, 
Ngoại muốn lo cách riêng cho con 
Đen. Như một bữa tiệc tiễn chân.
Con Đen thấy Ngoại đem cỏ vô thì 
mừng xoắn đuôi. Chưa bao giờ nó 
được ăn cỏ trong buổi chiều như 
vầy. Giờ này, nó phải nhai rơm, hay 
nhai lại những thứ từ bao tử.
Ngoại không nói tiếng nào. Con 
Đen cắm đầu ăn.
Ngoại trở vô nhà. Tiếng gà gáy trưa 
từ xóm trên văng vẳng.
Có tiếng chó sủa trước sân. Ngoại 
đi nhanh ra cửa. Ông lái vừa trờ tới. 
Ngoại chào, mời ông vô nhà.
Ông lái ngồi xuống ở bàn giữa trong 
phòng khách. Phòng này là nơi thờ 
phượng. Chỉ những việc trọng đại 

nhất diễn ra ở đây, như cưới hỏi, ma 
chay, Tết nhất.
Cái khăn ren trên bàn đã ngả vàng. 
Ngoại rót trà mời khách. Cái bình 
trà bằng sành, có hình Chị Hằng 
cưỡi mây, có cái nắp tròn nhỏ xíu 
ở trên, với hai cái lỗ nhỏ để dễ lấy 
nắp ra. Bình trà được giữ ấm trong 
cái vỏ dừa có màu nâu. Trái dừa 
còn nguyên được phơi khô rồi cưa 
ngang ở phía đầu để lấy trái dừa khô 
ở trong ra mà vẫn giữ cho vỏ dừa 
còn nguyên. Phần trên làm thành cái 
nắp. Cái vỏ dừa này có thể giữ trà 
ấm cả tiếng đồng hồ. Đít dừa được 
gọt bằng triến để vỏ dừa ngồi yên 
trên bàn mà ôm bình trà, không lăn 
đi. Mỗi ngày, Ông Bà Ngoại pha trà 
ít nhất ba lượt, cũng với cái bình trà 
duy nhất này. Mùi trà nhè nhẹ nhón 
bước khắp phòng.
Trời đã bớt nắng. Ông lái đi đường 
xa khát nước, không kịp nhìn tách 
trà, đưa lên miệng hớp một ngụm 
lớn, rồi phun ra sàn đất. “Nóng quá!”
Nửa bực, nửa vội, ông lái xoè xấp 
tiền ra, đếm từng tờ một đưa cho 
Ngoại. Vì đã ép giá hết mức, nên 
ông lái không cần coi trâu mà chồng 
tiền luôn. Những tờ giấy đã mủn, 
những góc đã cuộn vào, có tờ sắp 
rời ra làm hai. Thời bệ rạc, giấy bạc 
cũng xuống cấp.
Giao tiền xong, ông lái quày quả đi 
ra sân trước, chui vào chuồng trâu. 
Con Đen còn đang đủng đỉnh ăn cỏ. 
Bữa tiệc chia ly mà nó tới giờ cũng 
không biết.
Ông lái lấy thế, nắm dây thừng, thử 
kéo con Đen. Nó chống lại, đứng 
yên. Lần trước, có một ông khác 
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cũng đến buổi trưa, dẫn chồng nó, 
con Đực, đi mất. Mấy tháng rồi chưa 
thấy về. Nó chợt hiểu ra mọi sự.
Bà Ngoại bán con Đực lần trước để 
chuộc Ông Ngoại. Buổi chiều đó, 
cả nhà đang ăn cơm, thì công an xã 
ập vô. Họ đòi xét nhà, rồi lôi tất cả 
sách vở của Ông ra, dòm ngó từng 
cuốn. Mấy người công an này chưa 
bao giờ đi học. Họ không biết sách 
nói gì. Chỉ biết là họ phải hoạch hoẹ 
Ông để kiếm chác. 
Nhà không có tiền. Dần da một 
hồi, họ còng tay Ông dẫn đi. Ngoại 
chết đứng giữa nhà. Sáng bữa sau, 
Ngoại nhắm mắt bán con Đực, lấy 
tiền chuộc chồng. Ngoại giữ con 
Đen vì lúc đó nó đang có bầu, Ngoại 
thương cảnh bụng mang dạ chửa 
của nó. Ngoại đã mấy lần phải sinh 
nở ngay trong chuồng trâu mấy lần 
chạy loạn. Ngoại không muốn con 
Đen chịu cảnh xa lạ, khó khăn trong 
lúc nó đang thai nghén.
Mấy ngày sau khi Ông được thả về, 
Ông Chín Tiền ghé thăm, chưởi thề 
không ngớt. Ông giận đỏ mặt, chưởi 
đám công an xã vô lối, không nghĩ 
tới bao năm trời Ông Ngoại đã tham 
gia kháng chiến chống Pháp. Dù gì, 
Ông Ngoại cũng đáng bậc cha chú 
của mấy tay công an này. Từ khi 
Việt Minh đổi thành Việt Cộng, Ông 
đã về vườn ở ẩn, làm kẻ sĩ đứng 
ngoài thế sự.
Ông Ngoại không nói gì, chỉ ngồi 
nhìn trân trân ra rừng nắng bên 
ngoài. Ông Chín Tiền chưởi hơn 
tiếng đồng hồ mới ngưng.
Trưa nay, trời cũng nắng như đổ 
lửa. Ông Ngoại đã ra ruộng coi lúa, 
không có nhà. Ông tránh để không 
phải chứng kiến cảnh bán trâu chuộc 
người một lần nữa. Bán con Đen rồi, 
lần sau, nhà có người bị bắt, sẽ bán 
cái chuồng để chuộc hay sao?
Ông lái giựt sợi dây thừng. Con Đen 

vẫn không nhúc nhích. Bà Ngoại 
bước tới, vỗ vỗ vào đít nó. Con Đen 
giận dữ, phun mớ cỏ nó đang nhai 
trong họng ra, rồi quay mặt vô vách. 
Mặt buồn hiu.
Bà Ngoại ra dấu kêu ông lái ra ngoài. 
Rồi Ngoại ghé sát vô lỗ tai con Đen, 
thầm thỉ với nó. Nó lẳng lặng đưa 
đầu qua lại. Ngoại mở dây ra khỏi 
cột, rồi từ từ dắt nó ra sân. Con Đen  
lầm lũi đi theo. 
Ngoại đi miết ra tới bờ kinh trước 
nhà, rồi mới ra hiệu cho ông lái tới 
nắm dây thừng. Con Đen ngó lui 
ngó tới, quay đầu nhìn đám cỏ dưới 
chân, rồi bắt đầu gặm.
Ngoại quay lại. Chuồng trâu trống 
hoác. Ngoại khoát tay chào ông lái, 
rồi lững thững đi vô sân đứng dòm. 
Người lái dẫn trâu đi khuất hàng 
cây trâm bầu trước nhà. Cây này 
mọc hoang khắp miền Nam, nhất là 
ở những miệt đồng bằng như Tiền 
Giang quê tôi. Nhiều vùng khác, 
người ta gọi nó là chưng bầu, hoặc 
tim bầu, hay săng kê. Cây trâm bầu 
có gỗ chắc, nhiều người cũng lấy để 
dựng chòi, dựng nhà, hoặc đóng nẹp 
cho những việc cần hằng ngày. Cây 
trâm bầu tàng tròn bầu dục, thân 
thẳng, lá xanh bạc. Cây mọc khắp 
nơi, nên người dân quê tôi cứ để cho 
nó mọc thành hàng dọc theo bờ đi. 
Người đi làm ruộng tới trưa cũng vô 
gốc trâm bầu nghỉ mệt và ăn cơm. 
Cây trâm bầu không có gai mà có 
những mấu nhỏ nhọn hoắc chỉa ra từ 
thân, ai lỡ bị đâm trúng thì đau lắm 
và sẽ chảy máu. Lá trâm bầu hình 
bầu dục, dài. Bông trâm bầu nhỏ li ti, 
màu vàng kem, nở từng chùm ở kẽ lá 
phía đầu cành, mùi thơm không dứt 
khoát. Trái trâm bầu cũng mọc thành 
chùm, màu vàng pha xanh nhạt. Ông 
Ngoại đọc báo, nói ở Châu Phi, cây 
trâm bầu có trái màu tím đỏ rất đẹp. 
Trái có bốn cánh mỏng ôm lấy hột ở 
giữa. Những ngày trời bão lớn, gió 

mưa ầm ầm trên mái nhà lá, mấy 
cây trâm bầu cao ngất cũng nằm 
rạt xuống dưới gió. Chúng tôi ngồi 
trong nhà, nhìn ra mưa trắng đồng, 
miên man với bầu trời mênh mông. 
Ở quê tôi, người ta hái trái trâm bầu 
đã khô, lấy hột nướng hoặc rang 
vàng lên rồi ăn với chuối chín để sổ 
lãi, nhất là lãi kim và lãi đũa. Người 
nào muốn ít chát thì lấy lá và vỏ cây 
nấu nước uống thay vì ăn hột. Người 
dân quê đi chợ huyện về, nói chuyện 
vu vơ với nhau cho đường bớt xa, 
cũng hái trái trâm bầu dọc đường ăn 
cho vui miệng.
Ngoại thắt thỏm chạy trở ra bờ kinh, 
bứt mấy lá trâm bầu vò vò trong 
tay, đứng ngóng theo con Đen và 
người mua nó. Mặt trời bắt đầu ngả. 
Ở miền quê, trời sụp tối rất mau, vì 
không có vật cản như ở thành thị. 
Vừa sáng rỡ, đã chạng vạng. Bóng 
chiều vật vờ trên con đường bờ con.
Ngoại quay vô nhà, đi vòng ra chái 
bếp. Ngoại đi thẳng lên gò trên, rồi 
ra đứng chờ ở hàng rào xương rồng. 
Ngoại đã tới trước. Con Đen và 
người lái trâu còn chưa thấy đâu.
Ngày xưa, Ông Bà Cố đã khai hoang 
miếng đất này, rồi khi có người mới 
tới, Ông Bà cắt đất chia cho họ ở 
chung. Nhà bà Tư Tòng ở sát bên. 
Nhà ông Tư Một ở phía trên. Muốn 
đi ra xã, thì đi hướng Tây. Ngoại biết 
ông lái trâu sẽ đi hướng Tây. Nên 
Ngoại chờ ở đây.
Mấy con dế ruộng và vạc sành bắt 
đầu âm ư. Gió ngoài sông cái thổi 
vô, tóc ngoại lơ thơ. Ngoại đứng yên 
chờ.
Chợt có tiếng thì hồ nạt nộ ở đường 
bờ con đầu nhà bà Tư Tòng. Con 
trâu không chịu đi. Người lái bực 
bội quát tháo, quất roi vô đít nó đen 
đét. Con trâu nhất định không chịu 
đi. Nó giơ sừng về phía người lái.

(xem tiếp trang 92)
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* Ý: Vương Cung � ánh Đường (VCTĐ) � ánh Phaolo Ngoại � ành; VCTĐ � ánh Phêrô & 
Bảo Tàng Vatican; Nhà � ờ Đức Mẹ Cầu � ang & Mộ Đức Hồng Y Nguyễn Văn � uận; Đấu 
Trường Colosseum; Nhà � ờ Đức Bà Cả & Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; Triều kiến Đức Giáo 
Hoàng; Nhà � ờ � ánh Inhaxio và Nhà � ờ Giêsu; Trung Tâm � ành Phố Rôma….. 

* DO THÁI: Hang Bethlehem; Jerusalem & Bức Tường � an Khóc; Biển Hồ Galilê; Làng 
Nazareth & Tiệc Cưới Cana; Jericho & Núi Cám Dỗ; Núi Tabor & Núi Sion; Núi Olives (Chúa 
� ăng � iên); Sông Jordan; Bữa Tiệc Ly cuối cùng; Vườn Cây Dầu; Chặng Đàng � ánh Giá; 
Đồi Golgotha; Emmaus; Mộ Mẹ Maria; Mộ Ông Lazarô; Biển Chết… 

* PHÁP: � ăm viếng sác � ánh Têresa Hài Đồng Lisieux, nhà ở, Tu viện và cá di tich thánh 
nữ. Viếng “Our Lady of Miraculous Medal” nơi Đức Mẹ hiện ra với � ánh Nữ Catherine La-
boure, viếng di hài � ánh Catherine Laboure & � ánh Louis de Marillac & trái tim của � ánh 
Vincent de Paul. Viếng Vương Cung � ánh Đường Đức Bà (Notre Dame de Paris). � ăm 
VCTĐ � ánhTâm Chúa.Lên tháp Ei� el,du thuyền & ăn tối bên bờ sông Seine…. 

* BA LAN VÀ TIỆP KHẮC: � ủ đô Ba Lan; Đức Bà Đen; Nơi Mẹ Hiện Ra tại Ba Lan năm 
1877; � ành phố khai sinh phong trào Đạo Binh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội; � ánh Max-
imilian Kholbe; Quê hương � ánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II; Đền � ờ Lòng Chúa � ương 
Xót; � ánh Faustina; Mỏ muối tuyệt đẹp Wieliczka; Prague; � ủ đô Tiệp Khắc và Holy Infant 
Jesus….

CHuyẾN ĐI: bA lAN, TIệP KHẮC, PHáP, DO THAI,  (ĐẤT THáNH) ,Ý (ROME) 
- 23 Ngày (Từ Ngày 8 đến ngày 30 Tháng 10,2018) 
- linh Hướng Chuyến đi: Linh Mục Giuse Trịnh Ngọc Danh 10/8-30/2018 
- Đặt chổ trước ngày 1 tháng 5 giá trọn gói $6,300 + Tip. Đăng ký sớm để đươc giảm giá 
và chổ tốt. (Sau ngày 1 tháng 5, giá vé sẽ thay đổi theo giá vé của hảng máy bay).
- 15 Ngày Ba Lan, Tiệp Khắc, Pháp: Lệ Phí $4,200 + Tips
- 8 Ngày Do Thái (Đất Thánh): Lệ Phí $2,750+ Tips 
- Giá bao gồm: vé máy bay đi và về Los Angeles; khách sạn cao cấp; các bữa ăn sáng, và 
tối Mỗi ngày; Xe bus du Lịch tiện nghi; Vé vào cửa tại các nơi thăm viếng; Bảo hiểm; Hướng 
dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Đặc biệt: Thầy của Dòng Phanxicô 20 năm kinh nghiệm ở Đất Thánh sẽ dẫn 
dắt chúng ta qua lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Và sẽ được bằng 
chứng nhận đã đi qua Đất Thánh và hiểu Kinh Thánh. Những cặp vợ chồng có 
hôn nhân trên 25 năm sẽ nhận được một món quà từ Vatican.

Fatima Tour  Professional Licensed Tour Guide European
ITA# 10623900 9450 Carnation Dr. Westminster, CA 92683 - 7443 
fatimatour135@gmail.com Website: www.fatimatour135.com                                    
Cell: (714) 837-0438 & (714) 230-5188

Fatima Tour Du Lịch Hành Hương 2018:
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HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: (714) 949-7049

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được 
thành tựu, chúng tôi một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI 
YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP và đã được 
chính quyền cấp giấy phép hoạt động của một hội vô vị lợi.

Văn phòng của Hội được đặt tại địa chỉ:
13962 Seaboard Cir., Garden Grove, California 92843
Tel: (714) 852-3891

Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00am-5:00pm, đóng cửa ngày Chúa Nhật
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên 
� ánh Cha Trương Bửu Diệp.

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành



90 - website: DienDanGiaoDan.com Số 199 Tháng 6 - 2018

Tôi biết tới danh tính Đinh 
Quang Anh Thái khi anh là một tình 
nguyện viên làm việc ở trai tị nạn 
Hồng Kông. Đây cũng là thời gian 
tôi lo phần nội dung cho tạp chí 
Đường Sống, tờ báo phát hành hàng 
tháng có trụ sở ở nam California 
(1980/1992) do một số anh em 
Công giáo thực hiện để làm quà tặng 
đồng bào tị nạn cộng sản tạm cư tại 
các quốc gia Đông Nam Á Châu*. 
(Đường Sống là tiền thân của nguyệt 
san Diễn Đàn Giáo Dân ấn hành từ 
đầu thiên niên thứ ba đến nay)

Hơn hai thập niên gần đây khi 
Thái dừng bước giang hồ, làm việc 
toàn thời gian cho đài Little Sàigòn 
Radio, sau đó là nhật báo Người 
Việt ở Quận Cam, tôi mới quen và 
có cơ hội sinh hoạt với anh.

 Đó là các buổi ghé thăm các anh 
Vũ Quang Ninh, Nguyễn Hữu Công 
ở đài Little Sàigòn Radio, Đỗ Ngọc 
Yến, Phạm Quốc Bảo, Hà Tường 
Cát ở tòa soạn bào Người Việt. Đó 
cũng là những lần được anh phỏng 
vấn trên các đài phát thanh, phát 
hình ở địa phương, những dịp tôi 
nhờ anh làm MC cho các sinh hoạt 
RMS của tôi, của tủ sách Tiếng Quê 
Hương, bạn bè như nhà biên khảo 
Minh Võ, Gs/Ts triết học Đỗ Mạnh 
Tri (Pháp), Ts Bùi Hạnh Nghi và phu 
nhân –bà Tường Lam Công Tằng 
Tôn Nữ Tiếu Diện- (Đức quốc) v.v...

Riêng thời gian nhà thơ Nguyễn 
Chí Thiện chọn Tiểu Sàigòn làm 
nơi định cư, chúng tôi có cơ hội gặp 
nhau thường xuyên hơn. Dấu ấn sâu 
đậm nhất trong tôi là buổi anh tình 
nguyện làm MC cho buổi trực tiếp 

Đọc Ký, tác phẩm đầu tay 
của Đinh Quang Anh Thái

 n Trần Phong Vũ
truyền hình 2 tiếng đồng hồ trên đài 
VNH/TV nhân lễ giỗ 100 ngày tác 
giả Hoa Địa Ngục do nguyệt san 
Diễn Đàn Giáo Dân, nhóm Gioan 
Tiền Hô và Mạng Lưới Nhân Quyền 
Việt Nam tổ chức.

Trong đời thường, Đinh Quang 
Anh Thái có một phong cách xử sự 
cá biệt. Thân thiện. Phóng khoáng. 
Dí dỏm, Cởi mở. Thẳng thắn. Đôi 
khi sự thẳng thắn vượt quá lằn ranh 
bình thường khiến người chưa hiểu 
anh phải rút vào thế thủ. Tuy vậy, 
tuồng như với tất cả mọi người anh 
gặp gỡ, tiếp xúc đều quí mến anh.. 

