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NHẬN ĐỊNH RẰNG:
Trải qua các thời đại, người phụ nữ Việt Nam luôn luôn phấn đấu không ngừng nghỉ:
Trong phạm vi gia đình:
Người phụ nữ luôn lo tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người con, người chị và người em.
Sự nhẫn nại, chịu đựng, sự hy sinh vô bờ bến, đem tình thương yêu bao la để xây dựng hạnh phúc mà
họ hiểu được đó chính là nền tảng căn bản của cuộc sống.
Ngoài xã hội:
Người phụ nữ luôn có mặt trong những công tác từ thiện, nhằm xoa dịu nỗi khổ đau của các nạn nhân
thiên tai, nhân tai… hay trong cuộc chiến, ủy lạo thương bệnh binh, an ủi, nâng đỡ tinh thần cô nhi quả
phụ của các tử sĩ…
Ngày nay, tại hải ngoại:
Để đáp ứng nhu cầu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản trên khắp thế giới, đặc
biệt về lãnh vực văn hóa và xã hội.
▪ Làm thế nào để bảo tồn được phong tục tập quán ngàn đời của dân tộc Việt, làm thế nào để giúp
giới trẻ không quên tiếng mẹ đẻ và nhất là giúp các em phát huy được tinh thần đoàn kết, yêu nước,
thương nòi.
▪ Làm thế nào để giúp những người phụ nữ bất hạnh dưới nhiều hình thức như”xuất khẩu lao động”,
nô lệ tình dục, bán thân nuôi gia đình v.v...
▪ Làm thế nào để giúp những người phụ nữ can đảm đứng lên chống lại bạo quyền Cộng Sản tại quê
nhà.
Với những nỗi ưu tư đó, chúng tôi, những người phụ nữ Việt Nam khắp năm châu bốn bể, những đứa
con của Mẹ Âu Cơ, tụ về một mối, đồng tâm thành lập HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ để góp phần vào công
cuộc chung.
Chúng tôi cùng đứng lên, tay trong tay, góp công, góp sức, góp của:
▪ Bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt
▪ Yểm trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội và Hải Ngoại.
▪ Hỗ trợ các anh thư nước Việt đang noi gương bà Trưng bà Triệu, đang nối gót cô Bắc, cô Giang can
đảm đứng lên chống lại bạo quyền cộng sản, đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, chủ quyền quốc gia như luật
sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cô Phạm Thanh Nghiên v.v..
▪ Cứu giúp những phụ nữ trong hoàn cảnh nghiệt ngã do tệ nạn buôn người, làm gái mãi dâm, làm
nhân công bị ngược đãi bị hành hạ, nhân phẩm bị chà đạp v.v…
Ước mong được sự tiếp sức thêm nữa của Phụ Nữ Việt khắp bốn phương trời, chào đón các chị
bước vào ngưỡng cửa Gia Đình Âu Cơ.
Làm tại Houston ngày 03 tháng 09 năm 2010
2 ▪ Đặc San Âu Cơ

Kính thưa các chị em hội viên,
Kính thưa quý độc giả thân hữu Hội Phụ Nữ Âu Cơ,
Để đánh dấu hai năm hoạt động của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, chúng tôi xin hân hạnh chuyển đến quý vị
Đặc San Âu Cơ, nhằm thắt chặt tình nghĩa chị em gắn bó, đồng thời chia sẻ cho nhau những thao thức
về đất nước và dân tộc của những người con gái Việt Nam luôn luôn được ấp ủ trong vòng tay từ ái của
Mẹ Âu Cơ.
Nói đến việc chia sẻ tâm tình, thì không biết làm sao nói hết tình nghĩa chị em thắm thiết trong hai
năm qua! Tuy vì hoàn cảnh, chúng ta không đủ điều kiện gặp nhau thường xuyên, tay bắt mặt mừng,
nhưng đôi lần họp mặt, cũng đủ để trao cho nhau những nụ cười, những ánh mắt, những chuyện vui
buồn nho nhỏ khó quên. Tuy nhiên, qua điện thoại và điện thư, chúng ta đã giao tiếp với nhau hằng
ngày, chúng ta đã cảm thấy có nhau và bên nhau trong tâm tình chị em gắn bó như thể trăm trứng còn
trong bọc mẹ Âu Cơ!
Bàn về hoạt động, thì xin thẳng thắn thưa rằng, tuy mới thành lập, nhân sự chưa nhiều lắm, hoạt
động chưa khởi sắc lắm, nhưng cũng đã chứng tỏ được sự hiện diện đầy ý nghĩa của hội, nhất là đã làm
cho các chị em cảm thấy thật sự đồng hành với cộng đồng và dân tộc trong những vui buồn cũng như
hãnh diện của dân tộc nói chung và người đàn bà Việt Nam nói riêng. Một cách tổng quát, chúng ta đã
đóng góp nhiều nỗ lực cho việc bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc với tình gia đình, cuộc sống đạo
đức, bảo tồn tiếng mẹ, cũng như đề cao niềm tự hào dân tộc với truyền thống hào hùng, với cội nguồn
linh thiêng.. Đặc biệt, chúng ta cũng đã cận kề với những bất hạnh của dân tộc qua tệ nạn buôn người
của cộng sản Việt Nam duới hình thức xuất khẩu lao động, nô lệ tình dục và làm dâu xứ người..
Điểm đáng nói nhất là trong hai năm qua, chúng ta đã ấp ủ những mối lo cũng như những oan ức
của dân tộc trong những bất hạnh chất ngất như tiếng kêu thảm thiết của dân oan mất nhà mất đất, của
giáo oan bị hành hung dã man, của thanh niên trí thức bị bắt giam một cách vô lý, nhất là của những
phụ nữ chân yếu tay mềm, đang bị cộng sản Việt Nam hành hạ như Lê Thị Công Nhân, Bùi Minh Hằng,
Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy..
Thế đó! Chúng ta đã tiếp tục truyền thống yêu thương của Mẹ Âu Cơ, trăm con gần gũi, vui với
người vui, buồn với người buồn. Chúng ta đã thật sự đồng hành với dân tộc trước tình trạng Tổ Quốc
lâm nguy, thù trong giặc ngoài. Mỉa mai nhất là hiện nay, cộng sản Việt Nam lại tỏ ra ác với dân, hèn
với giặc, làm cho Mẹ Âu Cơ phải cay đắng ngậm ngùi, và làm cho con của mẹ khắp bốn phương phải
đau lòng xót dạ. Đồng hành với dân tộc là điểm son của hội Phụ Nữ Âu Cơ. Dù thành quả chưa sáng
chói, cũng đủ làm nức lòng chị em bốn phương, cũng mang về cho Mẹ Việt Nam một niềm an ủi…
Nhân cơ hội ra mắt Đặc San Âu Cơ, chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ các chị em, các thân hữu,
nhất là các bậc thức giả đã đóng góp ý kiến, bài vở, trình bày, làm cho Đặc San trở nên duyên dáng,
phong phú và đáng trân quý. Uớc mong Đặc San Âu Cơ đem đến cho các chị em, cho quý độc giả thân
hữu một niềm vui nho nhỏ thoải mái..
Trân trọng kính chào.
Phạm Thiên Thanh
Chủ Tịch HPNAC
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Ngày 5 tháng 9, 2010, Houston, TX - Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 9 năm 2010, dưới
ánh nắng gay gắt của những ngày cuối hạ, gần 200 đồng hương xa gần gồm đại diện các tổ
chức cộng đồng, đoàn thể chính trị, hội đoàn, các cơ quan truyền thông, các vị thân hào nhân
sĩ và nhiều đồng hương đã đến tham dự buổi Lễ Ra Mắt của Hội Phụ Nữ Âu Cơ tại trụ sở Sinh
Hoạt Cộng Đồng.

Hội viên HPNAC đồng ca bản “Phụ Nữ Âu Cơ Hành Khúc”

Q

uan khách hiện diện trong
buổi Lễ Ra Mắt, chúng
tôi nhận thấy có ông Phan Như
Học, CT/CĐNVQG Houston và
các Vùng Phụ Cận; ông Nguyễn
Kinh Luân, CT/CĐNVQG Hạt
Tarrant; ông Trần Quốc Bảo,
CT/Tổ Chức Phục Hưng Việt
Nam; ông Nguyễn Công Bằng,
Đại Diện Đảng Vì Dân; Đại Tá
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Trương Như Phùng, CT/Uỷ Ban
Phát Huy Chính Nghĩa Quốc
Gia; Giáo Sư Nguyễn Chính
Kết, Đại Diện Khối 8406; ông
Nguyễn Hoàng Thắng, Đại Diện
Uỷ Ban Phối Hợp Các Chính
Đảng tại Houston; ông Lê Văn
Sanh, CT/Khu Hội Cựu Tù Nhân
Chính Trị; ông Đặng Quốc Việt,
Đại Diện Đảng Việt Tân; ông

David Nguyễn, Đại Diện Việt
Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng;
ông Trí Lưu, Đại Diện Đảng Dân
Tộc; Đoàn Phụ Nữ Thủ Đức;
Đoàn Phụ Nữ Houston; Dược
Sĩ Diệu Thảo, Đại Diện Young
Vietnamese Professionals; cô
Nguyễn Bích Trâm, Đại Diện
cho Luật Sư Nghị Viên Hoàng
Duy Hùng, Địa Hạt F, Thành

Quang cảnh của hội trường với các đại diện phụ nữ ngồi trên hàng ghế danh dự.

Phố Houston; Lương Y Lê Thị
Thu Cúc; và bà cựu Thượng
Nghị Sĩ Nguyễn Văn Thơ.
Các cơ quan truyền thông
hiện diện có bà Anh Trinh, Đại
Diện Đài Radio Hoa Mai; chị
Hiền Vy, Đài Á Châu Tự Do;
anh Phục Hưng, đài VOA; Đài
Truyền Hình BYN; ông bà Hải
Lăng và Hoàng Minh Thuý, báo
Xây Dựng.
Theo Bản Tuyên Ngôn của
Hội, do chị Nguyễn Kim Dung,
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, tuyên
đọc trước cử toạ, Hội được thành
lập nhằm các mục đích sau đây:
°Bảo tồn văn hóa truyền
thống của dân tộc Việt
°Yểm trợ Phong Trào Dân
Chủ Quốc Nội và Hải Ngoại.
°Hỗ trợ các anh thư nước
Việt đang noi gương bà Trưng

bà Triệu, đang nối gót cô Bắc, cô
Giang can đảm đứng lên chống
lại bạo quyền cộng sản, đòi hỏi
dân chủ, nhân quyền, chủ quyền
quốc gia như luật sư Lê Thị
Công Nhân, nhà văn Trần Khải
Thanh Thủy, cô Phạm Thanh
Nghiên, vv...
°Cứu giúp những phụ nữ
trong hoàn cảnh nghiệt ngã do
tệ nạn buôn người, làm gái mãi
dâm, làm nhân công bị ngược
đãi và bị hành hạ, nhân phẩm bị
chà đạp vv…
Chị đan cử một số “thành
tích” kinh hoàng của chế độ
CSVN như:
“ …văn hóa suy đồi, xã hội
mất đạo đức, tiếng nói gần như
bị Hán hóa, tối nghĩa, khó hiểu,
đầy lỗi chính tả…
…tội ác tầy trời độc nhất vô

nhị trong lịch sử Tiên Rồng đó
là tập đoàn Cộng Sản Việt Nam
đang manh tâm bán đứng quốc
gia dân tộc Việt Nam cho Tầu
Cộng...”
Và chị cho biết Hội ước mong
đón nhận sự gia nhập của các
anh thư nước Việt từ 18 tuổi trở
lên và có cùng chung lý tưởng.
Hội sẵn sàng hợp tác với các tổ
chức cộng đồng, đoàn thể chính
đảng trong các công tác bao gồm
văn hóa, xã hội, và chính trị với
nguyện vọng“đem lại ngày mai
tươi sáng thanh bình cho đất
nước và dân tộc Việt Nam.”
Được biết Hội Phụ Nữ Âu
Cơ chính thức ra mắt sau một
năm dài âm thầm hoạt động. Vì
trở ngại địa lý nên các chị đã mất
nhiều thời gian để hình thành
Hội và thực hiện một số công tác
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Chị Kim Dung, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, đang đọc Bản Tuyên Ngôn của Hội Âu Cơ

Quang cảnh hội trường

6 ▪ Đặc San Âu Cơ

Ông Phan Như Học, CT/CĐNVQG Houston và Các Vùng Phụ Cận phát biểu cảm tưởng

Hội Phụ Nữ Thủ Đức tặng tấm plaque khen thưởng cho Hội Phụ Nữ Âu Cơ
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Bà Lương Y Lê Thị Thu Cúc tặng bó hoa cho chị Phạm Thiên Thanh, CT/HPNAC

Chị Kim Duyên, CT/HPN Houston, tặng quà cho Hội Phụ Nữ Âu Cơ. Từ trái qua phải:
Chị Mễ Khuê, Chị Kim Duyên, Nha Sĩ Thùy Linh, Chị Thiên Thanh, và Bà Jackie Bông
8 ▪ Đặc San Âu Cơ

Chị Kim Dung tặng tấm khăn len có hai lá cờ Hoa Kỳ và Việt Nam cho Bà Cố Vấn Jackie Bông

Bà Jackie Bông đang nhận bó hoa do Cựu Nghị Sĩ Nguyễn Văn Thơ trao tặng.
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cấp thiết. “Hội viên gồm những
chị em từ Âu Châu, Úc Châu,
Hoa Kỳ, Canada, vv... Trong
tương lai, Hội sẽ cố gắng phát
triển ở các nơi có cộng đồng
Việt Nam.” Nha Sĩ Phạm Thuỳ
Linh, Uỷ Viên Phát Triển Nhân
Sự cho biết.
Cũng trong dịp này, các
thành phần lãnh đạo trong Ban
Chấp Hành Trung Ương của Hội
Phụ Nữ Âu Cơ được giới thiệu
trước cử toạ:
1. Cố Vấn: Bà Jackie Bong,
Virginia
2. Chủ Tịch: Chị Phạm Thiên
Thanh, San Jose, Bắc CA
3. Phó Chủ Tịch Nội Vụ:
Chị Nguyễn Thái Thuỷ, Dallas,
TX
4. Phó Chủ Tịch Ngoại
Vụ: Chị Nguyễn Kim Dung,
Houston, TX
5. Tổng Thư Ký: Chị Nguyễn
Thu Hường, từ Houston, TX
6. Tổng Thủ Quỹ: Chị
Nguyên Hương, Oakland, CA
7. Uỷ Viên Phát Triển Nhân
Sự: Nha Sĩ Phạm Thuỳ Linh,
Houston, TX
8. Uỷ Viên Phối Hợp: Chị
Tạ Hương Nhu, New Mexico
9. Uỷ Viên Văn Nghệ:
Chị Đặng Thị Mễ Khuê, Denver,
CO
10. Ban Ẩm Thực: Chị
Nguyễn Cẩm-Hồng, Houston,
TX
Hội cũng vừa thành lập một
Trang Nhà để quảng bá đường
lối hoạt động của Hội. Muốn
tìm hiểu thêm, xin bấm vào link:
http://hoiphunuauco.com. Cảm
động trước tinh thần dấn thân và
yêu nước của các chị trong Hội,
Bà Lương Y Lê Thị Thu Cúc đã
trao tặng một bó hoa và một số
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hiện kim để giúp Hội hoạt động
trong thời gian phôi thai.
Trong bài thuyết trình
“Hoàn Cảnh Phụ Nữ Việt Nam
khi Xuất Khẩu Lao Động”, Bà
Jackie Bông, Cố Vấn của Hội
Phụ Nữ Âu Cơ, cho biết từ năm
2000 đến 2010, chế độ CSVN đã
xuất cảng gần một triệu người
lao động đến 50 quốc gia trên
thế giới, trong đó có khoảng
300,000 phụ nữ. Ngoài ra,
khoảng 300,000 nàng Kiều khác
là những cô dâu bán mình để trả
ơn cha mẹ có một số tiền vốn để
sinh sống làm ăn.
“…hơn nửa triệu đội quân
nữ nầy bị lường gạt, bị bóc lột
công sức, phải làm việc nhiều
giờ hơn tám tiếng mà không
được trả tiền phụ trội. Họ còn bị
xúc phạm thể xác để chuốc lấy
sự nhục nhã và khốn khổ. Ngoài
món nợ tinh thần vì danh giá và
nhân phẩm bị chà đạp, thì họ còn
bị thêm một món nợ tài chánh
khi phải vay tiền từ $5,000 đến
$10,000 để trả cho các cơ quan
môi giới, bắt buộc họ phải nạp
số tiền mãi lộ khổng lồ đó mới
được xuất khẩu.”
Những hoàn cảnh nghiệt ngã
khác của công nhân VN cũng
được Bà mô tả đầy đủ. Bà yêu
cầu Hội Phụ Nữ Âu Cơ và đồng
hương giúp đỡ việc nuôi cán
bộ của Ủy Ban Bảo Vệ Người
Lao Động để họ có thể giúp đỡ
những công nhân thiếu may mắn
và xấu số này.
Cụ bà quả phụ cựu Thượng
Nghị Sĩ Nguyễn Văn Thơ, 82
tuổi, sau nhiều năm vắng bóng
trong các sinh hoạt cộng đồng
vì lý do sức khõe, cũng nhân
dịp này trao tặng một bó hoa
cho Bà Jackie Bông. Bằng một
giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ, duyên

dáng nhưng dí dỏm, Bà đã làm
cho cử toạ ngạc nhiên và khâm
phục trước khả năng diễn thuyết
ứng khẩu của bà. Ông Phan
Như Học, Chủ Tịch Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia Houston
và Vùng Phụ Cận, cũng ngỏ lời
chào mừng Hội và thân chúc
Hội chân cứng đá mềm, gặt
hái nhiều thành công trên con
đường hoạt động. Thay mặt Hội
Phụ Nữ Âu Cơ, chị Nguyên
Hương, Uỷ Viên Tài Chánh, đã
ngỏ lời cảm ơn một số đoàn thể
và thân hào nhân sĩ đã yểm trợ
tài chánh để giúp Hội có thêm
điều kiện hoạt động. Được biết
Hội Phụ Nữ Âu Cơ đã trích ra
$600.00 để gửi tặng Ủy Ban Bảo
Vệ Người Lao Động, đáp ứng
lời kêu gọi của Bà Jackie Bông.
Tiếp tục chương trình là tiết
mục chiếu cuộc phỏng vấn Luật
Sư Lê Thị Công Nhân qua điện
thoại dài gần 15 phút từ Việt Nam
do Nha Sĩ Phạm Thùy Linh thực
hiện. LS Công Nhân ngỏ lời ca
ngợi sự ra đời đúng lúc của Hội
Phụ Nữ Âu Cơ nhằm góp phần
vào công cuộc đấu tranh chung.
Trả lời câu hỏi: “Phụ nữ Việt
Nam ở hải ngoại có thể đóng
góp gì cho tiến trình dân chủ hóa
đất nước VN?”, LS Công Nhân
đã trả lời: “Giặc đến nhà, đàn bà
cũng đánh”, mà giặc của Việt
Nam hiện nay đó là nội xâm,
đó là cái nền độc tài của Đảng
Cộng Sản Việt Nam đã gây ra
nạn tham nhũng vô cùng khủng
khiếp đối với đất nước chúng ta.
Nó làm tổn hại nền kinh tế Việt
Nam, tổn hại đến danh dự, tổn
hại đến lòng tự trọng của Việt
Nam. Nó làm ảnh hưởng đến cả
nguy cơ mà chúng ta có thể bị
mất nước vì cái nạn tham nhũng
ấy, và tôi nghĩ rằng phụ nữ Việt

Nam ở hải ngoại hoàn toàn có
thể làm được những việc không
chỉ là cụ thể mà còn là lớn lao
đối với tiến trình dân chủ hoá
đất nước.” Cả hội trường lặng
yên, ngậm ngùi xúc động và
khâm phục một anh thư nước
Việt, dù đang sống trong nhà tù
lớn của CSVN nhưng vẫn không
ngần ngại nói lên tiếng nói bất
khuất của mình. Đồng hương
có thể bấm vào link dưới đây
để nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn
giữa Nha Sĩ Phạm Thuỳ Linh và
LS Lê Thị Công Nhân:
http://www.youtube.com/
watch?v=oyifEUq05ds
Nhân dịp này, Hội Phụ Nữ
Thủ Đức đã trao tặng một tấm
Plaque cho Hội Phụ Nữ Âu Cơ.
Đại Diện Hội Phụ Nữ Thủ Đức
ngỏ lời chúc mừng sự ra đời của
Hội Phụ Nữ Âu Cơ và hy vọng

cả hai Hội sẽ có dịp làm việc
chung trong các lãnh vực văn
hoá, xã hội, và chính trị, ngỏ hầu
tiếp tay vào công cuộc đấu tranh
đem lại tự do, dân chủ thật sự
cho quê Mẹ Việt Nam. Chị Kim
Dung, đại diện cho Hội Âu Cơ,
đã tặng cho Bà Jackie Bông một
tấm khăn len choàng có hình cờ
Hoa Kỳ và Việt Nam do chính
tay chị đan suốt một đêm dài.
Tấm khăn choàng này biểu lộ
lòng biết ơn và tâm tình của các
chị em Âu Cơ đối với Bà Jackie
Bông trong suốt thời gian qua,
và là sự nhắc nhở cho những sự
gắn bó, đùm bọc cần thiết trên
con đường dấn thân tranh đấu
trong tương lai.
Xen kẽ vào chương trình là
những tiết mục văn nghệ với
những nhạc phẩm thật hào hùng
do các chị trong Hội trình diễn.

Một vài tiết mục bất ngờ không
có trong chương trình như
phần trình diễn của anh Thanh
Danh, Denver, Colorado qua
nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam Ơi
Chúng Con Vẫn Còn Đây” và
một lớp Xuân Tình “Phụ Nữ Âu
Cơ Hiệp Nhất” do nhạc sĩ Hải
Sơn từ California sáng tác và
trình diễn bằng vọng cổ nhằm
vinh danh Hội Phụ Nữ Âu Cơ
đã làm cho buổi lễ thêm phần
sống động. Chương trình được
chấm dứt vào lúc 5 giờ 30 chiều
cùng ngày, sau phần chụp hình
lưu niệm và ẩm thực nhẹ do Hội
khoản đãi ª
Việt Khánh
tường trình từ Houston, TX

Kỷ niệm 2 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2012 ▪

11

T

iến trình dựng nuớc và cứu
nước là một kết tinh công
lao của tiền nhân, của anh hùng
nữ kiệt, của thiện nam tín nữ,
nói chung là công cha nghĩa
mẹ. Riêng đối với dân tộc Việt
Nam, con cháu Rồng Tiên, thì
hình ảnh cha Rồng mẹ Tiên
luôn luôn sát cánh với nhau theo
mệnh nước nỗi trôi. Những diễn
biến hôm nay tại Việt Nam. hình
ảnh Mẹ Âu Cơ đang chiếu sáng
như ngọn hải đăng với ánh đuốc
tự thiêu của bà Đặng Thị Kim
Liêng, mẹ của nhà báo Tạ Phong
Tần đang bị cộng sản Việt Nam
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nhốt tù một cách bất công và bất
nhân…
Nói đến Mẹ Âu Cơ, có người
diễn tả hình ành 50 con theo mẹ
lên núi, 50 con theo cha xuống
biển như một sự chia lìa ly cách,
dọn đường cho sự chia rẽ trong
dân tộc Việt Nam. Thật ra, đó
là một giải thích sai lầm, bênh
vực cho một thành kiến. Nguyên
thủy, bọc mẹ Âu Cơ trăm trứng
nở ra trăm con là hình ảnh của
yêu thương, gắn bó và cố kết,
không thể chia lìa. Theo mẹ lên
non, theo cha xuống biển cũng
không phải là chia lìa, đứt đoạn,

như thể đoạn trường, mà theo ý
nghĩa minh triết, đó là sự lan tỏa
của Âm Dương đến tận cùng mặt
đất. Núi là Sơn,là Dương, là quê
của cha “Công cha như núi Thái
Sơn..”. Biển là Thủy, là Âm,
là quê của mẹ “nghĩa mẹ như
nước trong nguồn chảy ra”. Mẹ
dẫn con lên núi là để kết hợp với
cha, đễ tạo sự gắn bó âm dương
hài hòa. Cũng thế, cha dẫn
con xuống biển, là để gắn bó,
giao hòa với Mẹ, cũng cho Âm
Dương hài hòa…Trong ý nghĩa
minh triết đó, tinh thần Âu Cơ là
tinh thần đoàn kết trăm con một

mẹ, tinh thần Diên Hồng quy tụ
nam phụ lão ấu, trăm họ đồng
thanh, bảo đảm trăm trận trăm
thắng…Sức mạnh dân tộc đang
bừng lên hôm nay từ con tim
Việt Nam, từ trái tim Âu Cơ…
Trái tim Âu Cơ đã chiếu sáng
lịch sử Việt Tộc từ thời lập quốc,
trải qua nghìn năm nô lệ giặc
tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây,
cũng như hơn nửa thế kỷ đọa
đày duới ách thống trị của cộng
sản độc tài.
Thời Bắc thuộc, hình ảnh
bà Trưng bà Triệu bên cạnh các
nam anh hùng Lê Lợi, Hưng
Đạo Quang Trung, đã thể hiện
tinh thần bất khuất của mẹ Âu
Cơ bên cạnh cha Lạc Long,
không bao giờ chấp nhận làm nô
lệ ngoại bang. Hình ảnh của Bà
Triệu, “cưỡi sóng dữ, đạp kình
ngư”, được ví như Jean D’Arc
của Pháp, cũng như hình ảnh Hai
bà Trưng cưỡi voi đánh cho Bắc
quân tan tác, hẳn đang làm nức
lòng thề hệ trẻ Việt Trong công
cuộc cứu nguy Tổ Quốc hôm
nay.
Thời Thực Dân, hình ảnh Cô
Bắc Cô Giang, của Cụ bà Phan
Bội Châu, cũng là bóng dáng
con tim Âu Cơ trong tiến trình
chống ngoại tặc từ Phương Tây.
Đến nay, lời thề Đền Hùng vẫn
mãi vang vọng! Giai đoạn chống
kẻ thù phương Tây, người ta
cũng không quên con tim Âu Cơ
đã phảng phất trong hình bóng
Mẹ Chiến Sĩ, đêm đêm đã lén
lút lượm xác những đứa con bị
thực dân thảm sát về chôn cất.
Mỉa mai nhất là sau này, cộng
sản Việt Nam đã làm hoen ố
hình ảnh cao đẹp của những bà
mẹ Gio Linh này bằng những
thủ đoạn tuyên truyền dối trá,
nhất bằng thái độ phản bội, vắt
chanh bỏ vỏ, cuớp đất đai ruộng

vuờn của những “mẹ già cuốc
đất trồng khoai, nuối con đánh
giặc đêm ngày..”.
Thời Cộng Sản, hình ảnh
con tim Âu Cơ lại càng đậm nét
hơn, với những bà mẹ quyết đem
thân già nâng đỡ tinh thần chiến
đấu của con cháu. Ai mà không
cảm phục cụ bà Lê Hiền Đức,
86 tuổi đẩu, đã từng là mật báo
viên của Hồ Chí Minh, đã đem
cả cuộc đời phục vụ cái gọi là
cách mạng, nhưng nay đã hoàn
toàn thất vọng, rời bỏ Đảng, về
với nhân dân, xả thân tranh đấu
cho công lý, bảo vệ dân oan…
Chính cụ bà đã thổ lộ với chúng
tôi bằng những lời rực lửa như
sau: “Tôi già rồi, không màng
chuyện làm chính trị chính em
gì nữa, chỉ đem thân già chống
bọn côn đồ lưu manh phản quốc,
chà đạp công lý, cướp của nhân
dân,giết hại người dân vô tội..”.
Đặc biệt, mới đây, hình ảnh
bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của
nhà báo Tạ Phong Tần, vừa tự
thiêu truớc Ủy Ban Nhân Dân
tỉnh Bạc Liêu đang làm chấn
động dư luận thế giới. Hẳn
người ta còn nhớ hình ảnh chàng
sinh viên Bhouazizi của Tunisia
trong mùa xuân Ả Rập. Ngọn
lửa tự thiêu của chàng tuổi trẻ đã
châm ngòi cho cuộc cách mạng
Hoa Lài Trung Đông, phế bỏ chế
độ độc tài tại Tunisia, rồi Ai Cập,
Libya và sắp đến Syria... Ngọn
lửa tự thiêu của bà Kim Kiêng
tại Bạc Liêu chắc chắn cũng sẽ
châm ngòi cho cuộc cách mạng
dân chủ đang nhen nhúm tại Việt
Nam. Điều đáng nói là ánh đuốc
tự thiêu của bà Kim Liêng đã làm
rung động con tim nhân loại, tiêu
biểu như các tổ chức nhân quyền
và các cơ quan truyền thông
quốc tế, đăc biệt là Tòa Đại Sứ
Hoa Kỳ tại Hà Nội đã bày tỏ mối

quan ngại và đau buồn sâu sắc
khi nghe tin tự thiêu của bà Đặng
Thị Kim Liêng ngày 30 tháng
7… Riêng đối với dân Việt, làn
sóng người đổ về Bạc Liêu tiễn
đưa bà Kim Liêng về đất Mẹ, bất
chấp những hành động đe dọa,
cản trở và bắt bớ của cộng sản
Viêt Nam, là một tiếng chuông
báo hiệu cho một cuộc vùng dậy
gần kề.
Đáng mừng nhất là con tim
Âu Cơ của bà Kim Liêng đã làm
cháy bừng ngọn lửa đấu tranh,
không những của con gái bà là
nhà báo Tạ Phong Tần, mà còn
của nhiều nữ chiến sĩ dân chủ
can trường khác, như Bùi Thị
Minh Hằng, Trịnh Kim Tiến, Đỗ
Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh
Nghiên, Lê Thị Công Nhân,
Hoàng Thục Vi… Lần đầu tiên
trong lịch sử, dân Việt có nhiều
người con gái chân yếu tay mềm
can trường như thế... Đó chẳng
phải là tín hiệu báo trước sự sụp
đổ của cộng sản đó sao?
Thế đó! Công cha cứu nước,
nghĩa mẹ cứu dân. Con tim Mẹ
âu Cơ, trải dài trong hình ảnh
của thân cò mẹ dẫn đàn con đi
ăn đêm, hy sinh mạng sống cho
con mà còn nguyện “chết trong
hơn sống đục”, cũng như trong
hình ảnh thân cò vợ, khóc nỉ non
gánh gạo đưa chồng ra biên ải
chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc! Mẹ
Âu Cơ còn đó! Mẹ Việt Nam
ơi, chúng con vẫn còn đây! Tổ
Quốc Việt Nam đang lâm nguy
trước đại họa thù trong giặc
ngoài. Xin mẹ làm bừng cháy
con tim yêu nước. Xin mẹ quy
tụ trăm con về một mối, hiên
ngang biểu dương sức mạnh dân
tộc! Từ Tiên Lãng, Văn Giang,
từ Con Cuông và Bạc Liêu, lửa
cháy non ngàn...ª
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rung Hoa và Việt Nam là hai
trong số ít ỏi các quốc gia trên
thế giới còn chìm đắm trong ngục tù
Cộng Sản. Cả hai quốc gia cùng chia
xẻ những nét chính của nền văn hóa
Đông Á bao gồm Phật Giáo, Khổng
Giáo, Lão Giáo và trong giai đoạn cận
kim, ảnh hưởng của lý thuyết duy vật
Mác-Lê và nền văn minh La Hy của
Tây Âu.
Tuy có nhiều điểm tương đồng
giữa hai dân tộc, nhưng khi chúng ta
nhìn lịch sử, không những suốt chiều
dài hằng ngàn năm dựng nước và giữ
nước, mà ngay cả trong giai đoạn hiện
tại, số anh thư đất Việt rõ ràng đông
đảo hơn Trung Hoa rất nhiều.
Dĩ nhiên Trung Hoa, với dân số
hơn 10 lần nước ta, có một số nữ lưu
vang danh sử sách như Võ Tắc Thiên
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đời Đường thống trị thiên hạ sau
khi chồng là Đường Thái Tông
chết, Lữ Hậu đời Hán giữ vững
triều cương sau khi Hán Cao Tổ
Lưu Bang băng hà, hoặc gần
nhất là Từ Hi Thái Hậu đời Mãn
Thanh lèo lái con thuyền Trung
Hoa, sau khi Hàm Phong Hoàng
Đế qua đời, trước phong ba bão
táp của các thế lực bá quyền tây
phương và Nhật Bổn. Tuy nhiên,
các nữ lưu đó thật sự không phải
là những con người đội đá vá
trời, làm nên lịch sử. Họ chỉ thừa
hưởng di sản và triều cương của
các vị quân vương và tô điểm
thêm cho triều đại một vài nét
đặc thù mà thôi.
Họ hoàn toàn không thể so
sánh được với các anh thư nước
Việt cả về phẩm chất lẫn số
người. Chúng ta có Trưng Trắc
Trưng Nhị yên hùng, khởi binh
đánh đuổi quân xâm lược nhà
Hán, khai dựng triều đại. Chúng
ta có Triệu Ẩu ý chí ngút trời khi
bà tuyê n bố:
“Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió
mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém
cá kình ở biển Đông, đánh đuổi
quân Ngô, giành lại giang sơn,
cởi ách nô lệ, chứ không chịu
khom lưng làm tì thiếp cho
người!”
Thời Pháp thuộc chúng ta có
Cô Bắc, Cô Giang, cụ bà Phan
Bội Châu.
Đặc biệt trong giai đoạn đấu
tranh dân chủ hoá đất nước hiện
nay, số anh thư của chúng ta can
trường và đông đảo hơn người
Trung Quốc gấp bội.
Chúng ta có cụ bà Lê Hiền
Đức, Bà Đặng Thị Kim Liêng,
con của bà là chị Tạ Phong Tần,
Đỗ thị Minh Hạnh, Trịnh Kim
Tiến, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thị
Công Nhân, Huỳnh Thục Vi, LS