Nhờ những đức tính ấy, vòng 
giao tế, ảnh hưởng của Thái rất rộng, 
rất đa dạng. Những người anh quen 
biết thuộc đủ mọi giai cấp, thành 
phần, tuổi tác. Từ giới bình dân tới 
những nhà văn, nhà thơ, những trí 
thức tên tuổi trong cộng đồng tị nạn 
hải ngoại, kể cả trong nước. Chính 
lợi điểm này đã chắp cánh cho anh 
bay rất cao và rất xa trong nghề làm 
truyền thông suốt mấy thập niên 
qua. Nhưng những cái biết của tôi 
về Đinh Quang Anh Thái khi ấy còn 
rất mờ nhạt, như những nét chấm 
phá trên bức tranh thủy mạc, chưa 
trọn vẹn. 

Phải chờ tới một buổi tối đầu 
tháng Tư Đen 2018, trầm mình đọc 
đến trang cuối tập Ký đầu tay của 
Thái, con người, cuộc đời, nhân 
dáng, phong cách của anh mới bắt 
đầu hiển lộ trong mắt và trong tâm 
hồn tôi. Tôi nói mới bắt đầu tức còn 
phải tiếp tục khai phá. Bởi nơi người 
bạn trẻ có cái tên dài ấy tuồng như 
vẫn còn  những góc khuất với nhiểu 

điều ẩn kín mà tôi chưa có cơ hội 
bước chân vào.

*
Mở tập Ký, lật bìa trước bìa sau. 

Đọc thoáng qua những lời bình ngắn 
của vài người viết tên tuổi, tôi ngừng 
lại trên khuôn mặt tranh tối tranh 
sáng của tác giả nổi bật trên nền 
đen bìa sách. Một ý nghĩ thầm câm 
thoáng hiện. Tấm hình chân dung 
thật bắt mắt. Nó biểu tượng cho thái 
độ dứt khoát, hắc bạch phân minh 
của người trong hình, không chỉ 
qua cách phát ngôn ngắn, gọn, bất 
chợt, đôi khi làm phật lòng người 
đối diện. Hơn thế, nó còn thể hiện 
nhân cách, tâm tình, thái độ, nhân 
sinh quan cá biệt của anh. Vì vậy, 
dù lối sống đóng khung sau ngưỡng 
cửa gia đình của tôi gần như hoàn 
toàn trái nghịch với phong thái nhà 
báo kiêm người dẫn chương trình 
lanh lợi, lịch lãm này, nhưng tôi thật 
sự thích thú và quí mến anh. 

Trong h ơn hai chục năm quen 
tác giả, chưa lần nào tôi hỏi tuổi anh. 
Tôi đoán chừng Thái còn trẻ, nhưng 
không bao giờ tôi nghĩ anh kém tôi 
tới gần hai con giáp!

Mở vào sách, đọc ít dòng tiểu 
sử, tôi kh ông kh ỏi ngỡ ngàng khi 
biết anh được mẹ bồng từ Hà Nội 
vào nam sau tháng 7-1954 lúc mới 
bảy tháng tuổi. Ngó lại mình khi ấy 
đã là một thanh niên 22 với hơn 120 
ngày lẻ. 

Tự dưng tôi thấy yên tâm, vì 
trong suốt hơn hai thập niên qua, 
trừ khoảng dăm bảy năm đầu còn 
dè dặt, đáp lại tiếng “em” nhuần 
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nhuyễn thân mật của Thái khi xưng 
hô với hầu hết những người lớn tuổi 
hơn anh, trong đó có tôi, kh ông rõ 
từ lúc nào tôi đã tự động, thoải mái 
xưng “anh” với người bạn trẻ tài hoa 
này.

*
Tập Ký, tác phẩm đầu tay của 

Đinh Quang Anh Thái chỉ khiêm 
tốn thu gọn trong 200 trang với 10 
khuôn mặt, tất cả đã về cõi khác 
với thân thế, địa vị, nghề nghiệp, 
bối cảnh sinh hoạt khác nhau, cạnh 
những người trẻ đồng hương đậm 
nhạt thoáng qua trong những lần anh 
ngao du các nước Đông Âu và Nga 
sô.

Đinh Quang Anh Thái có lối viết 
đặc thù không thể lẫn lộn với những 
người viết khác, dù trẻ hay già. Theo 
tôi. có hai yếu tố làm nên lối viết 
này. Thứ nhất: ảnh hưởng sâu đậm 
nghề làm báo. Thứ hai: trí nhớ và 
năng khiếu quan sát tinh tế đầy cá 
tính trời cho.

 Chưa cần đi vào nội dung, 
người đọc có thể nhận ra đặc điểm 
này qua cách đặt tựa cho từng đoản 
văn nói về 10 nhân vật. Với tư tưởng 
gia Hồ Hữu Tường, anh giới thiệu 
Bác Năm Tường theo cách gọi của 
những bạn trẻ đồng tù, rồi kèm 6 
chữ trong ngoặc “Phi Lạc Đại Náo 
Chí Hòa” là người đọc nhận ra ngay 
danh tính vị học giả thời danh của 
miền Nam từng đẻ ra nhân vật Phi 
Lạc. Phi Lac Sang Tàu, Phi Lạc Đại 
Náo Hoa Kỳ, một thời làm say mê 
độc giả Sàigòn.

Đến những nhân vật kế như 
Hoàng Cơ Trường, Trần Văn Bá, 
Nguyễn Tất Nhiên, Đỗ Ngọc Yến, 
Đoàn Kế Tường, Nguyễn Ngọc 
Bích, Bùi Bảo Trúc, tác giả ghi rõ 
họ tên nhưng kèm trước hoặc sau 
những từ mà bất cứ ai đã có một 
lần gặp gỡ hoặc biết sơ qua về nhân 

thân, thói quen, thành tích đặc biệt, 
sẽ hình dung ngay ra chân diện của 
đương sự, trước khi mở vào tác 
phẩm. 

Trước danh tính Hoàng Cơ 
Trường, với ba từ đầu “Giá mà còn” 
ngay lập tức gợi nhắc tới tinh thần 
dấn thân, thái độ nhiệt thành, cung 
cách giải quyết gọn, nhẹ và bản tính 
hồn nhiên, vui vẻ, hòa nhã. tận tụy 
của người quân y sĩ trẻ bề ngoài ốm 
yếu nhưng có một sức sống, một 
nội lực phi thường, không ngừng 
khai phá, xông xáo, giúp đỡ đồng 
bạn trong mọi việc thuở sinh thời. 
Nó khiến sau ngày ông ra đi, bất cứ 
ai từng làm việc bên ông, yêu mến, 
kính phục ông, mỗi khi gặp chuyện 
khó giải quyết đều có chung ý nghĩ: 
“giá mà còn Hoàng Cơ  Trường 
(thì hẳn kết quả sẽ khác!) Đến Trần 
Văn Bá, dù người đọc chưa hề biết 
tới đởm lược và thái độ can trường 
của anh trong sớm chiều từ bỏ tất cả 
tương lai, sự nghiệp của người trí 
thức đã thành danh trên đất Pháp, 
chấp nhận hiểm nguy, gian khó về 
lập chiến khu trong nước để không 
lâu sau bị kẻ thù đưa ra pháp trường 
xử bắn, nhưng với câu “chí lớn 
chưa về bàn tay không” trích trong 
bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, 
tức khắc hiểu ngay tác giả muốn nói 
gì về nhân vật này. 

Rồi nhà thơ trẻ Nguyễn Tất 
Nhiên, nhà báo Đỗ Ngọc Yến, nhà 
báo Đoàn Kế Tường, nhà giáo, 
nhà báo với nhiều thứ “nhà” khác 
Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Bảo Trúc… 
sau danh tính với những vĩ ngữ do 
tác giả họ Đinh chọn đưa vào đủ 
dể vẽ ra trước mắt chân diện từng 
người. Từ cái ngông khi nhìn đời, 
cái tình đối với bạn của nhà thơ trẻ 
họ Nguyễn trong cảnh đói rách dám 
bán chiếc quần mới bố vừa cho để 
đối lấy bữa thịt chó đãi bạn ngày 
cuối năm; Bức màn khói với hoài 

nghi, tín thác, thương quí, ghét hận 
bao quanh cuộc đời hoạt động của 
nhà báo Đỗ Ngọc Yến; Cái thiện 
chen lẫn cái ác, thủy chung pha trộn 
phản trắc, sớm đầu tối đánh nơi nhà 
báo họ Đoàn; Cái tài kèm theo cái tật 
của ký mục gia họ Bùi; trái tim lớn, 
rộng mở của nhà giáo, nhà báo, nhà 
ngôn ngữ học Nguyễn Ngọc Bích 
cũng được tác giả tập Ký nối vào 
danh tính, đủ đem lại cho người đọc 
một ý niệm khá rõ về từng khuôn 
diện trước khi mở đọc để chìm vào 
suy tư về những mảnh đời kỳ lạ ấy.

Theo trải nghiệm cá nhân hơn 
hai thập niên gặp gỡ, sinh hoạt bên 
Đinh Quang Anh Thái, tôi nhận ra 
nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả 
Hoa Địa Ngục, nhà báo Như Phong 
Lê Văn Tiến, tác giả Khói Sóng là 
hai trong số những mẫu người anh 
dành cho nhiều tình cảm trân quí 
thuở sinh thời cũng như khi đã chia 
xa.

Với hai khuôn mặt đặc biệt 
này, khi chọn tiêu đề cho đoạn Ký 
ngắn viết về họ, anh không quanh 
co mà nói thẳng tâm tình cảm mến, 
nuối tiếc khi họ từ giã cõi đới. Nhớ 
Thương Cậu Tiến. Và Tiễn Anh, 
Ngày Mưa đầu Mùa. 

Không dài lời, chỉ bấy nhiêu đủ 
để nói lên tâm tình yêu mến, cảm 
phục, tiếc thương của tác giả hai 
đoạn Ký này đối với một nhà báo 
–hơn thế một chiến lược gia, một 
nhà chính trị tuy chưa bao giờ trực 
tiếp tham chính hay gia nhập đảng 
phái-, và một nhà thơ “bất đắc dĩ” 
phải nhận danh xưng “Ngục Sĩ” do 
đồng bào tị nạn vì trọng ông đã tự 
động gán cho. Với tôi sự gán ghép 
này dù đúng trên một khía cạnh nào 
đó, nhưng bất công đối với cố thi 
sĩ! Giản dị vì nó vô tình phủ nhận 
giá trị nghệ thuật tuyệt vời trong thơ 
ông như cách đánh giá của luật sư, 
nhà văn, nhà báo, chính trị gia Trần 
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Thanh Hiệp và nhận định của TS 
Erich Wolfang, GS văn chương Đức 
tại đại học San Diego sau khi đọc 
bản dịch thi phẩm Hoa Địa Ngục do 
TS Bùi Hạnh Nghi chuyển sang Đức 
ngữ.**

Như đã viết, Thái có một trí 
nhớ và lối ghi nhận tinh tế trời cho. 
Với hai đoạn Ký viết về Hoàng Cơ 
Trường và Nguyễn Chí Thiện cho 
người đọc nhận ra đặc điểm này qua 
văn phong đặc thù của anh.

Nếu cụm từ “giá mà còn…tác 
giả gắn vào tựa đề đoạn Ký viết về 
Hoàng Cơ Trường do rất nhiều lần 
anh ghi nhận thốt ra từ cửa miệng 
đám đông bạn bè thân thiết người y 
sĩ trẻ năng động này sau khi ông đã 
biền biệt bỏ họ ra đi… thì câu nói 
cửa miệng “Làm thế nào được!”đã 
trở thành Trade Mark của nhà thơ họ 
Nguyễn cũng được cây viết họ Đinh 
chụp bắt thật chính xác để đưa vào 
bài Ký mang âm hưởng một bài ai 

điếu với những dòng kết thúc sau 
đây:

“’Làm thế nào được’ anh Thiện 
ơi, để nguôi bớt nỗi đau khi anh ra 
đi! ‘Làm thế nào được’ để bớt nhớ 
dáng cao gầy của anh mỗi khi anh 
vào tòa soạn thăm em! ‘Làm thế nào 
được’để ghi lại vài lần thảng hoặc 
thấy anh cười?

Và ‘làm thế nào được’ để thôi bị 
ám ảnh khi nhớ ánh mắt anh đuổi 
theo, khi em chia tay anh lần cuối 
cùng ở bệnh viện!?”

Kết thúc bài điểm sách ngắn 
này, thay mặt độc giã đã và sẽ đọc 
anh, tôi mong mỏi được thấy thêm 
những sáng tác mới của anh trong 
một tương lai không xa.

TPVũ
Những ngày kỷ niệm Quốc Hận 

thứ 43 - 2018

 *Số in hàng tháng 8000, 
7000 gửi qua các quốc gia Đông 
Nam Á nhờ các LM Thừa Sai  chuyển 
tặng bà con vượt biển không phân 
biệt tôn giáo đang tá túc tại các trại 
tị nạn Thái Lan, Nam Dương, Mã 
Lại, Hồng Kông. 1000 con lại phổ 
biến tới độc giả hải ngoại. Kinh phí 
in ấn cũng như cước phí gửi 7000 tờ 
báo mỗi tháng qua đường bưu điện 
nhờ vào ba ngưồn tài chánh: 1/ Tiền 
bán ông lon, báo cũ do giáo dân 10 
Cộng đoàn tiên khởi trong CĐCgVN 
giáo phận Orange gom góp. 2/ Sự 
đóng góp thường xuyên hàng tháng 
của khoảng 200 ân nhân thuộc mọi 
tôn giáo trong các CĐ khắp nơi trên 
nước Mỹ. 3/ Tiền nhận được từ các 
độc giả hải ngoại. 

 ** Nguyễn Chí Thiện, Trái 
Tim Hồng, chương 5 Chiến Sĩ, Ngục 
Sĩ hay Thi Sĩ? trang 123/147  –TPV 
do tủ sách TQH ấn hành cuối năm 
2012 nhân húy nhật đầu tác giả Hoa 
Địa Ngục.

(tiếp theo trang 87)

Ông lái trâu bực bội, chưởi thề, rồi 
buông mấy câu tục tĩu. Con trâu lầm 
lũi đứng nghe. Rồi nó quay đầu, trở 
ngược, đi về nhà.
Bà Ngoại thấy không xong, lội 
xuống ruộng, đi vòng qua hàng rào 
xương rồng, leo lên đường bờ con. 
Ngoại đi vòng xuống trước nhà bà 
Tư Tòng, tới chỗ con Đen. 
Thấy Ngoại, con Đen cong đuôi 
vẫy rối rít, rồi chun mũi hưởi chân 
Ngoại. Ngoại tới gần, ôm đầu nó 
như mọi bữa. Ngoại tính nói gì, 
nhưng chực khóc, nên thôi. Ngoại 
ra hiệu với người lái đưa dây thừng 
cho Ngoại.

Ngoại dẫn con trâu đi tiếp về hướng 
Tây. Nó ngoan ngoãn đi theo. Như 
mọi ngày, Ngoại vẫn dẫn nó từ 
chuồng ra sân, ra ruộng. Ngoại dẫn 
nó trên bờ đê, vừa đi vừa nói chuyện 
với nó. Nó nghe lời Ngoại lắm. Ai 
nói mà nó không nghe, chỉ cần kêu 
Ngoại, nó nghe liền. Ngoại hay ra 
chuồng buổi tối, bỏ thêm cỏ, thêm 
rơm cho mẹ con nó lúc nó mới sanh. 
Chủ và thú thương nhau như ruột 
thịt. Bữa nay, con Đen không hiểu 
sao, người mẹ của nó lại cho người 
lạ dẫn nó đi.
Đi một đoạn, Ngoại đưa dây cho 
ông lái, rồi đi sát con Đen, vuốt ve 

lưng nó, vỗ vỗ đít nó. Từ từ, Ngoại 
thụt về phía sau, và đứng lại. Con 
Đen không để ý, cứ vậy mà đi theo 
ông lái vào bóng chiều lãng bãng 
phía trước.
Ngoại lội vòng xuống ruộng, trở vô 
chỗ hồi nãy Ngoại đứng phía sau 
hàng rào xương rồng. Bóng con Đen 
khuất dần, rồi mất hẳn.
Ngoại cứ đứng vậy, ngó theo cõi 
chiều tịch mịch đã rụng xuống phía 
xa. Bóng Ngoại mờ mờ hoà vào hàng 
rào xương rồng. Những cành xương 
rồng tan ra, lan vào không trung, 
những kim nhọn tung tóe, chụp lên 
Ngoại. Mặt trời che mặt, tuột xuống 
sau bờ ruộng ở phía Tây. Bóng đêm 
ùa ra, nuốt chửng mọi vật.

BÁN TRÂU
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1/ Đại thắng hay quốc hận?
Trong sự kiện 30-4-1975 của chiến 
trường Việt Nam, miền Bắc thắng 
miền Nam nên miền Bắc gọi đó là 
đại thắng, miền Nam thua và gọi đó 
là quốc hận. Nếu thoát ra khỏi nhãn 
quan của mỗi bên, chỉ lấy lợi ích và 
tương lai của cả đất nước, của toàn 
dân làm trọng thì xin hỏi biến cố kết 
thúc cuộc chiến như tháng Tư năm 
1975 ấy là điều tốt hay xấu, có lợi hay 
có hại, đáng mừng hay đáng tiếc đây?
Có thể viện dẫn một chân lý chung đã 
thành kinh điển “Chiến tranh, nhất là 
nội chiến thì dù bên nào thắng, nhân 
dân cũng là kẻ thua”, nhưng cũng 
phải nói thêm: khi bên thắng là Cộng 
sản (CS) thì sự “thua” của nhân dân 
có phần đậm hơn! Bởi CS thắng thì 
đưa cả nước vào quỹ đạo CS là quỹ 
đạo của một chủ thuyết có tính chất 
dân túy (Populismus), ve vãn người 
dân bằng những ảo tưởng đến mức độ 
ngớ ngẩn về mặt khoa học, nhưng lại 
có sức lôi cuốn, kích động, cực đoan 
nên tàn phá xã hội đến mức tan hoang. 
Giương cao búa liềm Công Nông 
nhưng Công Nông thời CS khổ hơn 
bao giờ hết. Riêng VN thì con đường 
CS còn dẫn đến một đại họa bao trùm 
hết thảy là nạn Bắc thuộc mới, trở lại 
mối họa truyền kiếp với nước khổng 
lồ Bắc phương. Môt “đại thắng” của 
chuyên chính CS toàn trị lại trở thành 
một “quốc hận” đối với quốc gia, 
với nghĩa như một điều đáng ân hận, 
điều không may, điều đáng tiếc cho 
đất nước bởi khi CS nắm quyền toàn 
trị nó cản trở một cách mãnh liệt con 
đường Dân chủ pháp trị là con đường 
văn minh chung của nhân loại ngày 
nay.
2/ Những tấm gương của thế giới 
chứng minh điều gì?
Có 3 nước cùng bị chia đôi, một nửa 

Tản mạn quanh chuyện ĐẠI THẮNG hay QUỐC HẬN

Ảnh Hà Sĩ Phu

thành CS một nửa vẫn là chế độ Dân 
chủ pháp trị của thế giới văn minh, đó 
là nước Đức, Việt Nam và Triều Tiên.
Lịch sử đã bày ra 3 tình huống khác 
nhau: Ở Đức chủ nghĩa CS sụp đổ, 
phần Tây Đức dân chủ làm chủ hoàn 
toàn đất nước thì có sự bao dung, hài 
hòa, tiếp tục là một quốc gia cường 
thịnh và dân chủ bậc nhất châu Âu.
Triều Tiên thì CS phía Bắc lúc đầu 
ngoan cố, hiếu chiến nhưng không thể 
khuất phục nổi nửa phía Nam nên dần 
dần được chính sách “Ánh dương” 
nhân đạo của Nam Hàn cảm hóa, nay 
đang có triển vọng hai miền bắt tay 
nhau thì hứa hẹn một quốc gia phát 
triển và hùng mạnh. Còn ở Việt Nam 
thì máu hiếu thắng của CS kết hợp 
với viện trợ của “kẻ thù truyền kiếp” 
Trung Cộng nên đã chiếm trọn miền 
Nam, đưa cả nước vào quỹ đạo CS thì 
đang tụt hậu khủng khiếp như ta đang 
thấy, kém thua bè bạn xung quanh 
hàng thế kỷ, có nguy cơ mất luôn cả 
độc lập! (xin không mô tả ra ở đây vì 
mọi việc đã phơi bày hàng ngày trên 

khắp các phương tiện truyền thông).
Đối chiếu tình hình 3 nước ấy rõ 
ràng bật ra quy luật: ở đâu mà Dân 
chủ pháp trị đứng vững (Hàn quốc) 
hoặc hoàn toàn làm chủ (Đức) thì ở 
đó tình hình sáng sủa, trái lại ở đâu 
CS thắng thế bao trùm thì ở đó xã hội 
phân ly, kinh tế bất ổn, văn hóa suy 
đồi và tương lai mất nốt cả độc lập, 
đó là Việt Nam. Đích danh thủ phạm 
đã hiện ra rõ mồn một chứ còn gì nữa, 
đó là chủ nghĩa CS, chủ nghĩa mà trí 
tuệ hiện đại của toàn châu Âu đã tổng 
kết thành nghị quyết 1481, đã chỉ rõ 
CNCS chẳng qua là một ngộ nhận 
nhất thời, một đại họa nhất thời của 
nhân loại, phải được loại trừ.
Tình hình đã rõ như thế, nhận thức 
tiên tiến của con người đã rành mạch 
như thế mà những người cầm quyền 
ở VN vẫn cứ nhất mực “kiên trì” cái 
chủ nghĩa phản động, phản tiến hóa 
ấy (mặc dù chính người đứng đầu 
ĐCSVN cũng phải công nhận một thế 
kỷ nữa cũng chưa rõ chân dung cái 
chủ nghĩa ấy sẽ có diện mạo thế nào). 
Biết rõ một chủ thuyết chỉ là tà thuyết 
nhưng không bỏ được vì không được 
bỏ! Mà quyền chọn con đường đi cho 
đất nước mình mới là Dân quyền và 
Nhân quyền cơ bản nhất, nó quyết 
định mọi thứ quyền cụ thể khác. Khi 
cái quyền cơ bản nhất ấy đã bị áp đặt 
thì xin đừng khoe các quyền khác làm 
gì!
3/ Những lực cản chính
Xin điểm vài nguyên nhân chính 
khiến cho tà thuyết chính trị Mác-Lê 
vẫn cứ chễm chệ trên đầu nhân dân ta:
– Chế độ chính trị Mác-Lê gây tác hại 
cho nhân dân và đất nước nhưng trái 
lại, nó đem đặc quyền đặc lợi như vua 
chúa cho đám người cầm quyền nên 
họ quyết giữ chế độ vả trị tội rất nặng 
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công dân nào muốn phê phán chế độ.
– Chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng hiện nay chỉ có thể 
biến VN thành chư hầu theo kiểu “tằm ăn dâu” nếu VN 
cũng là chế độ CS, trong đó ĐCS nắm quyền tuyệt đối. 
Vì thế Trung Cộng quyết giữ cho VN phải ở chế độ CS 
để thực hiện cho xong dã tâm xâm lược. Lực cản này còn 
ác liệt hơn lực bảo thủ của bản thân ĐCSVN.
– Dân thì vô cảm, hầu như không quan tâm đến chính trị, 
trừ những nơi dân cần phải đứng lên để giữ lấy đất đai 
ruộng vườn đang bị cướp. Sự vô cảm của dân có những 
nguồn gốc khác nhau:
+ hoặc do lối sống thực dụng của xã hội tiêu thụ, chỉ biết 
vui thú với những hưởng thụ cá nhân và gia đình minh, 
không quan tâm gì đến số phận chung.
+ hoặc vốn đã có lý tưởng, có ý thức chính trị nhưng sau 
thời gian thấy bị lừa dối, phản bội nên nay đã chán ngấy 
tất cả.
+ hoặc nếu quan tâm đến chính trị là bị chính quyền gây 
khó, làm khổ ngay, nên phải tránh để được sống yên.
+ hoặc cũng muốn góp phần cải biến xã hội nhưng chẳng 
thấy có “ngọn cờ” nào có hiệu quả đáng để tin tưởng mà 
tham gia v.v…
Dân là những người thụ động, buộc phải thích nghi để 
sống còn nên không thể trách dân mà phải giúp cho dân 
thoát khỏi tình trạng lảng tránh, thờ ơ ấy. Đó là nhiệm vụ 
khó khăn đặt lên vai các nhà Dân chủ và các tổ chức Xã 
hội dân sự, mà hiện nay còn rất tản mạn chưa tìm được 
cách hoạt động chính thức trong một xã hội CS toàn trị, 
mà về dân chủ thậm chí còn thua cả thời Pháp thuộc).
4/ Một vài căn bệnh về tâm lý
+ bệnh hiếu thắng Cộng sản: bệnh hiếu thắng vốn có từ 
lâu nhưng từ khi lan truyền chủ nghĩa CS, nó xúi giục 
con người phải chiến thắng mọi thứ kẻ thù để giành chiến 
thắng thì hiếu thắng thành bệnh nặng. Đánh thắng cả “2 
đế quốc to” là oai hùng lắm, nên khi đất nước tạm chia 
đôi lập tức phải tìm cách vũ trang để đánh thắng miền 
Nam cho kỳ được. Sau 1975 Mỹ sẵn sàng viện trợ thì 
không thèm nhận viện trợ, bảo VN chiến thắng thì Mỹ 
phải bồi thường chiến tranh mới đúng tư cách…Nhưng 
hiện nay đến lúc phải chiến đấu để chiến thằng âm mưu 
bành trướng của Tàu thì ý chí chiến thắng ở đâu chẳng 
thấy, cho nên sự hiếu thắng chỉ là hiếu thắng kiểu CS.
Ông cha mình biết chiến thắng quân ngoại xâm nhưng 
cũng phê phán thứ hiếu thắng vô bổ : “Chưa đánh được 
người thì mặt đỏ như vang, chứ đánh được người thì mặt 
vàng như nghệ!”. Có những thứ chiến thắng mang lại tai 
họa ngay cho kẻ thắng. Đại thắng để chiếm miền Nam 

đúng là thứ hiếu thắng CS, nên cuộc Đại thắng trở thành 
Quốc hận đối với đất nước
( Xin nói thêm: Nếu đã coi ngày 30/4/1975 là ngày Quốc 
hận, CS làm chủ miền Nam, thì đó chỉ là Tiểu Quốc hận! 
Đại Quốc hận phải là ngày 19/8 và 2/9/1945, ngày đó đánh 
dấu cả giang sơn VN bắt đầu nhuộm đỏ, từ đó sinh ra mọi 
thứ “hận” về sau).
+ Sính dùng bạo lực, tưởng dùng lực với người khác là 
biểu thị sức mạnh. Nhưng cổ nhân đã dạy “ Thắng nhân giả 
lực, tự thắng giả cường” ( thắng người khác chỉ là thứ lực 
cơ giới, lực cơ bắp; tự thắng được mình mới là kẻ mạnh). 
Tự thắng mình để mình tiến bộ lên về trình độ đã là khó, 
nhưng khó nhất là tự bỏ được những thói rởm, thói hư của 
mình mới càng khó hơn, mà cái thói hư nhất của CS là bệnh 
say chiến thắng người khác trong khi tự nuông chiều mình, 
nuông chiều chế độ của mình vô hạn.
+ Tâm lý thích vọt lên đỉnh. Kẻ ở dưới đáy thường mơ khát 
vọng vọt lên đỉnh, vọt lên hàng đầu, vọt lên đón đầu, chứ 
không thích đứng khoảng giữa mặc dù từ đáy tiến lên hàng 
giữa đã là chuyện khó khăn. Ví dụ như một thằng học dốt 
luôn xếp thứ 50/50 ở lớp. Trong giấc mơ nó luôn mơ đứng 
đầu lớp cho oai chứ không mơ tiến lên vài bậc, xép thứ 40-
45 chẳng hạn. Dễ hiểu tại sao lớp vô sản đầu tiên lại có khẩu 
hiệu “Trí Phú Địa Hào. Đào tận gốc trốc tận rễ” Chẳng qua 
vì Trí Phú Địa Hào là 4 cái khát khao nhất của họ, cho nên 
khi cướp được quyền là họ lao ngay vào cuộc tranh giành 
để trở thành Trí Phú Địa Hào như bấy lâu khao khát. “Bao 
nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” chẳng phải đã thành cái 
cần câu nhử tất cả những kẻ khát khao đó hay sao? Khi có 
quyền họ biến ngay thành Phú Địa Hào vì 3 thứ đó cướp 
được dễ dàng. Chỉ có cái Trí thì khó mà cướp ngay được nên 
thực hiện sau cùng, lắm của nhiều tiền rồi cũng phải mua 
lấy cái bằng …Tiến sĩ!
Để kết thúc câu chuyện bàn luận cho vui này, xin đọc lại bài 
thơ “Bài ca Trí Phú Địa Hào”:
Bài ca TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HàO
Bốn anh Trí Phú Địa Hào 
Chỉ riêng anh Trí lao đao đến giờ 
Đảng ta thương Trí ngu ngơ 
Cho CÔNG-NÔNG-TRÍ chung cờ liên minh 
Trông lên LIỀM-BÚA hai hình 
Trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu 
Quay sang tìm Phú, Địa, Hào 
Thấy ba bụng phệ …đã vào…Đảng ta!
 ( HSP-1996) 

Hà Sĩ Phu. 30/4/2018
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Tự do Ngôn luận - 
Không ai có nỗi ám ảnh về đất đai 
như người Cộng sản, vì họ luôn có 
nỗi ám ảnh về quyền lực. Và một 
trong những phương thế để giữ 
quyền lực là sở hữu đất đai, kho 
vàng bất tận, nguồn phát sinh mọi 
của cải khác. Mà sở hữu đất đai 
theo quan niệm của họ là phải đoạt 
lấy bằng vũ khí, đồng thời làm cho 
những ai bị tước đoạt không có 
khả năng đòi lại. 
Chính vì thế, sau khi nhắm được 
chính quyền ở miền Bắc, họ đã tổ 
chức cái gọi là “Cải cách ruộng 
đất” mà thực ra là đoạt lấy đất của 
những người bị gán danh hiệu địa 
chủ, và đoạt bằng cách đấu tố giết 
chết ngay những kẻ xấu số này. 
Những địa chủ ấy từng là ân nhân 
của đảng cũng có thể đem bắn, 
điển hình là bà Cát Hanh Long 
Nguyễn Thị Năm. Những địa chủ 
ấy từng hiến nhiều cơ ngơi cho 
đảng cũng có thể bị lột sạch, như 
ông bà Trịnh Văn Bô. Kết quả của 
vụ Cải cách Ruộng đất đẫm máu 
đó không hề là chia đất cho bần cố 
nông, thực thi chính sách “người 
cày có ruộng”, nhưng là đoạt hết 
mọi đất đai (ở miền Bắc) vào trong 
tay đảng. 
Để có thể chiếm đất thêm, VC tiến 
hành cuộc chiến xâm lăng miền 
Nam. Sau khi cướp được quyền 
lực trên khắp cả nước, đầu tiên 
họ tống cổ dân giàu các thành thị 
đi kinh tế mới, bắt giam quân cán 
chính VNCH vào các trại tù hẻo 
lánh xa xôi, thực hiện “cải tạo công 
thương nghiệp”… để cướp đất, 
cướp nhà, cướp cơ sở kinh doanh, 

Đất đai: vàng và máu!!! 
sản xuất. VC còn gây đủ khó khăn 
khốn đốn cho cuộc sống dân miền 
Nam, khiến hàng triệu người phải 
tìm cách vượt biên, bỏ lại nhà cửa. 
Phần lớn ruộng đất và cơ sở của 
các tôn giáo cũng bị tước đoạt. Sau 
đó, VC hiến định quyền sở hữu 
đất đai của đảng, bằng cách đưa ra 
nguyên tắc mỵ dân mơ hồ: Đất đai, 
rừng núi, tài nguyên thiên nhiên…. 
đều thuộc sở hữu toàn dân, do nhà 
nước thống nhất quản lý, tập thể và 
cá nhân chỉ được quyền sử dụng 
(Hiến pháp 1980 điều 19+20 và 
HP 1992 điều 17+18). HP 2013 
điều 50 thì còn thêm: nhà nước 
đại diện chủ sở hữu, nhằm củng cố 
điều 5 Luật Đất đai 2003. 
Chỉ cần chừng đó là đã biến tất cả 
mọi ai cư trú trên mảnh đất hình 
chữ S trở nên người thuê đất của 
đảng và có thể bị tống cổ khỏi nơi 
cư trú bất cứ lúc nào, để nhà nước 
lấy đất làm việc riêng. Và cũng 
kể từ đó, xuất hiện tại CHXHCN 
Việt Nam một “giai cấp” còn thảm 
hại hơn cả giai cấp vô sản mà 
chế độ CS luôn đề cập, “giai cấp 
Dân Oan” với quân số hàng chục 
triệu người. Sẽ vang rền trong lịch 
sử những cái tên như Thủ Thiêm 
(Sài Gòn), Cồn Dầu (Đà Nẵng), 
Tiên Lãng (Hải Phòng), Tân Rai, 
Nhân Cơ (Tây Nguyên), Dương 
Nội, Đồng Tâm (Hà Nội), Văn 
Giang (Hưng Yên), Vụ Bản (Nam 
Định)… Ở những nơi đó, ngoài 
vàng chảy vào túi đảng, đảng viên, 
nhà nước, quan chức nhà nước, đại 
gia đỏ, công ty quốc doanh đỏ… 
còn là nước mắt và máu của dân 
oan, vì bị cán bộ, công an, côn đồ, 
bảo vệ, có khi cả bộ đội, dàn quân 

đánh như đánh địch, san bằng nhà 
cửa, tiêu diệt hoa màu, quật ủi mồ 
mả, và kết thúc kiểu trừ hậu hoạn 
là bắt bớ bỏ tù dài hạn (để “chúng” 
hết khả năng và ý chí để đòi lại tài 
sản). Có cần thì tử hình như anh 
Đặng Văn Hiến ở Đak Nông. 
Nhưng đâu chỉ nhà cửa, ruộng 
vườn, mồ mả tư nhân. Đến cả rừng 
núi bao la, biển cả ngút ngàn, hang 
động kỳ ảo, lăng tẩm vua quan, 
duyên hải xinh đẹp, tài nguyên 
quốc gia phong phú như Fansipan, 
Hạ Long, Sầm Sơn, Vũng Áng, 
Phong Nha, Kẻ Bàng, Cửa Việt, 
Mỹ Thủy, Lăng Cô, Hải Vân, Mỹ 
Khê, Hòa Quý, Hòa Xuân, Bà Nà, 
Sơn Trà, Cửa Đại, Lý Sơn, Nha 
Trang, Tây Nguyên, Phú Quốc… 
cũng đã bị xẻ thịt, bị phá nát cảnh 
quan, bị biến thành resort cao cấp, 
sân golf quý tộc, cũng đã đuổi hết 
cư dân sinh sống hay bắt họ thành 
nô lệ phục dịch, cũng giao hết cho 
công ty nọ, tập đoàn kia, trong đó 
không ít là của người Tàu, cũng đã 
trở thành tài sản kinh doanh riêng 
cho những nhóm lợi ích cá mập. 
Nhiều bãi biển được cả thế giới 
công nhận thuộc loại đẹp nhất 
hành tinh như Mỹ Khê (Đà Nẵng), 
Cửa Đại (Hội An), Bãi Dài, Bãi 
Sao (Phú Quốc), nơi mà trước đây 
người dân có thể thoải mái bơi lội 
hay tự do đánh bắt hải sản thì giờ 
đây, phần lớn diện tích nói trên đã 
được dành cho các đại tập đoàn 
khai thác bỏ túi. Quần thể công 
trình du lịch văn hoá dịch vụ cáp 
treo, vui chơi giải trí, khách sạn 
Fansipan Sapa đã phá nát sinh 
cảnh vườn quốc gia Hoàng Liên 
Sơn, chiếm nơi ăn chốn ở của 
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không biết bao nhiêu cư dân bản 
địa. Dự án Công viên đại dương 
Hạ Long xâm phạm, san lấp hàng 
trăm hecta mặt biển thuộc vùng 
đệm của di sản thiên nhiên thế giới 
độc đáo và bậc nhất này. Nhiều 
cánh rừng phòng hộ ven biển Sầm 
Sơn đã bị xóa sổ để xây dựng sân 
golf, resort, người dân xunh quanh 
đó chẳng còn được cào ngao đánh 
cá, không biết bao nhiêu gia đình 
sống nhờ nghề bám biển từ nhiều 
thế hệ bị cướp kế sinh nhai. Hoà 
Quý, Hoà Xuân ở Đà Nẵng được 
gọi là khu du lịch sinh thái nhưng 
thực chất không phải. Người ta đã 
đuổi hết dân đi, quy hoạch thành 
khu đô thị rồi bán nền lại với giá 
từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi mét 
vuông trong khi chỉ đền bù cho dân 
khoảng 15 ngàn đồng/m2, mức giá 
nông nghiệp rẻ mạt. 
Chưa bao giờ, đảng bộ và nhà cầm 
quyền VC nhiều nơi, nhiều cấp lại 
quyết liệt, hung hăng thu (cướp) 
đất của dân trao cho các tập đoàn 
địa ốc như Vingroup, Sungroup, 
Bimgroup, Đại Quang Minh, FLC 
một cách dễ dãi và dã man đến thế. 
Điều đó dễ hiểu, vì các cơ quan, 
quan chức liên can từ trung ương 
đến địa phương đều được ăn chia 
trong các dự án của những tập 
đoàn này, phần lớn là được tặng 
hay bán rẻ biệt thự. Chẳng hạn 
trong dự án Ecopark (Văn Giang, 
Hưng Yên) thu hồi của dân 500 ha, 
7 cán bộ ở ban tổ chức trung ương 
đảng được “nhượng” 7 biệt thự 
diện tích từ 500-1.200 m2/biệt thự 
với giá “bèo” 2 triệu đ/m2 trong 
khi giá một m2 căn hộ cao tầng ở 
đây là từ 26-32 triệu/m2. Theo dân 
Văn Giang thì ở dự án Ecopark 
có ít nhất 150 biệt thự “ngoại 
giao”dành cho hệ thống quan chức 
từ trung ương tới địa phương trong 