Lê Thị Công Nhân và danh sách
còn nhiều hơn nữa. Trong khi đó
rất hiếm hoi có những phụ nữ
Trung Hoa can trường đứng lên
tranh đấu cho một nước Trung
Hoa dân chủ đa nguyên.
Lý do vì đâu?
Lý do nằm nơi sự khác biệt
căn bản giữa nền văn hoá Việt
Nam và nền văn hoá Trung Hoa.
Tuy có những điểm tương
đồng nêu trên nhưng văn hoá
Việt Tộc có nhiều ưu điểmđiểm
khác biệt:
Trước hết, nền văn hoá Hán
Tộc phát xuất từ truyền thống du
mục chăn nuôi hoặc săn bắn từ
miền bắc sông Dương Tử. Đó là
một nền văn minh dựa vào sức
lực của đàn ông và mang tính
phụ hệ (patriarchy).
Trong khi đó, các bộ lạc Việt
Tộc đã định cư nhiều thế hệ miền
nam sông Dương Tử lại thiên về
trồng trọt, nhất là trồng lúa và
khởi thủy là một nền văn hoá
mang tính mẫu hệ (matriarchy).
Khi Hán tộc dùng binh lực
chinh phục các bộ lạc Việt Tộc
miền nam sông Dương Tử và
đồng hoá các bộ lạc này, thì ý
thức hệ phụ quyền (patriarchal
ideology) được áp đặt trên các
dân tộc phía nam.
Tuy nhiên Lạc Việt thoát
khỏi tiến trình hán hoá nguyên
thủy này và di cư đến vùng Bắc
Việt hiện nay, trong lưu vực sông
Hồng Hà. Truyền thống mẫu hệ
của chúng ta lưu truyền mãi cho
đến thời kỳ 1000 năm bắc thuộc.
Tuy sau thời bắc thuộc,
truyền thống mẫu hệ có phai mờ,
nhưng không hoàn toàn vắng
bóng. Truyền thống này vẫn
tiềm tàng trong dân tộc và từ đó,
người đàn bà Việt Nam vẫn luôn
luôn bất khuất hơn đàn bà Trung

Quốc trong bất cứ giai đoạn nào
của lịch sử.
Thế thì trong kỷ nguyên mới,
người phụ nữ Việt phải sử dụng
tính bất khuất lưu truyền từ ngàn
xưa của dân tộc thế nào?
Trước hết, lịch sử đang lập lại
và dân tộc có nguy cơ bị hán hoá
lần nữa với sự a tòng của CSVN.
Trách nhiệm của người phụ nữ
Việt là phải cùng sát cánh với
toàn dân diệt nội thù CSVN, và
chậm đứng ngoại xâm bá quyền
hán tộc.
Thêm vào đó, ngày hôm nay,
khi người Trung Hoa nói cộng
sản chủ nghĩa, ngay cả cộng
sản chủ nghĩa mang tính Trung
Hoa (Communism with Chinese
characteristics) thì đó cũng chỉ
là những biện minh giả dối để
phỉnh gạt người nhẹ dạ.
Dã tâm thực sự của họ là Ý
Thức Hệ Đại Hán, trong đó nô
lệ hoá người phụ nữ là một yếu
tính có từ ngàn xưa. Điều này
đi ngược lại Công Ước Về việc
hủy bỏ mọi hình thức kỳ thị đối
với phụ nữ (Convention on the
Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
- CEDAW) được Đại Hội Đồng
Liên Hiệp Quốc thông qua năm
1979, và những giá trị đạo đức
căn bản của nhân loại văn minh.
Ý Thức Hệ Đại Hán từ
nguyên thủy là một ý thức hệ
mang tính phản động mạnh nhất,
liên hệ đến phụ nữ quyền.
Chính vì thế, chận đứng
ngoại xâm bá quyền Đại Hán từ
phương Bắc không những phù
hợp với nền văn minh nhân loại
trong kỷ nguyên mới, mà còn
nối tiếp truyền thống văn hoá
phi hán tộc, tôn trọng người phụ
nữ Việt Tộc của nòi giống con
rồng cháu tiên từ thủa xa xưaª
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ói về những người phụ nữ. Thông tin đầu
tháng 7/2012 cho biết bà bác sĩ Lakshmi
Sehgal người Ấn độ vừa qua đời hôm 3/7
hưởng thọ 97 tuổi. Khi bà còn sống thế giới ít
nói đến bà. Nhưng bà quả là một trong những
người phụ nữ phi thường của thế kỷ 20. Bà là
một bác sĩ từng tham gia cuộc đấu tranh chống
Anh quốc giành độc lập cho Ấn độ giữa thập
niên 1940. Bà tham gia đoàn quân của lãnh tụ
kháng chiến Subhas Chandra Bose và được
ủy thác thành lập và chỉ huy trung đoàn nữ du
kích đầu tiên với quân hàm Đại Tá. Khi người
Anh trả độc lập cho Ấn, bà tham gia nội các
tạm thời của lãnh tụ Chandra Bose với một
chương trình giải phóng người phụ nữ Ấn, và
san bằng giai cấp trong tôn giáo.
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Nói về những người phụ nữ.
Thông tin đầu tháng 7/2012 cho
biết bà bác sĩ Lakshmi Sehgal
người Ấn độ vừa qua đời hôm
3/7 hưởng thọ 97 tuổi. Khi bà
còn sống thế giới ít nói đến
bà. Nhưng bà quả là một trong
những người phụ nữ phi thường
của thế kỷ 20. Bà là một bác sĩ
từng tham gia cuộc đấu tranh
chống Anh quốc giành độc lập
cho Ấn độ giữa thập niên 1940.
Bà tham gia đoàn quân của lãnh
tụ kháng chiến Subhas Chandra
Bose và được ủy thác thành lập
và chỉ huy trung đoàn nữ du kích
đầu tiên với quân hàm Đại Tá.
Khi người Anh trả độc lập cho
Ấn, bà tham gia nội các tạm thời
của lãnh tụ Chandra Bose với
một chương trình giải phóng
người phụ nữ Ấn, và san bằng
giai cấp trong tôn giáo.

Trong sinh hoạt chính trị bà
từng là Thượng nghị sĩ và năm
2002 tuy đã 87 tuổi bà Lakshmi
Sehgal còn đại diện thành phần
tả phái Ấn độ ra tranh cử tổng
thống. Thất bại, bà trở về thành
phố Kanpur miền bắc Ấn độ, mở
một phòng khám bệnh miễn phí.
Mỗi ngày bà đến phòng khám
bệnh, tự tay quét dọn văn phòng
trước khi mở cửa. Bà qua đời
sau một cơn đau tim tại phòng
khám bệnh của bà. Đó là tấm
gương của một phụ nữ đã sống
với tình thương trong thế kỷ 20
bên cạnh những người phụ nữ
lừng danh khác.
Nói về những phụ nữ
lừng danh khác trong thế kỷ
trước và đầu thế kỷ này phải có
một cuốn sách dày mới điểm qua
hết như bà Margaret Thatcher,
thủ tướng Anh 1979-1990; bà

Gro Harlem Brundtland, thủ
tướng Na Uy nhiều lần trong
thời gian từ 1981 đến 1996; bà
Corazon Aquino, tổng thống Phi
Luật Tân 1982-1996; bà Benazir
Bhutto, thủ tướng Pakistan
1988-1990, 1993-1996 và nhiều
tên tuổi khác…. Trong đó có
bà Hillary Rotham Clinton phu
nhân tổng thống Bill Clinton
đương kim bộ trưởng Ngoại
giao Hoa Kỳ.
Bà Hillary Clinton là một
người phụ nữ có chí lớn. Bà
muốn trở thành tổng thống Hoa
Kỳ để đưa Hoa Kỳ vượt qua giai
đoạn chuyển tiếp siêu cường đầu
thế kỷ. Mộng không (hay chưa?)
đạt được, nhưng trong chức vụ
Bộ trưởng Ngoại giao bà đã để
lại một dấu ấn trên chính sách
ngoại giao hướng về Á châu của
Hoa Kỳ.
Từ đầu thập niên 1970, khi
còn là một sinh viên trường luật
tại đại học Yale bà đã có sắc thái
đặc biệt. Giữa bao sinh viên ưu
tú bà đã chọn Bill Clinton, một
sinh viên bụi đời của một gia
đình có nhiều vấn đề vì bà thấy
qua Bill một tiềm năng chính trị,
và bà đã không đánh giá nhầm.
Thời gian Bill Clinton làm tổng
thống vướng vào vụ Monica
Lewinsky, bà đã đau khổ chịu
đựng, quyết không li dị như
thường tình theo văn hóa Tây
phương để theo đuổi con đường
vào Bạch Cung sau chồng.
Nhưng ý người không vượt qua
ý trời, bà đã không thắng được
ông Obama trong cuộc tranh
cử năm 2008, và bà đã can đảm
nhận làm bộ trưởng ngoại giao
cho tổng thống Obama để tạo uy
tín cá nhân trên tầm vóc quốc tế
để thực hiện những gì bà từng ấp
ủ.
Bà Clinton biết rằng chính
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sách đối ngọai của một quốc gia
là một vấn đề thuộc phạm trù
sức mạnh của quốc gia đó. Theo
Hiến pháp Hoa Kỳ, tổng thống
Obama là người vạch chính sách
đối ngoại, và bà, bộ trưởng ngoại
giao là người thi hành chính sách
của ông Obama. Nhưng bà cũng
biết rằng quan hệ giữa bà và tổng
thống Obama có tính đặc biệt và
bà có nhiều tự do hơn các bộ
trưởng ngoại giao khác trong sự
chọn lựa chính sách.
Nếu tổng thống Obma thích
ứng với khung cảnh mới của thế
giới trong đó sức mạnh của Hoa
Kỳ đã đạt đến cao điểm thì bà
Clinton nghĩ rằng Hoa Kỳ còn
có khả năng của một đại cường.
Theo bà Clinton, sự nhìn nhận
thế yếu không lợi gì cho thế
đứng Hoa Kỳ mặc dù bà Clinton
không có ảo tưởng về sức mạnh
của Hoa Kỳ và thực tế trước mắt
là thế kỷ 21 không còn là thế kỷ
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của Hoa Kỳ.
Bà Clinton đã chứng tỏ có
tầm nhìn sâu sắc. Trong cuộc
tranh luận năm 2007 giữa hai
ứng cử viên Barack Obama và
Hillary Clinton, khi trả lời một
câu hỏi của cử tọa rằng nếu đắc
cử tổng thống, trong năm đầu
tiên ông có sẵn sàng gặp các lãnh
tụ của Iran, Syria, Venezuela,
Cuba, và Bắc Hàn mà không cần
điều kiện tiên quyết không, ông
Obama trả lời: “sẵn sàng”, trong
khi bà Clinton cho rằng một cuộc
gặp gỡ như vậy chỉ giúp cho
kẻ địch dùng làm lợi khí tuyên
truyền. Sau này, trong các lãnh
tụ nói trên tổng thống Obama chỉ
gặp bắt tay xã giao một lần với
ông Hugo Chavez tổng thống
Venezuela khi gặp nhau tại Hội
nghị Thượng đỉnh các nước
Châu Mỹ tháng 4/2009 tại Cộng
hòa Trinidad and Tobago.
Và qua 4 năm làm tổng

thống, ông Obama đã chứng tỏ
không ‘bồ câu” như khi tranh cử.
Ông đã gián tiếp chứng tỏ quan
điểm đối ngoại của bà Clinton là
đúng. Ông Obama giữ lời hứa
rút quân ra khỏi Iraq, nhưng
tăng quân tại Afghanistan, tăng
gia các cuộc đột kích giết các
lãnh tụ al Qaeda bằng máy bay
không người lái, quyết định
đánh và giết Osama bin Laden
tại Abbottabad bất chấp vi phạm
chủ quyền của Pakistan.
Nhận lời làm bộ trưởng ngoại
giao cho tổng thống Obama
là một quyết định khó khăn và
can đảm. Nhưng bà biết ở chức
vụ bộ trưởng ngọai giao, bà sẽ
có một diễn đàn tốt, nếu không
giúp bà trở lại Bạch ốc khi thời
cơ đến, thì cũng là nơi để thực
hiện chính sách đối ngoại của
mình. Bà xem sự thất bại trong
cuộc chạy đua vào tòa Bạch ốc
chỉ là thua một trận đánh, chưa
thua một trận giặc.
Quyết định của bà còn là
một quyết định thức thời. Trong
khi tổng thống Obama lo củng
cố lại uy tín của Hoa Kỳ bằng
thái độ khiêm nhượng, thụt lùi tư
thế quốc tế của Hoa Kỳ để mua
chuộc lại lòng tin thế giới thì bà
Clinton có tư thế để xác định
Hoa Kỳ vẫn mạnh và vẫn lãnh
đạo thế giới trong một thời gian
dài trước mắt.
Đó là cái nhìn nhất quán của
bà Clinton. Trong mọi chính
sách bà quan tâm nhất đến tư thế
của Hoa Kỳ trên thế giới trong
thời đại bản lề thay bật đổi ngôi
siêu cường trên thế giới. Và theo
dõi cách hành xử của bà từ cuộc
bỏ phiếu thuận năm 2003 cho
phép tổng thống Bush tấn công
Iraq lật đổ Saddam Hussein cho
đến lập trường của bà trong cuộc

tranh cử tổng thống năm 2008 và
các chính sách của bà trong gần
4 năm làm bộ trưởng ngoại giao
chúng ta không thể không thấy
cái nhìn chiến lược của bà:
Khi ra tranh cử bà Clinton
đã không đưa ra những chủ
trương lớn có tính triết lý như
chủ trương Bảo thủ Với Tình
Thương
Compassionate
Conservative - của George W.
Bush hay lập trường Người Dân
Chủ Mới - New Democrat -, của
ông Clinton. Lập trường của bà
là củng cố thế mạnh của Hoa
Kỳ lâu chừng nào hay chừng đó
trong thế tương quan mới.
Chính sách của tổng thống
Bush tại Trung đông là một thất
bại, nhưng bà đã không đánh
giá cuộc chiến Trung đông đánh
Iraq là một điều vô ích. Máu và
tiền của nhân dân Hoa Kỳ đã đầu
tư vào Trung đông thì phải được
dùng như một vốn liếng cho nền
an ninh của thế giới và của Hoa
Kỳ. Tầm nhìn của bà là bảo vệ
chiến tuyến Trung đông đừng để
cho nó sụp đổ trong khi chuẩn bị
cho mặt trận mới tại Á châu Thái
Bình Dương.
Bà Hillary Clinton không tỏ

ra hối tiếc năm 2002 (khi còn
là Thượng nghị sĩ) đã bỏ phiếu
thuận cho phép Hoa Kỳ tấn công
Iraq, và bà vẫn giữ lập trường
đó, không đòi hỏi rút quân như
nhiều thành viên thuộc đảng Dân
chủ. Trong một cuộc phỏng vấn
bởi phóng viên Dan Balz của tờ
tuần báo Washington Post ngày
26/5/2006, bà nói “Tôi từng nói
rằng tôi rất tiếc tổng thống đã xử
dụng quyền hành của mình như
vậy. Nhưng tôi phải nhìn vào
toàn bộ vấn đề một cách có trách
nhiệm. Tôi tin rằng chúng ta đang
lâm vào một hoàn cảnh khó khăn
để chúng ta có quyền hốt hoảng
và vì vậy tôi không muốn a dua
theo những người muốn ấn định
một thời biểu rút quân cũng như
những người ủng hộ tổng thống
Bush và thủ tướng Tony Blair
100 phần trăm. ” (nguyên văn:
I have said many times I regret
how the president has used his
authority. But I think I have a
responsibility to look at this as
carefully as I can and say what
I believe, and what I believe
is we’re in a very dangerous
situation and it doesn’t lend itself
to sound bites, and therefore I

have resisted going along with
either my colleagues who feel
passionately they need to call
for a date certain or colleagues
who are 100 percent behind the
policy and with the president
and Prime Minister Blair …
(“Does She Have a Platform To
Stand On?”, The Washington
Post National Weekly Edition
June 5 -11, 2006)
Và cũng trong cuộc phỏng
vấn đó bà Clinon nói: “Triết lý
lãnh đạo quốc gia của tôi không
thu gọn trong một vài danh từ
đơn giản. Mỗi vấn đề sẽ được
giải quyết tùy theo bối cảnh của
nó và dựa vào những lý tưởng
đẹp tôi hằng ôm ấp để tìm ra
một giải pháp thực tế. Nó có
thể không được giải quyết theo
tiền lệ vì thật ra các vấn nạn của
quốc gia chúng ta không có cái
nào giống cái nào” (nguyên văn:
I don’t think like that. I approach
each issue and problem from a
perspective of combining my
beliefs and ideals with a search
for practical solutions. It doesn’t
perhaps fit a preexisting box, but
many of the problems we face as
a nation don’t either. (“Does She
Have a Platform To Stand On?”,
The Washington Post Natinonal
Weekly Edition June 5 -11,
2006)
Tuy có kẻ thương người ghét
nhưng không ai có thể chối cãi
bà Hillary là một nhân vật lịch
sử có cá tính đặc biệt. Trong
cuốn hồi ký “Living History”
của bà (nhà xuất bản Simon &
Schuter – New York) phát hành
giữa năm 2003, ba năm sau khi
bà đắc cử Thượng nghị sĩ bang
New York, một cuốn sách trình
bày con người và lập trường
xuyên qua tiểu sử của bà, bà đã
dùng một văn phong nhẹ nhàng
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nhưng chứa đựng một sức sống
mãnh liệt. Qua đó, người ta thấy
một phụ nữ cương quyết nhưng
không kém dịu dàng của một
người đàn bà khi giải quyết sự
việc, bà tranh đấu cho nữ quyền
và nhân quyền nhưng không quá
khích, biết thông cảm và tha thứ
cho chồng, và quan trọng hơn cả
bà chứng tỏ nắm vững công việc
quốc gia và các vấn đề lớn của
thế giới. Bà tin vào thuyết con
người sinh ra vốn vô nhiễm mọi
thứ trên đời và “tính bổn thiện”.
Bà viết trong phần mở đầu của
cuốn sách như lời trần tình với
cử tri toàn quốc: “Tôi sinh ra
không phải đã là một đệ nhất
phu nhân, không phải là một
người Dân chủ, không phải là
một Thượng nghị sị, cũng không
phải là một luật sư, không phải
là một người tranh đấu cho nữ
quyền và nhân quyền, tôi sinh
ra chưa phải là một bà mẹ, một
người vợ. Tôi sinh ra như một
người Mỹ giữa thế kỷ 20, tại
một địa điểm và vào một thời
điểm đặc biệt. Tôi được tự do
lựa chọn không bị giới hạn như
những người phụ nữ Hoa Kỳ của
những thế hệ trước tôi, và đa số
những người phụ nữ thuộc thế
hệ này ở những nước khác. Tôi
sinh ra trong trào lưu thay đổi
trên thế giới, và tôi được tham
dự vào cuộc đấu tranh bảo vệ
thế đứng của Hoa Kỳ trên thế
giới (nguyên văn: I was’t born a
first lady or a senator, I wasn’t
born a Democrat, I wasn’t
born a laywer or an advocate
for women’s rights and human
rights. I wasn’t born a wife or
mother. I was born an American
in the middle of the twentieth
century, a fortunate time and
place. I was free to make choices
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unavailable to past generations
of women in my own country and
inconceivable to many women
in the world today. I came of age
on the crest of tumultuous social
change and took part in the
political batổng thốngles fought
over the meaning of America
and its role in the world (Living
History, trang 1).
Dự phần vào những cuộc
đấu tranh chính trị xác lập thế
nào là nước Mỹ và nhiệm vụ của
Hoa kỳ trên thế giới là đường
lối chính trị của bà. Bước vào
chính quyền Obama với chức vụ
Bộ trưởng ngoại giao bà Clinton
triển khai chính sách đối ngoại
siêu cường của Hoa Kỳ. Bà
cùng với ông bộ trưởng quốc
phòng Robert Gates (nguyên là
giám đốc Trung ương Tình báo
– CIA) bén nhạy nhận ra mối đe
dọa của Trung Hoa và đã nhanh
chóng công bố chính sách của
Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương tại
Hà Nội tháng 7 năm 2010 khi dự
Hội nghị ARF (Asean Regional
Forum).
Bà Clinton (và ông Gates) là
người đã thuyết phục tổng thống
Obama để tâm đến vai trò của
Hoa Kỳ tại Á châu và công bố
chính sách “pivot” trong chuyến
đi Úc châu cuối năm 2011. Nếu
hôm nay Việt Nam có một tư
thế rộng rãi để chọn đường lối
đối ngoại (Trung Hoa hay Hoa
Kỳ) là nhờ sự mở đường của bà
Clinton.
Dấu ấn chính sách trở lại
Thái Bình Dương của bà Clinton
cũng thấy được qua các chuyến
đi Miến Điện của bà cuối năm
2011. Cảm nhận được sự trăn
trở của các tướng lãnh Miến
Điện trước áp lực của Trung
Hoa, bà Clinton đã thuyết phục

Miến Điện chấp nhận tư thế
chính trị của bà Aung San Suu
Kyi và qua đó giải tỏa lệnh cấm
vận của Hoa Kỳ và Tây phương
đối với Miến Điện để giúp Miến
Điện cân bằng và giải tỏa áp lực
của Trung Hoa. Chuyến đi Miến
Điện 3 ngày của bà Clinon đầu
tháng 12/2011 là một phần trong
một chính sách lớn của Hoa Kỳ
tại Á châu.
Khung cảnh chính trị tại
Hoa Kỳ đang chuyển biến. Qua
năm 2013 dù ông Mitt Romney
hay Barack Obama đắc cử
tổng thống Hoa Kỳ, bà Hillary
Clinton cũng không còn giữ
chức vụ bộ trưởng ngoại giao.
Nhưng vị tổng thống nào cũng
còn cần đến bà trong cuộc đối
đầu với Trung Hoa trong thập
niên thứ hai của thế kỷ 21 nàyª
Trần Bình Nam
August 7, 2012
binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com
-------------------------------------Tài liệu tham khảo:
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3. “Democrats get boos,
cheers at 2008 audition”,
Reuters June 14, 2006, The San
Diego Union-Tribune June 15,
2006
4. “Doubting Hillary” by
Lexington, The Economist June
17th-23rd, 2006
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Hôm nay - ngày 13 tháng 3 - sẽ là một
ngày rất bình thường nếu tôi không biết
Hạnh. Tôi còn nợ cô bé ấy nhiều lắm. Có
nhiều điều còn nhớ mãi, có những chuyện
sẽ không thể nào quên. Thế nhưng, Hạnh
vào tù đã được 3 năm, tôi chưa bao giờ
viết được một bài trọn vẹn cho em. Có lẽ,
tình càm tôi dành cho Hạnh đã bảo hòa,
đã đầy ắp để mỗi con chữ về Hạnh cũng là
thừa. Có lẽ, tôi nhìn thấy sự thừa thãi trong
những dòng chữ của mình vì đã có nhiều
người viết về Hạnh mặc dù họ chưa được
gặp em một lần. Mặc dù họ chưa được một
lần nghe Hạnh hát, những bài hát do em tự
đặt lời, giọng tự nhiên, trong sáng, không
chải chuốt. Nhưng, quả thật, những dòng
chữ họ dành cho Hạnh thật ấm áp, thật
nghĩa tình như đã quen Hạnh từ lâu.
Như một Nguyệt Quỳnh đã dành cho
Hạnh một chỗ đứng thật đẹp trong lòng
dân tộc: “tôi nhìn thấy tuổi trẻ đang vịn vai
Hạnh đứng dậy, dân tộc tôi đang cần vịn
vai em để bước đi cùng nhân loại”. (1)
Như một bác Tám Bến Tre đã dành cho
Hạnh một phần trang trọng trong lịch sử:
“Giai đoạn hậu Cộng sản ở nước ta, lịch sử
sẽ được chép lại để vinh danh các anh thư
hào kiệt Việt Nam, trong đó chắc chắn có
tên Đỗ thị Minh Hạnh”. (2)
Như một Vũ Đông Hà, chưa gặp Hạnh
bao giờ những ông cũng đã viết về Hạnh
bằng những ngôn từ chuẩn xác về một cô
gái bình dị, nhưng không bình thường ở xã
hội hôm nay: “Hạnh đã cùng với Hùng lên
đường, phẫn nộ nhưng không hận thù, hiền
hòa nhưng dũng cảm, chông gai nhưng
không khiếp nhược, thất bại nhưng không
sờn lòng”. (3)
Quả thế, trong một xã hội mà tầm nhắm
của mọi người chỉ ngừng lại ở tất cả những
cụm từ có chữ “khủng” và “siêu” đi cùng
thì có lẽ Hạnh là người không bình thường
khi can đảm từ bỏ tuổi 20 để dấn thân cho
lý tưởng của mình. Có lẽ Hạnh đã không
bình thường khi dám dứt khoát từ bỏ cuộc
sống ấm êm bên cạnh người mẹ và cha yêu
thương em hết lòng để lên đường đi vào
một xã hội đã bị đời bỏ quên, để cuối con
đường đó là một nhà tù giam lại tuổi thanh
22 ▪ Đặc San Âu Cơ

xuân, nhốt chặt bao nhiêu hoài
bão của em.
Bỏ gia đình ra đi, Hạnh sống
tự lập để có thể giúp đỡ cho dân
oan, cho người lao động mà
không phải liên lụy đến ba mẹ
bởi những hoạt động của mình.
Ngay cả trong tù, Hạnh cũng
chỉ nghĩ đến người khác: nhờ
gửi quà cho Hùng, cho Chương
trong ngày sinh nhật. Thăm hỏi
bác Giang, bác Truyển, papy
Liêm. Nhịn ăn sáng để mua
mì gói cho một cặp vợ chồng
già không có người thăm nuôi
trong tù, xin những xuất công
quả của mẹ để cho hai anh em
đang bị giam cùng trại, nhường
thuốc của mình cho người tù
khác.v.v... Có lẽ cuộc đời của
Hạnh chỉ nghĩ đến người khác,
chỉ sống vì người khác. Viết đến
đây tôi tưởng chừng như ngửi lại
mùi dầu khuynh diệp một buổi
chiều cuối năm ở ML. Hạnh ơi,
có nhớ không?
Những ai đã có lần biết

Hạnh, có lẽ sẽ nhớ mãi đôi mắt
long lanh sáng của em chứa cả
một bầu tâm huyết, Hạnh tin ở
con người, cuộc sống, Hạnh tin
mãnh liệt ở lý tưởng và điểm
đến trên con đường chông gai
mà em đã chọn. Bởi đó là hoài
bão của em. Hoài bão của Hạnh
không phải là một người chồng
giàu, một căn nhà đẹp mà là một
cuộc sống công bằng, cơm no
cho người nghèo, áo ấm cho kẻ
không nhà. Và em đã chọn một
lối đi riêng cho mình- không
giống những cô gái đồng trang
lứa- để thực hiện hoài bảo đó.
“Con đã bán cái xe honda và
xin tiền của mẹ để đi Thái Lan”
Hạnh kể và cười rất tự nhiên.
Nhưng không ai biết đó là cái
vốn liếng cuối cùng của cô để
có thể gặp Hùng, lúc đó Hùng
đã sang Thái Lan trước. Không
ai biết cô đã phận gái một mình
đi qua nhiều chặng đường,
qua nhiều ngõ gian nan để gặp
những người lao động. Không ai

biết những vũng lầy đất đỏ cô đã
trải qua trên Bauxit Tây Nguyên,
những buổi cơm hẩm với công
nhân Trà Vinh. Và còn nhiều
điều không ai biết được về sự
can đảm đến độ gan lì của cô bé
này. Tất cả cũng chỉ vì điều mà
cô vẫn ước ao, điều mà cô vẫn
la to ngay cả trước mặt quan tòa
trong tòa án ở Trà Vinh, đó là:
“tôi chỉ muốn thực hiện hoài bão
của mình”.
Ngay cả trong tù, Hạnh vẫn
luôn lạc quan với niềm tin trong
sáng vào chân lý, công bằng và
sống với những “hoài bão” mà
em ấp ủ:
“... con sẽ luôn vững vàng và
con sống với mơ ước. với hoài
bão, luôn hướng đến một tương
lai tốt đẹp đầy niềm tin yêu cuộc
sống. Con đã sáng tác rất nhiều
bài hát, mai con về sẽ hát cho cô
và mọi người...”
Hạnh thích hát, những bản
nhạc do Hạnh tự sáng tác lời,
tiếng hát tự nhiên, không gọt
dũa, trong sáng vút cao. Hạnh
có thể ca bất cứ lúc nào: hát bên
vĩa hè cho bạn bè; hát trong trại
tù những lời gửi gấm đến công
an, quản giáo (với những lời
Hạnh tự sáng tác mà một “bạn tù
dân chủ” nhốt chung với Hạnh
cũng phải suỵt khẻ), hát trên
đường đi đến tòa án, tiếng hát
vươn lên trên mọi sự sợ hãi đã
làm Hùng và Chương cũng cất
tiếng hát theo và đã khiến công
an phải bịt miệng Hạnh lại. Tấm
ảnh bịt miệng cha Lý đã vượt đại
dương để đến thế giới tự do, rất
tiếc chúng ta thiếu một tấm hình
“không ai ngăn nỗi lời ca” của
Hạnh.
Hôm nay, sẽ là một ngày rất
bình thường nếu tôi không biết
Hạnh. 27 tuổi, 3 lần sinh nhật
trong tù. Hạnh chọn con đường
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vượt lên tất cả những mơ ước đời thường, nhưng
có lẽ đâu đấy Hạnh cũng ao ước một mái ấm gia
đình khi em đọc trong mắt ba mẹ nỗi mong đợi đó.
Mong cho con mình có một đời sống như mọi đời
sống bình thường khác: một tấm chồng, một mái
nhà, những tiếng cười trẻ thơ. Có lẽ, em chưa đáp
lại được sự mong đợi của ba mẹ, nhưng tình yêu
thương em dành cho ba mẹ thật tràn đầy. Tình yêu
thương mà em đã gửi gấm qua những nét chữ kẻ
dòng gửi từ trại tù Bình Thuận:

Trong tù, Một lần bị biệt giam, Hạnh suýt chết
khi bồn nước trong nhà giam bị bể, Hạnh bị nước
cuốn trôi đi. Bị giam chung với bệnh nhân HIV
trong khi thân thể bị ghẻ lở. Bị bịt miệng, bị trói
tay chân và đánh. Thế nhưng Hạnh vẫn không
chịu gọi công an trại giam là cán bộ và vẫn rất
nhiều lần viết vào tờ tự khai bằng những dòng chữ
to: TÔI KHÔNG CÓ TỘI!
Can cường như thế, cứng rắn là thế, nhưng
Hạnh vẫn là một phụ nữ với tất cả những thường
tình nhi nữ, Hạnh vẫn có những mơ ước bình dị là
được cuộn tròn trong hạnh phúc của ba mẹ:

Hôm nay, em, người con gái sinh ra lầm thế kỷ đã tròn 3 tuổi tù, 27 tuổi đời. Những hoài bão chưa
trọn, những giấc mơ còn dang dở sau chấn song tù. Tôi sẽ tặng em gì đây để đôi mắt em mãi sáng, để nụ
cười em mãi tươi bên cạnh những buổi cơm tù?
Hôm nay, ngày 13/3, sinh nhật Hạnh, tôi sẽ không tặng em một bó hoa vì hoa không thể nở trong chốn
lao tù. Mượn lời của nhà thơ Trần Trung Đạo, tôi muốn tặng em niềm hy vọng ở một ngày hội lớn của
dân tộc. Ngày đó sẽ có ba mẹ và mọi người yêu thương em, ôm em trong vòng tay với những hoài bão
đã vung đầy:
Giữa quê người còn một bài thơ
Viết cho em bằng những dòng hy vọng
Đừng gục xuống, đừng than thân trách phận
Hãy mỉm cười như một chuyến đi xa
Mẹ sẽ chờ em dù năm tháng trôi qua
Sông núi chờ em trong ngày hội lớn (4)
Thay một bó hoa cho ngày sinh nhật trong tù của Hạnh ª
13/3/2012
Ca Dao
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1. Đỗ Thị Minh Hạnh – Giọt nước hay mảnh thủy
tinh (Nguyệt Quỳnh)
2. Viết về Đỗ thị Minh Hạnh (Bác 8 Bến Tre)
3. Chuyện của Hạnh và Phượng (Vũ Đông Hà)
4. Bài thơ cho Đỗ thị Minh Hạnh (Trần Trung Đạo)
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°Truyện NGUYÊN NHUNG

T

ừ khi chia tay với chồng,
Ngọc sống trong tâm trạng
chán chường và buồn tẻ, đời
sống mất hẳn ý nghĩa nếu như
bên nàng không còn hai đứa con
an ủi. Cho đến năm nay khi đứa
con gái út đi học xa, căn nhà
hình như bỗng rộng thênh thang,
đầy ắp bóng tối khi Ngọc chỉ còn
lại một mình. Ngoài giờ đi làm,
Ngọc thường quanh quẩn ngoài
khu vườn sau, vun bón, xới tỉa
những luống hoa, rau cỏ trong
vườn để tạm quên đi nỗi ngậm
ngùi của người đàn bà cô đơn.
Lá thư của chị Hà tận thành
phố biển, mang cho Ngọc một
chút ấm áp, khi chị đề nghị mùa
hè năm nay Ngọc thu xếp tới
chơi với gia đình chị ít lâu cho
thanh thản tâm hồn. Hai đứa
con tuy chưa có gia đình, nhưng
dường như cũng có cuộc đời
riêng, bởi vậy dù nghỉ hè, mỗi
đứa vẫn có những hẹn hò với
bạn bè, vui với niềm vui tuổi
trẻ. Tuy Ngọc chưa già lắm,
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nhưng nàng vẫn cảm thấy giữa
hai thế hệ đã có những khác biệt,
nàng vẫn không thể hòa nhịp
vào đời sống của con nàng như
khi chúng còn nhỏ, chính vì lẽ
đó mà nàng quyết định tới chơi
với gia đình của chị mình, để
chị em có dịp sống lại những kỷ
niệm ngày thơ ấu.
Đúng là mỗi con người đã
có một số mệnh khác nhau, như
bàn tay có ngón dài ngón ngắn.
Ngọc chưa bao giờ hình dung
được có ngày mình lại trở thành
cô độc, và nàng cũng không hiểu
nổi được rằng tại sao vợ chồng
lại có thể không chịu nổi nhau,
như nàng đã chịu đựng tính nết
độc đoán và cố chấp của Huy
trong suốt hai mươi năm ròng
rã. Tất cả nguyên nhân làm đổ
vỡ gia đình, khi giải pháp cuối
cùng là chia tay, ở xứ sở này
người ta thường quy tội cho
người phụ nữ, và cho là chỉ có
đàn bà hay thay đổi. Thực sự, đó
chỉ là quan niệm ích kỷ theo lối

nhìn một chiều Đông phương,
khi cuộc đời thường hay gắn
chặt vào người phụ nữ những
bản tính như hy sinh, chịu đựng
và chấp nhận sự lùi bước trước
mọi nghịch cảnh.
Ngọc cũng thế, sau khi chia
tay với chồng thì nàng cũng
được người đời nhìn bằng những
cặp mắt kỳ cục, khó thông cảm.
Làm như chỉ có nàng hoàn toàn
gây ra những đổ vỡ ấy, và Huy
giờ này đã đóng vai một kẻ hoàn
toàn chiến thắng, chứ có ai biết
rằng: “không ở trong chăn, đâu
biết chăn có rận”.
Những ngày sau đó, Ngọc
sống trong cô đơn với một sự
êm ả tuyệt vời, vì dẫu có cô
đơn, nàng vẫn cảm thấy tâm
hồn mình hoàn toàn êm dịu để
chịu đựng nỗi cô đơn ấy. Đâu
có ai biết được cái lầm lẫn ngây
thơ của Ngọc khi gặp Huy thuở
ban đầu, hình như chính vẻ độc
đoán, lì lợm của chàng hồi ấy
lại có sức thu hút Ngọc, khiến

Ngọc tưởng nàng sẽ tìm được
tình yêu trong sự che chở của
chàng. Điều kỳ cục là càng sống
với nhau lâu dài, Ngọc mới biết
rằng Huy còn muốn kiểm soát
luôn tư tưởng nàng để xem Ngọc
hay nghĩ gì, cho ai trong bất cứ
mọi sinh hoạt thường ngày của
nàng. Đôi khi trong bóng tối,
Ngọc vẫn thường bĩu môi và
cười một mình, khi cho rằng còn
lâu lắm người ta mới biết được
cái sâu thẳm của tâm hồn nhau,
huống gì Huy lại yêu Ngọc bằng
cái tâm ích kỷ như vậy. Hai đứa
con hồi còn bé, thấy bố mẹ cãi
nhau, nhìn mẹ khổ sở với những
dòng nước mắt ngắn dài, vì
những đay nghiến dằn vặt của
bố, tiếng bấc tiếng chì của họ
hàng bà con, chúng nó chỉ biết
giương đôi mắt ngây thơ, sợ
hãi rồi ôm lấy mẹ trong sự vỗ
về rất trẻ con. Sau này, lúc lớn
lên, chúng mới nhìn ra nỗi khổ
tâm của mẹ, chính vì thế mà khi
cuộc hôn nhân dẫn đến sự đổ vỡ,
chỉ các con nàng mới hoàn toàn
thông cảm nỗi đớn đau của mẹ.
o0o
Ngọc có được hai tuần lễ để
nghỉ ngơi nơi thành phố biển,
sống với gia đình người chị. Vào
mùa hè, mỗi sáng mai khi nắng
lên rực rỡ, nhìn từ xa, biển vẫn
lao xao hát khi mặt trời lừng
lững nhô lên, ánh sáng chan hòa
trên mặt nước giống như những
viên thủy tinh lung linh muôn
màu sắc. Buổi sáng khi chị Hà
còn bận bịu chuyện trong nhà,
Ngọc vẫn một mình đi ra biển,
thong thả đi trên mặt cát khô hay
lội xuống mấp mé bờ nước, để
cảm thấy những hạt cát đang lạo
xạo dưới đôi bàn chân. Lúc ấy
Ngọc hoàn toàn dễ chịu vì không

khí của biển mỗi buổi sớm mai,
nó hoàn toàn trong lành và lắng
đọng, chỉ có vài cánh chim hải
âu dậy sớm đang chao lượn trên
mặt sóng để tìm mồi.
Ước gì đời cứ được mãi như
thế, hay ước gì trong lòng Ngọc,
hoàn toàn rũ bỏ những nổi buồn
của dĩ vãng, vẫn như những bóng
ma quẩn quanh để nàng đôi lúc
vẫn khó chịu vì sự ám ảnh đó.
Nó đã tước đoạt mất nơi Ngọc
sự tin yêu vào cuộc đời, vào lòng
người, khiến đôi khi đối diện với
một tâm hồn khác, trong cái vui
của lần gặp gỡ, Ngọc liền liên
tưởng đến sự chia lìa. Như vết
sẹo của một vết thương đã lành
da, lại có thể khiến Ngọc thà
chấp nhận sự cô đơn thiếu vắng,
còn hơn là một lần xôn xao rồi
chuốc lấy nỗi khổ vào lòng.
Sáng hôm đó, khi ra biển
Ngọc cầm theo một cuốn tiểu
thuyết, vì lát nữa khi đi bộ đã
mỏi chân, Ngọc có thể ngồi nghỉ
chân trên chiếc ghế đá dưới rặng
thùy dương ven bờ biển, và đọc
nốt câu truyện ngắn dở dang mà
nàng thích. Từ chỗ này, Ngọc
vẫn thích thú nhìn những rặng
thùy dương lả ngọn về một phía,
như mái tóc của người con gái,
cuốn theo chiều gió để nghiêng
cái bóng mềm mại vào bờ. Tất
cả những cây trồng ven biển đều
đứng theo chiều hướng ấy, khiến
Ngọc hình dung ra cuộc đời của
những người đàn bà, chắc cũng
vẫn phải đi theo chiều hướng đó
để làm thành một cái bóng đẹp
cho một người đàn ông, vì nó
không thể cưỡng chống nổi với
những oái oăm của định mệnh.
Vậy mà khi bốn mươi tuổi,
Ngọc vẫn dám can đảm cưỡng
lại sự sắp đặt ấy, đi ngược lại
với những cơn sóng đẩy vào
bờ những xác chết vô hồn rệu

rã, liệu rằng có ai đã thông cảm
được với nàng sự đau khổ đó
hay không?
Nắng đã mênh mông trên
mặt biển, nhưng nắng không
rạng rỡ như những hôm trước,
không nghe tiếng chim hải âu
xôn xao như mọi ngày. Từ xa,
những lượn sóng đẩy vào bờ dữ
dội hơn, những bọt nước trắng
xóa liên tiếp cưỡi đầu lên nhau,
từng lớp từng lớp theo chân
sóng đẩy vào khiến những rặng
phi lao cũng lả đi theo cơn gió
từ đại dương thổi vào đất liền.
Ngọc cảm thấy lạnh, nàng vội
khoác thêm chiếc áo gió, rồi tìm
một chỗ khuất bên một ghềnh
đá đọc sách, để nghe tiếng sóng
biển vẫn rì rào dội vào bờ cát.
Đó là tiếng kể lể của đại dương,
từ khi Trời sinh ra biển có lẽ biển
đã biết kể chuyện, và những câu
chuyện của biển thì có lẽ chỉ có
người tri âm, tri kỷ của nó mới
hiểu hết mà thôi.
Từ chỗ này, Ngọc cũng có
thể nhìn thấy nhiều chiếc tàu
đánh cá đậu san sát bên kia bãi
biển vắng. Khu bên này để dành
cho du khách và người đi tắm
biển, thỉnh thoảng có một chiếc
tàu đánh cá từ khơi chạy vào bờ,
đã thấy đàn chim hải âu bay theo
con tàu để kiếm ăn. Đời sống nơi
nào cũng vậy, con người biết tìm
nơi kinh tế phát triển để tìm việc
làm sinh sống, bầy chim cũng
khôn ngoan bay theo những con
tàu để được những con tôm, con
cá nhỏ của người đánh cá bỏ đi.
Ngọc lấy cuốn tiểu thuyết
đọc nốt câu chuyện viết về một
người đàn ông sống ở một thành
phố ven biển, sau khi vợ qua đời
ông sống một mình với những
đứa con. Rồi một ngày những
đứa con cũng phải đi xa vì nhu
cầu việc làm, ông ta chỉ còn lại
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một mình trong căn nhà vắng
lặng, ngày ngày người ta thấy
ông đi ra bờ biển, đem theo một
tập giấy và cây viết. Mỗi ngày
trong cuộc sống hiu quạnh, ông
đi tìm một cõi ấm áp cho riêng
mình, bằng cách tạo nên một
nhân vật trong quá khứ, và ngày
ngày ông trở về với người thơ
trong cõi mộng của mình. Câu
chuyện này đã làm Ngọc thú vị,
nhưng đoạn kết thì buồn quá, khi
nhân vật chạy theo những trang
bản thảo bị gió thổi bay đi, và
ông đã bị vấp ngã đến gẫy chân.
Để rồi sau đó, ông ta không bao
giờ có thể đi tìm nguồn thơ bên
bờ biển vắng. Ngọc thấy mình
phần nào giống với nhân vật
trong truyện, giờ đây, tuy chưa
già mà cũng không còn trẻ, tâm
hồn Ngọc như cũng bị vấp ngã
đến gãy chân, bỗng què quặt
nhìn đời bằng lăng kính màu
xám xịt.
Đang đọc dở dang cuốn
truyện, Ngọc linh tính như mình
đang bị ai nhìn trộm phía sau.
Bất giác nàng quay lại, để thấy
một người đàn ông Á Châu
độ hơn năm mươi tuổi, nước
da mặn mòi như được tắm gội
thường xuyên với nắng gió biển
khơi. Ông ta ngồi ở ghềnh đá
phía sau, thấy Ngọc quay lại bắt
gặp cái nhìn của mình, vội mỉm
cười như xin lỗi. Nhìn cuốn
truyện trong tay nàng, ông ta
làm quen:
“Cô là người Việt?”
Ngọc gật đầu, nhìn cuốn
sách rồi hóm hỉnh trả lời:
“Ông biết rồi đấy.”
Vô tình cuốn sách lại làm hai
người đồng hương dễ dàng làm
quen với nhau để bắt đầu những
mẩu chuyện tiếp theo. Người
đàn ông cho Ngọc biết ông ta

đang làm việc trên một chiếc tàu
đánh cá, nhưng hôm nay biển
động, tàu không ra khơi, ông
loanh quanh nơi bờ biển trong
những ngày nghỉ ngơi bất đắc dĩ
như thế này. Ông ta nhìn cuốn
sách trên tay Ngọc, rồi tâm sự:
“Thỉnh thoảng trong những
giờ rảnh rỗi, tôi cũng thích đọc
sách. Thuở nhỏ, nhà tôi ở ven
biển, tôi cũng thường ra ngồi
dưới bóng mát của rặng phi lao,
và đã say mê ngấu nghiến không
biết bao nhiêu cuốn sách vào
đầu. Bây giờ quên mất nhiều,
chỉ nhớ cốt truyện mà không
nhớ nổi tên cuốn sách hay nhân
vật của truyện. Đời đôi khi cũng
phải quên bớt cho nhẹ lòng.”
Ngọc ngạc nhiên. Qua lối
nói chuyện thì ông không phải
là người quê mùa, chỉ biết ngày
ngày ra khơi giăng lưới để tìm
những mẻ cá, mẻ tôm làm nguồn
sống. Nàng hỏi:
“Ông không đi chơi đâu sao?
Sống hoài trên tàu, đi ra đi vào
lúc nào cũng thấy biển, có lúc
nào ông cảm thấy chán biển
không?”
Người đàn ông đốt một
điếu thuốc, bàn tay đen đủi đầy
những sợi gân nổi hằn trên lưng
bàn tay, chứng tỏ ông phải làm
việc khá vất vả. Khói thuốc bay
theo hướng gió, như một chút
mây trắng bị kéo đi trên nền trời
màu xám nhạt, ông ta thong thả
hít những hơi thuốc dài rồi trả
lời Ngọc:
“Thật ra tôi không phải là
người sinh ra đã làm nghề chài
lưới, nhưng tôi thích biển vì chỉ
có biển mới cho tôi cảm giác
mình là người tự do, không bị gò
bó vào cái xã hội đầy những thứ
kềm tỏa áp đặt trên con người.
Cô nhìn xem, cái mênh mông

của biển nó rộng lượng biết là
dường nào, nó làm sạch buồng
phổi, nở buồng tim, và quét sạch
những rác rưởi trong con người
mình.”
Ngọc mỉm cười thầm nghĩ:
“Lại một gã khùng sắp sửa đem
cuộc đời ra để mổ xẻ”. Tuy vậy,
nàng vẫn thấy ông ta có những
nhận xét rất hợp với sự suy
nghĩ của nàng, vì chỉ một tuần
lễ nghỉ ngơi với gia đình người
chị, mỗi ngày đi ra biển, ngắm
nhìn biển trong nhiều khía cạnh
khác nhau, từ bình minh cho tới
hoàng hôn, khi mặt trời mọc
hay lúc nhìn trăng treo trên mặt
sóng, Ngọc thấy cái thênh thang
của biển, đã làm lòng mình lắng
đi nhiều nỗi ưu tư, ray rứt.
Người đàn ông ngó ra phía
biển, nét mặt nghiêng tạo thành
một đường viền của bức tượng
đồng nghệ thuật, ông ta hỏi
nàng, nhưng vẫn có vẻ nói với
chính mình:
“Cô đã đọc cuốn “Ngư ông
và biển cả” cùa Hemingway
chưa? Chính vì tác phẩm này mà
tôi lại càng thấy mình cần phải
phấn đấu với biển, như phấn
đấu với những nghiệt ngã trong
cuộc đời. Lâu lắm rồi tôi không
được nói chuyện với một người
thích đọc sách, cho nên khi thấy
cô đọc sách nơi bãi biển thì tôi
chợt nhớ lại cái thời trẻ tuổi của
mình, có lẽ mình khổ vì những
cuốn sách cũng nên.”
Ngọc im lặng không nói, vì
bỗng nhiên nàng phát hiện rằng
không phải chỉ mình nàng mới
cần trút đi những dằn vặt của
tâm hồn. Ông ta lại đốt thêm
một điếu thuốc, khiến Ngọc ái
ngại kêu lên:
“Ông hút thuốc nhiều quá,
không tốt đâu.”
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Người đàn ông vội giụi tắt
điếu thuốc, rồi nhìn nàng với cái
nhìn thật biết ơn:
“Xin lỗi cô, lâu lắm không
ngồi với một phụ nữ, tôi đã quên
không xin phép khi hút thuốc.”
Ngọc vội lắc đầu, cải chính:
“Không phải vậy, nhưng tôi
muốn lưu ý ông vì lý do sức
khỏe, ông không sợ bị ung thư
phổi sao?”
Ông ta nhếch mép cười:
“Vậy ư? Thế mà đã có lúc
tôi hút liên miên chỉ vì muốn
chết quách đi cho rồi, mà nó lại
không chết, còn có người chẳng
hút một điếu thuốc nào, lại vẫn
bị ung thư phổi. Đó chẳng qua
là mệnh Trời, ai cũng phải có
một con đường để đi về bên kia,
không đi bằng kiểu này cũng đi
bằng kiểu khác.”
Ngọc bật cười vì sự lý luận
bất cần đời của ông ta, nàng
đoán ông là một loại dở hơi, hay
có khi cũng đồng bệnh với nàng,
nhìn đâu cũng thấy nghi ngại.
Hôm nay, tự nhiên run rủi hai
kẻ chán đời gặp nhau, chắc cũng
là chuyện ngẫu nhiên không
tính trước. Nếu nàng không
một mình lang thang ra biển,
nếu biển không động để người
đàn ông không theo tàu ra khơi
đánh cá, nếu nàng không cầm
theo cuốn sách để đọc, thì đã
không có chuyện hai người đồng
hương gặp nhau nói chuyện tầm
phào như lúc này.
Cũng chẳng có chi mà ngại.
Chỉ một vài ngày nữa, những
ngày nghỉ sẽ qua, Ngọc lại trở
về thành phố nàng cư ngụ, sẽ trở
lại đời sống đơn độc của mình
như bao lâu nàng đã dễ chịu
chấp nhận nó. Vài ngày nữa biển
lặng, người đàn ông cũng theo
tàu ra khơi, những lưới cá nặng
trĩu sẽ đem niềm vui cho ông ta
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và những bạn đồng hành, ông ta
sẽ vui với cái vui của biển. Ông
ta nheo mắt nhìn nàng:
“Cô đi biển có một mình?”
Ngọc buồn cười, vì câu hỏi
của ông ta cứ như là câu trả lời.
Nhưng hỏi để mà hỏi ông ta lại
thao thao nói tiếp câu chuyện
theo lối của ông, như ông đã nhìn
thấu được tâm hồn nàng, mà mỗi
chuyện lại là một lối giải quyết
cho những u uẩn, khúc mắc của
đời vậy:
“Hồi ấy, tôi cũng cứ hay
khắc khoải một mình, rồi khi
buồn chỉ biết lấy điếu thuốc và
cuốn sách làm bạn. Những ngày
biển lạnh không có điếu thuốc
nó nhạt miệng lắm, cũng như khi
buồn người ta vẫn cần có người
để tâm sự. Nhưng cũng chỉ thế
thôi, không đi sâu vào những thứ
khác. Con người sẽ hư hỏng đi,
nếu không biết kềm chế, nó sẽ
trở thành đống rác thối trong đời
mình, rồi không có cách gì đổ đi
được.”
Ngọc lại buồn cười, cứ để
ông ta đi lan man hết chuyện này
sang chuyện kia, cũng không
dò hỏi tên tuổi hay nỗi niềm
của người đàn ông, vì nàng rất
thông cảm với ông ta. Cứ xem
như hai người cùng là con bệnh
của nhau, và giờ đây nàng đang
đóng vai một bác sĩ tâm lý học,
để nghe bệnh nhân của mình trút
ra những nỗi niềm mà ông ta cần
phải tâm sự, để lấy lại sự quân
bình cho nội tâm.
Buổi sáng nắng yếu ớt, mặt
biển phản chiếu những áng mây
xám, khiến toàn thể vùng biển
trước mặt như trũng xuống một
nỗi buồn. Nghe người đàn ông
nói chuyện nàng cũng thấy vui
vui, ít ra thì sau chuyến nghỉ
hè này, nàng sẽ có thêm một
người bạn, hay là cũng có một

câu chuyện để nhớ. Người đàn
ông lại tiếp tục câu chuyện, sau
khi xin phép Ngọc hút thêm một
điếu thuốc nữa. Ông ta nói rất
buồn cười:
“Cô thấy chưa? Nếu hôm
nay không gặp cô, tôi đã không
phải xin phép ai khi đốt một điếu
thuốc để hút. Mất tự do là ở chỗ
đó, nhưng bù lại tôi vẫn cảm
động, vì có người đã lo cho sức
khỏe của tôi. Cám ơn cô nhiều,
tôi sẽ ghi nhớ lần gặp gỡ này vào
tâm khảm. Bây giờ tôi kể tiếp
cho cô nghe, tại sao có những
điều người ta cần phải quên, như
đổ bớt đi những đống rác trong
đời mình.”
Ngọc nhướng mắt nhìn ông
ta, có phải ông ta đang định nói
hộ nàng điều gì đó chăng? Hay
giờ đây ông ta đóng vai người
bác sĩ tâm thần, mà nàng thì trở
lại vai bệnh nhân cần phải được
giải tỏa vài khía cạnh tâm lý.
Tuy thế, nàng vẫn im lặng nghe
ông ta nói:
“Hồi ấy, lúc vừa qua Mỹ,
tôi “share” phòng với gia đình
người bà con ở một khu phố khá
đẹp. Thế nhưng mỗi tuần chỉ
đổ rác có một lần, vào ngày thứ
năm trong tuần. Thôi thì hôm ấy
có bao nhiêu thứ rác rưởi trong
nhà phải cố thu nhặt mà đem ra
thùng rác, cứ sáng sớm đã phải
dậy để xem có còn chút rác rưởi
nào mà vứt đi, lỡ quên, phải một
tuần sau mới có xe rác tới. Có
những thứ bẩn thỉu và hôi hám,
để tới một tuần sau thì chắc là
không ai chịu được, bất tiện quá
cô nhỉ? Cứ tới ngày đổ rác là cái
nhà ấy ồn ào lên như cái chợ, bà
mẹ lại phải tất bật đi thu dọn và
la hét những đứa con, khiến mình
cũng phải khó chịu. Lúc đầu tôi
cảm thấy bực mình nhất ngày
thứ năm trong tuần, nhưng sau

hễ tới ngày ấy, tôi cũng tự nhiên
như bị ai nhắc nhở cần phải thu
dọn cho sạch sẽ nhà cửa. Sau từ
chuyện ấy tôi lan man nghĩ tới
chuyện khác, đôi khi mình vẫn
phải thu dọn con người mình, cái
gì không cần thì vứt đi cho sạch
sẽ, cả những thứ dĩ vãng buồn
phiền cũng là một thứ rác rưởi,
ôm nó vào lòng thì khác gì ôm
một mớ rác bẩn. Những thứ rác
rưởi ấy, không hẳn là của người
mang tới cho mình, có khi nó
chính là của mình, của bản thân,
mà muốn cho cuộc đời quang
đãng, thì cũng vẫn phải vứt nó
đi, đừng nuối tiếc.”
Gần như Ngọc muốn ngồi
xững dậy khi nghe ông ta nói
tới đây. Người đàn ông nói với
Ngọc điều gì vậy? Sao ông ta
có thể hiểu nổi những điều nàng
đang mang trong lòng mà bình
thản nói một câu chuyện đời
đơn giản mà lại sâu sắc như
vậy. Thốt nhiên, không kềm chế
được, Ngọc bật lên hỏi ông ta:
“Sao ông lại nói với tôi
chuyện đó?”
Ông ngơ ngác hỏi lại Ngọc:
“Tôi đang nói chuyện của tôi
mà, chẳng lẽ cô cũng đang mang
trong lòng những đống rác của
dĩ vãng?”
Rồi ông ta cười, nụ cười hiền
của một tâm hồn đầy bao dung
và độ lượng:
“Tôi tên Niệm, cô có thể cho
tôi biết tên của cô không?”
Tự nhiên, Ngọc thấy mình

như một con nai ngờ nghệch,
hay là Ngọc đã lấy lại được phần
nào tự tin để nhìn đời một cách
khoan dung hơn:
“Tôi là Ngọc, không phải cư
dân ở thành phố này, nhưng khi
nào trở lại đây, tôi sẽ tới đây để
được nói chuyện với ông.”
Hai người trao đổi thêm vài
câu chuyện vui cho không khí
một ngày biển mưa đỡ ảm đạm.
Sau đó, Ngọc đứng dậy ra về,
vì trời hình như sắp mưa, cơn
mưa buổi sáng khiến những
cánh chim hải âu không bay
theo những con tàu ngoài bến
đậu. Hai người chia tay nhau,
chỉ trao nhau vỏn vẹn một cái
tên, nhưng lạ lùng là hình như
nhiều lắm cho một buổi sáng nơi
bãi biển vắng người. Nhìn theo
bóng người đàn ông đi xiêu xiêu
về phía những con tàu bên kia
bãi đậu, vai ông ta như oằn đi vì
những trăn trở của đời, Ngọc cứ
thấy nao nao trong dạ. Một cánh
chim cô đơn trong dòng đời đầy
bão tố, có lẽ biển đã giúp ông ta
quên đi phần nào nỗi đau khổ,
như đã đổ xuống dòng nước
những đống rác bẩn mang theo
trong dòng đời, cho nhẹ đi nỗi
buồn mà vươn vai đứng dậy.
o0o
Mấy ngày sau đó biển mưa
hoài, Ngọc không thể đi ra biển
mỗi buổi sáng. Trong không khí
ấm áp của gia đình chị Hà, Ngọc

gần như lấy lại được sự tin yêu
vào cuộc đời, vào lòng người,
nhất là khi Ngọc kể cho chị Hà
nghe về người đánh cá nàng tình
cờ gặp trên bãi biển. Chỉ đến
hôm cuối cùng khi trời hết bão,
biển lại chan hòa nắng mai, lung
linh những viên thủy tinh trên
mặt nước xanh biếc, Ngọc cũng
chỉ còn một hôm là phải trở về
nhà. Lúc đó, tự nhiên nàng cảm
thấy có cái ao ước được gặp
lại người đánh cá một lần nữa,
để nhìn lại khuôn mặt trầm tư
và nghe lại lối kể chuyện ngộ
nghĩnh của ông ta, có lẽ đã có
được từ khi ông ta làm quen với
đời sống của biển, cảm được cái
bao la của nó mà quên đi những
vướng mắc nhỏ nhoi trong cuộc
sống.
Khi hướng mắt về bãi đậu
của những chiếc tàu đánh cá,
Ngọc thấy chỉ còn lại một bãi
cát vắng hoe. Những con tàu
đã ra khơi, để lại một khoảng
trống trên bờ biển. Không biết
bao giờ tàu sẽ về bến, mang theo
niềm vui của những người thủy
thủ, và những khoang cá tôm
đầy ắp từ biển khơi. Những con
chim hải âu xếp thành hàng trên
bờ đá, mắt hướng về phía biển
trông chờ những chiếc tàu đánh
cá trở lại. Ngọc có cảm tưởng
mình cũng là một cánh chim cô
đơn đậu trên hàng cây, bên bờ
biển vắng▪
Nguyên Nhung
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San Jose, CA, 24 tháng 10, 2010: Chỉ sau 1 tháng kể từ ngày ra mắt đồng hương tại
Houston, Hội Phụ Nữ Âu Cơ (HPNAC) đã nhận lời mời của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao
Động (UBBVNLĐ) và đứng ra tổ chức một buổi hội thảo và gây quỹ cho Ủy Ban tại thành
phố San Jose, California. Địa điểm tổ chức là một nơi quen thuộc đối với đồng bào tại
địa phương, Trung Tâm VIVO, do Ông Ngô Đức Diễm làm Giám Đốc điều hành. Chương
trình được bắt đầu vào lúc 2:30 chiều Chúa Nhật, 24 tháng 10, 2010, với sự hiện diện
của gần 100 thân hữu và các cơ quan truyền thông mặc dù bầu trời bên ngoài u ám với
tin tức khí tượng tiên đoán một cơn mưa lớn sẽ trút xuống sau một tuần thời tiết thật đẹp
tại Thung Lũng Hoa Vàng.