đó đủ thành phần lãnh đạo đảng, 
chính quyền, công an, tài nguyên 
môi trường, địa chính... Ở dự án 
Vinhome của đại gia Phạm Nhật 
Vượng tại quận Long Biên (Hà 
Nội), bà con phường Phúc Đồng 
cũng kể vanh vách những biệt thự, 
căn hộ “ngoại giao”của ông nọ, 
bà kia ở thành phố, trung ương 
phường, quận,... Mới đây, dư luận 
đã rùm beng về chuyện đại tá giám 
đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam 
được Vũ “nhôm” tặng cho một 
biệt phủ 100 tỷ tại Làng Châu âu 
(Eurovillage) ở quận Sơn Trà, Đà 
Nẵng. 
Và cũng chưa bao giờ, những 
tập đoàn cá địa ốc như Vingroup, 
Sungroup, Bimgroup, Đại Quang 
Minh, FLC… lại giàu nhanh đến 
thế. Giàu một cách cực kỳ dễ dãi 
và tàn độc trên đất đai và thân xác 
đồng bào. Đây là những tên tư bản 
cá mập đúng nghĩa mà Karl Marx 
(vừa được nhắc nhớ 200 năm sinh 
nhật) đã mô tả trong Tư bản luận: 
“…Tư bản ghét cay, ghét đắng 
tình trạng không có lợi nhuận hay 
có quá ít lợi nhuận chẳng khác gì 
giới tự nhiên ghê sợ chân không. 
Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản 
trở thành can đảm; Lợi nhuận mà 
được đảm bảo 10% thì người ta 
có thể dùng được tư bản khắp nơi; 
Bảo đảm được 20% thì nó hăng 
máu lên; Bảo đảm được 50% thì 
nó không biết sợ là gì; Bảo đảm 
được 100% thì nó chà đạp lên 
mọi luật lệ loài người; Bảo đảm 
được lợi nhuận 300% thì nó chẳng 
từ mọi tội ác nào mà không dám 
phạm, thậm chí có bị treo cổ nó 
cũng không sợ…”. Trong thực tế, 
những tên tư bản cá mập này đã 
không hề có và không thể có trong 
thế giới tư bản giẫy chết, nhưng 
chỉ có và có nhiều trong thế giới 

thiên đường cộng sản, từ Trung 
Quốc cho tới Việt Nam. Hãy lấy 
Thủ Thiêm, một ví dụ đang nổi bật 
trong công luận. 
Những hậu duệ vốn học tập chủ 
thuyết Mác-xít để xây dựng một 
mô hình xã hội “có nhân dân 
làm chủ”, “của dân, do dân và vì 
dân”, lại “tài giỏi” gấp trăm ngàn 
lần về khả năng bóc lột các “ông 
chủ đất nước” và có khả năng tạo 
ra các mức “lợi nhuận đảm bảo” 
lên tới 20000 % như FLC, Đại 
Quang Minh, Vingroup, Sungroup, 
Bimgroup, Vạn Thịnh Phát, Tân 
Thuận… ở Thủ Thiêm. Mức “lợi 
nhuận tư bản” từ việc ăn cướp, khi 
chỉ bỏ ra 1 đồng đền bù rẻ mạt, bán 
lại với giá gấp hàng ngàn, hàng 
vạn lần, chắc chắn chỉ có trong chế 
độ tư bản nhà nước mà thực chất 
là chế độ tư bản thân tộc cho đảng 
viên và tay chân của đảng. Tại buổi 
tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu 
Quốc hội thành Hồ sáng ngày 09 
tháng 05 mới đây, bà Lê Thị Bạch 
Tuyết cho biết vừa liên hệ với công 
ty Đại Quang Minh, phòng kinh 
doanh dự án Khu đô thị Sala, tại 
khu vực nhà cũ của mình, để hỏi 
giá. Họ nói 350 triệu đồng/m2 và 
đã hết hàng, đến năm sau mới có 
một số căn hộ bán giá 23 tỷ, đang 
khi nhà cầm quyền thời ba tên cướp 
Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua và 
Tất Thành Cang đã chỉ đền bù cho 
bà (sở hữu 3000m2) 18 triệu đồng/
m2. Bà Nguyễn Ngọc Thanh có 
căn nhà 59m2 trên đường Lương 
Định Của, dành dụm gần 50 lượng 
vàng mới mua nổi, nhưng khi giải 
tỏa chỉ được đền bù 94 triệu đồng, 
phải đóng thêm hơn 800 triệu mới 
mua được một căn tái định cư...
Đó là chưa kể tập đoàn mafia liên 
minh này (từ trung ương tới địa 

(xem tiếp trang 111)
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Một người bạn vừa chuyển cho 
tôi bài báo “Họ đang làm những 
việc có tội lớn với cha ông và  lịch 
sử” của tờ Quân Đội Nhân Dân 
được báo net Giáo Dục Việt Nam 
sao chép lại ngày 02/5/2018. Không 
thấy tên tác giả. (http://giaoduc.net.
vn/Xa-hoi/Ho-dang-lam-nhung-
viec-co-toi-lon-voi-cha-ong-va-
lich-su-post185803.gd).

Họ là ai? Họ làm những việc gì 
đến nỗi có tội lớn với cha ông và 
lịch sử? Ghê gớm thật!

Đọc những câu đầu của bài báo, 
người ta thấy ngay người viết và 
đám cầm đầu tờ báo mắc phải chứng 
trầm cảm mãn tính có tên gọi là “hội 
chứng kiêu ngạo cộng sản”. 

Chuyện người dân “ngợi ca chế 
độ dân chủ, tự do và kinh tế phát 
triển dưới thời chính quyền Sài 
gòn” sao gọi là “tội lớn”? Tội với 
cha ông và lịch sử nữa cơ? 

Ồn ào vạch lá, bới lông.
43 năm rồi sau biến cố 

30/4/1975! Nếu cái chế độ này tốt 
đẹp hơn, đè bẹp được những điều 
tốt đẹp của chế độ cũ, thì tự nhiên 
chế độ hiện nay ắt được người dân 
tung hô dễ dàng!  Và mọi thứ thuộc 
chế độ cũ ắt sẽ lu mờ và rồi biến đi 
thôi, nếu nó không để lại trong lòng 
người dân những dấu ấn đậm nét 
nhân văn! Cần gì phải chống chữa, 
phải thanh minh, phải cứ vạch lá tìm 
sâu! Trong khi sâu kéo bầy kéo đàn 
gặm nhắm hết mọi thứ của người 
dân hiện nay sờ sờ trước mắt lại 
không chịu nhìn thấy! 

Giả sử có một số người nào đó 
như báo QĐND bảo rằng họ “phủ 

Họ là ai? Làm những việc gì 
có tội lớn với lịch sử? 

 n Lê Thiên (18/5/2018)

nhận [hay nhìn nhận] giá trị của 
chiến thắng trong thời kỳ mới” thì 
cũng là điều bình thường thôi trong 
cái nhìn cũng như trong cách đánh 
giá của con một người va chạm với 
bao thực tế phũ phàng trước mắt 
hằng ngày! Lại chính họ cũng là nạn 
nhân của bọn kiêu đảng luôn tự ru 
ngủ mình trong quá khứ chiến thắng 
và dùng cái mề-đay chiến thắng tiếp 
tục bịt mắt, bịt miệng, thắt cổ người 
ta hòng mặc sức tung hoành, tiếp tục 
vinh quang hưởng thụ chiến thắng 
bằng biệt thự, biệt phủ, dinh thự, 
lâu đài tráng lệ với những hoa viên 
vườn thượng uyển muôn màu rực 
rỡ tân kỳ, đến cung vua, phủ chúa 
phong kiến thời xa xưa cũng không 
sao sánh bằng! 

Qua rồi 43 năm, gần nửa thế kỷ! 
Đến bây giờ người dân vẫn còn nhìn 
lại thời vàng son VNCH trước 1975, 
điều ấy chẳng phải là lời nhắc nhở 
với kẻ thắng cuộc đang huênh hoang 
phá hoại trật tự xã hội mà VNCH từ 
cấp lãnh đạo nhà nước đến hàng thứ 
dân nơi thôn dã quê mùa đã chẳng 
cùng nhau chung tay xây đắp gầy 
dựng đó sao?

Có thật nền kinh tế VNCH trước 
1975 “kinh tế của chính quyền Sài 
gòn mà một số kẻ cố tình ngợi ca, 
thổi phồng chỉ là một nền kinh tế 
yếu kém…” không? Yếu kém đến 
độ “chỉ phát triển trung bình 3,9%/
năm (gDP bình quân đầu người 
tăng 0,8%/năm)”, so với “kinh tế 
tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa phát 
triển bình quân 6%/năm (gDP đầu 
người tăng khoảng 3%/năm)” như 
báo QĐND khoác lác, phải không? 
Chúng ta lưu ý mức chênh lệch GDP 
giữa Nam và Bắc.

Không muốn cũng phải nhắc: 
Vài hiện tượng sau 30/4/1975.

Thế tại toàn Miền Nam Việt 
Nam sau ngay sau 30/4/1975, người 
Miền Bắc vừa tràn vào đã nổi lên 
hiện tượng “bao bị bề bộn, bạn bè 
bưng bợ”? Lại nếu thu nhập và phát 
triển bình quân của Miền Nam hồi 
đó đã thua xa Miền Bắc xhcn – Nam 
chỉ 3,9%/năm, Bắc 6%/năm; gDP 
đầu người, Nam chỉ tăng 0,8%/
năm, Bắc tăng tới 6%/năm, thì làm 
gì sau 30/4/1975, trong Nam lại ồn 
ào hiện tượng “Miền nam NHẬN 
HỌ, miền Bắc NHẬN HÀNG” và 
rồi cứ đêm đêm lại liên tục hàng 
đoàn xe Molotova (xe quân sự Miền 
Bắc) phủ bạt kín mít chở đầy hàng 
thượng vàng hạ cám từ Nam ra Bắc? 

Không hiếm những chuyện tiếu 
lâm dở khóc dở cười đối với tuổi 
trẻ Miền Bắc xã hội chủ nghĩa sau 
khi lớp người này bị đưa vào Nam 
hồi đầu năm 1975 lẽ ra không nên 
gợi nhắc lại ở đây, nhưng bài báo 
trên QĐNH buộc chúng tôi phải nói 
tới.  Đó là chuyện các chú bộ đội 
Miền Bắc vào Nam “giải phóng” 
đã không ngại khoe Miền Bắc “ti 
vi chạy đầy đường” đồng thời lại 
tỏ ra thèm thuồng mấy cái đồng hồ 
không người lái hay mê tít những 
chiếc “đài” gia dụng (radio bỏ túi) 
“cực kỳ hiện đại”. Người ta còn kể 
có mấy chú bộ đội choai choai từ 
Bắc vào Nam, thấy bồn cầu chứa 
nước cứ tưởng là bồn rửa mặt; hoặc 
có chú vặn vào khách sạn (chủ đã 
chạy trốn) , tò mò mở máy tắm 
hơi, thấy hơi nước bốc lên, đã hốt 
hoảng la toáng “khí độc, hơi ngạt 
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giết người”… Hậu quả chính sách ngu dân 
của nền giáo dục xhcn Miền bắc trước năm 
1975 là vậy!

Miền Bắc xhcn giàu có, GDP đầu người 
tăng thế nào mà người dân không có cơm 
ăn, ăn cơm độn 90% bo bo chưa bóc vỏ 
hoặc củ lang, củ mì sung mốc với loại canh 
đặc biệt mà chính bộ đội đặt cho cái tên 
hết sức yêu nước… CANH TOÀN QUỐC 
– toàn là nước, không thịt, không cá, thậm 
chí không rau!

Từ Dương Thu Hương tới Tuấn 
Khanh. Họ là ai?

Ngườidân Miền Nam Việt Nam trước 
30/4/1975 đã sống như thế nào, ai cũng 
biết. Nếu tác giả bài báo trên QĐND không 
nghe, không biết, không thấy, không nhớ, 
thì hãy nhờ nhà văn Miền Bắc xhcn Dương 
Thu Hương nhắc giùm cho! 

Hồi đó, vừa vào Nam theo đoàn quân 
chiến thắng, Dương Thu Hương đã lăn vật 
ra vỉa phố Sài Gòn mà khóc lóc bù lu bù 
loa. Chính DTH tiết lộ: “Vào miền Nam tôi 
khóc vì sao? Là bởi vì tôi hiểu đạo quân 
chiến thắng ở miền Bắc phụ thuộc vào một 
chế độ man rợ… Tôi còn khóc vì một lý do 
khác nữa là vì chúng tôi bị lừa…. Và tất cả 
tuổi trẻ của chúng tôi đã bị tiêu huỷ đi. Và 
vì vậy mà tôi khóc, trong những giọt nước 
mắt của tôi có cái phần chung cho dân tộc 
và có phần riêng của chúng tôi, của những 
người bạn tôi đã chết và của bản thân tôi 
đã hy sinh tuổi xuân một cách vô ích”. 
(DTH trả lời cho Tường An, thông tín viên 
RFA ngày 11/3/2015). 

Gần đây nhất (29/4/2016), xuất hiện 
khắp mọi miền đất nước Việt Nam bản 
nhạc “Hãy gấp trang báo, Hãy tắt ti vi” 
của nhạc sĩ Tuấn Khanh mà đông đảo người 
dân trong nước đều thuộc và không ngừng 
ca hát cho nhau nghe: 

“Tôi đã thấy đất nước mình được gọi 
tên là thiên đường
Và tôi cũng thấy những bóng tối phủ vây 
trên từng phố phường
Và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để 
gắn huân chương

Và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường” 
Hoặc 
“Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường
Và tôi cũng thấy người yêu nước tôi đang khóc trước bạo cường
Và tôi thấy kẻ thù nào đang muốn bóp chết quê hương”

 “Hãy gấp trang báo
Hãy tắt Tivi
để thấy quanh ta chỉ là những trò hề…
để thấy quanh ta chỉ là những mộng mị!” 
Những thấy, thấy và thấy, rồi cuối cùng vì thấy mà không chịu 

đựng nổi, người ta phải gào lên: “Hãy gấp trang báo! Hãy tắt Tivi”! 
Ngán ngẫm lắm rồi những trò hề, những mộng mị! Lời dạy của Tổng 
Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu “đừng nghe những gì Cộng sản 
nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Công sản làm” giờ được thay thế bằng 
lời gọi bảo nhau 

“Hãy gấp trang báo
Hãy tắt Tivi
để thấy quanh ta chỉ là những trò hề…
để thấy quanh ta chỉ là những mộng mị!” 
Tuấn Khanh sinh năm 1968, cũng là người của chế độ CSVN đã 

từng là phóng viên các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, báo Người Lao 
động, từng là thành viên Ban giám khảo chương trình Việt Nam Idol 
năm 2007.

Kinh tế VNCH - Xuyên tạc vô căn cứ. 
Với kiểu lý luận đần độn, tác giả bài báo trên tờ QĐND còn mồm 

loa mép giải: “Kinh tế của chính quyền Sài gòn mà một số kẻ cố tình 
ngợi ca, thổi phồng chỉ là một nền kinh tế yếu kém… Sài gòn được 
coi là ‘Hòn ngọc Viễn đông’ bởi thời bấy giờ các nước trong khu 
vực đều còn nghèo.” 

Hóa ra tờ QĐND tuyên dương VNCH! “Sài Gòn được coi là 
Hòn Ngọc Viễn Đông bởi thời bấy giờ các nước trong khu vực đều 
còn nghèo”, có nghĩa VNCH giàu nhất khu vực! Sài Gòn hồi đó là 
Thủ đô của VNCH, nó chẳng phải là biểu tượng của Miền Nam VN 
sao, ở mọi chiều kích, mọi lãnh vực?

 Báo QĐND còn  chỉ ra Miền Nam VN “lạm phát giai đoạn 
1965-1970 thường hơn 30%, cao nhất là năm 1966 lên tới 61%”, 
nhưng tác giả của bài báo ấy lại cố tình “quên” rằng, vào giai đoạn 
đó, 160-220 đồng VNCH đổi được 1 đô-la Mỹ. Sau 1975, CSVN áp 
dụng chính sách cướp cạn của dân qua biện pháp đổi tiền; toàn dân 
Miền Nam Việt Nam lại trắng tay. Thế nhưng đồng tiền CSVN Cộng 
sản vẫn không sao vực dậy nổi, khiến đến nay, phải tới 23 ngàn đồng 
VN mới đổi lấy được 1 đô la Mỹ! 

 Những điệp khúc tuyên truyền rẻ tiền lặp đi lặp lại không 
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thứ tự mạch lạc càng làm cho người dân thấy rõ hơn 
sự hoảng hốt của nhà cầm quyền CSVN trước sức căm 
phẫn của lòng dân VN đối với nền cai trị độc đảng, độc 
tài, độc đoán của họ mà thôi. 

 Rồi nào là “nền kinh tế yếu kém”, nào “tham 
nhũng tràn lan”.

Vâng! Miền NamVN trước năm 1975 đã có hiện 
tượng tham nhũng. Thế nên Lm Trần Hữu Thanh mới 
co cơ hội mở ra chiến dịch chống tham nhũng; báo chí 
lẫn người dân Miền Nam Việt Nam mặc sức đánh tham 
nhũng. 

Tuy nhiên, thử hỏi, hồi đó có bao nhiêu quan tham? 
Và trong những quan tham ấy, có ai sắm xe sang, ai xây 
biệt thự, biệt phủ hay đầu tư? Hoặc có ai cất giấu tiền 
ở ngân hàng nước ngoài? Nếu có thì báo chí CSVN 
sau 30/4/1975 đã rùm beng, như họ đã từng ồn ào với 
vụ 16 tấn vàng, suốt hơn 10 năm, vu cho Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu ăn cắp vàng ất mang ra ngoại quốc. 
Sự thật, chính thành phần đầu não của CSVN đã bê 
nguyên số vàng ấy về Bắc… và phi tang! May thay, 
nhờ báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ năm 2007 vượt rào 
làm phóng sự, phanh phui sự thật đưa ra ánh sáng công 
luận! 

Không đánh đàn bà bằng cành hoa, nhưng bằng 
phát sung oan nghiệt. 

  Bài báo trên QĐND kia lại tố VNCH là “một 
xã hội toàn máy chém giết người, phụ nữ bị binh lính 
cưỡng bức, người dân bị dồn vào ấp chiến lược để 
giam hãm, chắc chắn là một xã hội không có tự do, một 
xã hội man rợ….” Hoặc: “một chính quyền tàn ác với 
nhân dân và bị nhân dân coi là kẻ thù, nổi dậy chống 
lại”.

 Những “máy chém giết người” thật sự đã giết 
chết bao nhiêu người, không thấy báo QĐND liệt kê, 
trong khi Tự điển mở Wikipedia ghi nhận “Tổng số 
người bị quy trong Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc đã 
được thống kê là 172.008 người; số người bị oan sai là 
123.266 người, chiếm tỷ lệ 71,66%”. Người bị oan sai 
là những người tù oan, chết oan đó! Hơn trăm ngàn nạn 
nhân trong ba năm (1953-1956), con số không nhỏ.

 Nhà thơ nổi tiếng với bài “Màu Tím Hoa Sim” 
Nguyễn Hữu Loan đã đề cập tới tội ác tày trời của Hồ 
Chí Minh, kẻ đã phát động Cải Cách Ruộng Đất: 

“Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao 
mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái 
đạo làm người. Tôi thấy Hồ Chi Minh làm cái việc vô 
đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp 

để tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái 
bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ Chí Minh ầm 
ĩ, thì ai đội ông Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi 
thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng 
mất đạo đức, bởi vì nó phát động cải cách ruộng đất, nó 
phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, 
không còn giống người nữa, nhưng mà lúc giờ không ai 
dám nói. Không ai dám nói dù biết hết sự thật vì họ sợ, 
một sự lo sợ nơm nớp trong nhiều tầng lớp quần chúng 
mà bạo quyền cộng sản chủ trương tạo ra coi như một 
trong những vũ khí có tác dụng để cai trị dân.” Bút Sử 
(http://hon-viet.co.uk).

Quả vậy, ngày nay người Việt Nam ai mà không biết 
Hồ Chí Minh đã theo lệnh Tàu Cộng phát động và đẩy 
mạnh chiến dịch Cải cách Ruộng Đất, mở ra những cuộc 
đấu tố giết người dã man. Đến một người ân nhân của 
Hồ Chí Minh và của bọn đồ đệ, bà Nguyễn Thị Nam (Cát 
Hanh Long), HCM còn ra lệnh mang ra đấu tố, rồi xử 
bắn mà báo chí CSVN hồi đó tung hô là phát súng hiệu 
cho một cuộc vận động cách mạng “long trời lở đất”. 

Trần Đĩnh trong Đèn Cù trang 84 viết: Chính Hồ Chí 
Minh đã gửi tới nhật báo Nhân Dân bài ‘địa chủ ác 
ghê’ ký dưới bút hiệu CB để đăng lên làm pháo lệnh khai 
mùa! (đèn Cù trang 84-85). Trần Đĩnh còn kể, “để kiểm 
chứng bản cáo trạng địa chủ ác ghê phải được đọc trong 
cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm “Hồ bịt râu (cải trang, 
cài dạng) đến dự buổi đấu tố và Trường Chinh thì đeo 
kính râm suốt.” (đèn Cù, trang 84). 

Gian ác chưa? Nhưng nếu ai đọc hết bài “Địa chủ 
ác ghê” của HCM mới thấy hết cái độc địa dã man của 
Hồ, đường đường là Chủ tịch nước, lại soạn sẵn bán cáo 
trạng tưởng tượng rồi ép người xử án tuyên đọc bài ấy 
như là kết luận để tuyên án tử hình nạn nhân vốn là ân 
nhân của chế độ! Trong môt bai báo trên báo Giáo Dục 
Việt Nam ngày 17/5/2018, Xuân Dương viết: “Dư luận 
xã hội có thể lên án, tòa án lương tâm có thể kết án, song 
bỏ tù một công dân chỉ có thể là tòa án được mở theo quy 
định pháp luật”. Bỏ tù cần phài theo quy định pháp luận, 
huống hồ là bản án tử hình!

HCM lại đóng kịch khóc lóc, phân bua: “Người Pháp 
nói không nên đánh vào đàn bà, dù chỉ đánh bằng một 
cành hoa”. Sau cố vấn Trung Quốc là La Quý Ba đề 
nghị, Hồ Chí Minh vâng theo tăm tắp: “Thôi, tôi theo đa 
số chứ tôi vẫn cứ cho là không phải”. Và họ cứ thế làm. 
Bà Năm lãnh đạn! (Từ điển mở Wikipedia).

“Hại nước, hại dân!” Mafia và hệ thống chính trị.
Phải chăng do học tập và làm theo tư tưởng “bác 

(xem tiếp trang 108)
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Nhà thờ Thủ Thiêm -  
Courtesy: tinmungchonguoingheo.com
Một tuyên bố kêu gọi chính quyền trả lại chùa Liên Trì và 
các cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm vừa được 
dăng tải trên mạng vào ngày 19/5 vừa qua với chữ ký của 
hơn 10 tổ chức dân sự và hơn 100 cá nhân.
Theo tuyên bố, những thông tin được bạch hoá thời gian qua 
liên quan đến việc giải toả Thủ Thiêm để xây đô thị mới ở 
thành phố Hồ Chí Minh đã gây choáng váng trong xã hội, 
lợi ích thiết thân của hàng ngàn cư dân, quyền sống, quyền 
tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã bị xâm phạm nghiêm trọng.
Tuyên bố cũng nêu lên thực tế là việc cưỡng chế đất không 
chỉ xảy ra ở Thủ Thiêm mà còn diễn ra ở nhiều nơi khác 
trên toàn quốc.
Vụ việc Thủ Thiêm, Theo tuyên bố, cho thấy tình trạng vô 
pháp trong thể chế độc tài toàn trị và một lần nữa phơi bày 
rõ gốc rễ vấn đề của sở hữu toàn dân đối với đất đai.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch phát triển 
khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngay sát quận 1, quận trung tâm 
của thành phố từ hồi cuối những năm 90 của thế kỷ trước. 
Việc đền bù và giải toả đã bắt đầu từ đầu nhưng năm 2000 
và tăng tốc trong giai đoạn từ 2012. Kết quả đã có khoảng 
14.600 hộ dân với khoảng 60,000 người phải di dời. Chùa 
Liên Trì có tuổi đời hơn 100 năm đã bị phá huỷ. Nhà thờ 
Thủ Thiêm và Tu viện Dòng Mến Thánh Giá có tuổi đời hơn 
100 năm hiện cũng có nguy cơ bị giải toả. Nhiều hộ dân ở 
Thủ Thiêm phản đối di dời vì mức đền bù không hợp lý đã 
nhiều năm ròng ra Hà Nội khiếu kiện.
Tuyên bố yêu cầu chính quyền ngay lập tức phải trả lại đất 
đai của chùa Liên Trì, các cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá 
ở Thủ Thiêm, nghiêm trị các tổ chức, cá nhân lạm quyền , 
chấm dứt nạn cưỡng chế thu hồi đất trái nguyện vọng của 
người dân, công nhận chế độ đa sở hữu đối với đất đai trên 
toàn quốc.

Kêu gọi trả lại chùa Liên Trì, cơ sở  
Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm - (RFA)

Kêu gọi trả lại chùa Liên Trì, cơ sở Dòng 
Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm

Ảnh: Anh Ba Sàm
Nhờ những bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm do cựu 
chủ tịch thành phố Võ Viết Thanh ở Sài Gòn vừa tiết lộ, 
người ta thấy được các cơ sở tôn giáo lẽ ra không phải 
bị xóa sổ như quy hoạch hiện nay.
Đó là theo tờ Việt Nam Thời Báo hôm Thứ Năm 10 
tháng 5. Theo tác giả bài báo, cho đến tháng 9 năm 2004, 
bản thuyết trình “Quy hoạch tổng mặt bằng” do công 
ty Sasaki Associates thực hiện với sự hợp tác của Viện 
Quy Hoạch Xây Dựng TPHCM nêu rõ, trong “những 
địa điểm nổi bật của khu Lõi trung tâm” có các cơ sở 
tôn giáo ở Thủ Thiêm. Xác định công trình tôn giáo lâu 
đời này là “khu văn hóa chính yếu”, nhóm thiết kế đề 
nghị “giữ lại và kết hợp với thiết kế của Lõi trung tâm”.
Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 6 năm 2012, uỷ ban nhân 
dân thành phố ban hành quyết định phê duyệt đồ án tỷ 
lệ 1 trên 2,000 của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Văn bản 
này do phó chủ tịch thành phố Nguyễn Hữu Tín ký. 
Trong đó, phần đất dành cho công trình văn hoá đã được 
“giải toả trắng” trên bản đồ. Điều này có nghĩa tất cả tu 
viện, chùa, và nhà thờ ở Thủ Thiêm sẽ bị nhà cầm quyền 
cộng sản cưỡng chế.
Chùa Liên Trì bị san bằng vào tháng 9 năm 2017. Đến 
ngày 24 tháng 4 năm 2018, chủ tịch thành phố Nguyễn 
Thành Phong yêu cầu các đơn vị liên quan có phương 
án di dời những cơ sở tôn giáo trong khu đô thị này, 
gồm nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ 
Thiêm.
Huy Lam / SBTN

Bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm vẫn giữ 
Dòng Mến Thánh Giá, Nhà Thờ Thủ Thiêm, 
Chùa Liên Trì



Số 199 Tháng 6 - 2018 website: DienDanGiaoDan.com - 101

Quân binh Đức Mẹ mang trong tim 
nguồn sinh lực xuất phát từ lòng 
yêu mến theo gương Đức Mẹ, nên 
có sức nuôi dưỡng đời sống nội 
tâm vững mạnh, tinh thần kỷ luật, 
ý chí hiến thân để cứu rỗi tha nhân.
Quân binh đức Mẹ là những tín 
hữu bình thường,
Nhưng nhờ Ơn Chúa, lại có sức 
làm những việc phi thường.
Ông Vũ Thức, Trưởng Curia Nữ 
Vương Hoàn Bình, xác quyết rằng, 
do Ơn Chúa xuống không ngừng, 
nên quân binh Đức Mẹ hiện diện 
bền bỉ trong rất nhiều môi trường 
khác nhau như : thăm tù, phục vụ 
người vô gia cư; an ủi, thăm viếng, 
trao Mình Thánh Chúa cho các 
bệnh nhân trong nursing home, 
bệnh viện; thăm viếng tư gia; 
khuyên giải những người sao lãng 
Đức Tin lâu ngày và cầu nguyện 
tại các trung tâm phá thai . . . 
Đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát 
triển sống đạo trong Cộng Đồng 
Công Giáo tân lập tại Giáo Phận 

Hoạt động rất kiên cường, bền bỉ

Curia Đạo Binh Đức Mẹ
NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

“ .   .  .  Đức Tin sống bởi Đức Mến, để chúng con có sức 
làm trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa . . . ”

ngày thành lập. Vị trưởng Curia 
tiền nhiệm gần nhất là ông Nguyễn 
văn Nhuận. Linh Mục Martin 
Nguyễn Hiệp được Giáo Quyền 
tin cậy trong nhiệm vụ Linh Giám 
Curia. 
Các cơ chế cao hơn Curia gồm 
có Comitium (nhiều Giáo Phận); 
Regina, quốc gia. Đạo Binh Đức 
Mẹ khắp hoàn vũ thống thuộc 
Sanatus đặt tại Dublin, Cộng Hòa 
Ái Nhĩ Lan (Ireland) [1] 
Đại hội Thế Giới Đạo Binh Đức 
Mẹ năm nay sẽ diễn ra từ 21-26 
tháng 08 năm 2018. Concilium 
điều hành đại hội còn cần rất nhiều 
thiện nguyện viên, quân binh Đức 
Mẹ trong Curia Nữ Vương Hòa 
Bình muốn phục vụ đại hôi, xin 
liên lạc qua email concilium@
legion-of-mary.ie [2]
Đạo Binh Đức Mẹ hoàn vũ thành 
lập ngày 07 tháng 09 năm 1921 do 
một giáo dân, Ông Frank Duff là 
trưởng Praesidium tiên khởi (hình 
trong bài) đã về nơi Vĩnh Hằng với 
Chúa. Do đời sống thánh thiện, và 
qua các thủ tục điều nghiên, tìm 
hiểu, Ông Frank Duff được Giáo 
Hội tặng danh hiệu Đầy Tớ Chúa, 
bước đầu của tiến trình phong 
Thánh.
Hằng năm, từng quân binh lập lại 
lời tuyên hứa trung thành với Đức 
Mẹ “Lậy Nữ Vương là Mẹ con, 
trọn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự 
của con là của Mẹ”.
Đại hội Acies năm ngoái, 2017, 
một Nữ quân binh tuyên thệ dõng 
dạc “Lậy Mẹ là Mẹ con  . . . .  
mọi sự của Mẹ là của con”. Lời 
tuyên thệ “đảo lộn” này làm cả hội 
trường ngạc nhiên, cười ồ. Từ đó, 
các quân binh tiếp theo cẩn trọng 
đem hết tâm hồn vào lời tuyên thệ.
Trao đổi với Diễn Đàn Giáo Dân 

SINH HOẠT ĐÓ ĐÂY
 n Phụ trách: Nguyên Thao & Văn Lâm

LTS.  Mục Sinh Hoạt Đó Đây được mở ra để chuyển tải, giới thiệu sinh hoạt của các 
Hội Đoàn, Cộng Đoàn khắp nơi, phục vụ Độc Giả bốn phương trong sứ vụ loan báo 
Tin Mừng đến mọi nơi trên địa cầu. Tòa Soạn hân hoan đón nhận các bài tường 
thuật các sinh hoạt đặc biệt của các Cộng Đoàn, Đoàn Thể từ các địa phương. Bài 
viết kèm hình ảnh ngắn gọn trong khoảng 2 tới 3 trang đánh trên máy điện toán và 
gửi về Tòa Soạn qua Email: toasoanddgd@yahoo.com. Tòa Soạn sẽ lần lượt chọn 
đăng theo các tiêu chuẩn chung của Diễn Đàn Giáo Dân.

Orange, Curia Nữ Vương Hòa 
Bình, ngành Việt Nam, thành lập 
năm 1980, cho đến nay cơ chế này 
điều hành 950 quân binh hoạt động 
thuộc 28 tiểu đội (Praesidium), 
trong số này có 4 tiểu đội ở Tổng 
Giáo Phận Los Angeles; 4 tiểu đội 
thuộc Giáo Phận San Bernadino. 
Quân binh Đức Mẹ trong hệ thống 
nói tiếng Việt thuộc hai giáo phận 
vừa nói, hàng tháng đến sinh hoạt 
chung trong Curia ở Giáo Phận 
Orange, nơi đông quân binh Việt 
Nam nhất tại Nam California. Các 
quân binh hoạt động được hàng 
ngàn quân binh tán trợ cầu nguyện 
để xin Thiên Chúa ban sức mạnh 
thiêng liêng, ví như nguồn tiếp liệu 

khổng lồ 
dành cho 
quân binh 
“ra trận”. 
Curia Nữ 
V ư ơ n g 
Hòa Bình 
sinh hoạt 
liên tục từ 



102 - website: DienDanGiaoDan.com Số 199 Tháng 6 - 2018

(DĐGD) về những khó khăn trong 
cuộc đời “binh nghiệp” con Đức 
Mẹ, ông Phạm bằng Hữu, nguyên 
trưởng Curia Nữ Vương Hòa Bình 
2 nhiệm kỳ, mô tả quân binh Đức 
Mẹ trước tiên phải thánh hóa bản 
thân, kế đó mới nghĩ đến việc dấn 
thân vào môi trường hoạt động 
xung quanh. Môi trường tại quê 
nhà có phần thuận lợi hơn cho 
công tác chinh phục cá nhân hay 
đến từng gia đình thăm viếng. Đối 
với nền văn hóa tôn trọng sự riêng 
tư, người quân binh nào cứ xăm 
xăm xông vào nhà người ta gõ cửa, 
đòi vào thăm thì nhẹ cũng bị coi là 
“có vấn đề”; có thể bị mời ra, hay 
xua đuổi. Cầu nguyện, từng bước 
làm quen là những khoảng thời 
gian cần thiết của người quân binh 
Đức Mẹ. Về những lần thành công, 
ông Hữu giãi bầy rằng, những khi 
giúp được người nào từ bỏ tội lỗi, 
quay về với Chúa, thì kết quả đó 
không phải do mình. Bởi vì trong 
cuộc đời thăng trầm của người đi 
hoang, đã từng tiếp xúc với nhiều 
cảnh đời khác nhau, trong đó có 
những người được Chúa gởi đến 
với các yếu tố tốt đánh động tâm 
hồn lạc lối, khiến người đó sẵn 
sàng đáp lại tiếng Chúa . . . Tới 
phiên mình là tác nhân sau cùng, 
thì phải biết thành quả đó do công 
bao nhiều người được Thiên Chúa 
sắp đặt từ trước.
Ngay từ những năm đầu 
định cư trong vùng Nam 
California, nhờ mang 
trong mình sứ vụ yêu 
mến tha nhân, khiến quân 
binh Curia Nữ Vương 
Hòa Bình đảm đương và 
tiến hành không nghi 
ngại, những công tác 
Bác Ái Xã Hội; chẳng 
những của Cộng Đồng 

Công Giáo, mà còn hòa nhập vào 
đời sống Cộng Đồng Người Việt 
Tỵ Nạn cộng sản.
Năm 1979, khi Cộng Đồng Công 
Giáo khởi xướng Chiến Dịch Tặng 
Sách Báo Đồng Bào Tỵ Nạn Đông 
Nam Á (1979-1990), thì cùng với 
toàn thể giáo dân sở tại, các quân 
binh Đức Mẹ từng tuyên hứa từ 
Việt Nam đã nô nức kết hợp với 
giáo dân tham gia việc gom ống 
lon nhôm, báo cũ bán lấy tiền gởi 
sách báo Việt Ngữ cho các trại tỵ 
nạn ở Nam Dương, Mã Lai và Thái 
Lan.
Năm 1982, nguyệt san Đường 
Sống, quà tặng Đồng Bào Ty Nạn 
ĐNA ra đời, mỗi tháng in 5000 
số (1982-1990). Liên tục những 
năm kế tiếp phát hành hàng chục 
ngàn ấn bản hướng dẫn đồng bào 
học căn bản tiếng Anh, tiếng Pháp 
trước khi định cư ở quốc gia thích 
hợp; các loại sách giúp trẻ em tại 
trại tỵ nạn học xưng tội rước lễ lần 
đầu, các sách Phúc Âm . . .
Việc trình bầy bài vở bằng tiếng 
Việt vào 36 năm trước rất nhiêu 
khê, tốn nhiều công đoạn, không 
dễ dàng như thời cách mạng tin 
học ngày nay. Ngay cả khâu đóng, 
cắt, chuyên chở, gói gởi đúng tiêu 
chuẩn Bưu Điện Quốc Tế cũng 
là những vấn đề lớn. Vào lúc đó, 
phương tiện tài chánh của công 

tác này rất giới hạn, nếu không có 
quân binh Đức Mẹ xả thân gánh 
vác thì công mọi việc hoàn toàn bế 
tắc.
Tư gia của quân binh Đức Mẹ, 
ông bà Trần văn Cửu, Tam Biên, 
trở thành nơi chuyên đóng cắt sách 
báo. Máy đóng cắt do chính quân 
binh Đức Mẹ sáng chế đã giúp giải 
quyết gọn gẽ, đẹp mắt hàng chục 
ngàn cuốn sách nói trên, cùng với 
mỗi tháng xếp, đóng, cắt 5000 
cuốn nguyệt san Đường Sống 
trước khi chuyển đến tư gia Ông 
Bà Phạm Đức Hạnh cựu Trưởng 
Curia Nữ Vương Hòa Bình, tiên 
khởi ở Costa Mesa, để gởi báo 
cho độc giả mua báo khắp nơi; gói 
ghém đúng tiêu chuẩn trước khi 
chuyển ra Bưu Điện để gởi làm 
quà tặng đồng bào Việt Nam các 
trại tỵ nạn cộng sản, đang tạm trú 
tại Hồng Kong, Mã lai, Thái Lan, 
Nam Dương, Phi Luật Tân, Nam 
Hàn.
18 năm nay, nguyệt san Diễn Đàn 
Giáo Dân cũng được quân binh Mẹ 
tiếp tay đắc lực để hoàn thành món 
ăn tinh thần duy nhất do giáo dân 
chủ động, đến với độc giả khắp 
thế giới. Từ nhóm chủ trương đến 
biên tập, điều hành và phát hành 
đều thấy thấp thoáng hình ảnh 
quân binh Đức Mẹ - những tâm 
hồn khao khát muốn góp tiếng nói 
lương tâm bảo vệ lẽ công chính.