Chị Phạm Thiên Thanh, Chủ Tịch HPNAC, chào mừng quan khách đến tham dự
buổi gây quỹ cho UBBVNLĐ

T

hành phần tham dự chương
trình gồm những quan
khách do Ban Tổ Chức chọn
lọc và gửi thiệp mời. Các Đài
Truyền Hình gồm có Đài SBTN
và Viên Thao. Cơ Quan Truyền
Thanh gồm có Chương Trình
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Phát Thanh Lương Tâm Công
Giáo, và các đại diện Báo Giới
gồm Báo Phụ Nữ, Báo Mõ San
Francisco, Báo Nàng và Báo Ý
Dân. Mở đầu chương trình, một
bé gái học sinh của Trung Tâm
Việt Ngữ Văn Lang (TTVNVL)

đã hát Quốc Ca Hoa Kỳ và Việt
Nam với sự phụ giúp đồng ca
của HPNAC và các cô giáo TTVNVL. Sau phần nghi thức khai
mạc, cô Thanh Trúc, người điều
khiển chương trình đã mời các
chị trong chiếc áo dài trắng lên

đồng ca bản Hành Khúc PNAC
trong nhịp vỗ tay của khán giả.
Kế tiếp, chị Phạm Thiên Thanh,
Hội Trưởng HPNAC đã lên đọc
diễn văn chào mừng quan khách
cũng như tuyên bố lý do tổ chức
buổi hội thảo và gây quỹ. Nhân
dịp này, chị Mễ Khuê, một nhân
sự trong Ban Chấp Hành của
HPNAC đã tuyên đọc bản Tuyên
Ngôn của Hội với sự nối tiếp của
một đoạn phim phỏng vấn nữ
Luật Sư trẻ Lê Thị Công Nhân
do Nha Sĩ Phạm Thùy Linh thực
hiện qua hệ thống viễn liên.
Nội dung của cuộc phỏng vấn
xoay quanh vấn đề chúc mừng
HPNAC ra đời đúng lúc đất
nước Việt Nam đang cần những
tiếng nói của phụ nữ hải ngoại
(PNHN), và những công tác cụ
thể mà PNHN có thể làm được
khi “giặc đến nhà, đàn bà cũng
phải đánh”. LS Công Nhân đã

nhấn mạnh công tác cụ thể
đó là vấn đề truyền thông, và
yêu cầu HPNAC nên điều tra
và tìm hiểu kỹ càng những
vụ buôn bán và bóc lột công
nhân tận gốc rễ để quảng bá
cho mọi người trên khắp thế
giới đều biết về sự tán tận
lương tâm của chính quyền
CSVN.
Diễn giả danh dự đầu tiên
là Nha Sĩ Chu Văn Cương
đến từ Houston, Texas.
Trong phần nói chuyện tâm
sự với cử tọa, NS Chu Văn
Cương đã tường thuật tất cả
những điều mắt thấy tai nghe
khi Ông đi công tác cho
UBBVNLĐ tại Mã Lai về tệ
trạng buôn người của chế độ
CSVN vào đầu năm ngoái.
Trăm nghe không bằng một
thấy, NS Cương đã cho cử
tọa thấy nhiều hình ảnh về
đời sống của một số nam
và nữ công nhân đang làm việc
tại thành phố Melaka. Trong
số công nhân, cử tọa thấy có
trường hợp hai thanh niên cùng
sinh sống trong một căn phòng
ngủ tại một xưởng nấu kim loại
mà nhiệt độ lên đến trên 100 độ
F khi phái đoàn của UBBV đến
thăm. Căn phòng chỉ lớn hơn
một tấm nệm chút xíu với đồ đạc
được treo vòng quanh trên tường
và phía ngoài cửa ra vào. Một
trường hợp khác, phái đoàn đã
đến thăm một căn chung cư hai
phòng ngủ nơi mà hơn 30 phụ
nữ trẻ VN đang chung sống chen
chúc với nhau. Một số cô đang
bị bệnh nằm liệt giường không
dậy nổi để nói chuyện với phái
đoàn. Các cô cho coi nhà bếp
nhỏ tí tẹo, dơ bẩn và căn nhà tắm
duy nhất không một tiện nghi
như giấy vệ sinh, vòi nước tắm,

vv… mà phải cung ứng cho 30
người mỗi ngày. Nhiều cử tọa
đã không cầm được nước mắt và
khóc sướt mướt khi trông thấy
cảnh tượng những người đồng
hương máu mủ đang phải sống
một cuộc sống vất vả không kém
gì súc vật. NS Cương đã chấm
dứt phần nói chuyện của Ông
với những công việc và thành
quả mà UBBVNLĐ đã và đang
làm, và thúc dục mọi người góp
một bàn tay để giúp cho UBBV
có thêm tài chánh yểm trợ cho
những cán bộ tình nguyện làm
việc bên Mã Lai. Những cán
bộ này sẽ giúp cho những công
nhân xuất khẩu VN biết thêm
về những quyền căn bản của họ
nơi xứ lạ quê người. Được biết,
NS Chu Văn Cương là Phó Chủ
Tịch của UBBVNLĐ đặc trách
Hoa Kỳ và cũng là Phó Chủ Tịch
Ngoại Vận của Tổ Chức Phục
Hưng Việt Nam.

Kỷ niệm 2 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2012 ▪

33

Sr. Chu Tuyết Mai, dòng tu
Daughters of Charity of St.
Vincent DePaul

Vị diễn giả danh dự thứ hai
là Bà Jackie-Bong Wright đến
từ tiểu bang West Virginia. Bà
cho biết, theo thống kê do Bà
Suzette Mitchell, nhân viên của
Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hiện
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Bà Cao Thị Tình, Giám Đốc
Chương Trình Phát Thanh
Lương Tâm Công Giáo

đang có 300,000 phụ nữ xuất
khẩu lao động tại 30 quốc gia
trên thế giới, 250,000 nàng Kiều
bán mình cho các ông chồng
Hàn quốc và Trung Quốc, và
600,000 phụ nữ bị trả nợ cho

Ông Phạm Vạn Bình,
chủ nhiệm báo Ý Dân

Đông Âu và Liên Sô. Những
phụ nữ này bị ép buộc lao động
một cách gián tiếp hay trực tiếp
với mục đích duy nhất là nuôi
gia đình và trả nợ cho môi giới
ở VN. Tại Mã Lai, Ông Tổng
Thư Ký Liên Đoàn Lao Công
Mã Lai cho biết có hơn 150,000
công nhân VN bị chủ giữ giấy
thông hành, trái với luật pháp
hiện hành của quốc gia này.
Và vì không thông hiểu luật lệ,
công nhân VN không được chủ
cho tham gia vô nghiệp đoàn
lao động, và nếu vi phạm, họ bị
chủ sa thải hoặc thông đồng với
cảnh sát để trù dập và đuổi họ
về nước.
Chương trình được trở qua
phần phát biểu cảm tưởng với
Bà Cao Thị Tình, Giám Đốc
Chương Trình Phát Thanh
Lương Tâm Công Giáo. Bắt đầu
bằng 4 câu thơ: “Thủa trời đất
nổi cơn gió bụi, khách má hồng
nhiều nỗi truân chuyên, Xanh
kia thăm thẳm tầng trên, Vì ai
gây dựng cho nên nỗi này”, bà

Ông Ngô Đức Diễm (trái), Giám Đốc Trung Tâm VIVO và Ông Nghệ Lữ (phải),
đại diện cho ĐTH SBTN

nói chính chế độ CSVN đã đưa
những người phụ nữ tay yếu
chân mềm đi làm lao công cho
ngoại bang và đã tạo ra cảnh bán
thân nuôi miệng ngày hôm nay.
Ông Huỳnh Lương Thiện, Chủ
Nhiệm tờ Báo Mõ San Francisco, đã phát biểu như sau: “...
dưới chế độ CSVN, sinh ra ở
VN đã là khổ rồi, sống tại VN
đã là khổ rồi, thất nghiệp đã là
khổ rồi, mà có công ăn việc làm
nhiều khi lại còn khổ hơn nữa,
vì thế sự ra đời của UBBVNLĐ
là một sự cần thiết cấp bách và
rất cần sự hổ trợ của chúng ta,
và sự ra đời của HPNAC thật là
đúng thời đúng lúc ...” Vị nữ
tu Chu Tuyết Mai, thuộc dòng
tu Daughters of Charity of St.
Vincent DePaul và là một thành
viên trong Hội Đồng Quản Trị
Bệnh Viện O’Connor, đã tuyên

bố: “... tuy tôi không sinh hoạt
với người VN, nhưng trái tim
và giòng máu của tôi vẫn là
người Việt Nam.” Bà rất hãnh
diện khi có những phụ nữ VN
tại hải ngoại thành lập HPNAC
và điều này đã làm cho Bà nhớ
đến những anh thư VN như Bà
Trưng, Bà Triệu.
Chương trình đã được chấm
dứt trong nỗi bùi ngùi sót thương
cho thân phận của những người
con xấu số của mẹ Âu Cơ, tuy
sanh ra cùng một giòng máu,
nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã đã
đưa đẩy họ vào trong một cuộc
sống không có lối thoát. Sinh
hoạt hàng ngày của họ chỉ quanh
quẩn lòng vòng như một chiếc
bánh xe luân hồi ngày càng mòn
mỏi cho tới khi nào bị kiệt quệ,
không còn sức lực. Sáng thức
dậy, họ lao đầu vào công việc.

Tối trở về, họ ăn vội miếng cơm
rồi đi ngủ để dưỡng sức cho
ngày mai lao động tiếp. Hàng
trăm ngàn công nhân trẻ, tuổi
từ 18 đến 25, chôn vùi tương lai
nơi xứ lạ quê người , đổi sức lao
công để lấy tiền nuôi gia đình
đang sống quằn quại ở quê nhà.
Đau ốm, bệnh hoạn, bị kỳ thị, áp
bức, họ không biết nhờ cậy vào
ai. UBBVNLĐ kêu gọi quý vị
đồng hương hãy lắng nghe tiếng
nói lương tâm của mình và đóng
góp tài chánh để UBBV có khả
năng nuôi dưỡng cán bộ tại Mã
Lai nhằm trợ giúp cho những
người công nhân VN đang bị
bóc lột sức lao động, và các phụ
nữ trẻ tuổi đang phải bán thân để
kiếm sống. Xin quý vị vô trong
website: baovelaodong.com để
tìm hiểu thêm chi tiết ª
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D

ưới chế độ cộng sản, trong
các cơ quan công quyền,
hành chánh… những cán bộ
(tức là những người đảng viên)
nằm trong thành phần lãnh đạo;
còn những nhân viên thừa hành
nhiệm vụ thì gọi là công nhân
viên hoặc là công chức. Không
nói thì mọi người cũng thừa biết
cán bộ là những người ăn trên
ngồi trước, còn công nhân viên
thì làm việc quần quật như trâu.
Thực tế, cán bộ chỉ là những tầng
lớp trung gian: Trung gian có
nghĩa là ăn no tối ngày đi họp, đi
họp với cấp trên để nhận nhiệm
vụ rồi về đi họp với cấp dưới để
giao lại công tác và cũng đồng
thời nhận kết quả công tác của
cấp dưới để đi họp với cấp trên
báo cáo lại và cho đó là thành
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tích của chính mình đã “điều
binh khiển tướng” mới có được
kết quả trên. Như vậy nhân viên
chỉ làm cho cán bộ hưởng thì
thử hỏi uất ức đến ngần nào (đây
cũng là 1 tầng lớp bị bốc lột). Ai
cũng nhận biết điều đó nên lúc
nào cũng cố gắng bò lên từng
nấc thang cấp bậc để được ăn
trên ngồi trước như ngưòi khác.
Vì vậy người ta sẵn sàng làm tất
cả mọi thủ đoạn: Nịnh hót, báo
cáo láo, lo lót, vạch lá tìm sâu,
nói xấu tình địch đối phương,
phe đảng cấu kết hại người
lương thiện…mọi cách để được
thăng quan tiến chức.
Hàng năm có 2 lần họp báo
cáo thành tích, 6 tháng 1 lần; mỗi
lần gọi là kiểm điểm cá nhân;
mỗi người phải viết 1 bảng tự

kiểm rồi tự đánh giá A, B hay C;
rồi tập thể mới xét và quyết định
cho mình thuộc loại nào; từ đó
mới nhận được tiền thưởng cũng
theo hạng A, B và C. Đụng tới
tiền thì những gì xấu nhất sẽ lộ
ra hết, đây là dịp để nội bộ cắn
xé nhau, là dịp để người này moi
móc người kia, là dịp để các phe
phái lộ ra bênh nhau hay đố kỵ
nhau. Nội bộ của cộng sản thật
là thối nát, rả rời, giả dối, bằng
mặt chứ không bằng lòng, từ
cấp chỉ huy cho đến nhân viên
chỉ sống với nhau bằng bề ngoài
miệng lưỡi, còn bên trong họ
nghĩ gì và họ sẽ làm gì không ai
biết được, chừng nào thấy mới
hay, có nhiều người quá ngao
ngán đã tâm sự: “sống với tụi
này riết rồi mình đánh mất con

người của mình hồi nào không
hay”. Nói thì nói nhưng rồi
người ta cũng phải chạy theo cái
guồng máy ấy vì không còn con
đường lựa chọn nào khác.
Có rất nhiều người tự nhiên
đang là nhân viên quèn ở một
chỗ công tác nọ, tự nhiên vọt lên
trưởng phòng, giám đốc… một
cách không ai ngờ, chừng biết
ra là vì phe đảng của người này
ở cấp trên đã thắng phe khác,
v.v… rồi kéo họ lên theo. Đây
là một hiện tượng rất phổ biến,
ngưòi ta lên chức chỉ toàn là phe
đảng rồi sau đó sẽ phải “cúng”
quan thầy đều đều. Thí dụ trong
ngành công an, tại sao biết công
an giao thông ăn hối lộ ngoài
đường rất nhiều mà không giải
quyết được, là vì mỗi người
công an khi nhận một điểm giao
thông nào là nó đều có cái giá
của nó hết, thí dụ nội thành quận
1, 3, 5…thì 600 ngàn/1ngày; ở
những chốt ra vào tỉnh với thành
phố thì 1 triệu đồng trở lên. Đây
là tiền ngầm “cúng” cho “xếp”;
xếp nhỏ lại cúng 1 phần nào cho
xếp lớn dài dài ở trên nên khi lỡ
có chuyện “bể” ra thì xếp bênh
là cái chắc,làm sao dẹp được.
Người Việt Nam đa số đều
đã xem tuồng cải lương Ngao
Sò Ốc Hến (chuyển thể hài).
Đây là một tác phẩm rất sâu xắc,
nó phản ảnh đúng với xã hội
hiện nay ở VN, nếu như tuồng
này đúng ý nghĩa của nó ở thể
bi thì sẽ rất đau khổ, lột trần hết
được nổi thống khổ của người
dân như thế nào, một xã hội
mua quan bán chức,thối nát, ăn
cắp vặt… cái gì xấu đều có hết.
Mổi lần xem tuồng này tôi rất là
buồn, buồn vì tôi quá thấm thía
đó là sự thật.
Mỗi ngành, mỗi nghề trong
phạm vi quyền hạn của mình thì

tha hồ tận dụng tối đa để vơ vét,
móc túi tiền của dân; kế hoạch
đặt ra cho từng cơ quan ngành
nghề nào cũng là năm sau cao
hơn năm trước, tức là tiền thu
càng ngày phải càng nhiều. Vì
thế vị quan nào mới lên nhậm
chức đều muốn có uy tín thường
hay nghĩ ra cách này cách nọ để
thu tiền dân cho nhiều, củng cố
địa vị. Trong ngành y tế, đầu
tiên nghĩ ra cách phải thu tiền
khám bệnh (gọi là khám dịch
vụ), sau đó là phòng dịch vụ…
rồi cái gì cũng lấy tên dịch vụ,
dịch vụ để tha hồ móc túi bệnh
nhân; bệnh gì vô cũng phải xét
nghiệm, mỗi xét nghiệm phải
đóng thêm tiền; nhưng một khi
bạn đã có kết quả xét nghiệm
của một bệnh viện này rồi thì
bạn không thể dùng kết quả đó
cho bệnh viện khác được. Vì
sao??? Vì mổi cái máy phục vụ
xét nghiệm bệnh viện coi như là
một cái máy in tiền của mình,
không bao giờ bệnh viện này lại
đi tin xét nghiệm của bệnh viện
khác. Họ bắt bệnh nhân phải trả
tiền xét nghiệm cho bệnh viện
mình để tăng thu trong khi có
thể chỉ một bệnh thôi mà bệnh
nhân muốn đổi bệnh viện là phải
“xét nghiệm lại” từ đầu.
Rồi tới ngành thú y nữa, con
người khi bệnh phải chịu bằm
dập như vậy; con thú cung cấp
thịt cho con người cũng không
yên. Người dân nuôi một con
heo đến khi giết thịt muốn bán
vô cho lò mổ thì phải có giấy
chích ngừa trước 15 ngày, nhưng
vì dịch lở mồm long móng
(LMLM) đã kéo dài quá lâu ở
VN rồi mà không chữa dứt được,
vì mỗi lần chích ngừa LMLM là
heo bỏ ăn vài 3 ngày. Người dân
muốn có giấy chứng nhận chích
ngừa mà không chích chỉ cần trả

cho ông thú y tiền rồi lấy thuốc
về nhà đem bỏ, hoặc nếu không
muốn trả tiền thuốc nữa thì “mổ
chui” gọi là “mổ heo lậu”. Nếu
sợ bị bắt không dám mổ lậu thì
cho nó “chui” vô lò mổ bằng
cách “bôi trơn” tức là phải đút
lót tiền cho chủ lò và thú y lò mổ
thì con heo mới được mổ. Lúc
đó chủ heo phải đóng tiền cho
lò và tiền công thú y cho mỗi
đầu con thú, đầu tiên chỉ đóng
có một thứ tiền chung chung gọi
là tiền thú y thôi, từ từ ngành
thú y đẻ ra thêm nhiều loại tiền
để tăng thu như tiền “khám thú
sống” tức là mới nhập lò, vô
cửa là đã thu; nếu nằm đó chờ
mổ mà chưa đến phiên, con heo
phải chịu chi phí “tái khám”
mỗi đêm là bao nhiêu nữa coi
như là tiền ở khách sạn để chờ
được mổ giết thịt. Khi được giết
chủ heo phải đóng tiền khám thịt
mỗi con cho thú y, sau khi con
heo được xẻ thịt các tiểu thương
ở chợ đến mua từng phần đem
về phải đóng thêm chi phí mới
được một tấm giấy mỏng xuất lò
đem về chợ, Tấm giấy nầy coi
như có giá trị đi đường và trình
cho thú y chợ. Chưa hết, khi
miếng thịt được bán cho người
dân, nếu người này mua về nhà
ăn thì không có gì để nói, nhưng
nếu người này mua về để bán
nhà hàng hay quán ăn thì chủ
phải liên lạc với thú y chợ để
đóng tiền “mua” thêm một tấm
giấy nữa về trình cho thú y, vì
theo luật mỗi ngày đều có thú y
đến khám thịt ở bếp nấu và nhận
miếng giấy mỏng đó đem về.
Nói thì nói vậy thôi, chủ yếu là
thu tiền cấp giấy chứ ít khi có
người đến khám, họ chỉ đợi cuối
tuần đến thu luôn 1 lần 7 tờ giấy
là xong. Tóm lại, một chú heo từ
lúc ở nhà chủ cho đến khi thành
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miếng thịt ở nhà hàng, nhà nước đã thu bao
nhiêu là thứ tiền như vậy; tưởng cũng cần nói
thêm đó là con heo ở Sài Gòn, còn nếu là con
heo ở tỉnh mang lên SG thì phải đóng thêm
tiền khám thú nhập vô thành phố. Tiền này
được đóng ở hai chốt gác ngoài đường, một
ở An Lạc để kiểm xe heo ở lục tỉnh lên; hai
ở chốt Thủ Đức kiểm xe thú từ miền Trung
vào. Thú y kiểm 2 chốt này cũng chẳng có
1 thứ dụng cụ chuyên môn nào, chủ yếu là
đứng ngoài đường đếm đầu con rồi tính tiền
mà thôi. Nhà nước CSVN chỉ bày ra nhiều
luật để móc túi người dân chứ không phải
bày ra để bảo đảm sức khoẻ cho người ăn
thịt. Thú y ở các nước tiên tiến là để phục
vụ người dân, còn ở VN Thú y ra chợ ra lò
mổ cũng như là ông trời con vậy, đi kiểm ở
đâu là chủ lò, chủ sạp vâng vâng dạ dạ, cà
phê thuốc lá, mà còn phải “bồi dưỡng...mới
được sống qua ngày.
Đó là những thủ tục hành chánh mà
người dân thường nói “thủ tục hành dân là
chánh”, may mà hai ngành y (dân y và thú y)
là hai ngành phục vụ cộng đồng mà nhìn vô
chẳng khác gì là những vòi bạch tuộc mà nhà
nước CSVN tung ra để hút máu người dân,
bóc lột tận xương tủy, huống chi là những
ngành như công an, nhà đất thì phải nói là
kinh hồn.
Theo tôi được biết vào khoảng 5 năm
về trước tức giá sinh hoạt còn cao hơn bây
giờ thì mỗi chốt công an giao thông ở nội
thành phải đóng 600 ngàn/ngày cho cấp trên,
ở tuyến đường đi tỉnh về miền nam hoặc ra
miền Trung từ 1 triệu đến 1,2 triệu/ngày, vì
vậy bọn chúng phải thu hơn số đó thì mới
được hưởng, có lần còn được nghe kể có
một công an nọ cất nhà chưa xong còn thiếu
10 triệu đồng sáng ra đi làm nói với vợ “để
hôm nay tôi đi kiếm cho đủ”, tức là họ làm
ra 10 thì đem cúng cấp trên chừng 1-2. Đó
là những lý do tại sao ngành giao thông ăn
hối lộ sờ sờ mà không bao giờ dẹp được, cấp
trên đã ăn rồi thì bao che cho đàn em, thằng
nào lỡ bể mánh thì chuyển đổi qua địa điểm
khác là xong▪
Nguyễn Anh Thư
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Sáng nhìn gió cuốn lá vàng
Ngày dài thêm nỗi bàng hoàng nhớ nhau
Buồn tay dạo khúc nhạc sầu
Hồn như lạc giữa tinh cầu xa xăm
Trưa ngồi dưới nắng vàng hanh
Nghe ra nỗi nhớ vây quanh đời mình
Bóng cây bóng nắng lặng thinh
Tôi ngồi vẽ những sợi tình ốm đau
Chiều qua ngõ vắng mưa mau
Lặng nghe lòng khóc, tình sầu chưa quên
Mưa rơi nặng hạt buồn tênh
Thương thân viễn xứ lênh đênh cội nguồn
Nằm nghe Thu nhỏ điệu buồn
Trắng đêm nước mắt sầu tuôn âm thầm
Lạnh lòng lạnh cả gối chăn
Tình trong viễn mộng trăm năm lỡ làng.
Ngô Ngọc Mai

Nếu một mai quê hương không còn nữa
Biết về đâu nơi cắt rốn chôn nhau
Biết tìm đâu bên kia nửa địa cầu
Quê nhà cũ, xóm làng xưa yêu dấu
Nếu một mai trên quê hương bỗng lạ
Phố xá tên đường ngọng nghịu bờ môi
Phải sống mồ côi làm thân khách trú
Trên chính quê mình... Mẹ Việt Nam ơi!
Nếu một mai quê hương không còn nữa
Đâu niềm tự hào giòng dõi Rồng Tiên
Đâu đất nước bốn nghìn năm văn hiến
Lịch sử Văn Lang, Lạc Việt, Âu Cơ
Nếu một mai quê hương không còn nữa
Biết tìm đâu nơi cắt rốn chôn nhau
Thế hệ trẻ ơi... chung một niềm đau
Xin đứng dậy làm Quang Trung, Nguyễn Trãi
Giữ lấy quê nhà, nước Việt ngày mai
Ngô Ngọc Mai
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“Thiên thần không có một thứ triết lý nào cả ngoài tình yêu thương”
(Angels have no philosophy but love)
Adeline Cullen Ray

“H

ọ thường tưới nước lên người tôi rồi dí điện vào. Họ không
xem tôi là con người”.
Sina Vann, cũng mới 13 tuổi khi bị người ta giết chết tuổi thơ.
Đứng trước các sinh viên tại trường Đại Học George
Washington University ở Washington D.C. vào ngày 22 tháng 10
- 2009 trong một buổi hội thảo về tệ nạn buôn bán người ở Nam Á
và Đông Nam Á để nói chuyện, em kể lại hoàn cảnh thương tâm
của mình.
Cơn ác mộng của Sina bắt đầu ở Việt Nam. Một lần vì giận gia
đình, em đã theo bạn và một người lạ đi Cam Bốt. Khi đó em chỉ
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nghĩ rằng mình đi du lịch. Em
kể về hoàn cảnh đã đưa đến việc
em bị lừa sang Cam Bốt:
“Gia đình của em không
phải là không có ăn, em giận
lên trên đây (qua Cam Bốt) là
vì em biết cha mẹ em có mà tại
sao không nuôi em lại cho em
ở với bà nội. Em của em ở với
mẹ được, sao em ở không được.
Em giận chuyện nuôi em của em
được mà không nuôi em được,
em giận chuyện đó mà em đi ra
(khỏi nhà), rồi em đi lên Cam
Bốt với bạn và với bà Hai. Thực
ra em không quen bà đó, mà bà
đó quen với bạn em”.
Họ thuốc cho em ngủ mê
rồi đem bán vào nhà thổ. Sina
kể bằng tiếng Khmer thông qua
một người phiên dịch trong hội
thảo:
“Em bị nhốt hai ngày trong
một căn phòng ở trong nhà thổ.
Em đã nằm dưới gậm giường và
khóc. Em tự hỏi người ta đã làm
gì mình? Sau đó họ bắt em uống
một thứ nước, em không muốn
uống nhưng họ đã đánh em và
bắt phải uống. Hai người đàn
ông đã tới đánh em, và em đã
phải uống thứ nước đó, sau đó
thì em bị hôn mê”.
Đứa bé mới 13 tuổi đầu tỉnh
dậy với một ông đang đè lên
người và một cái giường đầy
máu.
Suốt 2 năm bị bắt làm nô
lệ sex ở một nhà chứa Cam
Bốt, Sina thường xuyên bị ép
uống thuốc kích thích, bị ép
học những câu tục tĩu để chào
mời khách, bị ép phải cười với
khách. Bị buộc phải tiếp đủ loại
người, có những hôm lên tới
20 đến 30 thằng một ngày, nếu
không muốn bị đánh đập và tra
tấn dã man như dí điện 220-volt

vào người cho đến khi bất tỉnh.
Sau đó chúng khóa em vào
một cái quan tài gỗ cho kiến lửa
cắn suốt mấy ngày. Chiếc quan
tài tối đen và ngộp thở, chật chội
đến nỗi em không thể dùng tay
để xua những con kiến đang cắn
đốt mình. Nhờ những giọt nước
mắt đã xua đi lũ kiến khi chúng
muốn bò vào mắt Sina. Em kể:
“Rất nhiều nhà chứa có hầm
để nhốt những bé gái không
chịu tiếp khách. Nhiều em bị
trói chân tay la khóc thảm thiết
dưới những cái hầm này... nhiều
em cũng đã chết trong những cái
hầm như thế! Rất lạnh lẽo và
kinh hãi!”
Em phải sống trong những
nhà chứa, bị cưỡng hiếp, đánh
đập như thế trong suốt hơn hai
năm cho tới khi được một phụ
nữ tên Abisit trong tổ chức
Angka cứu thoát, nhưng sau đó
bị bắt trở lại nhà chứa bởi chính
cảnh sát tham nhũng.
Khi được Somaly Mam dẫn
cảnh sát đến cứu ra một lần nữa,
Sina còn chưa tin đó là sự thật.
Mắt em gần như bị mù lúc được
nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau
những tháng ngày bị nhốt trong
nhà thổ tăm tối. Em nói:

“Tôi thấy đời tôi được tràn
trề hy vọng”.
Sau khi được giải cứu và hồi
phục những chấn thương tâm lý,
em đã dũng cảm quay trở lại các
nhà chứa để tìm cách cứu giúp
các nạn nhân khác trốn thoát.
Sina nói em sống trong nỗi căm
giận những tên chủ chứa, và
chính nỗi đau đó là động lực tiếp
thêm sức mạnh cho em để giúp
đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Tại trung tâm đang nuôi
dưỡng những bé gái được cứu
thoát, Sina khuyến khích những
bé gái đồng cảnh ngộ làm lại
cuộc đời trong nhân phẩm và hy
vọng.
Như Pross Long, cũng từng
bị bắt cóc vào một nhà chứa và
bị chủ chứa trừng phạt khi em
không chịu tiếp khách bằng cách
lấy đũa móc mất con mắt trái
của em.
Được sự an ủi và hỗ trợ của
Sina tại trung tâm tạm trú, Pross
nói:
“Tôi đã chết và nay được hồi
sinh một cuộc đời mới”.
Sina cho biết:
“Bước đầu tiên là đem tình
thương đến cho họ. Họ cần sự âu
yếm và tình thương bởi lẽ cuộc
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đời họ chưa từng có được tình
thương”.
Hiện đang làm việc cho tổ
chức AFESIP, đứng đầu chương
trình “Voices for Change”
(Những Tiếng Nói Hy Vọng),
em đại diện cho những nô lệ sex
không nói lên được tiếng nói của
mình.
Thiên thần Sina Vann đang
lao vào lửa hỏa ngục để giải cứu
các thiên thần khác. Em giả làm
nhân viên y tế chính phủ đến các
nhà thổ để phân phát bao cao su
và cách phòng bệnh, rồi bí mật
tiếp xúc với các nạn nhân.
Con ác quỷ tên HIV (AIDS)
cũng là một nỗi lo sợ khủng
khiếp cho các bé gái nạn nhân.
Sina cho biết khi em nào có dấu
hiệu bị nhiễm HIV là bị đuổi ra
khỏi nhà chứa. Chỗ nương thân
của các em này là vệ đường hè
phố, hoặc chỉ là một nhà chứa
khác nếu như chỗ đó nhận vào.
Ký giả Nicholas D. Kristof
của tờ New York Times trong bài
viết: “Con quỷ đằng sau những
nụ cười” (The Evil Behind the
Smiles) đã kết thúc như sau:
“Tình trạng buôn người làm
nô lệ sex hiện đang thực sự là
một vấn nạn của thế kỷ 21. Một
điều khác biệt với buôn người
thế kỷ 19 là: những nạn nhân nô
lệ thời hiện đại sẽ chết vì bệnh
AIDS khi chưa tới 20 tuổi.
Trong lúc tôi tường trình về
vụ buôn nô lệ sex, ngoài sự phẫn
nộ ra tôi còn cảm kích về hành
động dũng cảm của những nhà
tranh đấu như Somaly và Sina.
Họ đã không màng đến tính
mạng để cứu những nạn nhân
còn bị giam trong các nhà thổ.
Và họ có đủ uy tín cũng như kinh
nghiệm để dẫn đầu cuộc chiến
đấu này. Câu chuyện riêng của
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Sina đã là nguồn hy vọng cho
các bé gái khác, cô đã làm được
cái điều mà cả một đội quân bác
sĩ tâm lý học cũng không làm
được.
Tôi hy vọng Barack Obama
và Hillary Clinton sẽ lưu ý đến
vấn nạn buôn nô lệ sex này như
là một chính sách đối ngoại
chưa hoàn thành. Cuộc chiến
đấu chống lại tội ác này sẽ chưa
chấm dứt cho đến khi nào mà
những bé gái còn bị dí điện vào
người - ngay lúc này, khi mà bạn
đang đọc những dòng chữ này
- chỉ vì chúng không chịu cười
với khách mua dâm”.
Giờ đã là một thiếu nữ 25
tuổi, Vann phát biểu:
“Giờ tôi không còn là con
bé Sina bị người ta hành hạ nữa,
mà giờ đây Sina là một người
chiến đấu, khi tôi đi tới những
nhà chứa đó tôi có sức mạnh
tinh thần rất cao. Mỗi khi tôi
cứu được một nạn nhân, tôi cảm
thấy tôi đã giết được một người
đã làm hại nó. Những gì mà tôi
làm tôi cảm thấy rất vui. Cho dù
ai có nghĩ tôi là người như thế
nào vì những gì tôi đã chịu trong
quá khứ, nhưng tôi không quan
tâm đến điều đó vì tôi có nhiều
nạn nhân thương yêu tôi, và tôi
cũng yêu thương họ. Họ là gia
đình của tôi”.
Thật ra Sina muốn quên đi
ký ức đau buồn này, nhưng đó
là điều không thể được. Những
gì mà em đã trải qua thật là quá
sức chịu đựng. Em vẫn còn
những cơn ác mộng và những
giọt nước mắt đau đớn khi nhớ
lại quãng thời gian bị hành hạ
trong nhà thổ. Nhưng em vẫn
muốn kể cho cả thế giới biết câu
chuyện của mình - cho những ai
chưa biết là có những vụ buôn

lệ sex đang xảy ra trên đời này,
cho những ai muốn chấm dứt nó
đi - bởi nhiều nạn nhân còn đang
bị nhốt trong các nhà chứa, bởi
những nạn nhân đã được giải
thoát đang vươn lên từ bóng tối
và cần sự khuyến khích để làm
lại cuộc đời.
Em nói ký ức đó là một vết
thương không thể nào lành được.
Nhưng giờ đây em đã được tái
sinh và biến đau thương bằng
hành động cứu giúp những nạn
nhân khác.
Ngày 13/10/2009, Sina Vann
được mời đến Hoa Kỳ để nhận
giải Frederick Douglass Award
2009 cùng với một phụ nữ khác
đến từ Pakistan. Giải thưởng
này vinh danh những cá nhân
đã vượt qua được hoàn cảnh nô
lệ và cống hiến cuộc đời tự do
của họ để giúp đỡ các nạn nhân
khác.
Là một nạn nhân, Sina cũng
kêu gọi công an và các giới chức
Việt Nam ở khu vực biên giới
phải nghiêm khắc hơn, em cho
rằng nếu họ hành động mạnh
mẽ hơn thì tệ nạn buôn bán phụ
nữ và trẻ em xuyên biên giới sẽ
không xảy ra. Em cũng mong
các bậc cha mẹ hãy quan tâm và
chăm sóc con cái, hãy lắng nghe
tâm tư của các em và đặc biệt
đừng bắt các em phải đi làm xa
nhà để kiếm tiền, bởi cuộc sống
xa nhà có rất nhiều cạm bẫy.
Với Nguyễn Thị Bích (tên
VN của Sina Vann), ngày được
tổ chức Free The Slaves (Giải
Thoát Nô Lệ) của Mỹ trao tặng
giải Frederick Douglass, là lúc
em cảm thấy tiếng nói của nạn
nhân nạn buôn người được lắng
nghe:
“Xin hãy cứu những nạn
nhân của buôn người bất cứ

lúc nào quý vị có thể giúp. Nếu
quý vị không giúp thì chúng tôi,
những nạn nhân, sẽ chết dưới tay
những tội phạm buôn người. Tôi
nói như vậy bởi tôi đã chết từ lúc
đặt chân lên đất Cam Bốt. Sina
Vann đứng trước quý vị bây giờ
là Sina Vann lớn lên trong bạo
hành, hận thù và đau đớn. Sina
Vann còn tranh đấu được vì Sina
Vann được tiếp thêm sức mạnh
để đến với những kẻ bị hành hạ
đau khổ như mình trước kia.”
Tiếp lời Sina, bà Laura
Lederer, giám đốc kế hoạch toàn
cầu phòng chống tệ nạn buôn
người thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa
Kỳ, cho rằng:
“Nạn buôn người được nói
đến từ lâu, và từ trường hợp của
Sina Vann người ta có thể hỏi
những kẻ có nhu cầu mua bán
con người, những kẻ có khuynh
hướng thích chung đụng, thích
lạm dụng thiếu nhi là những ai
để từ đó trừng trị họ bằng luật
pháp”.
Trước đó Hoa Kỳ có ba
phương cách là phòng chống,
giải quyết, bảo vệ, sau được nữ
Ngoại Trưởng Hillary Clinton
thêm vào phương cách thứ tư là
liên kết giúp đỡ.
Nữ tài tử Demi Moore hiện
đang điều hành một tổ chức
chống buôn người mang tên
Demi & Ashton Foundation, là
người trao giải Free The Slaves
cho Sina Vann đã nhấn mạnh:
“Chúng ta không thể sống

trong một thế giới mà nạn buôn
người vẫn còn đang tồn tại”.
o0o
Tại sao tôi gọi những bé gái
nạn nhân là thiên thần? Bởi vì
chúng còn quá ngây thơ và trong
trắng. Chúng không hiểu mình
đang bị cái gì? Người ta đang
làm gì mình? Và tại sao họ làm
như vậy?
Và tại sao tôi gọi các nhà thổ
ở Cam Bốt là địa ngục? Gary
Hogen, một luật sư người Mỹ,
từng là điều tra viên của Liên
Hiệp Quốc, từng chứng kiến
những cảnh tượng kinh hoàng
nhất khi người ta giết nhau ở
Rwanda, cho biết rằng ngay cả
những điều khủng khiếp đó cũng
không thể sánh được với những
nạn nhân của tệ nạn buôn người
thời hiện đại. Ông nói:
“Không có điều gì so sánh
được với sự chết trong những
đôi mắt của các đứa trẻ trong
nhà thổ ở Cam Bốt. Ở Rwanda,
nạn nhân chết là hết. Còn ở Cam
Bốt, các nạn nhân đang sống
trong nỗi chết”.
Gary Hogen, đang điều
hành một tổ chức chống lại bọn
buôn bán nô lệ sex mang tên
International Justice Mission,
còn nói:
“Thế giới này hiếm có sự
công bình. Sự thiếu công bình
đó không phải xuất phát từ
quyền lực của bọn ác, mà xuất

phát từ sự sợ hãi và khuất phục,
không dám lên tiếng tố cáo của
các nạn nhân”.
Hogen đã gởi các nhân viên
của mình đến các nhà thổ ở Cam
Bốt để âm thầm quay phim, thu
thập bằng chứng gởi đến chính
quyền Mỹ buộc họ phải có hành
động đối với tệ nạn này, khi
trong số những tên ấu dâm đó có
cả người Mỹ.
o0o
Đàng sau mỗi bé gái trong
các nhà thổ ở Cam Bốt là một
câu chuyện thương tâm. Tôi
chỉ có thể nói được một câu sau
cuộc hành trình đi tìm hiểu sự
thật về những bé gái bị bán làm
nô lệ sex trên xứ Chùa Tháp: Có
những thiên thần đang bị đày
đọa trong địa ngục trần gian▪
____________________
°[Trích chương 10 “Ký Sự
Cam Bốt: Thiên Thần Trong Địa
Ngục”. Giá ủng hộ: 15 Mỹ kim]
(Số tiền bán sách sẽ dành
cho các Hội Thiện Nguyện đang
nuôi dưỡng các bé gái được
cứu ra từ các ổ ấu dâm ở Cam
Bốt. Quý vị quan tâm và muốn
tìm hiểu xin gởi tiền mua sách
bằng check hay money order về
địa chỉ: Teresa Ngo - P.O. Box
11752, Westminster, CA 92685,
USA; hoặc số điện thoại: [808]
936-9903).
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TƯỜNG TRÌNH BUỔI
LỄ. Mễ Khuê / Colorado

S

au bốn tháng chuẩn bị cho
buổi Giới Thiệu Hội PNAC
và Ra mắt Ban Chấp Hành lâm
thời Chi Hội PNAC/Colorado,
ngày mà chị em trong Hội và
Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ chờ
đợi đã đến: Thứ bảy ngày 7
tháng 5 năm 2011
Buổi lễ khai mạc lúc
7giờ30, mùa xuân đang
nhường chỗ cho nắng hè, nên
bầu trời vẫn còn sáng để chào
đón khách tham dự
Để khai mạc, ông Nguyễn
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Đăng giới thiệu người Lính
VNCH sẽ điều khiển lễ khai
mạc bằng những giọng văn dàn
chào. Khi người lính bước ra
với bộ quân đại lễ của SVSQ/
TB/Thủ Đức khiến khán giả
cảm nhận một buổi lễ khai mạc
trang nghiêm vì dáng anh hiên
ngang, nét mặt nghiêm nghị
và vẫn còn phảng phất nét hào
hùng của 40 năm về trước:
Ông Hồ Thanh Danh.
Quốc Ca VNCH được chị
em Phụ Nữ Âu Cơ đồng ca.
Quốc Ca Hoa Kỳ được trình
bày bởi Hoa Hậu Áo Dài
Jessica Trần. Khoảnh khắc

cảm động và ấp ủ bầu khí linh
thiêng là Phút Mặc Niệm qua
kỹ thuật đèn mờ với hai ngọn
nến lung linh trước nghĩa đài
Tổ Quốc Ghi Ơn
Khách tham dự trên 300
người và nhiều đại diện đoàn
thể chính trị, trong đó có những
chị em trong Hội PNAC đến từ
nhiều tiểu bang.
Ban Chấp Hành Hội PNAC
Trung Ương được giới thiệu
đến đồng hương tại Colorado
như sau:
- Chủ Tịch Hội PNAC: Chị
Thiên Thanh (San Jose)
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:

Chị Thái Thủy (Dallas)
- Uỷ Viên Phối Hợp: Chị
Hương Nhu (New Mexico)
- Uỷ Viên Kế Hoạch: Chị
Mễ Khuê (Colorado)
- Uỷ Viên Xã Hội: Chị Cẩm
Hồng (Houston)
- Uỷ Viên Phát Triển Nhân
Sự: Chị Thùy Linh (Houston)
Kế đến là phần giới thiệu
Chi Hội PNAC/Colorado:
(Ban Chấp Hành lâm thời)
Chi hội trưởng: Chị Ngô
Ngọc Mai
Chi hội phó: Cô Hoàng
Yến
Thủ quỹ: Cô Hoàng Yến
Thư ký: Ngọc Sương
Chị Chủ tịch ngỏ lời cùng
toàn thể quan khách tham dự
và đặc biệt cám ơn Chi Bộ
Colorado của Tổ Chức Phục
Hưng VN đã hết sức yểm trợ
buổi họp mặt này, trong đó
có phần giới thiệu tác phẩm
“Thiên Thần Trong Địa Ngục”
của nhà văn Ngô Tịnh Yên.
Bản Tuyên Ngôn chính là
kim chỉ nam của Hội do chị
Mễ Khuê đọc.
Xen lẫn những mục giới
thiệu là một bài hát “linh hồn
của Hội”: “Phụ Nữ Âu Cơ
Hành Khúc”, lời Mễ Khuê,
nhạc Hoàng Thanh được tất cả
chị em hùng dũng cất cao hòa
với tiếng vỗ tay của hơn 300
khán giả như tạo nên một thôi
thúc can trường giục giã người
phụ nữ hãy cố lên để dấn thân.
Tiếp đến là phần trình
bày của thi sĩ và nhà văn Ngô
Tịnh Yên: Tác giả của “Thiên
Thần Trong Địa Ngục”, qua
Slide Show và nội dung của

tác phẩm nói lên những thảm
nạn thương tâm của những bé
thơ VN bị bán qua Cam-bốt
để hành nghề mãi dâm… Tác
giả mong mỏi mọi người ủng
hộ sách để có phương tiện cứu
giúp các bé gái bất hạnh được
phục hồi nhân phẩm.
Phần xổ số gây quỹ cho
Hội PNAC để yểm trợ chương
trình phục hồi nhân phẩm và
huấn nghệ cho trẻ em rất sôi
động với sự điều khiển của
Anh Hồ Thanh Danh dưới sự
giám sát của ba vị có chức sắc
trong cộng đồng người Việt,
ngoài 13 lô trúng rất giá trị,
người tham dự hồi hộp đợi chờ
và cầu nguyện để lô độc đắc
thuộc về mình… mong sao…
“Thần tài lái xe Camry đến
mình”.
Kết thúc buổi họp mặt đêm
nay là dạ vũ… Mọi người vui
vẻ ra về lúc hơn 12 giờ khuya.
Thay mặt Hội Phụ Nữ Âu
Cơ, chúng tôi rất hân hoan
mừng đón chị em phụ nữ gia
nhập Hội.

--------------------------------°Xin liên lạc với Ngô
Ngọc Mai: 303-870-5825 hoặc
Mễ Khuê: 303-618-6891
---------------------------------

ÂU CƠ phụ nữ giống Rồng Tiên
Xứng đáng con yêu đấng mẹ hiền
Liễu yếu quản gì leo dốc núi
* (50 con theo mẹ lên núi)
Đào tơ chẳng ngại bước xung thiên
Quê nhà thân gái HỒ chào bán
Hải ngoại chị em quyết đứng lên
Đòi hỏi bạo quyền ngừng thủ đoạn
Buôn dân mại quốc trục kim tiền
Xuân Tân Mão
HC Trần Minh Châu
Bài thơ Người Phụ Nữ ÂU CƠ này
Kính tặng giới nữ lưu Colorado
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Hồi còn nhỏ, tôi đã đọc sách
“Trong Lòng Địch” mà trong
lòng cứ thắc mắc tại sao “có
Địch ở ngay trong nước Việt
Nam của mình”?
Lớn lên tôi mới nhận ra nước
mình có nội chiến từng ngày.
Khi qua Mỹ, tôi càng buồn
cho quê hương tôi hơn.
Quê hương tôi tuy không còn
nội chiến từng ngày nhưng còn
thảm hơn vậy nữa
Tôi mới quyết định làm một
điều gì cho quê hương: Tôi gia
nhập Hội Phụ Nữ Âu Cơ.
PHAN HÀ
Sinh ra và lớn lên tại Sài
Gòn, miền Nam Việt Nam, trong
suốt thời kỳ nội chiến Nam Bắc,
tôi may mắn chưa lần nào đối
diện với thảm cảnh của chiến
tranh, ngoài một chút lộn xộn
tại thành phố vào Tết Mậu Thân
1968. Tháng Tư năm 1975, một
lần nữa tôi lại may mắn được rời
46 ▪ Đặc San Âu Cơ

Sài Gòn và đến định cư tại Mỹ,
được học hành và được có một
đời sống tạm gọi là thoải mái.
Vậy thì tại sao tôi lại không
hưởng thụ với những gì tôi đang
có mà lại mất thì giờ công sức
gia nhập Hội Phụ Nữ Âu Cơ?
Vì năm 2002, khi tôi trở lại
Sài Gòn (ngày nay bị đổi tên là
thành phố Hồ Chí Minh) để thăm
gia đình. Mỗi ngày ở đó tôi nhìn
thấy người dân Sài Gòn sau 34
năm sống trong “hòa bình” khổ
nhọc hơn khi sống trong chiến
tranh 34 trước. Gương mặt lo
sợ của những người khách đến
thăm Việt Nam tại cửa quan
thuế ở phi trường Tân Sơn Nhất,
những em bé đợi chờ những đĩa
đồ ăn dư của khách trong các
cửa tiệm ăn, sự sợ sệt nhút nhát
của bạn bè tôi khi được hỏi “tại
sao không làm gì cho đời sống
thoải mái hơn”, người thiếu nữ
18 tuổi ngồi bên cạnh tôi trên
chuyến bay đi Hong Kong khóc

sướt mướt vì một mình đi đến
một xứ xa lạ để làm “dâu” một
người (hay nhiều người”) mà cô
chưa từng biết mặt, sự can đảm
của Luật Sư Lê Thị Công Nhân,
nhà văn Trần Khải Thanh Thủy,
Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh
Thục Vy, và nổi ưu tư của những
người bạn đồng nghiệp tại Trung
Tâm Việt Ngữ Văn Lang về hiện
tình đất nước Việt Nam, v.v… là
động lực thúc đẩy tôi gia nhập
Hội Phụ Nữ Âu Cơ.
Tôi mong muốn người dân
Việt được sống trong một đất
nước có Tự Do, Nhân Quyền,
Dân Chủ thực sự, được hưởng
những gì tôi đang được hưởng
trong một xứ sở Tự Do Dân Chủ
mà Nhân Quyền được tôn trọng
tối đa. Tôi muốn hãnh diện
được làm một người Việt Nam
trong đất nước đó.
PHẠM THIÊN THANH

Trường hợp của tôi thật tình
cờ và cũng thật là may mắn.
Dường như tôi có duyên với Hội
Phụ Nữ Âu Cơ! Lần đầu tiên
đến nhà một hội viên Âu Cơ, cốt
ý để thăm một người bạn cũ từ
Alburquerque, New Mexico, đã
lâu ngày không gặp. Hôm đó lại
trùng ngày Đại Hội đầu tiên của
Hội ở Houston vừa mới tổ chức
xong nên có mặt đầy đủ các chị
Âu Cơ ở đó. Sau khi được nghe
qua về quan niệm và tâm huyết
của Hội là:
1. Bảo tồn ngôn ngữ, phong
tục, tập quán của dân tộc Việt
cho những thế hệ con cháu mai
sau,
2. Tranh đấu cho Dân Chủ và
bảo vệ Nhân Quyền,
3. Trợ giúp những phụ nữ và
trẻ em bị bán và bị hành hạ tàn
nhẫn ở xứ người,
4. Hội sẵn sang mở rộng
vòng tay cùng với các phụ nữ

khắp 5 châu dũng cảm, đoàn kết
và hổ trợ tranh đấu cho nước
Việt Nam Dân Chủ,
Những điều này rất hợp với
suy nghĩ và mong ước của tôi
từ lâu nên tôi gia nhập Hội ngay
hôm đó.
Sau khi gia nhập Hội, tôi
tham gia chương trình giúp
phát thức ăn cho người nghèo
vào dịp lễ Tạ Ơn, “Góp Một
Bàn Tay” giúp khám răng, mắt,
sức khỏe tổng quát cho người
nghèo..v..v… Thật là cảm
động khi thấy ánh mắt mừng
rỡ và cảm kích của mọi người
trong cộng đồng người Việt ở
Houston. Tinh thần phục vụ đơn
sơ, khiêm nhường, và tinh thần
đoàn kết của anh chị em thật dễ
thương!!
Tôi không ân hận đã gia
nhập Hội Phụ Nữ Âu Cơ. Tuy
sự đóng góp của tôi rất nhỏ so
với các chị khác nhưng tôi rất

vui vì chắc chắn rằng “một cây
làm chẳng nên non, ba cây chụm
lại nên hòn núi cao”.
LÊ MINH ÁNH
Sau khi được định cư ở
Mỹ, tôi nhận thấy phải có trách
nhiệm gì với người Việt trong
nước vì được có lại tất cả những
gì đã bị mất quá lâu từ tháng Tư
năm 1975 là Tự Do, Dân Chủ,
Nhân Quyền. Tôi nghĩ rằng Hội
Phụ Nữ Âu Cơ sẽ là môi trường
tốt cho tôi được phát huy và
cống hiến. Trong thời gian qua
với khả năng hạn hẹp và sự cống
hiến khiêm nhường nhưng lúc
nào tôi cũng mong muốn được
cộng tác nhiều hơn nữa để được
bằng các chị khác. Tôi rất mong
các chị khác trong Hội đón nhận
tôi trong tình thương yêu để
cùng thực hiện lý tưởng chung
trong cuộc sống.
NGUYỄN ANH THƯ
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ôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc
ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh
ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu. Nhiều ngày
kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng
giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi. Mẹ tôi khuyên: “Thôi
con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng
hàng xóm”. Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người
trong xóm.
Có người khuyên: “Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng
đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu...” Rồi
người ấy nói tiếp: “... Nửa năm trước, người cha bị tai
nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không
đi lại được”. “Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn
cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm! Cậu
thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi.”
Tôi tự nhủ: “Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi”.
Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết
định lên lầu nhắc nhở. Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi:
“Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn...” Thế nhưng,
cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ, tiếng đóng cửa quen
thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức. Mẹ tôi
an ủi: “Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi! Từ từ mới sửa
được...” Rồi khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói,
tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất. Tôi nằm trên giường
nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước
chân nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi nói với mẹ: “Mẹ nói đúng
thật!” Nhưng tôi bỗng bất ngờ… khi thấy hai mắt mẹ tôi
ngấn lệ. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ thằng bé trên lầu đã
ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé, ban ngày đi học, đêm đến
quán chạy bàn. Nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy
chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi”. Trong
tình hàng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ
nữ ấy. Cậu bé cúi thấp đầu, tiến đến gần tôi và nói: “Dì!
Nhiều lần cháu làm dì mất ngủ, cháu xin dì tha lỗi”. Rồi
cậu nói trong tiếng nấc: “Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói
không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ
biết cháu đã về, có thế bà mới an tâm ngủ. Nay mẹ cháu
không còn nữa, dì ạ...” Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm
thấy như bị ù tai, lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra...
Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn
cảnh của người khác. Cảm thông là tối cần trong các mối
quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất
trên đời. Xin Bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình. Cầu
mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp
đập trái tim quảng đại, tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt
qua những suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu
thương Tạo Hóa ban tặng riêng chỉ có ở “Con Người”...▪
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V

ai trò đấu tranh của người
phụ nữ Việt Nam trong
phong trào đấu tranh vì dân
chủ của đất nước theo như
Minh Hằng thì trong công
cuộc đấu tranh nói riêng và
công cuộc xây dựng đất nước
và cuộc sống nói chung thì vai
trò của người phụ nữ Việt Nam
khác với phụ nữ thế giới vì phụ
nữ Việt Nam sống trong đất
nước Châu Á mà rất nhiều năm
là đất nước phong kiến thế cho
nên vai trò người phụ nữ Việt
Nam không thể thoát ly được
như người phụ nữ của các quốc
gia khác, nhưng người phụ nữ
Việt Nam mang một tố chất rất
là mạnh mẽ, nói không sách vở
gì cả mà trong đời thường thôi,
người phụ nữ Việt Nam gánh
vác rất nhiều công việc chớ
không phải riêng công việc
đấu tranh
Từ xưa đến nay cứ nói việc
nặng là việc của đàn ông, việc
nhẹ mới là việc của đàn bà
nhưng mà vai trò của người
phụ nữ Việt Nam thì không
đúng, mình có quan sát qua
các thời kỳ và đọc nhiều bài
viết của các tác giả thì gần đây
nhất có bài viết của Phương
Bích viết về vai trò của người
phụ nữ Việt Nam thể hiện
được trong cuộc đấu tranh dân
chủ. Ngày nay thì người phụ
nữ Việt Nam nổi trội lên trước
phong trào đấu tranh, mọi
người đều nghĩ rằng sao người
phụ nữ Việt Nam bây giờ mạnh
dạn mà nói lên tiếng nói của
mình nhưng Minh Hằng cho
rằng từ trong sâu xa là người

phụ nữ Việt Nam có khát vọng
về tự do hơn cả những người
phụ nữ ở các quốc gia khác.
họ có khát vọng tự do là của
chung cho tất cả mọi người,
nhưng với người phụ nữ Việt
Nam thì quá nhiều năm họ bị
đè nén trong một xã hội phong
kiến chồng chúa, vợ tôi, những
việc xã hội người ta hay nói
để cho đàn ông nhưng đúng ra
người phụ nữ Việt Nam ngoài
chuyện làm vợ, làm mẹ, những
công việc của một gia đình
thì họ vẫn gánh vác những
chuyện xã hội một cách âm
thầm nhưng rất là nhiều việc
đổ lên họ như mẹ của Minh
Hằng (cũng như nhiều phụ nữ
Việt Nam) sinh 4 đứa con, chỉ
có những lần chồng về phép
(vì bố Minh Hằng cũng là một
sĩ quan quân đội). Nếu mà nói
người phụ nữ Việt Nam không
có truyền thống đấu tranh thì
không đúng vì ngàn đời họ đã
có truyền thống đấu tranh rồi
nhưng vai trò của họ không
được ghi nhận như những
người đàn ông cầm súng,
nhưng thực chất họ là người
mạnh mẽ hơn rất nhiều vì bất
cứ khi nào có dịp họ đều thể
hiện tinh thần đấu tranh, trong
vai trò của mỗi cuộc đấu tranh
của dân tộc và nhất là hiện nay
trong thời kỳ đấu tranh vì dân
chủ này như các thính giả đều
biết là vai trò của người phụ nữ
họ đã nỗi lên rất nhiều như các
cô: Tạ Phong Tần, Nguyễn Thị
Bích Phương, Đỗ Thị Minh
Hạnh hay là rất nhiều phụ nữ
đã góp tiếng nói trong phong

trào đấu tranh dân chủ.
Như Minh Hằng đánh giá
thì Minh Hằng là lớp người đi
sau, có thể tuổi đời Minh Hằng
lớn hơn các vị đó nhưng Minh
Hằng lại là người đi sau để nói
về tiếng nói đấu tranh nhưng
Minh Hằng ghi nhận một điều
là từ chính trong thâm tâm của
minh là truyền thống đấu tranh
đòi hỏi một xã hội dân chủ,
công bằng xuất phát từ cái khát
khao được giải phóng vai trò
của người phụ nữ mà cái khát
khao đó trong một xã hội Việt
Nam nó lớn vô cùng bởi vì
nó mang truyền thống xã hội
phong kiến để lại mà người ta
thường không đề cao vai trò
phụ nữ
Cho nên trong thời buổi
ngày nay được hội nhập thế
giới thì người phụ nữ Việt
Nam đã thể hiện hết vai trò của
mình không phải là trên một
mặt trận, trên một tiếng nói
đấu tranh dân chủ không mà
trên nhiều mặt trận có những
người phụ nữ đã thể hiện được
sự thành đạt của mình trong
mặt kinh tế
Có rất nhiều phụ nữ Việt
Nam được nổi tiếng hiện nay
trong một cương vị nào đó họ
đều luôn luôn muốn sánh vai
với phụ nữ năm châu, phụ nữ
quốc tế. Trên một chừng mực
nào đó họ cũng đã gặt hái
thành công,
Riêng về đấu tranh dân chủ
thì cũng không nằm ngoài trào
lưu phát triễn của thế giới, của
đất nước. Và họ đã vượt lên
khỏi điều đó để mà lên tiếng ª
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Đàn ông theo kiểu Don Juan
(phóng đãng) luôn là cơn ác mộng
của phụ nữ bất luận già trẻ. Nhưng
khổ nỗi, đàn ông loại này rất quyến
rũ, duyên dáng và thông minh.
Thông minh đến độ ranh mãnh, láu
cá. Vấn đề là ở chỗ đó. Phụ nữ sẽ
làm gì khi đụng phải một người có
nhiều “vũ khí” đến thế? Đầu hàng
hay chống chọi? Chống chọi ở
mức độ nào, và làm sao để đừng
mang mãi nỗi khổ? Bài viết này
trong Marie Claire không hề nêu ra
những lời chỉ dẫn giáo điều, rỗng
tuyếch. Đơn giản vì: trong tình yêu,
mỗi người có một cánh cửa riêng! Ít
ra, 3 trường hợp dưới đây sẽ cho ta
hiểu thêm về những gã Don Juan
thời máy điện toán, và những nạn
nhân thời vệ tinh
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C

laire, 28 tuổi, độc thân,
thất nghiệp: Claire rất
đẹp, cao gần 1m80, tóc vàng
óng, mũi thẳng tắp, miệng
duyên, mắt biếc. Sắc đẹp của
cô là loại cổ điển của những
người mẫu Thụy Điển thường
xuất hiện vào thập niên 70. Cô
cắt đứt quan hệ với David đã
tám năm trời. Nhưng như đã
nêu, David thuộc loại thông
minh và quyến rũ, nên tám
năm ròng chưa đủ sức xóa
nhòa hình ảnh của gã trong
lòng Claire!
Năm 18 tuổi, Claire gặp
David, cô đang là sinh viên
trường Sorbonne, cần tiền.
David đề nghị: “Em hãy làm
người mẫu, để tôi chụp hình.”

Lúc ấy, Claire vẫn tin vào thế
mạnh của sắc đẹp trời cho. Cô
khẳng định: “Đứng trước tôi,
đàn ông chỉ có hai loại. Một:
Chết khiếp vì gặp phải một
phụ nữ quá đẹp. Hai: những
vị đứng tuổi, xem tôi là huyền
thoại.” Trước khi gặp David,
Claire đã qua vài mối tình
“gió thoảng mây bay” và chán
ngắt, vì “đàn ông chỉ biết bám
vào sắc đẹp.” Nhưng David,
35 tuổi, đã làm cô giật mình.
Gã có ánh mắt nóng bỏng
và dữ dội, ham muốn mà
không sỗ sàng, khao khát mà
chẳng đồi bại. Khi Claire làm
người mẫu, David có đụng
vào người cô. Khi là sửa dáng
đứng, khi chỉnh lại một lọn

tóc. Mọi cử động đều dịu dàng
và đầy quyền lực! “Buổi chiều,
anh ta đưa tôi về nhà. Tôi đã
dâng hiến tất cả. David bảo:
Anh chưa từng biết đến tình yêu
thể xác với bất cứ ai, ngoài em.
Phần tôi, tôi yêu, ngây dại, hoàn
toàn gục ngã.”
David không điển trai,
nhưng “duyên dáng đến độ kinh
khủng.” Sống cạnh gã, Claire cứ
ngỡ cô là kỳ quan thứ 8! Claire
đặc biệt mê cái tài kể chuyện
của David, mê đến độ khó tả!
Khi tạm biệt, Claire đã khó
chịu. Cô đã nghĩ đến con người
ấy từng giây từng phút, đã nằm
mơ! Claire kể lại chuyện lòng
cho một cô bạn cũng làm người
mẫu. Cô ta phá lên cười: “Tôi
cũng đã từng qua đêm với gã,
cũng từng được chăm sóc đấy!”
Tất cả sụp đổ, Claire không đến
chỗ hẹn với David. Gã gọi điện
thoại, tha thiết muốn gặp cô. Và
khi đối mặt, Claire lại thua trắng

tay. David chẳng thèm đính
chính, chỉ trách “sao em cứ nghi
ngờ anh?” Cuối cùng, Claire lại
là “người có lỗi”, và phải xin lỗi.
David vuốt tóc, ra vẻ đại lượng:
“Có gì đâu em!”
3 tuần nữa trôi qua, và Claire
hạnh phúc. Đến độ cô ngỡ
mình “là người phụ nữ được
yêu thương nhất nước Pháp”.
Một buổi tối, David bảo: “Anh
phải đi New York trong vòng
năm hôm”. Khi David đi rồi,
Claire mới thấy thế nào là “vắng
chàng”. Một hôm, cô mở TV, và
thấy David trên màn ảnh! Cô
tức giận, và cố nghĩ: “Chắc là ai
giống anh ấy thôi!” Cô liền gọi
về nhà David, và “nghe ngay
giọng nói của anh ta”. David đâu
có đi New York, Claire lao đến
nhà người tình như “một con
điên”, để lại bị đánh gục.
David vẫn ra vẻ bề trên:
“Anh định gọi cho em, báo rằng
kế hoạch đi New York đã thay

đổi. Em lại nghi ngờ anh nữa
rồi.” Và David còn bồi thêm một
đòn rất có trọng lượng: “Giá như
em yêu anh như anh yêu em,
thì anh đâu có bị nghi ngờ!” rồi
đề nghị một tháng nữa hẳn gặp
lại, và Claire không được hỏi
bất cứ điều gì. Claire ưng thuận
nhưng lo sợ. Và khi gặp lại cô
sung sướng quá. David thì thầm:
“Em yêu! Anh sẽ cưới em.” Tất
nhiên, Claire chỉ có nước run
bắn vì câu ấy!
Vài ngày sau lời cầu hôn, cô
về nhà và bắt gặp David đang
ngồi ngả ngớn vuốt ve hai cô
gái lạ! Claire ngất đi vì bị sốc.
Khi tỉnh lại, cô thấy gương mặt
David đang cúi xuống. David
thề thốt, rằng sẽ thú tội, rằng
“đây là lần cuối”, Claire thét
lên: “Không, tôi chẳng còn tin
anh nữa!” David tỉnh khô: “Nếu
thế thì sẽ không còn đám cưới,
bởi vì tôi yêu cô mà cô có yêu
tôi đâu!” Ngày hôm sau, David
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chuồn êm. Thế mà Claire vẫn
hy vọng gặp lại gã! Về sau cô
mới chua xót nhận ra: David có
gương mặt của quỷ! Claire chưa
từng tin vào thuyết luân hồi,
nhưng rất mong “David sẽ trả
giá đắt vào kiếp khác!”