Dù bận rộn dấn thân trong 
các môi trường, nhưng 
quân binh Đức Mẹ đòi hỏi 
phải dành giờ học hỏi và 
cầu nguyện tìm “an tâm, 
vững chí giữ những cơn 
đau khổ, những nỗi thất 
vọng, những sự lừa dối ở 
đời”. Quân binh nào kiên 
trì rèn luyện trong lúc 
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thi hành sứ vụ yêu thuong tha nhân, cũng trở thành 
người : * Khiêm nhường  * Vâng lời  * Hiền hậu  * 
Thanh khiết  * Nhẫn nhục  * Can đảm * Khôn ngoan 
* Lòng mến Chúa. Khi được trang bị đầy đủ như 
người “lính”, quân binh Đức Mẹ mới sẵn sàng vào 
“trận”. 
Tôi từng chứng kiến và hòa mình vào một quang 
cảnh tuyệt vời, linh thiêng, cảm động khi các quân 
binh Đức Mẹ chỉnh tề trong đồng phục; trang nghiêm 
dưới lá cờ Đức Mẹ, cùng đều đặn cất vang lời nguyện 
trong “kinh bế mạc” [3] như lời chào biệt một quân 
binh từ giã đồng đội ra đi đến bến bình yên - nơi 
“Cuộc Sống Mới Vĩnh Cửu”. 
Câu kinh mở đầu cho bài này, từng thúc bách tôi theo 
chân bạn bè hàng chục năm trời dấn thân trong một 
vài công việc nhỏ mọn. Lời kinh có sức biến đổi tôi 
mỗi khi bị chán chường, mất hướng; cũng là động 
lực giúp tôi bỏ bản tính do dự, mau mắn “đáp lời” trở 
thành tán trợ trong Legio Mariae. 
Nhờ vậy, lời trầm kinh đêm trong phút hồi tâm cuối 
ngày của gia đình vẫn liên tục hòa quyện giữa một 
quân binh hoạt động chính hiệu, vực người tán trợ 
đi theo để cùng dâng lời ca tụng Thiên Chúa qua Vị 
Thủ Lãnh Tối Cao của toàn thể Legio - Đức Trinh Nữ 
Maria. (TNT May 18) 
Ghi chú : 
Các chữ in nghiêng, tô đậm trong bài này trích từ Kinh 
Bế Mạc của Đạo Binh Đức Mẹ.
[1] http://www.legionofmarymiamiregia.com/WORLD-WIDE-
COUNCILS.html
[2] International Centre: Concilium Legionis Mariae, Tel: +353 1 872 
3153, Fax: +353 1 872 6386 
email: concilium@legion-of-mary.ie
[3] http://www.daobinh.com/kinh-tessera

 
- Cộng đoàn Anna:  
L 44/11 phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai 
Tel: 0613 877592 - 0613 241882 
 
- Cộng đoàn Bảo Lộc:  
2 Bế Văn Đàn, Phường B’Lao, thị xã Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng 
Tel: 063 864954 
 
4. Cộng tác về chuyên môn của Hội dòng trong 
công việc phục vụ chung: 

- Từ năm 1980, chị em cộng tác với Tòa soạn Tuần 
báo Công Giáo và Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ năm 1991, chị em phục vụ tại Trung Tâm 
Công Giáo Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Năm 1992, chị em cộng tác với Nhóm 
Giáo Lý Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.  
- Từ năm 1999, chị em cộng tác với Ban Điều Hành 
Lớp Thần Học Liên Hội dòng Mến Thánh Giá. 
- Từ năm 2000, chị em làm việc 
trong Nhà Sách Giáo phận Xuân Lộc. 
- Từ tháng 11-2000, chị em cộng tác trong lớp nhạc 
Quê Hương do cha Giuse Nguyễn Xuân Thảo (OFM) 
tổ chức để dạy xướng âm cho tu sĩ và giáo dân 
- Từ tháng 12-2003, chị em làm việc cho Văn 
phòng “Bài Giảng Chúa Nhật” tại Toà tổng Giám 
mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ năm 2004, chị em cộng tác với Giáo phận Tp. 
HCM làm việc tại Trọng Điểm giúp bệnh nhân AIDS. 
- Từ tháng 8-2006, chị em làm việc cho báo “Hiệp Thông” 
của Hội đồng Giám mục, văn phòng đặt tại Toà tổng 
Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 10-2006, chị em cộng tác với các 
cha Dòng Tên trong việc “Huấn luyện tác 
viên Tin Mừng”, cầu nguyện với Lời Chúa. 
- Từ tháng 02-2007, chị em cộng tác với Trung Tâm 
Mục Vụ Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh huấn 
luyện Giáo lý viên. Đồng thời làm việc với nhóm Giáo 
lý thuộc Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ năm 2007, chị em cộng tác với Ủy Ban Bác Ái 
Xã Hội làm việc tại Trung Tâm Công Giáo.

(tiếp theo trang 36)

Nhà Thờ và Nhà Dòng  
Mến Thánh Giá...
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Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha 
với các Giám Mục Chile

Trong các ngày từ 15 tới 17 tháng 
5 vừa qua ĐTC Phanxicô đã nhóm 
họp với 34 Giám Mục Chile để 
duyệt xét một số vấn đề của Giáo 
Hội này, trong đó có tệ nạn giáo 
sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành 
niên, cụ thể ở đây là trường hợp 
của linh mục Fernando Karadima.
Linh Mục Karadima, cha sở giáo xứ 
El Bosque trong thủ đô Santiago, đã 
lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên 
trong nhiều năm trời, và bị giáo dân 
tố cáo nhiều lần, nhưng giới hữu 
trách đã không lắng nghe. Ngày 
mùng 3 tháng 7 năm 2011 dưới 
thời Đức Biển Đức XVI, cha đã bị 
Bộ Giáo Lý Đức Tin kết án tội lạm 
dụng tính dục trẻ vị thành niên, và 
phải rút lui sống đời sám hối cầu 
nguyện. Cha Karadima năm nay 87 
tuổi và hiện đang nằm nhà thương. 
Vụ bê bối của cha cũng liên lụy tới 
ĐHY Francisco Javier Errazuriz, 
nguyên Tổng Giám Mục Santiago 
de Chile, và người kế vị là ĐTGM 
Ricardo Ezzati. ĐHY Errazuriz là 
một trong 9 Hồng Y thuộc hội đồng 
cố vấn của ĐTC Phanxicô. Nhưng 
nhất là vụ này có liên quan tới ĐC 
Juan Barros, con thiêng liêng của 
cha Karadima, được ĐTC Phanxicô 
chỉ định làm Giám Mục giáo phận 
Osorno năm 2015. Ngay từ hồi đó 
tín hữu Osorno đã gửi thư phản đối 
việc bổ nhiệm này, vì họ cho rẳng ĐC 
Barros là “tòng phạm”, vì đã biết hết 
mọi vụ lạm dụng của cha Karadima, 
nhưng im lặng không  hành động.
Đây đã là lý do khiến cho tín hữu 
Osorno xuống đường biểu tình phản 
đối trong chuyến ĐTC viếng thăm 
Chile trong các ngày từ 15 tới 22 
tháng giêng năm 2018. Các nhóm 
biểu tình cầm các biểu ngữ có hình 
cha Karadima chúc lành cho cha 
Barros và viết “Người dân Osorno 

đau khổ, Giám Mục Barros dấu diếm 
ngăn cản”, “Giám Mục dấu diếm 
ngăn cản thì không thể là chủ chăn”. 
Ngay trong ngày đầu tiên của chuyến 
viếng thăm sau lễ nghi chào đón tại 
Dinh Moneda, ông Fidel Espinoza, 
chủ tịch Quốc Hội Chile, đã trao cho 
ĐTC Phanxicô một lá thư của cộng 
đoàn Osorno, qua trung gian ĐHY 
Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh 
Tòa Thánh, trong đó họ xin ĐTC 
bãi nhiệm ĐC Barros. Trong khi đó 
ĐC Barros lại cho giới báo chỉ biết 
rằng ĐTC đã rất thân thân yêu đối 
với ngài và có các lời nâng đỡ ĐC. 
Đối với những người tố cáo,  sự kiện 
ĐC Barros có mặt trong mọi thánh 
lễ do ĐTC cử hành tại công viên 
O’Higgins trong thủ đô Santiago,  
cũng như tại trường đua ngựa 
Maguehue trước các thổ dân và tại 
Campus Lobito di Iquique, tỏ tường 
là một “khiêu khích”. Các nhóm tín 
hữu này không chỉ biểu tình phản 
đối, họ còn giận dữ tấn công nhiều 
nhà thờ và đốt vài nhà thờ khác nữa.
** Trong diễn văn đầu tiên của 
chuyến viếng thăm Chile ĐTC nói: 
“Tôi không thể không bầy tỏ nỗi 
đớn đau và xấu hổ mà tôi cảm thấy 
trước sự tai hại không thể sửa chữa 
được gây ra cho các trẻ em từ phía 

các thừa tác viên của Giáo Hội. Tôi 
muốn hiệp nhất với các anh em trong 
hàng Giám Mục, vì thật chính đáng 
xin lỗi và yểm trợ với tất cả sức lực 
các nạn nhân, trong khi chúng ta phải 
dấn thân để điều đó không tái diễn”.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới 
báo chí quốc tế trên chuyến bay trở về 
Roma, khi được hỏi về vụ này ĐTC 
Phanxicô đã trả lời: “Ngày mà chúng 
tôi sẽ có một bằng chứng chống lại 
ĐC Barros, tôi sẽ nói. Không có 
bằng chứng tố cáo nào. Tất cả các 
điều khác chỉ là các lời vu khống”.
Việc ĐTC bênh vực ĐC Barros đã bị 
các cộng sự viên của ngài mạnh mẽ 
phê bình: từ ĐHY Sean O’Malley, 
chủ tịch Ủy ban giáo hoàng bảo vệ 
các trẻ em vị thành niên, cho tới 
trang Website thông tin Sismografo 
của Tòa Thánh  và Trung tâm bảo vệ 
trẻ em vị thành niên của đại học giáo 
hoàng Gregoriana của các cha Dòng 
Tên. Chính vì thế sau khi nhận được 
thêm các tin tức liên quan tới vụ này, 
ĐTC Phanxicô đã đặc phái ĐTGM 
Malta Charles Scicluna, chủ tịch ủy 
ban cứu xét các trường hợp tội phạm 
nặng nề, trong đó có tội lạm dụng 
tính dục trẻ vị thành niên, sang Chile 
để lắng nghe những người muốn 
cung cấp các yếu tố họ có được.
Tài liệu tố cáo của 64 nhân chứng 
đã được ĐTGM Scicluna lắng nghe 
và thu thập bên Chile cũng như 
tại New York   dài 2.300 trang đã 
đem ra ánh sáng sự thật liên quan 
tới cha Karadima. Các nạn nhân 
của cha Karadima cho biết họ đã 
rất hài lòng, vì cuối cùng họ đã 
được Tòa Thánh tin và lắng nghe 
sụ thật. Tiếp đến ĐTC Phanxicô 
đã viết thư cho các Giám Mục 
Chile và mời các vị về Roma nhóm 
họp để thảo luận về các kết luận 
của chuyến viếng thăm của vị đặc 

LM Fernando Karadima trước tòa
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phái và tìm giải quyết các vấn đề.
Trong thư gửi các Giám Mục Chile 
ĐTC bầy tỏ nỗi “đau đớn và xấu hổ” 
vì các lạm dụng trầm trọng lương 
tâm và quyền bính, đặc biệt là các 
vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành 
niên từ phía các linh mục và viết :
** “Tôi ngỏ lời với anh em đang 
nhóm đại hội khoáng đại lần thứ 
115, để khiêm tốn xin sự cộng tác 
và giúp đỡ của anh em trong việc 
phân định các biện pháp ngắn hạn, 
trung hạn và dài hạn, cần được đề 
ra để tái lập sự hiệp thông giáo hội 
tại Chile với mục đích sửa chữa 
chừng nào có thế vụ gây gương mù 
gương xấu và tái lập sự công bằng…
Tôi nghĩ tới việc triệu tập anh em 
về Roma để đối thoại liên quan tới 
các kết luận của chuyến viếng thăm 
kể trên và liên quan tới các kết luận 
của tôi. Tôi đã nghĩ tới cuộc gặp gỡ 
này như là một lúc gặp gỡ huynh đệ 
không thành kiến, cũng không có 
các ý tưởng định trước, mà chỉ có 
mục đích làm sáng tỏ sự thật trong 
cuộc sống chúng ta. Liên quan tới 
ngày giờ tôi xin hỏi vị Tổng thư 
ký của anh em cho tôi biết các khả 
thể… Tôi nhận biết và ước mong 
rằng anh em chuyển đạt nó một 
cách trung thực rằng tôi đã lầm lẫn 
nghiêm trọng trong việc lượng định 
và nhận thức tình hình, đặc biệt vì 
thiếu tin tức trung thực và quân bình.
Tuy không nhắc tới ĐC Barros, 
nhưng ĐTC cho biết “ngay từ bây 
giờ tôi xin lỗi tất cả những người 
mà tôi đã xúc phạm và tôi hy 
vọng có thể làm điều đó một cách 
cá nhân, trong các tuần tới, trong 
cuộc họp mà tôi sẽ có với các đại 
diện của những người đã được 
ĐTGM Scicluna phỏng vấn”. Ở 
đây đặc biệt có 3 nạn nhân là James 
Hamilton, Juan Carlos Cruz và José 
Andres Murillo, nạn nhân của cha 
Karadima đã sang Roma và được 
ĐTC tiếp tại nhà trọ thánh Marta. 
Ba nạn nhân đã bình luận về lá thư 
ĐHY Errazuriz gửi cho các Chủ tịch 

các HĐGM châu Mỹ Latinh và viết 
trên Internet: “Thay vì nhận mình 
đã lầm lỗi và phản bội vai trò của 
các vị và sự tin tưởng của chúng tôi, 
thì các Giám Mục Chile đã đổ lỗi 
cho nhau. Thật là điều đáng buồn! 
Đáng lý phải thông tin tức trung 
thực thì ĐHY lại bóp méo tin tức”
Thư của ĐTC đã được HĐGM 
Chile tiếp nhận hoàn toàn. Các vị 
viết trong thông cáo kết thúc đại hội 
khoáng đại: “Chúng tôi tiếp nhận lá 
thư của ĐTC Phanxicô với đức tin 
và lòng vâng phục con thảo. Cùng 
với ĐTC chúng tôi bầy tỏ sự xấu hổ, 
bởi vì mặc dù có các hành động đề 
ra trong các năm này, chúng tôi đã 
không thành công trong việc chữa 
lành các vết thương nơi con tim 
của nhiều nạn nhân, trái lại chúng 
tiếp tục là một vết thương còn mở 
trong con tim của Giáo Hội Chile. 
Chúng tôi tiếp nhận lá thư của ĐTC 
như một lời mời gọi lãnh nhận thách 
đố này với sự cao thượng và lòng 
khiêm tốn. Để bước đi trên con 
đường này, như là Giáo Hội, chúng 
tôi đặt mình trong một tâm trạng cầu 
nguyện, lắng nghe và phân định, 
cũng như sẵn sàng canh tân sự hiệp 
thông giáo hội. Chúng tôi muốn 
nhận lấy các lầm lỗi tương xứng và 
sửa chữa chúng trong cách thế làm 
sao để Giáo Hội ngày càng là một 
môi trường lành mạnh và an ninh 
cho các trẻ em nam nữ và người trẻ”.
** Chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua 
ĐC Fernando Ramos Perez, một 
trong 7 Giám Mục phụ tá tổng 
giáo phận Santiago, Tổng thư ký 
HĐGM Chile, và ĐC Juan Ignacio 
Gonzalez Errazuris, Giám Mục San 
Bernardo, đã mở cuộc họp báo tại 
phòng Marconi của Văn phòng thư 
ký truyền thông và cho biết như sau: 
“Thái độ của chúng tôi trước hết 
là  đau buồn và xấu hổ, đau buồn 
bởi có các nạn nhân đã đau khổ vì 
các vụ lạm dụng, và xấu hổ bởi vì 
các lạm dụng đó đã xảy ra trong 
một mội trường giáo hội, nơi đáng 
lý ra không bao giờ được xảy ra 

điều đó. Thứ hai chúng tôi muốn 
lắng nghe ĐTC, các kết luận của 
ĐTGM Scicluna và các kết luận 
của chính ĐTC, chúng tôi muốn 
lắng nghe điều ĐTC muốn nói với 
chúng tôi với tất cả sự sẵn sàng. Và 
thứ ba chúng tôi sẵn sàng cho cuộc 
gặp gỡ với một thái độ rộng mở cho 
việc phân định cùng với ĐTC, phân 
định cá nhân và cộng đồng, để thực 
hiện một tiến trình thượng hội đồng, 
một tiến trình phân định và lắng 
nghe trao ban cho chúng tôi niềm 
hy vọng. Chúng tôi tin tưởng rằng 
cuộc gặp gỡ này sẽ cho phép chúng 
tôi đương đầu với các đề tài nghiêm 
trọng như thế với sự sẵn sàng tột độ 
và tinh thần thay đổi và canh tân”. 
Hiện nay chúng tôi đã nhận được từ 
Tòa Thánh chỉ định nhiều cuộc gặp 
gỡ khác nhau với ĐTC bắt đầy từ 
chiều 15 tháng 5 trong phòng nhỏ 
của Đại thính đường Phaolo VI. ĐC 
Ramos nói không biết có một thánh 
lễ với ĐTC trong nhà nguyện thánh 
Marta hay không, và cũng không 
biết có các cuộc gặp riêng rẽ từng 
người hay không. Một tiến trình 
thượng HĐGM cần có một khoảng 
thời gian nào đó và ĐC không tin 
là chỉ trong hai ba ngày mà thôi.
Trong cuộc họp báo hai ĐC cũng 
nói các vị không biết có vài Giám 
Mục về Roma với thư từ nhiệm 
hay không. Có nhiều việc có thể 
xảy ra, nhưng điều các Giám Mục 
Chile muốn đó là lắng nghe ĐTC 
và sửa chữa các vụ lạm dung.
Liên quan tới ĐC Barros bị các nạn 
nhân tố cáo là đồng lõa với linh mục 
Karadima, ĐC Ramos nói ngài gần 
gũi với một người anh em bị thương 
tích, cô đơn và bị bỏ rơi, như một 
cử chỉ bác ái. Nhưng ngài không có 
bổn phận xét đoán. Về những lời cáo 
buộc ĐHY Errazuriz cũng thế, khi 
gặp gỡ các nạn nhân người ta hiểu 
phản ứng của họ, kể cả những lời gay 
gắt. Nhưng việc thuyên chuyển hay 
bãi nhiệm một giám mục tùy thuộc 
ĐGH. Nói chung ĐTC có nhiều 
tin tức hơn chúng tôi, vì có nhiều 
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Hồ”, mà “con cháu bác” liên tục 
thanh toán nhau trong nội bộ cũng 
như sát hại những người gọi là tội 
phạm bị giam giữ trên mọi miền đất 
nước. Số người bị sát hại oan uổng 
báo chí đã viết, kể không hết. 