A

lexandra, 50 tuổi, cố vấn
pháp luật: Đã chung sống
với Pierre từ mười tám năm.
Alexandra là một phụ nữ đẹp,
mạnh mẽ. Thuở nhỏ đã bao lần
thoát chết và chính điều đó đã
làm bà tin rằng “ta có thể thắng
mọi cuộc chiến, kể cả trong tình
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trường”. Bà đã kể lại cuộc sống
với Pierre: “Năm 1958, tôi tròn
hai mươi tuổi. Đó là thời đại của
Francois Sagan, Brigitte Bardot,
của tốc độ, và bạn bè. Tôi đã gặp
Pierre. Anh ta từng nếm đủ mùi
cực nhọc từ bé, chứ không được
ăn sung mặc sướng như tôi. Và
sau này, tôi mới hiểu: quyến rũ
chính là cách “trả thù đời” của
Pierre, trong thế giới người giàu!
Pierre đẹp trai kinh khủng.
Có nét khó tả, vừa mạnh mẽ, vừa
dịu dàng. Pierre nhìn đời bằng
con mắt hờ hững (!), ít ai đoán
nổi suy nghĩ của anh ta. Hai đứa

đều chung một đam mê: xe hơi
thể thao. Pierre đeo đuổi tôi suốt
hai năm. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ
mình là người chiến thắng. Một
đêm chung sống, và Pierre bật
khóc! Theo tôi, đó không phải
là nước mắt cá sấu. Sáng hôm
sau, tôi bỗng nổi tam bành, và
bảo: “Anh xéo ngay đi, tôi muốn
được yên tĩnh.” Tận đáy lòng, tôi
muốn anh ta ở lại lắm (!), nhưng
vẫn nói ngược lại. Chỉ vì: nếu
không muốn thất bại như những
cô gái khác, thì tôi phải biết tung
đòn trước.
Mười năm sau, chúng tôi vẫn
tiếp tục quan hệ, ba tháng một
lần. Pierre biết: trong tôi, có cái
gì đó mà anh ta không với tới
được. Pierre tiếp tục “sưu tập”
người tình, và tôi cũng trải qua
vài mối tình nữa! Và một ngày,
Pierre lại làm cố vấn pháp luật,
để mong đánh bại tôi trong lãnh
vực của tôi! 32 tuổi, tôi có bầu,
và cả hai quyết định làm đám
cưới. Gia đình tôi lạnh nhạt với
con rể. Pierre chẳng buồn quan
tâm. Ngay tối tôi sinh con, Pierre
đã đi chơi với một phụ nữ khác.
Tôi bị khủng hoảng ghê gớm.
Sau khi đứa con ra đời,
Pierre tuyên bố: “Tôi không ngủ
chung với cô nữa, vì cô đã là mẹ
rồi!” Tôi phát ốm vì ghen mà lại
chẳng muốn ly dị chút nào. Tôi
bắt đầu khinh miệt con người
ấy, thậm chí căm ghét. Một thời
gian sau, Pierre quyết định làm
chung công việc với tôi, nhưng
vì anh ta không có khả năng nên
vẫn cứ thua xa tôi. Và trời ạ, anh
ta đã yêu tôi lần đầu tiên trong
đời! Nhưng tôi không thể yêu
một người yếu hơn mình. Thật
lạ, ở lứa tuổi năm mươi, các
ông chồng thường tìm cách lừa
dối vợ, cho vợ đi tàu bay giấy.

Còn chồng tôi thì quỳ sụp dưới
chân tôi! Tôi khinh bỉ nhưng lại
không sống một mình được. Tận
đáy long, tôi vẫn nghĩ: chẳng
bao giờ mình có thể bỏ được
Pierre!

J

ane, 39 tuổi, chuyên viên tin
học: Cha tôi là người Pháp,
mẹ là người Anh. Cha mẹ tôi rất
thương nhau, nhưng tuyệt đối
không biểu lộ! Họ có tình yêu
nhưng dường như thiếu cảm xúc!
Tôi cũng thế: chẳng đam mê cái
gì. Cho đến khi con tôi ra đời, tôi
vẫn chưa bao giờ đau khổ hay
sung sướng quá độ. Và tôi gặp
Karl. Anh ấy là mẫu người lý
tưởng của phụ nữ đấy! Lúc ấy,
tôi là tiếp viên hàng không. Trên
một chuyến bay Paris-Berlin, tôi
đã gặp Karl - phi công thường
trực. Karl tán tỉnh tôi tức khắc,
và tôi chấp nhận dâng hiến.
Thoạt trông, tôi có vẻ kiêu kỳ,
nên Karl ngạc nhiên khi thấy tôi
đầu hàng quá nhanh!
Sau đó, tôi đổi chuyến bay, và
cũng chẳng màng nghĩ đến con
người ấy. Hai tuần sau, Karl gọi
tôi: “Anh muốn gặp em ngay!”
Tôi từ chối, vì: “Sáng mai, em
phải thi đấu cờ, cần nghỉ ngơi.”
Và ngày hôm sau, một bức điện
tín từ Berlin đã đến: “Chúc em
thi đấu thành công”. Tôi cảm
động, vì điều ấy thật tế nhị. Hai
ngày sau, tất cả trở lại. Karl dịu
dàng hơn, và thật sự kinh ngạc
khi nghe tôi nói: “Em chẳng đòi
hỏi gì ở anh cả.” Có lẽ, anh ta đã
quá quen với tình cảnh “lạy lục
cầu xin” của các cô khác chăng?
Sau đó, chúng tôi cứ sống như
thế, vì các chuyến bay cứ ngắt
quãng. Karl có cả tá nhân tình.
Tôi biết, nhưng không hề lên
tiếng.

Tôi sang Anh quốc 3 tuần.
Khi về, thấy trên bàn đầy giấy:
“Em ở đâu? Em đi đâu? Sao
không cho anh biết?” Ôi, quả là
màn kịch ghen tuông. Tôi lạnh
lùng gọi cho Karl, và bảo: “Tôi
có cuộc sống của tôi, anh chẳng
có quyền gì hết!” Vài giờ sau,
ngay dưới tấm thảm nhà tôi, là
một chiếc nhẫn và lời cầu hôn!
Thoạt tiên, tôi cứ ngỡ Karl đùa
dai. Nhưng anh ta đã đến. Rất
thành thật. Tôi bảo: “Em cần suy
nghĩ trong mười lăm ngày.” Lúc
ấy, tôi vẫn nghĩ: anh ấy thông
minh, đẹp trai. Và tôi gật!
Sau đám cưới, Karl vẫn
chơi trò “áo hồng áo tím”. Tôi
lạnh lùng: “Anh chẳng cần phải
giấu diếm cho nó nhọc xác. Tôi
không đáp ứng đòi hỏi chăn gối
của anh mà.” Và Karl đã chết
lặng, vì thấy “người khác bắt
đầu nhàm chán.” Tôi còn nhớ
nụ hôn đầu của Karl lắm: anh ta
vừa hôn tôi, vừa nhìn những cô
gái đang đi trên phố!
Karl bắt đầu si mê tôi. Có lẽ
vì tôi quá lạnh lùng chăng? Anh
ta tiếp tục lừa dối các cô khác,
để “trả thù cái thói đòi hỏi của
họ”. Thời gian này, tôi bỏ nghề
tiếp viên hàng không, và lao vào
lãnh vực tin học. Sau khi con
gái tôi ra đời, tôi bỗng cần tình
yêu thể xác quá, thèm đến độ bật
khóc rưng rức! Tôi khóc bằng
tất cả nước mắt, với tất cả niềm
xúc động chưa từng có!”
Điều quan trọng trong đời
một phụ nữ là: không phải họ
yêu Don Juan, mà muốn giữ
gã lại mãi mãi! Họ hy vọng trở
thành bóng hình duy nhất trong
mắt gã, trong khi gã chỉ thích
chạy theo những gì mới lạ! Gần
như tất cả họ đều thử may rủi
trong trò đánh cược này, và đều

thất bại. Một số không đủ khôn
ngoan và ý chí để rời bỏ Don
Juan trước khi thất bại là quá
lớn. Nhưng người như Claire đã
trượt quá sâu vào mối quan hệ
bi thảm. Nếu bảo Alexandra và
Jane là “hiền”, thì cũng không
đúng. Nhưng ít ra, họ đã chiến
thắng Don Juan.
Tuy nhiên, dường như chiến
thắng của Alexandra là quá đắt!
Để đánh đổi sự chung thủy của
Pierre, Alexandra đã bị biến
dạng trong tình yêu, dù đã đánh
đúng điểm yếu của chồng: lòng
tự ti về địa vị xã hội. Bây giờ,
Pierre - vợ - chỉ là cái bóng thê
thảm, trong trả thù! Còn với
Jane, có lẽ bản tính lạnh lùng
của cô đã làm Karl đổ gục. Nếu
Jane cố tình tỏ ra hờ hững, thì cô
đã thua cuộc. Bởi vì, trong cuộc
“đối đầu”, Don Juan luôn là kẻ
mạnh. Chính nét lạnh lùng bẩm
sinh, không tính toán đã giúp
Jane chiếm thế thượng phong.
Rốt cuộc, các nhà tâm lý
học đã khuyên: “Để gợi lên tình
yêu chân thành ở Don Juan, chỉ
có hai cách. Một: đừng yêu gã.
Hai: đừng trông mong ở gã bất
cứ điều gì”. Nhưng thực tế, thì
mấy ai làm được. Vì như đã nêu,
vũ khí của Don Juan là quyến rũ
mà!
Đâu lại hoàn đấy! ª
(Theo Marie Claire)

° Sinh mệnh con người
thực sự ngắn ngủi, bạn đừng
để mỗi ngày trôi đi vô ích.
Người ta tham vọng sống
lâu nhưng bạn chỉ cần sống
hạnh phúc mỗi ngày. Hãy
trân trọng và yêu lấy cuộc
sống hiện tại của bạn.
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ây giờ là buổi trưa giữa
tháng Tư ở Tân Quy, nằm
phía Đông Bắc của Hốc Môn
và phía Đông của Củ Chi. Mặt
trời như một hung thần khổng
lồ phún những con quạ lửa thiêu
đốt khắp thôn xóm và ruộng rẩy
khô khốc. Hơi nóng hực lên từ
hai tỉnh lộ tráng nhựa cắt lẫn
nhau như không muốn được ai
đi, xe nào chạy bởi vì chúng bị
loang lỡ với các ổ gà lẫn đấp vá
“làm cho có lệ”, và bị oằn oại
trong cơn sốt dưới khối nắng
chói chang. Hàng quán hầu như
vắng vẻ. Mồ hôi chảy nhễ nhại,
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mọi người nhanh chân, xe chạy
như bay, như trốn tránh. Trong
nhà, ngoại trừ phái yếu, không
biết bao nhiêu đàn ông già trẻ và
con nít ở trần, vẫy quạt phành
phạch hay nằm ngáy khò bên
chiếc quạt máy cũ kỹ, kêu rọt
rẹt.
Mặc quần xà lỏn, ngồi đối
diện giường bịnh của cô vợ trẻ,
không con, mới cưới sáu tháng
trước, lòng hừng hực như lò
than nấu thịt bò kho, chú Mỹ
đâu có để ý gì đến hơi nóng phà
xuống từ trần nhà bằng thạch
cao và cửa sổ hắt vào. Vợ chú

bị cảm nặng, nằm mê man vì tối
hôm qua dầm dưới cơn mưa to
bất ngờ khi chở đồ đạc lỉnh kỉnh
nhiều lần từ hàng bán sinh tố trở
về nhà.
Tuy trẻ nhưng vợ chú mang
hai chứng bịnh khó trị. Một là
sốt rét do mấy năm theo thằng
chồng trẻ hơn tuổi mình đi làm
công nhân đồn điền ở vùng cao
nguyên độc địa giữa Dục Mỹ và
Buôn Tương trên đường đi lên
Buôn Ma Thuột. Hai là chứng
khó tiêu hóa gần như bất trị
mà hai bệnh viện ở Sài Gòn đã
không tìm được nguyên nhân, có

lẽ bởi hơn ba mươi năm ăn quá
nhiều cá biển ướp u-rê hay phọtmôn và vô vàn hóa chất được bỏ
quá độ lượng để giữ thực phẩm
tươi, dai, dẽo hoặc ngon miệng
theo trình độ kiến thức khoa học
và y học rộng như cái muỗng cà
phê mà cũng hợp với ý muốn
trục lợi của con buôn bất chính
hay quá nghèo khổ gần theo ý
nghĩa của câu “Bần cùng sinh
đạo tặc”.
Ngoài biệt hiệu khó nghe và
dễ mất cảm tình mà anh Hai của
cô đặt là “cô Tư Nhăn” bởi vì cô
thường nhăn nhó mỗi khi không
thích bất cứ chuyện gì-nhất là
nhà cửa bị xã rác mà cô thấy gai
mắt nên quét dọn luôn tay-, thật
quá tội nghiệp cho vợ chú! Càng
nghĩ chú càng thấy thương cô vợ
trẻ không bút mực nào tả xiết.
Đầu tiên là cha con chưa bao
giờ thấy mặt nhau bởi vì cha cô
vợ trẻ của chú tử trận ở Vùng I
Chiến Thuật khi cô được sinh
ra mới chín tháng trong lúc mẹ
cô nương náu với ông bà ngoại
của cô ở Tân Quy. Lớn dần trong
cảnh không cha và cùng cực, cô
luôn luôn buôn đứng, bán chạy,
có khi phải cạy trộm mũ cao su
trong đồn điền gần Củ Chi khi
còn tuổi vị thành niên để sống,
để đi học (nhưng cô phải nghỉ
học ở cuối lớp 11 vì quá eo hẹp
tài chính) và phụ với mẹ để nuôi
ba đứa em kế (một mẹ khác cha)
sau 1975.
Năm hai mươi chín tuổi, cô
nông nỗi lấy thằng chồng đẹp
trai và nhỏ tuổi hơn. Thuở ban
đầu, hắn giả bộ hiền lương, ít nói
trước khi chiếm được quả tim
của cô; sau đó thì hắn ló đuôi
bợm nhậu mỗi chiều tối và hung
hăng như gã đánh mướn Cầu
Muối và Cầu Ông Lãnh. Khốn
khổ bốn năm từ vật chất, tình

cảm và tinh thần với thằng chồng
không cưới hỏi, không hôn thú,
nghèo quá là nghèo như gả móc
bọc chỉ có thể làm một buổi tiệc
nhỏ hai bàn ra mắt gia đình mà
thôi, đã làm cô sáng mắt, nguyện
sẽ không bao giờ mê muội lấy
chồng trẻ tuổi hơn mình lần thứ
hai, mà cũng ê càng với những
đàn ông cùng lứa tuổi.
Từ đó, cô sống tự lập, lấy
nghề bán sinh tố trong một quán
ăn bình dân gần Ngã Tư Tân
Quy để nuôi thân; ban đầu ở nhà
trọ, bốn năm sau buôn bán giỏi
giang nên cô có được căn nhà
lót gạch bông, xây tường (nhưng
chưa tô vách) và vườn hoa kiểng
nho nhỏ trên miếng đất của mẹ
cô chia cho cô, cách Tân Quy độ
hai cây số, ở gần nhà mẹ già đau
bịnh thường xuyên sống với cô
em út chưa chồng có tiệm uốn
tóc, làm móng và trang điểm.
Năm năm sau khi bỏ chồng thì
nàng quen chú trong dịp đi dự
tiệc cưới ở Củ Chi. Sau một năm
trời gặp gỡ, hẹn hò, chú và cô
Tư Nhăn trở thành vợ chồng.
Hôn lễ của chú và cô thật đơn
giản nhưng đầy đủ theo tinh thần
phong tục Việt Nam.
Chú càng nghĩ càng thấy
thương cô vợ trẻ đã không chê
chú già-hơn sáu mươi tuổi còn
gì nữa trong khi cô mới có bốn
mươi!- và cũng chẳng giàu cóchỉ đủ tiền phụ với cô để tân
trang nhà cửa có sẵn.
Đời chú, nói chung về vật
chất, sướng nhiều hơn buồn,
ngoại trừ năm năm thật vất vả
vì có mẹ ghẻ trong đó chú đã
bỏ nhà ra đi trong mùa hè khi
cuối năm lớp đệ lục (tức lớp 7
bây giờ), ra Nha Trang bán báo
dạo, hết mùa hè thì trở về Chợ
Lớn đi bán bắp rang buổi sáng
và tiếp tục đi học buổi chiều ở

trường Chu Văn An. Mới đậu
xong mảnh bằng Tú Tài I thì chú
đi dạy kèm sinh ngữ con nhà
giàu ở đường Phan Đình Phùng
(bây giờ đổi thành Nguyễn Đình
Chiểu). Thi tuyển được đậu ban
Anh văn ở Đại Học Sư Phạm
Sài Gòn, chú vừa làm phóng
viên bán thời và dạy kèm tư gia
ít giờ để đủ có tiền chi tiêu theo
lối sống của chú. Bốn năm sau,
chú tốt nghiệp và được bổ nhiệm
dạy ở trường Trần Hưng Đạo Đà
Lạt. Đến 1966 thì chú bị động
viên vào trường Sĩ Quan Trừ Bị
Thủ Đức. Sau non hai năm lặn
lội khắp rừng núi Vùng II Chiến
Thuật (tức khu Tây Nguyên bây
giờ), chú được biệt phái trở về
nhiệm sở cũ và chú xin dạy thêm
ở trường Đại Học Đà Lạt (lúc
bấy giờ là một đại học tư do các
linh mục đạo Thiên Chúa quản
lý).
Kể về cuộc đời thì chú không
có gì khác biệt mấy với hàng vạn
đàn ông khác. Nhưng về cá tính,
chú có nhiều điểm ít giống ai.
Thứ nhất, chú rất quan tâm
đến chữ nhân. Ngay từ thuở còn
bé, chú đã biết vun trồng cây
nhân cho cuộc đời chú. Không
giàu có, nhưng cả đời hễ có dịp
thì chú sẵn sàng bón phân tưới
lá cho cây này mà không bao
giờ nghĩ đến chuyện được trả ơn
hay trời ban phước theo tư tưởng
của Shakespeare “Từ thiện chân
chính là ước muốn hữu ích cho
kẻ khác mà không nghĩ đến sự
đền bù”. Chú cũng không khoe
khoang những việc làm này với
ai, phù hợp với ý kiến của tiến sĩ
Richard Carlson: “Hãy làm một
việc tốt đẹp cho một ai khác-và
đừng nói với ai về việc ấy”.
Thứ hai, có thể nói, dạy học
là tài thành công nhất của chú
mà chú mới ý thức được khi
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đã già. Tuy là một ông thầy tận
tâm, thực hiện mọi cách, không
quản ngại cực nhọc hay mất
thời giờ để giúp đỡ học sinh hay
sinh viên của mình, chú giữ chủ
trường “thầy khó, trò nên” khiến
không ít học sinh hay sinh viên
bất mãn với chú trong hai tháng
đầu. Nhưng rồi, với thời gian,
phương pháp và lòng thương
yêu chân thành của chú đã chinh
phục hầu hết những ai ngồi trong
lớp chú và mấy chục năm sau họ
vẫn còn kính trọng hay nhớ đến
chú.
Thứ ba, dẫu văn chương
và âm nhạc không phải là môn
chính, nhưng không biết bao
nhiêu người yêu thích tài vặt
văn nghệ của chú: làm thơ, viết
truyện ngắn, đàn dương cầm, đặt
nhạc, ca hát. Tài văn nghệ của
chú như mở đường cho chú cá
tính đặc biệt mà hầu như phái
yếu nào cũng phản đối. Đó là
lãng mạn và không chung thủy
trong yêu đương và hôn nhân
của chú.
Kể từ khi mới mười bốn tuổichú đã biết yêu thầm để rồi làm
thơ, khóc mướt trước mộ người
yêu đầu tiên chết yểu khoảng
tuổi mười sáu-cho đến lúc tóc
hoa râm, chú có tiếng bay bướm
với hơn chục hai chục mối tình:
lý tưởng có, thuần túy lãng mạn
có, và lẽ đương nhiên ái ân xác
thịt mà chẳng bao nhiêu đàn ông
từ chối cũng có luôn đã đưa đời
chú gần như vào ngõ cụt của tình
thương gia đình.
Có bao giờ chú hối hận rằng
mình đã không chung thủy với
vợ chăng? Đối với đàn ông khác,
chắc chắn có; nhưng chú thì
không bởi vì nhiều lý do mà chú
đưa ra để biện hộ cho mình.
Một, theo chú tình yêu phải
chân thành và tự nguyện. Suốt
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cuộc đời, chú không bao giờ dối
trá với đàn bà để chiếm được trái
tim hay xác thịt của người yêu.
Căn cứ vào cá tính đặc biệt và
tài năng văn nghệ, họ yêu chú
và sẵn sàng hưởng thụ ái ân với
chú. Với trái tim lãng mạn-có
người kết tội “tham lam”-có khi
chú yêu người trước, có khi chú
không thể nào chai lì trước tình
cảm nồng nàn của một người
khác phái. Tắt một lời, chú
không dấu diếm đã có người yêu
hay vợ con và cũng chẳng bao
giờ lợi dụng đàn bà trong tình
trường.
Hai, vợ chú coi thường nghệ
thuật chung sống lứa đôi, không
quan tâm đến chồng dù rằng chú
đã bỏ biết bao nhiêu thời giờ
tâm sự, tìm một lối thoát, kể cả
hướng dẫn chi tiết; nhưng vợ chú
vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ ly
dị vội vàng trong khi đã có con
cái, thì chú phải đi tìm tình yêu
mới để tiếp tục cuộc sống theo
quan niệm yêu thương và hạnh
phúc của chú.
Ba, vì mưu sinh, vì chiến
tranh, vì học tập ở miền Bắc
sau 1975, các con chú không
có nhiều thời gian để gần gũi
với chú nên tình phụ tử giữa
chú và các con chẳng thắm thiết
bao nhiêu dù rằng thật lòng, chú
thường xuyên nghĩ đến chúng và
lo lắng cho tương lai của chúng.
Chú cũng đã cố gắng dạy dỗ và
hướng dẫn chúng với thời giờ và
khả năng của chú, nhưng chẳng
được bao nhiêu. Luôn luôn bên
mẹ hiền như Phật Bà Quan Âm,
“muốn ngang nào, được ngang
nấy” thì làm sao các con không
thương mẹ, binh mẹ và làm sao
chúng có thể thương, hiểu được
và thông cảm cho cha!
Bốn, sau ngày 30 tháng Tư
lịch sử, thành phố Sài Gòn mất

tên, nhưng mãi đến sau 1993,
thành phố này dần dần mất hẵn
trong tâm tư những người đã
biết nó trước 1975. Bây giờ đại
đa số cư dân Sài Gòn bất mãn
với nóng bức, bụi bặm, quá đông
người, khói và kẹt xe, lề đường
bị lấn chiếm, cướp giựt giữa ban
ngày, và bao nhiêu cặn bã nhơ
nhớp hiển hiện hay được giấu
nhẹm (thỉnh thoảng báo chí bươi
móc ra!); nhưng họ vẫn phải
bám sống vào thành phố này vì
nhiều lý do khác nhau. Chính
vì thế mà chú và vợ chú phải đi
đến ly dị chính thức bởi vợ chú
mê sống ở Sài Gòn như những
con thiêu thân khác, còn chú
thì muốn lên sống ở Đà Lạt vừa
dưỡng già, thưởng thức cảnh
đẹp, hưởng thụ khí trời mát mẻ
hầu như quanh năm vừa dạy
thêm Anh văn trong khi bốn con
đã tốt nghiệp đại học và có gia
đình đầy đủ.
***
Vợ chú vẫn nằm im, nhưng
môi như nở một nụ cười mỉm
khiến chú cảm thấy phấn khởi và
bỗng nhiên nhớ lại những giây
phút lãng mạn của hai người
trước hôn nhân...
Mặt đối mặt, nằm cạnh bên
nhau giữa đám cỏ xanh mơn bên
bờ dòng thác ở Trung Tâm Du
Lịch Cát Tiên, nằm giữa ranh
giới tỉnh Đồng Nai và Bảo Lộc,
chú thầm thì bên tai Uyên (tên
của vợ chú) bấy giờ còn là người
yêu đã quen chú được chín
tháng:
- Em có biết bây giờ anh yêu
em chân thành với tất cả yêu
thương?
Uyên gật đầu nhè nhẹ, ngón
tay bấm nhẹ vào cườm tay chú.
Chú cảm thấy thích thú với các

động tác trả lời của người yêu,
nhưng vẫn hỏi thêm:
- Làm sao em biết?
Chần chừ trong giây phút
Uyên thỏ thẻ:
- Với cử chỉ và hành động
của anh trong những tháng qua,
em tin rằng anh không lừa dối,
tôn trọng và yêu em nhiều lắm.
Và em cũng yêu anh lắm!
Quen thói dạy học, ưa chất
vấn và lý luận, chú hỏi tiếp:
- Thiệt không?
- Thiệt mà! Nếu không yêu
nhiều thì em đâu có thèm bỏ
buôn bán mất sở hụi để hẹn hò,
đi du lịch với anh trong mấy
tháng qua.
Chú hỏi thêm:
- Em không nghĩ rằng anh
quá già đối với em chăng?
Không suy nghĩ, Uyên mạnh
dạn trả lời:

- Hông!
- Chắc không?
- Chắc chớ! Nếu không thì
em đâu dám đi đây đó với anh?
Vẫn chưa thỏa mãn, chú thắc
mắc:
- Tại sao em không kiếm
người đồng lứa hay trẻ tuổi hơn
anh để yêu?
- Anh đã hỏi thì em phải
thú thực. Em đã có một số kinh
nghiệm với những người trẻ
tuổi, ê chề và đau khổ nhứt là với
người chồng trẻ không hôn thú
của em. Bây giờ em rất sợ những
người trẻ tuổi hay đồng thế hệ.
Em muốn an thân và chỉ muốn
lập gia đình một lần nữa mà thôi.
Em đã quyết định nếu không
tìm được người chồng hợp với
em, lớn tuổi hơn em nhiều thì
em ở vậy, còn hơn kiếm người
tình hay chồng trẻ, không trầm

tĩnh, thiếu kiên nhẫn, thích bay
nhảy, rồi lại chia tay và em phải
đau khổ và mệt mỏi kiếm người
khác.
Chú nở nụ cười tươi chứng tỏ
sự cảm kích và lòng ngợi khen
lời khẳng khái, chân thật của
người yêu. Tuy nhiên chú vẫn
tiếp tục tìm hiểu, dò xét người
yêu:
- Tại sao em yêu anh?
Câu hỏi bất ngờ khiến Uyên
ngồi dậy, vừa đổi thế vừa có thời
giờ để suy nghĩ trước khi trả lời.
Chú cũng ngồi dậy, tay choàng
vai Uyên. Hai người cùng nhìn
về hướng xa xa. Nắng mùa thu le
lói bên kia sườn núi. Dòng thác
vẫn cuộn chảy êm đềm. Gió bắt
đầu thổi nhẹ làm lao chao lá cây
vàng úa trên cành. Dăm tiếng
chim hót thảnh thót đâu đây.
Cảnh trí càng trở nên thơ mộng
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cho những người yêu nhau, bên
nhau.
- Em yêu anh vì nhiều lý do.
Trước nhứt là anh có gương mặt
phúc hậu, cử chỉ và lời nói lịch
sự, đầy vẻ trung thực. Sau đó là
anh có những thái độ và hành
động chứng tỏ rằng anh nghĩ đến
em, tôn trọng và yêu em. Anh lại
có sức khỏe dồi dào và thuộc lứa
tuổi mà em muốn tìm. Thêm
nữa, anh không còn vướng bận
vợ con.
Chú nhắm mắt như nghiền
ngẫm những lời nói của Uyên.
Hồn chú lâng lâng; tim chú rộn
ràng như lần đầu tiên đi đến chỗ
hẹn với người vợ cũ. Mặt Uyên
lộ vẻ tư lự; mắt nàng hướng về
tảng đá to rong rêu nằm giữa
dòng thác. Tuy muốn nói thật
nhiều để chú hiểu Uyên hơn,
nhưng nàng im lặng không muốn
phá vỡ giây phút suy tư của chú.
Nắng chiều đã tắt hẵn. Chú đứng
lên và kéo hai tay Uyên để giúp
nàng đứng đối diện với chú.
Mặt chú lộ vẻ bồn chồn, hai tay
chú choàng sau thắt lưng nàng.
Uyên cảm thấy hồi hộp hơn bao
giờ cả, trong khi chú cất giọng
run run:
- Em có chấp nhận làm vợ
anh chăng?
Uyên như muốn bật khóc vì
cảm xúc, không nói gì cả mà ôm
choàng vai chú và gục đầu vào
ngực chú như một cử chỉ đồng ý.
Cả hai như một, như cùng bay về
một cỏi địa đàng không tưởng.
Tuy nhiên năm phút sau,
Uyên ngỏ lời:
- Nhưng anh có chịu dọn
xuống Tân Quy sống với em ba
năm để em tiếp tục buôn bán
kiếm thêm số vốn cho chúng
mình và có dịp sống gần má em
để thăm viếng, chăm sóc má em
thêm đôi năm nữa bởi vì má em
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bệnh hoạn liên miên, e không
sống lâu?
Lẽ dĩ nhiên chú gật đầu bởi
vì chú biết chắc rằng từ bấy giờ
chú khó thể sống thiếu bóng
Uyên. Hơn một năm sống hiu
quạnh ở Đà Lạt dù là nơi ưa thích
và chọn lựa, chú hầu như lúc nào
cũng cảm thấy trống vắng, thiếu
thốn một tình yêu chân thật và
nồng nhiệt, chứ không phải tình
bạn trai gái tạm bợ giải quyết
tình cảm hay sinh lý nhất thời.
Ba tháng sau Uyên và chú trở
thành vợ chồng chính thức. Và
chú di chuyển từ Đà Lạt mát mẻ
xuống Tân Quy khô nóng này.
***
Mặt trời đã khuất sau ngàn
cây. Cơn sốt tháng Tư như dịu
xuống. Đã đến giờ tan học.
Ngoài đường tiếng xe cộ và lời
nói hòa lẫn nhau. Vợ chú cựa
mình, mở mắt nhìn chồng trong
ánh mắt yếu ớt nhưng chan chứa
yêu thương. Chú nhổm dậy khỏi
chiếc ghế dựa và ngồi quỳ xuống
bên giường vợ, lấy khăn tay lau
những giọt mồ hôi trên mặt và
cổ của nàng. Chú hôn lên trán
vợ, hôn cả đôi má xanh xao. Chú
vén lọn tóc xòa xuống bên mép
tai trái của vợ và âu yếm nói:
- Em uống chút nước nha!
Vợ chú chớp mắt và gật đầu.
Chú vói tay mở nắp ca ny-lông
để trên bàn ngủ bên cạnh, lấy
muỗng đã có sẵn bên trong, múc
từng muỗng nước trà dợt để đút
vào miệng vợ. Bấy giờ chú mới
để ý thấy đôi môi vợ khô nức
vì cơn sốt và thời tiết nóng bức
điên người. Tiếp theo, chú lấy
va-sơ-lin thoa lên khiến chúng
trở nên bóng láng và chú đặt nhẹ
một chiếc hôn lên chúng trong
khi vợ chú lim dim đôi mắt và từ

từ đi vào giấc ngủ mê mệt. Đoạn
chú trở về ghế ngồi và miên man
trong vùng quá khứ gần gũi . . .
Sau một thời gian chung
sống với cô vợ trẻ, chú khám
phá nhiều điều mới mẻ thích thú
lẫn lộn dăm bực bội.
Vợ chú tự nguyện lần lượt
chấm dứt mọi liên hệ trai gái
lừng khừng, dang dỡ với tất
cả những kẻ yêu thương hay si
mê nàng (bởi vì vợ chú vừa trẻ,
trắng trẻo và vừa xinh đẹp nhờ
gương mặt dịu hiền, mái tóc lãng
mạn và co eo quyến rũ) từ ông
bán tạp hóa ở ngoài chợ cho đến
người tình xa xưa thuở học trò
bây giờ hành nghề kiến trúc sư
và thầu khoán giàu có ở Sài Gòn,
kể cả những Việt kiều ở Mỹ, Úc,
Đan Mạch trước kia đã từng gởi
tiền hay quà tặng về để mua lòng
nàng.
Buôn bán mỗi tuần sáu ngày
từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, vợ
chú chịu cực khổ, không quản
nắng cháy (nhưng không bao
giờ quên mang khẩu trang, bao
tay, nón rộng vành kỹ lưỡng để
bảo vệ làn da), mồ hôi như tắm,
để kiếm tiền chợ và chi phí lặt
vặt trong gia đình, bởi vì kể từ
khi dọn về Tân Quy chú chẳng
làm được bao nhiêu tiền (chỉ
thỉnh thoảng chú mới nhận được
một công tác dịch thuật hay soạn
thảo hợp đồng cho công ty ngoại
quốc mà thôi!), ngoại trừ một
trăm triệu đồng gởi quỹ tiết kiệm
để kiếm lời mỗi tháng.
Vợ chú nấu ăn thật hợp khẩu
vị của chú; dù bận bịu mua bán,
hễ chú thích, thèm món nào thì
vợ chú đi chợ và làm món đó.
Vợ chú còn chứng tỏ thương
chồng vô cùng qua những hành
động nho nhỏ như luôn luôn
mua bánh trái đủ thứ theo thói
quen ăn vặt của chú. Sau bốn

tháng chú lên ba ký lô; nhưng
nhờ luyện võ Vovinam và tập thể
dục mỗi ngày nên thân hình chú
tráng kiện và sức khỏe tiếp tục
dồi dào. Chú như trẻ ra năm tuổi
và vẫn trắng trẻo như khi ở Đà
Lạt bởi vì kể từ 10 giờ sáng đến
5 giờ chiều, vợ chú nhắc nhở chú
không ra khỏi nhà dưới ánh nắng
gay gắt.
Chưa bao giờ chú có dịp thấy
ở Đà Lạt, Tân Quy, Củ Chi, ngay
cả ở Sài Gòn, nhà cửa ai sạch sẽ
và bóng láng như nhà của vợ
chú. Buổi sáng, khi chú còn an
giấc thì vợ chú đã dậy sớm quét
lá, quét sân, quét luôn đường đi
trước cổng nhà. Rảnh lúc nào thì
vợ chú cầm đến cây chổi hay các
khăn lông hoặc áo thun cũ làm
giẻ lau để làm công tác vệ sinh
khắp nhà. Một người bạn thân
Việt kiều Mỹ của chú ghé nhà
thăm còn phải buột miệng khen:
- Nhà tắm của vợ chồng mầy
còn sạch hơn ở các khách sạn
trung bình bên Mỹ nữa.
Nếu tốt mãi như thế thì còn
gì để nói, còn gì là cõi trần gian
ô trọc này! Đúng vậy!
Vợ chú ghen còn hơn Hoạn
Thư trong truyện Kiều của
Nguyễn Du, nhưng với bản tính
dịu hiền, cô không có hành động
thất nhơn ác đức gì với chú cả.
Tuy thế, chú gần như là một ông
tù sung sướng được giam lỏng
trong nhà ở cái xã hầu như nóng
quanh năm này. Đi đâu thì phải
có “bà xã” đi theo làm bảo vệ
bởi vì vợ chú sợ “mấy con hồ ly
tinh” hớp hồn chú. Mỗi ba hay
bốn ngày, vợ chú hộ tống chú ra
dịch vụ vi tính để kiểm và viết
điện thư. Chú muốn bắt In-TẹtNét ở trong nhà để tiết kiệm thời
giờ và thuận tiện tra cứu, nhưng
vợ chú nhất quyết không đồng ý
bởi vì sợ ổng ở nhà chát với mấy

con chằn khi tao ở ngoài quán
(theo như lời tâm sự của vợ chú
với cô bạn cùng xóm). Muốn
ăn gì, ngồi ăn kem quán nào, đi
chơi ở đâu thì vợ chú chiều ngay,
nhưng phải “chồng đâu, vợ đó”.
Thương (hay mê?) chồng
quá nên mỗi tối-mới 9 giờ rưỡi
trong khi chú còn tỉnh táo như
thằng bán báo-là vợ nhắc nhở
chú lên giường, bởi vì kể từ
ngày sống chung vợ chú sinh tật
không thể ngủ nếu không có chú
ở bên cạnh theo ý nghĩa của câu
ca dao:
Chim quyên ăn trái nhản
lồng,
Lia thia quen chậu, vợ chồng
quen hơi
Trong mười phút mà chú
không làm theo yêu cầu thì vợ
chú bước ra khỏi phòng ngủ,
nhăn nhó, mặt mày như cái bánh
bao mắc mưa. Đôi khi bực bội,
nhưng muốn cho “êm cửa vui
nhà” nên chú đành phải tắt máy
vi tính, tắt đèn, đánh răng, xúc
miệng, lên giường cho vợ gác
chân lên đùi của chú. Chỉ trong
năm phút là vợ chú ngáy khò
khò; còn chú, chú nằm nghĩ ngợi
lung tung, cả tiếng đồng hồ sau
mới ngủ được. . .
Vợ chú vẫn còn ngủ mê mệt.
Chú nghĩ đến múi sầu riêng thơm
phức (theo chú!) mà vợ chú đút
vào miệng mình. Chú thấy thèm
và nhớ đến ly sương sa hột lựu,
đến các trái chuối nướng và bánh
bèo ngọt nước dừa khoái khẩu
mà vợ chú đã mất thì giờ đi tìm
mua cho được để chú cười tươi
và ăn ngon lành; chú cũng nhớ
đến những con cá đồng nho nhỏ
(chứ không phải cá nuôi to lớn,
ăn dỡ ẹt!) mà vợ chú chiên dòn
ăn nhai luôn đầu theo ý chú.
Chú nghĩ ngợi và so sánh
với tất cả những mối tình đã

qua và với người vợ cũ thì quả
chú đang sống trong hạnh phúc.
Chú ý thức rằng cuối cuộc đời,
không giàu có như bao nhiêu
bạn bè cùng lứa, cùng trình độ
mà chú lại được cô vợ trẻ yêu
thương, cưng chiều, thì chú thật
có phước, có thể nhờ kết quả của
cây nhân chú vun trồng bấy lâu
mà chú chẳng bao giờ mơ đến
một ngày hái quả. Dẫu lắm khi
bực mình vì bị giam lỏng, chú
tự an ủi: “Nhân vô thập toàn”,
không đàn bà nào hoàn toàn
hợp theo ý mình, vợ chồng hợp
nhau 80 phần trăm là thần tiên
lắm rồi; hiện tại còn mới, biết
đâu một ngày nào đó vợ chú đặt
hết tin tưởng vào chú và sẽ cho
chú tự do hơn. Bây giờ, chú nghĩ
mình phải biết an phận, chấp
nhận những gì mình đang có;
hạnh phúc cuối đời đang trong
tầm tay, chú phải biết nâng niu,
quý trọng, đừng để nó bay đi mà
khó bao giờ chú tìm lại được với
tuổi tác và hoàn cảnh của mình.
Từ đó, chú nhận thức rằng
kiên nhẫn và chung thủy là hai
đức tính quan trọng nhất giúp
đời sống hôn nhân bền lâu.
Không còn muốn “đứng núi nầy,
trông núi nọ”, chú quyết định kể
từ nay cắt đứt mọi liên hệ với tất
cả những người đàn bà quen biết
trong quá khứ để chỉ yêu thương,
lo lắng cho cô vợ trẻ đã hết lòng
với mình.
Với quyết định kể trên, chú
đến hôn vợ khắp mặt mày một
lần nữa. Lòng thấy phơi phới,
chú đi vào nhà bếp để hâm cháo,
nấu nước châm trà mới cho vợ▪
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Luật sư Lê thị Công Nhân
sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại
học Luật Hà Nội năm 2001, và
tốt nghiệp lớp luật sư năm 2004.
Trong khi hành nghề luật sư, cô
tích cực tham gia các hoạt động
tranh đấu cho dân chủ và nhân
quyền. Ngày 6 tháng 3 năm
2007, Ls Lê thị Công Nhân bị
bắt tạm giam tại Hà Nội vì bị cáo
buộc hoạt động “tuyên truyền
chống Nhà nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam”, và bị
xóa tên khỏi danh sách Đoàn
Luật sư Hà Nội. Ngày 11 tháng
5 năm 2007, sau hơn hai tháng
tạm giam, cô và Nguyễn Văn
Đài bị toà án Nhân dân Hà Nội
kết án 4 năm tù giam và 3 năm
quản chế. Ngày 06 tháng 3 năm
2010, Lê thị Công Nhân đã thi
hành xong 3 năm tù, cô được thả
về và chịu sự quản chế tại địa
phương. Cô lập gia đình năm
2011 và hiện có một cháu gái.
LS Lê thị Công Nhân không
xa lạ với Hội Phụ Nữ Âu Cơ.
Trong buổi ra mắt Hội tại
Houston, Texas, tháng 9 năm
2010, qua điện thoại gọi từ Hà
Nội, cô đã gửi lời chào mừng
Hội.
Góp tiếng với Đặc San Âu
Cơ, LS Lê Thị Công Nhân đã
tâm tình:
°Luật sư Lê thị Công Nhân
(LsLTCN): Công Nhân xin
gửi lời chúc mừng tới Hội Phụ
nữ Âu Cơ nhân kỷ niệm 2 năm
thành lập. Chúc Hội Phụ nữ Âu
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Cơ sẽ ngày càng đóng góp nhiều
hơn và mạnh mẽ hơn cho phong
trào đấu tranh dân chủ của Việt
Nam tại hải ngoại cũng như tại
quê nhà. Kính chúc các cô, các
chị và các bạn sức khỏe, may
mắn và hạnh phúc.
°Đặc san Âu Cơ (ĐSAC):
Theo chị thì vai trò của người
phụ nữ trong công cuộc đấu
tranh cho dân chủ của Việt Nam
là thế nào?
°(LsLTCN): Có câu danh
ngôn “quốc gia suy vong thất
phu hữu trách” tức khi đất
nước nguy khốn hoặc xuống
dốc thì thậm chí ngay cả người
tầm thường nhất cũng phải có
trách nhiệm chứ đừng nói gì
đến những người được coi/tự
xưng mình là đại phu, trí thức,
kẻ sĩ..v..v.. nhưng câu này theo
tôi chủ yếu nói về đàn ông. Về
phụ nữ thì Việt Nam ta có câu
rất hay là “giặc đến nhà thì đàn

bà cũng đánh”, nó cho thấy tinh
thần bảo vệ quê hương đất nước
của người dân Việt Nam thật sự
là rất cao trước nạn giặc dã mà ở
đây cụ thể là nạn ngoại xâm. Cụ
thể câu hỏi này nhấn mạnh đến
phong trào đấu tranh dân chủ thì
theo tôi dù chúng ta biểu tình
chống Tàu xâm lược biển đảo,
hay đấu tranh để thành lập công
đoàn độc lập, hội dân oan ..v..v..
tại quốc nội Việt Nam hiện nay
dưới chế độ độc tài cộng sản
thì rồi cũng sẽ dẫn tới một mục
đích chung rất cao đẹp, là cốt lõi
của sự phát triển văn minh của
một con người cũng như cả xã
hội và quốc gia, đó là dân chủ
hóa đất nước. Công cuộc dân
chủ hóa diễn biến không ngừng
ngay cả ở những quốc gia được
coi là dân chủ nhất, đây là điều
tất yếu của quy luật phát triển
loài người, cho nên ở những
nước độc tài như Việt Nam, lại
còn là độc tài cộng sản thì cuộc
cách mạng dân chủ thành công

là ước mơ của bất kỳ một người
dân nào, cho dù có thể vì ít hiểu
biết về chính trị (do nhiều lý do)
mà chưa gọi được tên khát vọng
đó của mình. Tôi dám chắc điều
này, hãy nhìn sự khốn khổ của
người dân Việt Nam khi phải đến
cơ quan hành chính nhà nước,
bệnh viện công, trường học công
thì bạn sẽ thấy, tất nhiên trừ bọn
quan lại, công chức tham nhũng
thì sẽ chẳng bao giờ có ước
vọng này, thậm chí chúng còn
mong và làm mọi cách để chế
độ độc tài thối nát và tàn ác trơ
trẽn đến tận cùng của bọn chúng
tồn tại đến “muôn năm” như cái
khẩu hiệu mà chúng ra rả hàng
chục năm qua ở khắp mọi nơi
là “Nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam muôn năm”.
Đó chính là giặc nội xâm.
Một thứ giặc rất khó nhận
ra. Dù chủ nghĩa cộng sản là du
nhập từ bên ngoài nhưng những
tên giặc cộng sản và băng đảng
của chúng cũng đều là những
con người đến từ trong lòng
chính dân tộc chính quê hương
Việt Nam yêu dấu của chúng ta,
tức đều là người Việt Nam.
Vậy thì theo tôi phụ nữ hay
đàn ông mà đã nhận thức được
điều đó thì cũng đều phải có
trách nhiệm chống lại lũ giặc nội
xâm ấy vì tương lai của chính
chúng ta và con cháu chúng ta.
Cộng sản Bắc Việt trong cuộc
chiến tranh xâm lược miền Nam
Việt Nam đã có một khẩu hiệu
rất kinh khủng mà có lẽ lịch sử
quân sự thế giới chưa bao giờ
và sẽ không bao giờ có (…
cười!!!!) đó là “Còn cái lai quần
ta cũng đánh”. Vậy thì cuộc đấu
tranh dân chủ trong lòng độc tài,
cuộc đấu tranh luôn được coi là
tàn khốc nhất khó khăn nhất thì
chúng ta cũng phải đấu tranh tới

cùng với bọn cộng sản ngay cả
khi bọn chúng chỉ còn mỗi cái
lai quần.
Theo cá nhân tôi thì khi quốc
gia suy vong thì trách nhiệm
chủ yếu phải quy kết cho những
người đàn ông của đất nước ấy,
là điều rõ ràng không phải bàn
cãi. Nhưng lịch sử tâm lý của
loài người cũng cho thấy một
điều đó là phụ nữ cũng là một
trong những rào cản lớn trong
việc thúc đẩy người đàn ông
bước ra chiến tuyến đấu tranh
vì công bằng, công lý tức là đấu
tranh công ích, vì người khác, vì
cộng đồng vì xã hội, vì một điều
gì đó mà còn lớn hơn cả bản thân
mình và cái gia đình bé nhỏ của
riêng mình.
Cho nên theo tôi một người
phụ nữ giá như/cần phải biết
được rằng họ, chồng của họ,
gia đình của họ không sống một
mình ở đời này, mà tất cả mọi
người đều liên đới với nhau, lợi
ích riêng phải gắn liền với lợi
ích chung, và ngược lại thiệt
hại chung hay thiệt hại của một
người nào đó cũng sẽ liên đới
thiệt hại tới chính mình và gia
đình của mình.
Quan điểm của tôi rõ ràng là
như vậy, giữa phụ nữ và đàn ông
thì đàn ông đương nhiên phải
chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn
nhất khi tổ quốc lâm nguy vì
những tố chất tự nhiên mà Đức
Chúa Trời-Đấng tạo hóa đã ban
cho họ như vậy. Còn phụ nữ hãy
mở rộng tấm lòng và tầm nhìn
của mình ra để thấy rằng khi
người đàn ông của họ tham gia
vào việc đấu tranh để bảo vệ,
để thực thi quyền và lợi ích của
người khác và của cả xã hội thì
cần ủng hộ hết lòng cho họ, chí
ít đó là điều mà bạn có thể làm,
phải làm và nên làm. Nếu chỉ sự

ủng hộ tinh thần thôi mà bạn còn
không làm được thì còn nói gì
đây đến tương lai của chính bạn,
gia đình bạn và cả xã hội và đất
nước mà bạn là thành viên trong
đó dù bạn là Việt kiều và đã
mang quốc tịch khác thì điều ấy
cũng không phải là lý do để bạn
tránh né trách nhiệm của mình.
Và nếu như người phụ nữ lại
có được hoài bão, lý tưởng lớn
lao và những năng lực để có thể
thực thi khát vọng ấy thì tốt biết
bao, ở đây tôi chưa nói đến sự
thành công, mà chỉ là tham gia
vào cuộc đấu tranh dân chủ vì
nhân quyền vì sự tiến bộ của con
người.
Hoàn cảnh ở Việt Nam hiện
nay lại càng đặc biệt, khi mà rõ
ràng những người đàn ông ở đất
nước này đa phần không đi theo
tà đạo cộng sản - cộng sản thật
sự là một tà đạo của ma quỷ nếu
quý vị tìm hiểu kỹ về chúng, nhà
thờ ông Hồ Chí Minh có ở khắp
mọi nơi với bàn thờ hương khói
cúng bái, tôi nhắc lại là nhà thờ
chứ không phải là nhà tưởng
niệm hay viện bảo tàng đâu nhé
– thì cũng đã trở nên hèn nhát
(tôi chẳng biết dùng từ nào khác
!!!) trước giặc nội xâm cộng sản,
hèn nhát đến mức mà chỉ có thể
nói là chưa từng bao giờ hèn
nhát đến thế trong lịch sử Việt
Nam. Từ sự hèn nhát đến mức
hổ thẹn họ còn trở nên tệ hơn
khi cho rằng hèn nhát trước cộng
sản là là thức thời, là được việc
và thậm chí là khôn ngoan và
vì thế mà trở nên vô cảm và ích
kỷ, chẳng còn mấy ai được coi
là nam nhi đại trượng phu hay
anh hùng đại hiệp ở đất nước 90
triệu dân này.
Vậy thì phụ nữ chúng ta phải
làm gì đây khi chúng ta nhận
thức được điều này? Theo tôi
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chúng ta không thể tiếp tục chỉ
còn biết lo cho riêng bản thân
và gia đình mình như trước đây
nữa, mà chúng ta phải xắn tay áo
lên mà tham gia vào những vấn
đề trọng đại của đất nước. Nếu
không thì e rằng đến một lúc
nào đó chúng ta cũng không thể
yêu nổi người đàn ông của mình
nữa – tôi nói tình yêu nam nữ
theo đúng nghĩa đen – và thậm
chí sẽ nhìn đàn ông với sự coi
thường. Vì rõ ràng một người
đàn ông mà biết sống vì người
khác, một người đàn ông dũng
cảm và xông pha sẽ hấp dẫn và
đáng trọng hơn rất nhiều so với
người đàn ông khác thậm chí
nếu ngay cả với một người kiếm
tiền rất giỏi hoặc có nhiều tài lẻ
để quyến rũ phụ nữ.
Tôi tin chắc có rất nhiều
người trong giới phụ nữ chúng
ta chưa dám hoặc không muốn
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tham gia vào cuộc đấu tranh dân
chủ cho Việt Nam. Bạn hãy nghĩ
lại đi, cuộc đấu tranh đó không
phải là điều gì cao siêu, không
phải là cái xa vời tận đẩu tận
đâu, mà đó chính là cuộc đấu
tranh vì nhân quyền, nhân phẩm
con người, mà vì thế loài người
mới có thể phát triển, văn minh,
thịnh vượng và hạnh phúc, và tất
nhiên, bạn và tôi - những người
phụ nữ - đều là thành viên đặc
biệt không thể thay thế, đặc biệt
đến mức như lời Chúa ghi trong
Kinh Thánh mỗi chúng ta đều
những con người độc nhất vô
nhị được đấng tạo hóa tạo nên
trong cuộc đời này.
Do vậy, chúng ta phải sống
tích cực, hành động thiết thực
và mau chóng vào công cuộc
đấu tranh này, để vực dậy những
người đàn ông của chúng ta –
nếu như họ hèn nhát - và thúc

đẩy họ, làm chỗ dựa tin cậy,
chia sẻ những ước vọng cao quý
nhất với họ để xứng đáng được
họ coi la tri kỷ nếu họ là người
dũng cảm, giàu lòng thương xót
và đáng kính trọng.
Theo tôi vai trò của người
phụ nữ trong cuộc đấu tranh dân
chủ cho Việt Nam là như vậy
và phải là như vậy, không khó,
không đòi hỏi nhiều, mà tùy vào
tố chất và năng lực của chúng
ta, người phụ nữ nào cũng có
thể tham gia thiết thực vào cuộc
đấu tranh dân chủ này một cách
hữu ích nhất trong hoàn cảnh
của mình. Bởi vì, ngay cả việc
bạn thậm chí không cần ủng hộ,
mà chỉ cần không cản trở người
khác tham gia, tranh đấu thì
cũng đáng quý lắm rồi.
Tôi nói như vậy, vì là người
phụ nữ, tôi hiểu rõ việc họ phải
chăm sóc gia đình, con cái một

cách chu đáo và đúng đắn đã là
quá vất vả và vĩ đại rồi.
°ĐSAC: Theo chị làm thế
nào để quân bình giữa trách
nhiệm làm vợ, làm mẹ với trách
nhiệm cuả một công dân đối với
quốc gia, dân tộc?
°LsLTCN: Cảm ơn câu
hỏi của bạn vì đã cho tôi một
cơ hội để nói ra điều này trước
công luận, đó là tôi thấy mình
vẫn chưa quân bình được trách
nhiệm làm vợ, làm mẹ với trách
nhiệm của một công dân trước
hiện tình đất nước lâm nguy như
hiện nay.
Về gia đình tôi thật sự nghĩ
rằng mình chưa phải là người vợ
người mẹ tốt ở mức 8/10 điểm.
Tôi thấy làm vợ, làm mẹ thật
quá vất vả, trước đây hẹn hò yêu
đương sao mà dễ quá vậy, ý tôi
muốn nói là dễ để tỏ ra là hay,
là tốt. Sống độc thân cũng vậy,
nói chung là cứ làm theo ý mình,
thấy mọi thứ cũng tương đối là
nhẹ nhõm vì không có trách
nhiệm ràng buộc gì. Nhưng khi
lấy chồng đã thấy ràng buộc quá
nhiều, phải kiềm chế rất nhiều
điều tùy ý như trước đây mình
vẫn làm. Đến khi sinh con, nuôi
con thì thật sự là tôi đã hơi bị
sốc vì thật sự làm mẹ là một việc
khó vô cùng và vất vả đến mức
độ nhiều khi tôi nghĩ nếu Chúa
không tạo nên em bé thơ đáng
yêu quá đỗi như vậy thì chắc
là chúng ta thật khó mà có thể
nuôi dưỡng em bé ấy lúc nào
cũng với một niềm vui được.
Hoàn cảnh của tôi thì khó khăn
hơn các chị em ở nước ngoài
rất nhiều, thậm chí ngay cả với
trong nước khi mà điều kiện tài
chính của chúng tôi chỉ là ở mức

trung bình của đất nước Việt
Nam nghèo nàn, đó là trước đây,
còn giờ thì tôi chẳng có gì cả,
không làm ra một đồng tiền nào,
mà chủ yếu là do bà ngoại giúp
đỡ, chồng tôi đi làm và sự chia sẻ
của những người quý mến công
việc mà tôi đã làm. Và nhờ Ơn
Chúa, gia đình tôi cũng như bản
thân tôi đều chi tiêu tiết kiệm
và khôn ngoan, nhà thì ở nhà bà
ngoại nên cuộc sống cũng được
ấm và được no.
Về trách nhiệm của công dân
với quê hương đất nước, mà tôi
hiểu là với công cuộc đấu tranh
dân chủ cho Việt Nam, thì tôi
thấy mình cũng chưa làm được
nhiều điều, và cả những điều
tôi đã làm không phải là điều
gì lớn lao hay đạt được kết quả
như mong muốn. Nhưng tôi
cũng thấy một niềm vui sướng
rõ rệt đã thay đổi cả tâm thế
của tôi giữa cuộc đời và xã hội
này, đó là tôi đã vượt qua được
nỗi sợ hãi của chính mình – là
nỗi sợ hãi chính quyền và cả xã
hội xung quanh mà bất kỳ một
người dân sống dưới một chế
độ độc tài nào cũng có, và với
người sống dưới chế độ độc tài
cộng sản thì nỗi sợ ấy còn khủng
khiếp hơn, thậm chí làm méo
mó vẹo vọ cả tư cách con người.
Vậy thôi, nó giống như một
lằn ranh mong manh, ngắn gọn
nhưng nhiều cả cuộc đời không
vượt qua được để cất lên tiếng
nói trung thực ngay thẳng của
chính mình.
Giờ đây tôi chỉ có thể nói
rằng, trong xã hội Việt Nam
hiện nay – cái xã hội mà trên
lý thuyết nó vẫn là một xã hội
thời bình, thì tôi vẫn mong rằng
vấn đề an sinh cơ bản của người
dân như được học hành ít nhất

đến hết trung học, được chữa
bệnh, ăn được no mặc được ấm
thì gia đình tôi sẽ không ở dưới
mức ấy. Với quê hương và dân
tộc Việt Nam tôi sẽ theo đuổi
lý tưởng dân chủ của mình đến
hơi thở của cuối cùng, bởi vì tôi
ý thức rõ tương lai của tôi, của
gia đình tôi và của cả xã hội mà
tôi là thành viên trong đó chỉ
có thể tiến bộ, thịnh vượng và
hạnh phúc khi mà xã hội ấy là
một xã hội dân chủ, để từng cá
nhân trong đó đều có thể phát
huy được nhiều nhất điều tốt
của mình, và cái xấu của mình
sẽ được hạn chế tối đa nhờ sự
phản biện của người khác. Chỉ
khi Việt Nam có dân chủ thì
nhân phẩm, nhân quyền của
người Việt nam mới được tôn
trọng và môi trường thiên nhiên
mới được bảo vệ trong lành và
đẹp đẽ. Xin được nói thêm một
chút, vấn đề thiên nhiên môi
trường bị bóc lột tàn phá thảm
khốc ở Việt Nam cũng chính là
điều khốn khổ đối với những
giới nhà giàu mà đa phần trong
số họ là đám quan lại công chức
tham nhũng trực tiếp hoặc bảo
kê cho việc tàn phá môi trường.
Bạn thấy đấy dù một người có
đi một chiếc xe Mercedes rất
đắt giá, ở trong một biệt thự đẹp
đẽ nhưng xung quanh lại toàn
là cống rãnh thối hoắc, rác rưỡi
ngập tràn thì còn gì là danh giá,
sang trọng hay đẹp đẽ lãng mạn
nữa. Chính vì thề mà bọn chúng
quyết tâm cướp đất của dân để
xây dựng những khu vực để bọn
chúng sống riêng với nhau, mà
đặc trưng của khu vực ấy là gì?
Tất nhiên là môi trường sống
trong lành, nhiều cây xanh sông
suối ao hồ, đó mới chính là sự
khác biệt lớn nhất chứ không
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Thương tặng
những bà mẹ VNCH
đã hy sinh đời mình
vì đàn con dại.
Minh Tâm

Ngày nước mất cha đi không trở lại,
Thân yếu gầy, mẹ tần tảo nuôi con,
Sống lầm than
nhưng mẹ vẫn sắt son,
Câu chung thủy
để mong ngày sum họp.
Nhưng người đi
sao vẫn hoài biền biệt,
Mẹ héo mòn, con trẻ ngóng tin cha,
Phủ phàng thay,
ngày nhận được tin xa,
Mới hay biết…
cha đã tròn… duyên mới !
Gạt nước mắt
khóc tình yêu mong đợi,
Sức yếu tàn,
mẹ gượng sống nuôi con.
Con lớn khôn, mẹ lại nước mắt tròn,
Cho con trẻ, tìm cha… nơi … xứ lạ !
Mẹ là đá, là hoa, là vũ trụ,
Là mặt trời,
luôn rọi sáng trong con
Dẫu đi xa, nửa vòng trái đất tròn,
Tim con trẻ
luôn ấm tình thương mẹ.
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phải là một ngôi biệt thự to
đùng. Chúng biết sống lắm
chứ, hãy đến khu quan chức
ở Ba Đình thì biết, cây xanh
mát rượi, vỉa hè rộng rãi sạch
sẽ. Còn dân đen như chúng tôi
ư, cả đời sống chen chúc trong
những con ngõ, những khu
nhà tối tăm chật chội, đến giọt
nước và cơn gió đều là những
điều quý giá đến xôn xao.
Và việc đối đầu với chính
quyền độc tài cộng sản Việt
Nam hiện nay thật sự là một
niềm vui của tôi. Một niềm
khiến lòng tôi vui sướng, vui
cười, tôi thấy cuộc đời mình
trở nên thật khoáng đạt thênh
thang và tươi đẹp hơn bao giờ
hết từ khi tôi lên tiếng chống
cộng một cách triệt để. Có
nhiều người chia sẻ trọn vẹn
với tôi niềm vui này, niềm vui
của một con người không còn
phải sợ hãi, lấm lét, xun xoe
nịnh bợ trước công an và thậm
chí là trước một nhân viên
quèn, một người gác cổng của
cơ quan nhà nước.
Tôi sẽ giữ và vun đắp cho
niềm vui làm một người ngẩng
cao đầu của mình.
°ĐSAC: Theo chị điều gì
đáng nói nhất về bà Aung San
Suu Kyi?
°LsLTCN: Tất nhiên rồi!
Đó là lòng dũng cảm, sự kiên
định quyết liệt mà nhẹ nhàng
và sự nhân hậu không hận thù
của bà. Tôi kính trọng bội phần
những người như thế, vì bà là
một người phụ nữ chứ không
phải đàn ông.
°ĐSAC: Vậy theo chị
điều gì đáng nói nhất về bà
Hillary Clinton?

°LsLTCN: Thú thật tôi
không có nhiều ấn tượng về
bà Hillary Clinton. Điều tôi ấn
tượng nhất về bà là sự thành
công có thể nói là hoàn hảo
hiếm có của bà, một luật sư rất
giỏi, một đệ nhất phu nhân của
cường quốc số một thế giới,
và giờ đây là một nhà ngoại
giao có thể nói là nổi tiếng
nhất toàn cầu. Còn điều mà tôi
ngưỡng mộ ở bà lại chính là
câu chuyện bà đã vượt qua việc
làm sai lầm trong một giây
phút yếu đuối và tăm tối của
chồng mình, đó là việc chồng
bà, ông Bill Clinton đã quan
hệ tình ái bất chính trong khi
đương nhiệm tổng thống Hoa
Kỳ. Tôi ngưỡng mộ bà vì tôi
tin chắc bà là một người đầy
lòng tự trọng, và lòng tự trọng
ấy lại càng cao khi bà thành
công và quyền quý như vậy,
nhưng lòng vị tha của bà còn
cao hơn.
Và tôi ngưỡng mộ bà còn là
vì, ví dụ nếu tôi ở trong trường
hợp như vậy thì với tính cách
của mình tôi biết tôi sẽ ly dị.
°ĐSAC: Xin cảm ơn chị
vì cuộc phỏng vấn nhân dịp kỷ
niệm đặc biệt này.
°LsLTCN: Xin cảm ơn
Hội phụ nữ Âu Cơ rất nhiều đã
cho tôi cơ hội được chia sẻ với
mọi người tâm tư tình cảm của
mình không chỉ trong lĩnh vực
đấu tranh dân chủ mà còn trong
vấn đề gia đình nơi mà mỗi
người phụ nữ chúng ta nặng
gánh biết bao. Xin Chúa ban
bình an, sức khỏe và tài chính
đầy đủ cho chúng ta vì tôi thấy
rõ rằng chỉ khi ấy người phụ nữ
mới bớt khổ, trẻ hơn, vui tươi
hơn và xinh đẹp hơn ª
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Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh Quốc đăng tải trên tạp chí
y khoa The Lancet cho biết liệu pháp thay thế hormon (HRT) gây gia tăng
nguy cơ ung thư vú lên 22%, đặc biệt khi người phụ nữ phải tiêm một hỗn
hợp Estrogen và Progestin. Kết quả dựa trên cuộc nghiên cứu thực hiện
trên 1,084,110 phụ nữ Anh từ 50 đến 64 tuổi. Những người này đã được
chọn trong giai đoạn từ năm 1996 đến 2000 và tiếp tục được theo dõi tình
hình bệnh ung thư và tử vong.