Còn về những trận cướp giật đất 
đai, của cải, tiền bạc của dân, nhân 
danh “toàn dân” thì lại là chuyện 
hằng ngày từ sau 30/4/1975 đến 
nay, không phải chỉ tại Miền Nam 
mà trên cả nước, đến nỗi báo GDVN 
đầu tháng Năm 2018 đã có tới hai 
bài “Phác thảo chân dung những 
kẻ ‘hại nước, hại dân’ 1&2”. Xuân 
Dương quả quyết: “Những kẻ ‘hại 
nước, hại dân’ ngày nay không nằm 
riêng trong phạm vi một ‘nhóm lợi 
ích’, họ là một tập hợp ‘thượng 
vàng, hạ cám’, từ kẻ ‘trọc đầu dùng 
bằng rởm’… tới không ít tướng tá, 
từ một bộ phận cán bộ phường, xã 
tới những người từng là Ủy viên 
Trung ương, từ cá nhân đến không ít 
tập thể cấp tỉnh, thành phố.” Hoặc: 
“Khi nói về ‘nhóm lợi ích’, người ta 

hình dung về một nhóm người, chủ 
yếu bao gồm cán bộ, công chức và 
doanh nhân, tuy nhiên liên quan đến 
‘đất’, đến ‘nước’ thì không chỉ là 
‘người’ mà còn không ít cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống chính trị.”

Ở bài phát thảo… số 2, sau 
khi cho thấy “Người dân mong 
muốn được biết những ai đã giới 
thiệu (bảo lãnh) cho Nguyễn Xuân 
Anh, đinh La Thăng, Phan Thị Mỹ 
Thanh, các tướng lĩnh, cán bộ cấp 
cao  ngành công an vừa bị khởi tố,… 
ngồi vào vị trí quyền lực cao như 
vậy, Xuân Dương báo động: “Nếu 
không có chế tài xử lý người ‘đỡ 
đầu’ thì chuyện gửi gắm, liên minh 
‘con của ông này, cháu của cha kia’ 
sẽ vẫn tồn tại…  Rồi thì việc các 
quan chức đảng và nhà nước tha hồ 
câu kết nhau mà ăn của dân “không 
chừa tí gì”! 

Tác giả hai bài báo trên ghi 
nhận: “Tính ra người ta ‘chỉ ăn’ 
có 93%, vẫn còn dành cho dân tới 
những… 7% chứ không phải là 
‘không chừa tí gì!’” Rồi kết luận: 

“‘Ăn’ của dân tới 93% chỉ có thể là 
bọn mafia, những kẻ trùm sò nắm 
quyền quyết định tại các đơn vị này, 
họ tuyệt nhiên không thể gọi là cán 
bộ lãnh đạo, đó đích thị là những kẻ 
‘hại dân, hại nước’”.

Chỉ “ăn”, dù ăn tới 93% thì cũng 
là mafia hạng thứ thôi. Trong guồng 
máy Đảng và Nhà nước CSVN, 
bọn mafia đã đạt tới đỉnh cao gian 
ác của băng đảng mafia: Thủ tiêu 
đồng đảng để bịt đầu mối. Nhiều 
lắm! Xin nêu ra đây vài cái chết gần 
đây nhất: Tướng CA Phạm Quý Ngọ 
đột tử vì lòi ra cả triệu đôla Mỹ tiền 
tham ô dính líu tới quan đầu ngành 
CA/CSVN. Trưởng Cục Đường sắt 
Nguyễn Hữu Thắng đột tử khi đang 
vướng vụ tham nhũng ở Đường 
Sắt liên quan tới Tàu Cộng. Phó 
Cục Trưởng C50 Công An, đại tá 
Võ Tuấn Dũng đột tử khi hai tướng 
CA đầu ngành Phan Văn Vĩnh và 
Nguyễn Thanh Hóa đang bị điều 
tra…

Bị kìm kẹp mà lại gắn bó.
Hãy hỏi những người dân Miền 

Nam đã sống trong các “khu tru 
mật”, các “ấp chiến lược”, có ai cảm 
thấy mình “bị kìm kẹp, tù túng, đau 
khổ” không? 

(tiếp theo trang 99)

Họ là ai? Làm những việc gì  
có tội lớn với lịch sử? 

người gửi tin tức về Tòa Thánh.
Bình luận về lời xin lỗi của ĐTC, ĐC 
Ramos nói cần phải xin lỗi 70 lần 7. 
Đây là một bổn phận luân lý rất lớn 
đối với chúng tôi. Điều quan trọng 
là lời xin lỗi cũng là việc sửa chữa 
nữa. Không là điều quan trọng, nếu 
chúng tôi có bị nhục nhã hay không. 
Điều quan trọng là làm tất cả những 
gì có thể, như Giáo Hội, để phục vụ 
mọi người, đặc biệt là các nạn nhân. 
Chúng tôi phải cộng tác vào việc đền 
bù. Đây là một thời điểm rất quan 
trọng đối với Giáo Hội, không chỉ 
bao gồm các giám mục, linh mục và 
tu sĩ nam nữ, mà cả 90% dân Chúa 

mà chúng tôi là các chủ chăn phục 
vụ. Đây là thời điểm phức tạp, nhưng 
nó là cơ hội cho một cuộc canh tân 
lớn lao. Việc biết rằng trong một 
cộng đoàn của chúng tôi đã xảy ra 
một việc lạm dụng là điều gây sốc, 
không thể chấp nhận được, không 
thể nhân nhượng được và không thể 
biện minh được từ mọi quan điểm.
Về phần mình ĐC Gonzalez cho các 
nhà báo biết từ năm 2011 HĐGM 
Chile đã thành lập một Ủy ban phòng 
ngừa các vụ lạm dụng mà ĐC cũng 
là thành viên. Vài đường nét hướng 
dẫn đã lấy hứng từ lá thư của ĐTC 
Biển Đức XVI gửi các Giám Mục 

Ailen. Cần phải tiến bước trong việc 
đền bù cho các nạn nhân, kể cả trên 
bình diện kinh tế. Đây là điều HĐGM 
Chile đã làm, có lẽ chưa thành công 
trong các cách thức tốt đẹp nhất.
Sau ba ngày nhóm họp với ĐTC 
toàn bộ 34 Giám Mục Chile đã đồng 
loạt xin từ chức và để cho ĐTC 
toàn quyền quyết định. Đây là lần 
đầu tiên trong lịch sử hơn hai ngàn 
năm của  Giáo Hội đã xảy ra một 
biến cố nghiêm trọng như vậy. 

Linh Tiến Khài
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Sau 30/4/1975 sao họ không trốn 
khỏi những nơi ấy để chạy theo CS 
ra Miền Bắc mà sống đời sống xhcn 
vinh quang? Trong khi đó cứ mỗi 
khi nghe tin Cộng sản Giải phóng 
tới, lập tức người dân già trẻ lớn bé 
ùn ùn tháo chạy, bỏ lại đằng sau mọi 
thứ tài sản cùng nhà cửa, vườn tược, 
ruộng rẫy, đất đai… Nhưng “vùng 
Kinh tế mới” cái mỹ từ nghe hhấp 
dẫn lắm sau 30/4/1975, người dân 
miền Nam đều kinh hãi tìm cách 
thoát thân!

Sống trong cái “xã hội toàn máy 
chém giết người” (báo QĐND mô 
tả) mà người dân Miền Nam vẫn 
dính chặt cái chính quyền của “máy 
chém giết người” “ác ôn” ấy thì quả 
là chuyện lạ, trong khi chỉ nghe mới 
tiếng khua của “búa liềm”, người 
dân VN đã hốt hoảng trốn chạy! Hãy 
nhìn lại quá khứ, bao nhiêu lần người 
dân Việt Nam tất tưởi chạy trốn là 
trốn ai, trốn Quốc gia hay trốn Cộng 
sản? Có cuộc chạy trốn nào lớn hơn 
cuộc chạy trốn sau 30/4/1975, hàng 
triệu người chạy trốn “giải phóng”, 
chấp nhận vùi chết trong rừng sâu 
hay mất xác nơi biển cả! Người dân 
cả hai miền Nam Bắc đều tìm cách 
thoát thân bằng đường vượt biên!

Một hiện tượng vượt biên khác, 
thấy mà đau lòng. Chưa bao giờ Việt 
Nam chứng kiến hàng hàng lớp lớp 
thanh thiếu nữ cam chịu nhục nhã 
ngay trong nước mình… lõa lồ tập 
thể để phó mặc lũ đàn ông Đại Hàn, 
Đài Loan nắn nót tuyện lựa, chỉ để 
được vượt biên có môn bài ra khỏi 
nước. Còn chuyện sống chết rủi may 
sau đó nơi xứ người thì mặc kệ!

Cả phong trào du học nước 
ngoài bao chục năm nay cũng thế, 
nhất là du học Mỹ, Anh, Pháp, Đức, 
Úc, Canada … chẳng phải là những 
cuộc di tản chiến thuật có tính toán 
mà người trong nước gọi là “hiện 
tượng di tản giáo dục” sao? Có đi 
không có về! Họa hoằng vài “hạt 
giống đỏ” trông chờ xa giá đăng 

quan.
Thảm sát Mỹ Lai & Thảm sát 

Mậu Thân
Những cuộc đấu tố trong Cải 

Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc thời 
1956-1958 gây tang tóc cho hàng 
ngàn nạn nhân, rồi những trại lao 
động khổ sai hành hạ hàng vạn quân 
cán chính VNCH nơi rừng thiêng 
nước độc… chẳng phải là những 
cuộc hành quyết giết người hàng 
loạt một cách man rợ sao? 

Bài báo lếu láo trên tờ QĐND 
hồ đồ kết tội ““Họ đang làm những 
việc có tội lớn với cha ông và lịch 
sử” vừa huênh hoang vừa huyên 
thiên lộn xộn, rõ ràng là một thứ 
“gậy ông đập lưng ông”. 

Còn một chuyện khác không thể 
bỏ qua.

Sau khi lu loa cái điệp khúc tố 
khổ “chính quyền Sài gòn kìm kẹp 
cuộc sống của người dân miền Nam 
trong những ‘khu trù mật’, ‘ấp chiến 
lược’ và dùng những hình phạt tàn 
ác như thời trung cổ là chặt đầu 
bằng máy chém”, báo QĐND lại 
nhắc tới “vụ lính Mỹ thảm sát người 
dân thôn Mỹ Lai (thuộc làng Sơn 
Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 
Ngãi)”?

Mỹ Lai là một ngôi làng nhỏ 
thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 
Ngãi. Vụ giết dân thường thảm khốc 
bởi lính Mỹ ngày 16/3/1968, khiến 
504 thường dân thiệt mạng, trong đó 
có người già, đàn bà và trẻ con. Viên 
Thiếu úy Trung đội trưởng Mỹ chỉ 
huy cuộc thảm sát này là William 
Calley. Casey về Mỹ ra tòa, bị án tù 
chung thân. Dùng đặc quyền dành 
cho một Tổng thống Hoa Kỳ, Nixon 
ân xá cho Casey, nhưng bản án với 
Casey không hề được xóa và Casey 
phải chịu quản thúc tại gia 3 năm 
rưỡi. Tội sát nhân của Casey vẫn là 
tội ác đất không dung, trời không 
tha. Nhưng xét về mặt số lượng bị 
thảm sát, thật khó đem ra so với 

123.266 người dân chịu án và bị giết 
oan sai trong Cải cách Ruộng Đất 
hay so với 7600 người dân bị giết và 
bị chôn (nhiều người bị chôn sống) 
trong những mồ chôn tập thể ở Huế 
hồi Tết Mậu Thân 1968 (cùng thời 
với vụ thảm sát Mỹ Lai)…. Chưa 
thấy thủ phạm nào ra Tòa. Cũng 
chưa kể tới hàng hàng lớp lớp người 
già, đàn bà, trẻ em chết thảm nơi 
biển cả hay trong rừng biên giới do 
bởi chính sách hà khắc, tàn nhẫn của 
nhà cầm quyền CSVN.

Ngô Đình Diệm: Khí phách 
nhà lãnh đạo quốc gia.

Tờ QĐND còn đề cập tới chuyện 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm và 
Ông Cố vấn Ngô Đình Nhu bị sát 
hại do “bất tuân theo sự chỉ đạo, 
sắp đặt của đế quốc Mỹ, lập tức bị 
Mỹ giật dây, thúc đẩy một số tướng 
lĩnh Sài gòn đảo chính, bắn chết”. 
Khi nói lên biến cố này, tờ QĐND 
quên đi mất cái thái độ quị lụy bợ 
đỡ Nga-Tàu của Hồ Chí Minh cùng 
tập đoàn CSVN khi chính HCM 
tự thú: ““Các vị lãnh tụ thế giới 
Staline, Mao Trạch đông thì không 
thể sai lầm, nghĩa là những gì cần 
nói và đáng nói họ đã nói hết rồi và 
nói đúng, thì mình còn gì nữa, nhất 
là điều mình nói có thể sai”. Hoặc 
Tố Hữu (nhà thơ, UV/BCT Đảng 
CSVN) khóc Staline “Ông Stalin ơi, 
Ông Stalin ơi!/Hỡi ơi, Ông mất! đất 
trời có không?/Thương cha, thương 
mẹ, thương chồng/Thương mình 
thương một, thương Ông thương 
mười!

 Nga cộng, Tàu cộng không 
dại gì xuống tay thủ tiêu bầy tôi 
trung của họ! Họ đã có sẵn sách lược 
thâu tóm Việt Nam qua con đường 
cộng sản quốc tế anh em. Mưu đồ 
lớn không cho họ làm hỏng đại sự! 

Tới đây, tưởng không còn gì nữa 
để bàn! Chấm hết.

  Lê Thiên 
(18/5/2018)
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TRANG Y HọC
 n Bác Sĩ Ngô Đình Tân

SÓN TIỂU
1. Són tiểu không phải là một căn bệnh 
nhưng là một triệu chứng xảy ra khi bọng đái 
không kiểm soát được nước tiểu để nước tiểu 
tự tiện thoát ra ngoài.  Vài triệu phụ nữ trên 
thế giới mắc phải triệu chứng này nhất là khi 
tuổi cao. Có người thoát nước tiểu khi ho hoặc 
cười; có người mót tiểu độ xuất không kiểm 
soát được.
2. Nước tiểu sản xuất trong thận đi 
xuống bọng đái qua 2 niệu quản.  Trong bọng 
đái nước tiểu được tích lại và tải ra ngoài qua 
ống thoát tiểu khi dung tích khoảng 150cc chỗ 
bọng đái nối liền với ống thoát tiểu là cổ bọng 
đái.  Khi mót tiểu cơ bắp của thành bọng đái 
co bóp mạnh để đẩy nước tiểu vào ống thoát 
tiểu.  Đồng thời cơ bắp cổ bọng đái thư giãn để 
nước tiểu đi vào ống thoát tiểu.  Són tiểu xảy 
ra khi cơ bắp bọng đái không đủ mạnh để giữ 
nước tiểu trong bọng đái.  Ngoài ra cơ bắp vùng 
chậu ảnh hưởng trực tiếp đến cổ bọng đái.  Khi 
cơ bắp vùng chậu bị yếu cổ bọng đái tác dụng 
như van thoát tiểu bị lệch hoặc bị xệ sẽ gây ra 
tiểu són.
3. Khi tiểu lắt nhắt trên 8-10 lần trong 
ngày hoặc cứ 2 tiếng 1 lần hoặc đi tiểu đêm 
nhiều lần khiến thức giấc hoặc đái dầm.
4. Có nhiều nguyên nhân gây ra tiểu 
són:

1) Khi có thai mang thai:  những thay 
đổi hormone của cơ thể trong thời kỳ thai 
nghén và áp lực của thai đè lên bọng đái 
ảnh hưởng đến van bọng đái tạo tiểu són.
2) Sauk hi sanh đẻ cơ bắp vùng chậu 
yếu không đủ sức nâng cổ bọng đái gây 
tiểu són.
3) Sauk hi tắc kinh phụ nữ thiếu 
estrogen để duy trì sức khỏe cơ bắp vùng 
chậu
4) Sau khi giải phẫu cắt bỏ tử cung
5) Nhiếp hộ tuyến trong nam giới bị 
sưng hoặc bị ung thư
6) Hệ tiết niệu bị tắt nghẽn bởi bất kỳ 
lý do nào

7) Các căn bệnh thần kinh như liệt cơ, 
liệt rung, tai biến mạch máu não, ung thư 
não, chấn thương cột sống…
8) Ngoài ra són tiểu tạm thời có thể 
xảy ra khi dùng thực phẩm có tính cách lợi 
tiểu như rượu, cà phê, trà, soda.  Són tiểu 
tạm thời cũng xảy ra trong một số trường 
hợp như nhiễm trùng đường tiểu hoặc ki 
táo bón.

5. Các cơ gây tiều són là:  Tiểu són 
thường gặp ở phụ nữ gấp đôi nhiều hơn nam 
giới tỉ lệ són tiểu ở phụ nữ dưới 60 tuổi là 10-
15%, trên 65 15-30% và hơn 50% nếu đang 
ở trong viện dưỡng lão. Béo phì cũng tăng nguy 
cơ són tiểu. Bệnh tiểu đường và các chứng 
bệnh thần kinh cũng dẫn đến són tiểu.
6. Có bốn loại són tiểu chính:

1) Són tiểu loại áp lực xảy ra khi có 
một động tác tăng áp lực lên bọng đái như 
khi có thai một khi ho hoặc hách xì. Khi cổ 
bọng đái yếu nước tiểu sẽ rỉ ra ngoài.
2) Són tiểu loại thúc dục xảy ra khi 
bọng đái trở lên nhạy cảm- luôn luôn ở tình 
trạng kích thích để tống nước tiểu ra ngoài.  
Loại són tiểu này thường gặp ở nhiễm trùng 
đường tiểu hoặc do suy nhược thần kinh 
như liệt cơ, liệt rung, tai biến não, mất trí 
nhớ ở qúi cao niên.
3) Loại són tiểu đầy tràn xảy ra khi ống 
thóat tiểu bị tắt nghẽn hoặc cơ bọng đái 
quá yếu không đủ mạnh để thoát hết nước 
tiểu. Trường hợp này thường gặp ở phìng 
nhiếp hộ tuyến, tiểu đường, suy thận, chấn 
thương cột sống xương cụt.
4) Són tiểu không thuộc 3 loại trên đây 
là loại són tiểu khi mót tiểu nhưng không 
kịp đến nhà vệ sinh. Loại này thường gặp ở 
viên khớp nặng khó di chuyển, hoặc rối loại 
tâm thần không biết đi đúng lúc.

7. Són tiểu được chuẩn đoán qua 
nhiều xét nghiệm: xét nghiệm nước tiểu có bị 
nhiễm trùng, xét nghiệm thận có bị suy không, 
soi bọng đái và ống thoát tiểu xem có vấn đề 

gì; siêu âm vùng chậu và bụng dưới có gì bất 
thường; xét nghiệm chức năng của bọng đái 
bằng cách đo số lượng nước tiểu còn sót lại 
sau khi tiểu; do áp xuất và thể tích bọng đái 
khi đái và trong lúc ho hoặc rặn.
8. Các phương pháp trị són tiểu:

1) Huấn luyện bọng đái theo sự điều 
khiển khi mót tiểu tập nín vài phút lúc đầu 
sau đó tăng dần thời gian nín tiểu.
2) Tập các động tác theo phương pháp 
kegel giúp tăng cơ vùng chậu và cơ bọng 
đái
3) Dùng một số thuốc tây giúp nín tiểu 
lâu hơn như ditropan/ detrol/ enablex/ 
vesicare.
4) Dùng kem estrogen ở phụ nữ mãm 
kinh
5) Đặt vòng pessary giúp nâng cổ bọng 
đái khỏi bị xệ
6) Đặt máy kích thích thần kinh bọng 
đái có tác dụng điều kiển bọng đái theo 
ý muốn
7) Sau cùng là các phẩu thuật như đặt 
lưới quan cổ bọng đái và ống thoát tiểu để 
treo lên khỏi bị xệ hoặc tiểu phẫu thuật 
nâng cổ bọng đái lên. Riêng đối với quí ông 
có phẩu thuật đặt vòng nhân tạo quanh cổ 
bọng đái để giúp co thắt niêu đạo.

9. Để ngăn ngừa só tiểu tránh uống 
nước nhiều vào buổi tối, tránh rượu/ trà/ cà 
phê và các dược phẩm có tác động lợi tiểu;  
tránh bép phì giữ trọng lượng phù hợp với chiều 
cao.
10. Tiểu són nếu không chữa trị tốt có 
thể dẫn đến các biến chứng như nhiễm trùng 
đường tiểu thường xuyên: da vùng chậu và 
háng dễ bị ngứa và nhiễm trùng, bị mất ngủ 
và trầm cảm.
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Gia ChánhBánh giò
GIANG ANH

Kỳ báo này Giang Anh xin gửi đến quý vị cách làm bánh giò. Bánh này dễ làm và dùng khi nào cũng được 
lại hợp với mọi lứa tuổi.

NGuyêN lIệu:
 Pha bột:
1 gói bột gạo
11/4 cup bột năng
12 cups nước dùng gà. ( Giang Anh nấu 2 
bộ xương gà với 15 cup nước+ 2Tbsp muối). 
Khi nước sôi vặn nhỏ lửa, hớt bọt, nấu 
khoảng 40 phút là được.
1Tbsp dầu ăn.
Chút muối.

NHâN báNH:
1 kg thịt nạc xay.
1 củ hành tây cắt nhỏ
1 nắm tay nấm mèo( mục nhĩ)  rửa sạch, ngâm 
cho nở, cắt bỏ chỗ núm của nấm, vì chỗ này dễ 
chứa cát đất, sau đó cắt nhỏ.
Cho 2 Tbsp dầu ăn vào chảo, cho hành tây vào, 
Khi hành thơm cho thịt vào xào , để lửa trên 
trung bình cho thịt chín nhanh . Cho nấm mèo 
, chút muối, nước mắm xào cho đến khi cạn hết 
nước , sau đó cho 1 tsp tiêu xay vào, trộn đều. 
Để riêng.
LÁ CHUỐI Để GÓI BÁNH: 
Lá chuối mua về rửa thật sạch, lau khô. Cắt lá 
chuối dài khoảng 30 cm cho mỗi bánh. Bánh giò 
to trung bình sẽ được 14 bánh.
CÁCH NẤU BộT:
Dùng nồi không dính hoặc nồi có bề dầy để bột 
không bị bén lửa .
Cho 12 cup nước dùng, bột, dầu ăn vào nồi,để 
lửa nóng vừa. Dùng 5 chiếc đũa quậy bột đều, 
nếu nước dùng gà chưa đủ mặn ta cho thêm chút 
muối hay bột nêm vào.
Khi bột bắt đầu có dấu hiệu hơi đặc, phải quậy 
nhanh tay kẻo bột bị vón cục. Khi bột bắt đầu 

đặc,  bắc nồi ra khỏi bếp, tiếp tục quậy thêm 1 phút nữa 
cho bột mịn.
GÓI BÁNH:
Lấy lá chuối đã cắt, gấp đôi lại, quấn lá như chiếc phễu 
( quặng) lớn. Dùng muỗng canh lấy 2 muỗng canh bột 
để vào, lấy muỗng dàn bột ra chung quanh, cho 2 Tbsp 
nhân bánh vào, để 1 Tbsp  bột lên trên. Khi gói bánh gấp 
phía lá gần mình vào giữa bánh, lần lượt 2 phía lá 2 bên, 
cuối cùng cầm lá phía sau, nhét đầu lá vào phía dưới 3 
đầu lá trước. Bọc ra ngoài bánh một lớp giấy plastic để 
khi hấp bánh không bị bể.Nếu dùng nhiều lá chuối hơn, 
ta khônf cần gói thêm giấy plastic .
HẤP BÁNH.
Dùng nồi chõ( xửng), cho nước khoảng nửa nồi. Khi 
nước sôi, cho bánh vào hấp lửa trung bình. Sau 25 phút 
bánh sẽ chín. Nếu bánh dư cất vào tủ lạnh để trong vòng 
mấy ngày vẫn ngon.

Giang Anh xin chúc quý vị dùng thật ngon miệng!

 Cho nhân vào bột  Bánh vừa gói

Bánh đã chín cắt đôi
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kiếm được nơi trú ngụ đã quay 
trở lại những miếng đất chưa xây, 
dựng tạm những chiếc chòi hay 
che đậy những chỗ có thể được để 
làm chỗ chui ra chui vào. 

Tính cách khôi hài tăng thêm 
khi cử tri Nguyễn Hồng Quang, 
trong cuộc tiếp xúc giữa cử tri 
Thủ Thiêm và đại biểu Quốc Hội 
Nguyễn Thị Quyết Tâm ngày 9-5-
2018, đã tung ra tấm bản đồ gốc 
quy hoạch Đô Thị Mới Thủ Thiêm 
mà anh lấy từ Cục Lưu Trữ. Các 
cơ quan của thành phố không tìm 
ra tấm bản đồ này vì không muốn 
tìm. Một công dân muốn tìm là 
tìm được ngay. Ai cũng thấy có sự 
khuất tất trong vụ này.

Trước dư luận phẫn nộ của 
người dân, trước những bằng 
chứng rút ruột đất và rút máu dân 
một cách trơ trẽn và khôi hài, Thủ 
Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải 
nhảy vào cuộc để chữa cháy. Hôm 
15-5-2018, ông Phúc đã họp với 
các bộ, ngành liên quan, Ủy Ban 
Nhân Dân TP.HCM để bàn về việc 
xử lý khiếu nại, tố cáo của người 
dân về dự án Khu Đô Thị Mới Thủ 
Thiêm. Ông Phúc ra lệnh: “Qúa 
trình giải quyết phải kiểm tra làm 
rõ các tình tiết vụ việc, tổ chức 
đối thoại công khai, lắng nghe ý 
kiến của người dân, trao đổi thống 
nhất tạo đồng thuận về hướng giải 
quyết. Nếu có thiếu xót thì phải 
khắc phục, phải xác định rõ thời 
gian, lộ trình giải quyết dứt điểm 
từng vụ việc. trường hợp người 
dân khiếu nại gặp khó khăn, cần 
xem xét vận dụng chính xách xã 
hội để có biện pháp hỗ trợ phù 

hợp”
Nghe những lời này, nạn nhân 

Thủ Thiêm có mát dạ không? Có 
điều dân đã qúa kinh nghiệm về 
những lời hứa của ông Phúc. Ông 
nói nhiều nhưng làm ít, không theo 
dõi việc thi hành những điều ông 
đã ra lệnh. Trong buổi họp này, 
ông Phúc còn nói thêm: “Việc giải 
quyết phải đúng chính sách pháp 
luật, bảo vệ quyền và lợi ích của 
nhà nước, nhà đầu tư và người 
dân”. Như vậy là huề cả làng. 
Quyền và lợi của nhà nước và nhà 
đầu tư lúc nào cũng đi trên quyền 
và lợi của người dân. Dân chỉ được 
vuốt ve và xoa dầu cù là vào chỗ 
xưng. Không được chữa hết bệnh. 
Vì vậy nguồn tin Dòng Mến Thánh 
Giá không phải di dời, chỉ có nhà 
thờ Thủ Thiêm sẽ bị phá không gây 
hào hứng cho ai. Tin đồn không 
phải là sự thật. Dù là sự thật, nhà 
thờ Thủ Thiêm cũng sẽ không còn 
nữa.

Những di tích lịch sử như 
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm 
đã có 159 tuổi. Đại Sứ Canada tại 
Việt Nam khi thăm nhà dòng đã 
tuyên bố nhà dòng nhiều tuổi hơn 
nước Canada. Canada mới kỷ niệm 
150 tuổi năm 2017. Nhà thờ Thủ 
Thiêm cũng có tuổi thọ gần giống 
như vậy. Chùa Liên Trì cũng có 
một lịch sử không ngắn. Nếu đập 
hết các di sản qúa khứ để xây dựng 
những công trình mới, con người 
sẽ mất gốc vì mất qúa khứ và mất 
hết kỷ niệm. Dĩ nhiên đời sống là 
đi tới. Nhưng đi tới không có nghiã 
là xóa bỏ dấu tích, di sản của cha 
ông. Làm thế là vô ơn, là cắt đứt 

lối trở về nguồn cội của mình.
Cuối cùng, vụ đất Thủ Thiêm 

còn nêu lên một nghi vấn khác. 
Đó là sự tranh ăn của nhóm cầm 
quyền TP.HCM đương thời dưới 
sự lãnh đạo của Nguyễn Thiện 
Nhân với nhóm cầm quyền cũ của 
thành phố: Lê Thanh Hải, Nguyễn 
Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê 
Hoàng Quân… Có những dấu hiệu 
chứng minh cho việc đấu đá lẫn 
nhau này: Nguyễn Thiện Nhân, Bí 
Thư Thành Ủy Sài Gòn, đến thăm 
Dòng Mến Thánh Giá với thái 
độ và lời nói đầy thiện cảm. Ông 
muốn vuốt ve hay điều đình trao 
đổi? Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại 
biểu Quốc Hội kiêm Chủ Tịch Hội 
Đồng Nhân Dân (Thị Trưởng) Sài 
Gòn, mở cuộc gặp gỡ cử tri, lắng 
nghe và hứa hẹn nhiều điều. Nhiều 
báo mạng và báo in “lề phải” trong 
nước liên tiếp đăng những bài chỉ 
trích những bê bối trong vụ Thủ 
Thiêm do những người lãnh đạo 
Sài Gòn thuộc những khóa trước 
gây ra.

Tuy nhiên, dù cá nhân nào, 
phe nhóm nào lãnh đạo, dân Thủ 
Thiêm vẫn là nạn nhân, vẫn mất 
đất mất nhà, nếu may lắm sẽ được 
dúi thêm tí tiền để im miệng. Còn 
quyền lợi thật bằng đống vàng 
đống bạc vẫn nằm trong tay những 
kẻ có quyền và có tiền chia chác 
với nhau. Tác giả Trân Văn trong 
một bài viết trên Diễn Đàn Thế Kỷ 
15/5/2018 đã trích lời công dân 
Ngô Nguyệt Hữu: “Các ông nợ 
người dân những cuộc đời bị đánh 
cắp, những số phận bị đánh gục. 
Các ông nợ nhân dân niềm tin vào 
tương lai. Các ông nợ quốc gia vì 
sự phát triển bị chính các ông kìm 
hãm. đó đích xác là tội ác!” 

VÌ SAO VUA QUAN NHÀ NGUYỄN  
GIẾT CON DÂN THEO ĐẠO CÔNG GIÁO?

(tiếp theo trang 22)
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dùng trong Giáo lý Thần học: 1/
Đặctính(characteristics) là  những 
đặc điểm mà các Giáo hội Thiên 
Chúa Giáo  như Công giáo, Tin 
Lành, Chính Thống, Anh Giáo....
đều có. Nhưng Hội Thánh Công 
Giáo bao gồm trọn vẹn đầy đủ hơn 
những đặc tính ấy  2/ Danh từ : 
Phân biệt(distinctiveness) dùng 
để chỉ một mình Hội Thánh Công 
Giáo Roma có mà thôi, đó là  quyền 
tối cao của Đức Giáo Hoàng, kế vị 
Thánh Phêrô(Pétrine ministry) .
(2)Xét về mặt  Luận lý, Đạo Công 

Giáo tôn trọng Lý Trí(Rationality), 
tìm hiểu các Lý lẽ, Lý do để chứng 
minh, cũng gọi là Hiện Thực có 
phê phán (Critical Realism), nghĩa 
là ta có thể gặp gỡ Chúa nhờ quan 
sát các hiện tượng thiên nhiên kỳ 
lạ, suy nghĩ về ý nghĩa của các 
biến cố lịch sử, các nhân vật lịch 
sử như làm Trung gian....khiến ta 
đi đến kết luận là có bàn tay của 
Chúa xếp đặt.
Do đó, Thần học Đạo Công Giáo 
chống lại chủ trương gọi là Lý 
tuởng luận(Idealism), tức là coi sự 

gặp gỡ với Chúa chỉ xẩy ra trong 
trí khôn mà thôi; Công giáo cũng 
chống lại lý thuyết gọi là Hiện 
thực ngây ngô(naive Realism) cho 
rằng : có thể trực tiếp gặp gỡ Chúa 
là  điều bình thường.   Đạo Công 
Giáo  chống lại các trào lưu tư 
tưởng  Duy vật(Materialism), chỉ 
tin có vật chất, không tin có Thiên 
Chúa và Linh hồn bất tử.
Coi:Tài liêu tham khảo, 
Sách:”CATHOLICISM “vulume 
One, volume Two, page 1180-
1184; by Richaed P. McBrien, 
Winston Press. 

(tiếp theo trang 25)

(tiếp theo trang 96)

TÌM HIỂU HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Bài 2)

phương) đã cùng nhau đồng loạt 
tiêu hủy bản đồ nguyên thủy được 
thủ tướng Võ Văn Kiệt phê chuẩn 
năm 1996, làm lại một bản đồ mới, 
thu lố thêm đất ngoài quy hoạch 
(vốn được quyết định là 500 ha) và 
biến 150 ha đất tái định cư thành đất 
dự án xây dựng đô thị, đẩy gần 15 
ngàn hộ dân Thủ Thiêm (đa phần 
nghèo khổ) ra khỏi nơi sinh cơ lập 
nghiệp từ bao đời. Không ít người 
đã bị đánh đập, bỏ tù vì chống việc 
cưỡng chế, vì phản đối lối đền bù 
bố thí, kiểu giết dần mòn. Không 
ít gia đình đã tan đàn xẻ nghé vì 
miệt mài khiếu kiện trong tuyệt 
vọng mấy chục năm trời. Hàng 
tấn đơn khiếu kiện đã bị vứt vào 
sọt rác. Hầu hết mọi cơ sở văn hóa 
tôn giáo đều bị san bằng, trong đó 
đặc biệt có nhà thờ của Hội thánh 

Tin lành Mennonite, chùa Liên 
Trì của Giáo hội Phật giáo Thống 
nhất. Giáo xứ Thủ Thiêm với dân 
số 2000 người bị đuổi chỉ còn 500 
mạng. Dòng Mến Thánh Giá Thủ 
Thiêm với tu viện và 3 cơ sở giáo 
dục thì cũng sống với thanh gươm 
Damocles do Nguyễn Thiện Nhân 
(bí thư) và Nguyễn Thành Phong 
(chủ tịch thành Hồ) treo trên đầu, 
chẳng biết bị đánh úp và san bằng 
lúc nào đây. 
88 năm kể từ ngày thành lập đảng 
CSVN, những tưởng, “thành tựu 
cướp bóc vĩ đại” đã biến những 
ông bà thiến heo, cai đồn điền, bần 
cùng, vô sản, sát nhân và lừa đảo 
năm xưa trở thành những nhà tư 
bản đỏ giàu có ức vạn, quyền lực 
che kín “càn khôn” hôm nay sẽ bớt 
thói tham lam đôi chút để cho dân 

tình được làm ăn yên ổn. Nhưng đó 
là một nhận định sai lầm. Những 
cuộc tước đoạt tài sản người dân, 
vơ vét tài nguyên đất nước, phá 
hủy di sản văn hóa, đàn áp tôn giáo 
tín ngưỡng trên qui mô toàn quốc 
với mức độ khốc liệt như hiện nay 
ở xã hội Việt Nam thực ra là sự 
tiếp nối các cuộc “cải cách ruộng 
đất” chưa bao giờ kết thúc của VC. 
Bởi lẽ ám ảnh về quyền lực và về 
đất đai chưa bao giờ mất đi trong 
lòng họ. 
Ban Biên Tập -  Xã luận bán 
nguyệt san Tự do Ngôn luận số 
291 (15-05-2018)

Đất đai: vàng và máu!!! 
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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

7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 

      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.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• 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# ________________
          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD: 7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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