N

ghiên cứu 1,000 phụ nữ mãn kinh không áp dụng
liệu pháp HRT cho thấy có khoảng 20 trường hợp
ung thư vú trong độ tuổi từ 50 - 60. Trong khi cứ 1,000
phụ nữ mãn kinh sử dụng HRT từ năm 50 tuổi trở đi
thì có thêm 5 trường hợp mắc bệnh trong số những
người chỉ tiêm estrogen và có đến 19 người mắc bệnh
khi tiêm hỗn hợp estrogen-progestin. Tiến Sĩ JoAnn
Manson thuộc Đại Học Y Khoa Harvard nói: “Như vậy
đã có bằng chứng khi Estrogen kết hợp với Progestin
sẽ gây nguy hiểm cho vú nhiều hơn. Tuy nhiên người
ta vẫn chưa khẳng định dùng riêng Estrogen thì có làm
tăng nguy cơ ung thư vú hay không”.

66 ▪ Đặc San Âu Cơ

Trong khi đó, viên thuốc ngừa thai mà
hơn 3 triệu phụ nữ Anh sử dụng hàng ngày
có thể là nguyên nhân chính làm tăng số
phụ nữ bị ung thư vú ở nước này. Theo kết
quả nghiên cứu được đăng trên tờ Daily
Mail, khoảng 45% số bệnh nhân ung thư
vú tăng là những phụ nữ đã sử dụng thuốc
ngừa thai thế hệ thứ hai trong 3 năm hoặc
hơn. 10% tăng được ghi nhận ở những phụ
nữ có sử dụng thuốc ngừa thai dưới 3 năm.
Viên thuốc ngừa thai thế hệ thứ hai được
sản xuất trong những năm 70 của thế kỷ
20, có chứa một hàm lượng chất oestrogen
(chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư) thấp
hơn so với viên tránh thai thế hệ thứ nhất

được ra đời trong những năm 60. Ước tính có tới
3,25 triệu trong số 3,74 triệu phụ nữ Anh hiện sử
dụng viên thuốc ngừa thai thế hệ thứ hai.
Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà
nghiên cứu tại Viện Đại Học Tromso của Na
Uy thực hiện các khảo sát đối với 100,000 phụ
nữ lứa tuổi từ 30-70. Trong số đó có 851 người
bị ung thư vú và đã từng uống thuốc ngừa thai.
Vanessa Dumeaux, tác giả của công trình nghiên
cứu này nói: “Nghiên cứu của chúng tôi thể
hiện sự liên quan mạnh mẽ giữa tổng cộng chất
oestrogen mà bệnh nhân đã sử dụng với bệnh
ung thư. Những dữ liệu thí nghiệm chứng tỏ một
cách khá rõ ràng rằng chất oestrogen có vai trò
trong việc phát triển các tế bào ung thư vú.”
Các chuyên gia ở Anh Quốc cũng kêu gọi cần
thận trọng với thuốc ngừa thai có chất oestrogen,
vì qua thử nghiệm, chất này đã kích thích sự phát
triển các tế bào ung thư ở chuột, và nó cũng có
thể làm phát triển tế bào ung thư ở người. Tiến
Sĩ Kate Law, Giám Đốc Viện Thí Nghiệm thuộc
Viện Nghiên Cứu Ung Thư Anh Quốc cho biết,
mặc dù đã có những dấu hiệu chứng tỏ thuốc
ngừa thai có thể tăng ung thư nhưng các nghiên
cứu vẫn chưa đủ về vấn đề này.
Bác Sĩ Richard Sullivan cho rằng rất khó để
phụ nữ tính đến mặt trái của thuốc ngừa thai, vả
lại nguy cơ của loại thuốc này nói chung vẫn
rất thấp. Ông nói nếu như một người có lịch
sử gia đình bị bệnh ung thư, hoặc hút thuốc và
uống rượu nhiều thì nguy cơ ung thư còn lớn
hơn nhiều. Một nữ phát ngôn của Hiệp Hội Kế
Hoạch Hóa Gia Đình ở Anh Quốc nhấn mạnh:
“Tất cả các yếu tố có thể dẫn đến ung thư vú,
trong đó có chế độ ăn, tuổi tác, lối sống và thuốc
lá. Thuốc ngừa thai chỉ là một trong số nhiều
nguy cơ đó và hiện mức độ độc hại của nó vẫn
chưa được xác định”.
Còn các nhà khoa học Pháp tin rằng những
thay đổi của tế bào vú trong quá trình mang thai
có tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư vú. Vì thế,
những người không thành công trong lần mang
thai đầu sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao khi bước
vào tuổi mãn kinh. Nhóm chuyên gia thuộc Viện
nghiên cứu Gustave Roussy phát giác trong gần

92,000 phụ nữ từ 40 đến 65 tuổi (tuổi mãn kinh),
những người từng bị hỏng thai đầu tiên có dấu
hiệu ung thư vú rõ rệt hơn so với các trường hợp
bình thường hoặc nạo phá thai. Chuyện tương tự
cũng xảy ra đối với những người sảy thai trên 3
lần hoặc không bao giờ sinh con.
Nguyên nhân của hiện tượng trên vẫn
chưa được xác định, song theo trưởng nhóm
Francoise Clavel-Chapelon, dưới sự kích thích
của hormone khi mang thai, các tế bào vú đã có
sự thay đổi tích cực nào đó giúp hạn chế nguy
cơ ung thư. Ngoài ra, khả năng mắc bệnh còn
có sự cộng hưởng của những yếu tố môi trường
như việc tiếp xúc với hóa chất độc hại, phóng xạ,
hoặc do gene▪
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T

iểu muội vừa xem lại trọn
tape đầu trong ba tape kỷ
niệm 20 năm của Asia.
Nguyên tape, tiểu muội chỉ
xem hết và cảm động khi Nguyệt
Ánh hát bài “Mưa Sài Gòn buồn
lắm không em?”
Các cô ca sĩ nhí, các anh ca
sĩ rên như kêu đường, kể cả cặp
Chế Linh - Thanh Tuyền mở đầu,
đều được tiểu muội cho vác váy,
vác áo chạy có cờ khi cho tape
vù vù. Trông các cô, các cậu tất
tả chạy nhẩy, khoe của thật tội
nhưng thì giờ đâu ngồi xem họ
rên rỉ những chuyện trời ơi, đất
hỡi trong khi mình có biết bao
chuyện đang rần rần chạy đuổi
đàng sau?
Tiểu muội rất phục Nguyệt
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Ánh về lòng yêu nước thiết tha
và nhiệt tình của cô.
Ba mươi sáu năm, vật đổi sao
dời!
Ba mươi sáu năm, nước chảy
qua cầu!
Ba mươi sáu năm, biết bao
biến chuyển, biết bao người
chức trọng, quyền cao, biết bao
người hưởng ơn đất nước, bao
người từng chiến đấu dưới một
mầu cờ dường như không ít
người đã quên chuyện cũ.
Nguyệt Ánh còn trẻ - già lắm
cũng cỡ tiểu muội là cùng - tức
là chưa làm quan to, chức lớn.
Chưa hưởng ơn đất nước nhiều
bằng thời gian sống ở xứ người
nhưng tình yêu nước vẫn còn
mãi trong tim.

Từ thuở Nguyệt Ánh và Việt
Dzũng đi hát những bài hát đấu
tranh đầu tiên, những bài hát uất
nghẹn đau thương, hừng hực lửa
oán thù, bừng bừng nhiệt huyết,
những bài hát kêu gọi người ta
về chiến đấu để dựng lại ngọn
cờ. Thưở đó, số người nhiệt tình
còn đông lắm, hào khí ngập trời
những nơi có tiếng hát của Việt
Dũng và Nguyệt Ánh.
Bây giờ, nhìn Nguyệt Ánh
hát cô đơn trên sân khấu, nước
mắt tủi hờn lặng lẽ chảy, tiểu
muội không ngăn nổi xót xa!
Từ một ngày hơn ba mươi
năm trước:
“Ta ra đi mất lối quay về
Rồi chiều mưa ai đón đưa
em?”

Em có phải chỉ là một người
con gái?
Em là một người vợ lạc mất
chồng những ngày di tản?
Em là cả một đất nước trong
loạn cuồng của tham vọng cuồng
si.
Em là nạn nhân của chế độ đã
đưa cả đất nước vào vòng nghèo
đói đến nỗi dân nghèo đi bán
máu nuôi thân và “nhà nước” đi
bán từng mảnh giang sơn gấm
vóc của tiền nhân để đổi lấy sự
vững bền của một chế độ độc tài,
đảng trị?
Ta có phải một người tình
lỡ, ra đi bỏ lại một mảnh tình,
một mảnh hồn trên mảnh đất quê
hương?
Ta là người chồng trong cơn
bàng hoàng rã ngũ bỏ lại cả gia
đình với người vợ hiền đang
trông ngóng?
Ta là những người chiến sĩ đã
trót lỡ một cuộc chơi, mãi mang
hoài bão dựng lại thế cờ trong rất
nhiều vô vọng?
Ðừng nhìn những mặt nổi ăn
chơi, đừng nhìn những người “tự
do” đốt tiền tìm một tiếng cười
người đẹp. Hãy chia xẻ, hãy
nhìn sâu vào những ngõ hẻm tối
tăm, những mảnh đời bùn lầy,
nước đọng qua hằng thế kỷ vẫn
không thay đổi: Vẫn đói, vẫn
nghèo, vẫn ngu, vẫn dốt, vẫn cày
bằng con trâu và sức người dù
thế giới bên ngoài đã vượt quá
mặt trăng.
Ðừng nhìn các sư, các cha
quốc doanh “tự do” giảng đạo.
Hãy nhìn Thích Quảng Ðộ,
Thích Huyền Quang, Lê thị
Công Nhân, Nguyễn Văn Lý
v.v... bị tù đầy, bịt miệng. Hãy
nhìn những người tử đạo. Hãy
nhìn những người dân oan đang
bị trói quăng bỏ lên xe trong

đêm để dập tiếng nói của họ.
Và hơn thế nữa, còn những
mảng đời u uẩn trong đêm đi
kiếm miếng ăn bằng vốn liếng
từ tấm thân còm cõi.
Xa hơn nữa, những kiều
nữ đành mang thân cho người
dằn vặt để tránh đói nghèo, để
tìm một tương lai dù không hề
thấy chút tia hy vọng; Những
cô thôn nữ ngây thơ bị lừa gạt
bằng những chiếc bánh vẽ: Đi
làm công nhân hay lấy chồng xứ
người; Những em bé tuổi đáng
cắp sách đến trường đi bán dâm
trên xứ người cho những con
người chỉ là người về hình thức
mà trong tâm là những con ác
quỷ chỉ muốn thụ hưởng dục lạc
dù trên thân thể trẻ thơ đáng tuổi
con, cháu mình.
Vì nhìn như thế nên dù sống
thừa mứa vật chất nhưng vẫn có
những tấm lòng cô đơn:
“Mưa bên này buồn lắm em
ơi!
Riêng mình ta lê bước trên
đời!
Giải ngân hà ngăn cách đôi
nơi,
Trừng giọt mưa như nước
mắt rơi.
Nắng bên đây vẫn là nắng
ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm
quê hương!”
Nắng quê hương có thật ấm
hơn nắng quê người hay chỉ là
tâm cảm?
Là hoài vọng được trở về
những thân quen, với những tự
do tối thiểu ngày xa xưa dù đất
nước vẫn lặn ngụp trong chiến
tranh hơn phần tư thế kỷ.
“Không ai tắm hai lần trong
cùng một dòng sông.”
Thời gian không bao giờ
quay ngược, ngoại trừ trong tâm

tư những người vẫn khăng khít
với mảnh đất quê hương, với lý
tưởng tự do, no ấm cho những
người dân nghèo khó.
Thương biết bao cho những
tấm lòng chung thủy với một lý
tưởng. Xót xa khi những người
đó ngày càng cảm thấy cô đơn
và đành uất ức chấp nhận niềm
cô đơn đó.
Bài hát chẳng phải để mua
vui cho người ta mặc áo dạ hội,
đeo hột xoàn ngồi thản nhiên
trong một đại nhạc hội vỗ tay hỉ
hả.
Bài hát đó chỉ nên và được
hát giữa những buổi văn nghệ
đấu tranh cho một điều nào đó
có giá trị tinh thần cao quý như
đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi tự
do, đòi lại một đất nước.
Bài hát đó và người hát đó
chỉ nên hát cho những người
có cùng một tâm sự, cùng nhịp
tim khắc khoải và cùng một tấm
lòng.
Bài hát buồn, bài hát lạc loài,
người hát lại càng lạc loài cô đơn
trong khung cảnh ăn chơi của
những người trẻ nhảy nhót, hở
hang điên cuồng trên sân khấu
rực rỡ của một đêm đại nhạc hội!
Anh chàng ca sĩ nhí sau đó
ca bài “Chuyện người con gái
ao Sen” nhạt như nước ốc, làm
người nghe như bị hẫng chân.
Ðang bùi ngùi, xót xa bị kéo
tọt vào một chuyện tình rẻ tiền,
chịu không muốn nổi.
Nguyệt Ánh quả tình đã giết
cái rên rỉ, ảo não vì tình của
những ca sĩ trình diễn trước và
sau cô.
Không phải vì cô đẹp và hát
hay, hay bài hát hay nhưng người
ta cảm vì cái tình của người viết
nhạc và vì người ca sĩ đã diễn tả
được lòng mình.
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Dù chỉ một tia nắng ấm quên
hương cũng đủ gợi những xót xa
cho thân phận đấu tranh cô đơn
trên xứ người.
Hơn nữa, hình ảnh cô lạc
lõng trên sân khấu hào nhoáng
càng làm nổi bật sự cô đơn của
những người còn tiếp tục cuộc
đấu tranh trong khi số đông đã
buông xuôi tất cả để tìm quên,
để xây dựng hạnh phúc riêng tư.
Xin chia sẻ với Nguyệt Ánh
niềm cô đơn dưới ánh đèn sân
khấu rực rỡ khi nước mắt ròng
ròng:
“Mưa SàiGòn buồn lắm
không em?”
Không phải chỉ mưa SàiGòn
buồn mà mưa Cali, mưa Paris,
mưa London, mưa khắp nơi vẫn
còn buồn nếu mẹ Việt Nam còn
thiếu những đứa con nhiệt tình
yêu thương tìm đường cứu mẹ.
***
Hôm trước tiểu muội đã nói
tới những chuyện cười trong hệ
thống luật pháp của “nhà nước
ta”.
Ðộc giả e-mail về hỏi cắc cớ:
- Ủa, sao cô chỉ nói chuyện
cười? Bộ xứ ta hạnh phúc tới
không có chuyện gì khác để cô
viết sao? Cô không thấy thiên
hạ, những người nghèo khổ
khóc chảy máu mắt ra sao mà
chỉ lo nói chuyện cười?
- ...
- Chuyện “toà án XHCH xử
những con tôm, con heo, con
gà” là những chuyện tuy vậy
cũng còn sướng chán vì họ còn
có tôm, có heo, có gà để kiện
tụng và để “xử tử”. Còn biết
bao người phải đi bán máu, bán
trinh, bán cả cuộc đời để sống,
biết bao người mất nhà, mất cửa
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đang kiện tụng vô vọng thì sao.
Hãy để ngòi viết cô ghé vào chỗ
bùn lầy, nước đọng một chút coi.
Nghe ông bạn vàng xỉ vả,
tiểu muội thở dài, rầu thúi ruột.
Ai chẳng biết ngược lại
chuyện cười là chuyện khóc!
Tuy nhiên, chuyện khóc ở
đất nước ta bây giờ có quá nhiều,
biết kể từ đâu? Bắt đầu thế nào?
Và nếu lỡ bắt đầu, biết chỗ nào
để ngừng lại?
Ðó là lý do tiểu muội cứ phải
mũ ni che tai những khi vô tình
leo lên lưới, đọc vài ba bài báo
cuả những web chống Cộng
cũng như của báo chí “nhà nước
ta”.
Ðể lương tâm yên ổn, tiểu
muội xin điểm qua một vài
chuyện khóc, khóc thiệt.
Thứ khóc âm thầm, lặng lẽ
không ra tiếng vì kêu gào đã
khản cổ cũng chẳng ai hỏi tới.
Thứ khóc khô vì đã không
còn nước mắt.
Thứ khóc vô ích vì có khóc
cũng bằng thừa.
Thứ khóc không bao giờ
ngưng của những người dân
nghèo trong một xứ đầy dẫy

những đầy tớ nhân dân cầm dao
giết chủ.
Chuyện bán máu ở làng
chài Phù Vân.
Vũ Ðoàn tường thuật trên
báo Lao Ðộng của “nhà nước
ta”:
- Bán máu là chuyện thường
trong “làng nổi” của chúng tôi,
có gì đáng nói. Cái đáng nóí là
tìm được cái gì tống vào cho đỡ
những kêu gào của bao tử và
máu ra mau để còn đi bán lần
tới.
Ông cụ già thều thào:
- Tôi bán máu đã 50 năm
nay để nuôi dạ dầy. Bán máu ra
mới có tiền mua đồ mà tọng vào
dạ dầy. Tọng vào vậy mới có đủ
máu mà bán! (1)
- Thế lúc cụ phải “về hưu”,
không bán được máu nữa thì
sao?
Ông cụ ủ rũ:
- Chắc là đành chết đói.
Anh thương binh Ngô Văn
Thương thì thầm:
- Vợ chồng bà L.vừa bán
máu, vừa ăn xin đến nay sắp
phải về hưu vì không còn máu

mà bán. Con cái vẫn thất học,
không làm gì được ngoại trừ nối
cái nghiệp bán máu!
Và không phải chỉ có một
làng Phù Vân ở phường Quang
Trung, thị xã Phủ Lý, Hà Nam
mà còn những làng khác như
Xóm bụi ga Vinh (Nghệ An) hay
Xóm bụi Thanh Nhàn và các bãi
rác Thành Công, Phúc Tân (Hà
Nội) cũng đầy những người bán
máu sống dật dờ còn cơ cực hơn
nhiều!
Xin ngưng chuyện bán máu
ở đây, để tuỳ độc giả phán xét.
Phụ nữ Việt Nam lấy chồng
Ðài Loan.
Bà Thạc sĩ Nguyễn Hoàng
Mai, thuộc Ủy Ban các Vấn đề
Xã Hội của Quốc hội “nhà nước
ta” tuyên bố: “Trung bình mỗi
tháng hàng ngàn phụ nữ đăng ký
lấy chồng Ðài Loan, riêng năm
2000, cho tới tháng 10, con số
phụ nữ lấy chồng Ðài Loan lên
tới 20 ngàn người!”
Trong hơn 20 ngàn người
đàn bà Việt Nam gạt nước mắt
bước chân ra đi đó, có bao nhiêu

người biết tiếng Tầu để có được
một cuộc sống và một gia đình
bình thường?
Bao nhiêu người chịu cảnh
lấy chồng tật nguyền hay bị thần
kinh và thêm nữa vì nghèo nên
không lấy được vợ tại xứ mình?
Bao nhiêu người sẽ bị bán
vào nhà chưá để đem thân trả nợ
đời và trả nợ cho chủ chứa sau
khi “con ong (đầu tiên, người
chồng Ðài Loan) đã tỏ đường đi
lối về”?
Bao nhiêu người sẽ phải làm
nô lệ tình dục cho “chồng” và tất
cả những người đàn ông trong
“gia đình chồng”?
Bao nhiêu người sẽ có “hạnh
phúc” được giải thoát và trở về
đất nước với tấm thân tàn, ma
dại đầy dẫy vi trùng AIDS chờ
chết và lây truyền cho người
khác?
Vấn đề đã được đặt ra từ lâu
nhưng “nhà nước ta” không có
giải pháp vì còn mắc chuyện
tham nhũng, cất dấu tài sản và
cho con đi học ngoại quốc hòng
khi có biến còn có chỗ dung
thân.

Chủ tịch nhà nước chép
miệng:
- Trách nhiệm không phải
chỉ riêng của nhà nước. Ðàn bà
bỏ nước ra đi thì là trách nhiệm
của... đàn ông. Cứ để đàn ông,
đàn bà chúng nó tính toán với
nhau. Cứ để cán cân cung cầu
tự nhiên làm việc rồi sẽ cũng tốt
thôi.
Các ông Việt Nam nghĩ sao?
Phụ nữ Việt Nam được nhà
nước cho đi làm ngoại quốc.
Bao nhiêu thảm cảnh xẩy ra
không hề được biết tới. Riêng
vụ các công nhân đi làm ở nhà
may tại đảo Samoa đã bùng nổ
vì chuyện xẩy ra trên một đảo
thuộc lãnh thổ của Mỹ. Những
đồng bào bị nhà nước xuất cảng
cho đi làm công nhân bị đàn áp,
đánh đập nhục nhã nên kêu cứu
khắp thế giới. Người Việt tỵ nạn
tại hải ngoại nhận được thư kêu
cứu liền giúp phổ biến và đấu
tranh để đưa vấn đề ra trước
công luận quốc tế.
Chuyện không thể bưng bít
được và có một số công nhân đã
xin tỵ nạn ở Mỹ, không chịu về
nước dù còn gia đình bên ấy.
Hạ Viện Mỹ thông qua dự
luật Nhân quyền và những
người công nhân Việt Nam đáng
thương được đưa ra điều trần tại
quốc hội Mỹ.
Các cô kể về đời sống như
thú vật, như tù nhân trong nhà
máy.
Sống chen chúc, bẩn thỉu, Ăn
đói, làm có khi liên tiếp 24 giờ
mà không được trả lương, đừng
nói gì tới tiền phụ trội.
Mỗi ngày phải làm việc liên
tục, chỉ được đi vệ sinh hai lần,
quá hơn thì bị đánh.
Các ông cai, ông chủ muốn
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sờ mó cô nào thì cứ tự nhiên.
Thậm chí còn tự nhiên bắt các cô
vào đấm bóp hay cả đến ngủ với
các ông, nếu không sẽ bị phạt,
bị đánh.
Khi công nhân chịu hết nổi
đứng lên tranh đấu, ông chủ Ðại
Hàn còn ngang ngược bảo bảo
vệ:
- Cứ đánh chết đi, có gì tao
chịu cho.
Một cô bị đâm mù mắt!
Hai cô đứng lên tổ chức đình
công bị bắt đi mất tích!
Không có nhân chứng sống
trình bày, ai dám tin những
chuyện này có thật?
Và “nhà nước ta” phản ứng
thế nào khi người dân bị chủ
nhân ngoại quốc đàn áp, bóc lột?
“Nhà nước ta” ngậm miệng
ăn tiền, không nói một tiếng!
- Chuyện của dân, có phải
chuyện của nhà nước ta đâu?
Việt Nam gửi đồ cứu trợ
Iraq.
Cái tên Iraq này thì tiểu muội
nhớ đời, chẳng phải vì những
chuyện dầu hoả hay khủng bố
ở Trung Ðông mà vì trong thời
gian mới “tiếp thu miền Nam ấy
mà...” có một lần “chị giáo viên”
ở miền Bắc vào dậy sinh viên tại
đại học Luật khoa Sàigòn đã tỉnh
bơ gọi Iran và Iraq là: hai cái
nước “Một răng, Một rắc”.
Sinh viên Sàigòn nghe xong
cứ ngớ người ra, tưởng mình
nghe lộn hay chị nói đùa liền bị
chị chỉ lên bản đồ, xỉ vả:
- Sinh viên trong này kém
nhỉ. Hai nước ấy sờ sờ đây mà
không biết.
Thì ra, chị giáo viên đại học
nói thật, chẳng đùa bỡn tí nào
cả.
Nhưng đấy là nói chuyện
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ngày xưa, ngày người ta mới
vào, còn... nạ nùng.
Bây giờ người ta văn minh
rồi, những chuyện đó chỉ là
chuyện cổ tích kể lại cho vui.
Bây giờ người ta “đàng
hoàng hơn, to đẹp hơn”, người
ta đi cứu trợ Iraq cơ.
Phan Thuý Thanh tuyên bố
một máy bay chở đồ đi viện trợ
nhân đạo cho Iraq vào ngày 19
tháng 1, 2000 gồm có sữa bò,
thuốc men và quần áo.
- Lạ nhỉ, dân còn nghèo sặc
gạch, còn bán trôn ra ngoại
quốc, còn bán máu nuôi thân,
còn kêu gọi các nước khối Tây
phương viện trợ vì 70% trẻ thiếu
dinh dưỡng, lấy đâu ra đồ mà đi
viện trợ Iraq?
Bộ trưởng ngoại giao tủm
tỉm:
- Thế mới tài chứ. Không bột
vẫn gột nên hồ mới hay.
- Xin hỏi ông bộ trưởng sữa
ở đâu ra mà viện trợ?
- Bà hỏi hội “Các bà mẹ yêu
nước” ấy.
- Chẳng lẽ các bà “sản xuất”
ra “sữa tự nhiên” để đem đi cứu
trợ?
Chủ tịch hội “Các bà mẹ yêu
nước” dẫy nẩy lên:
- Này, đừng đùa. Chúng tôi
chỉ có hai bình sữa tự nhiên, con
bú còn không đủ, lấy đâu ra viện
trợ? Ðây là do sáng kiến của
các đồng chí trong bộ chính trị.
Những sữa của người ta viện trợ
cho ta ấy mà, do chia chác, thủ
tục lề mề nên còn lại, ta lột nhãn
ngoại đi, dán nhãn của ta vào là
xong ngay.
- Thuốc men thì bên Y tế
cũng thế. Khó gì?
Người hỏi gật gù đầu, khâm
phục:
- Ðúng là “tư duy của đỉnh

cao trí tuệ”.
Rồi trịnh trọng:
- Xin hỏi còn quần áo đem
đi viện trợ. Dân mình bị bão lụt,
đói rét, hàng mấy trăm người
chết thật chứ không phải chỉ gần
chết đâu, có bao giờ thừa quần
áo để đem cho? Nhà nước lấy ở
đâu ra?
“Người phát ngôn” cười
khẩy:
- Ðúng là... dân chỉ ở các
nước tư bản. Ta không thèm cho
quần áo cũ như bọn chữ thập đỏ
quốc tế, ta cho tuyền là quần áo
mới thôi. Gần nửa máy bay quần
áo đấy nhớ.
- Ghê thế cơ à? Thế quần áo
mình may mới rồi đem cho à?
Mụ nhỏ giọng xuống, thì
thào:
- Này, đáng nhẽ thì không
nói đâu nhưng chỗ đàn bà, tớ nói
ra, đằng ấy nhớ giữ bí mật, đừng
nói với ai đấy.
- ...
- Quần áo ấy là của tụi tư bản
nó đặt may. Mình may không đủ
tiêu chuẩn nên nó giả về. Quần
áo to như cái thùng, dân mặc
sao vừa nên được dịp đem cho
vừa được tiếng vừa có cơ hội thu
nhập.
- Ðem của đi viện trợ thì thu
nhập sao được?
- Ối chào, cách nào mà chẳng
thu nhập được. Người ta cho
mình, nhà nước cũng chấm mút
được mà ngược lại, ta đem cho
người khác, nhà nước vẫn chấm
mút được như thường, thế mới
gọi là nhà nước chứ! Nhưng...
thôi, chuyện này thuộc loại...
bí mật quốc phòng, không nói
được ª

Tháng Tư tuyết trắng rơi nhiều quá
Lạc lõng quê người nhớ cố hương
Mất nước lưu đày, người viễn xứ
Người chôn thân xác giữa trùng dương
Tháng Tư xưa một màu tang tóc
Đường Việt Nam máu đổ lệ rơi
Áo trận Người phơi thây chiến địa
Giữ màu cờ đến phút tàn hơi
Tháng Tư tất cả không còn nữa
Đất nước quê nhà đã nát tan
Người sống tù đày trong ngục tối
Quê hương còn lại những điêu tàn
Tiếng quốc kêu buồn đêm vọng tưởng
Nước non xa thẳm cuối đường mây
Ngậm ngùi mơ bóng quê nhà cũ
Ôm hận lưu vong đếm tháng ngày...
Ngô Ngọc Mai 4/2009
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ý do chính và quan trọng mà
các thầy, cô giáo cho học
sinh làm bài tập ở nhà là giúp
cho học sinh vững chắc thêm
về khả năng cũng những kiến
thức được thầy cô hướng dẫn ở
trường. Việc làm bài tập ở nhà
còn có ý nghĩa giúp cho học sinh
học hành tấn tới hay nói rõ thêm,
thành công hơn trong việc học.
Thời gian học sinh làm bài
tập ở nhà cũng là cơ hội cho phụ
huynh học sinh gắn liền với con
cái của họ và giúp cho sự liên
hệ thêm khắng khít, đồng thời
giúp cho con cái thăng tiến hơn
trong chương trình học vấn. Sau
đây là vài ý kiến hướng dẫn các
bậc phụ huynh để họ có thể phụ
với thầy cô nhắc nhở con cái của
mình làm bài tập. Đây là bước
quan trọng cần làm.
▪ Dùng bản liệt kê (check
list):
Giúp con cái của bạn có thói
quen dùng bản liệt kê cho việc
làm bài tập ở nhà. Một tập giấy
nhỏ dùng để ghi chú, có thể dùng
để viết những danh mục cần
thiết để làm bài tập. Khi hoàn tất
bài tập nên gạch bỏ danh mục.
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Việc này sẽ giúp trẻ con cảm
thấy chúng làm việc giỏi.
▪ Sắp xếp thứ tự mạch lạc bài
tập:
Trước khi bắt đầu làm bài tập
ở nhà, nên khuyến khích con em
của bạn liệt kê thứ tự các câu hỏi
mà chúng cần hoàn tất. Trẻ con

phải bắt đầu từ những câu không
quá dài hay khó, những câu dài
nhất, khó nhất được chỉ định
phải làm ở phần cuối.
▪ Định nơi làm bài tập:
Trẻ con nên có nơi nhất định
để làm bài tập, tại một nơi nào đó
trong nhà mỗi buổi tối. Nơi đây

▪ Biết việc gì sẽ xảy ra:
Hãy tỏ ra thân thiện với việc
làm bài tập với con cái. Việc này
sẽ giúp cho bạn tìm ra hay định
được chỗ mạnh, yếu kém ra sao
của con trẻ để từ đó cha mẹ sẽ
giúp chúng vượt qua những trở
ngại nếu có.

cần có đủ phương tiện cần thiết
và nằm trong tầm tay của chúng.
Điạ điểm này không nhất thiết
tại phòng ngủ của chúng, nhưng
phải yên tĩnh, đủ ánh sáng và
không có những cái khác quyến
rũ để làm phân tâm. Hãy tắt TV
trong khi trẻ con làm bài tập.
▪ Định giờ làm bài tập:
Trẻ con phải được biết chắc
giờ nào được ấn định mỗi ngày
dành cho việc học và làm bài
tập. Thường thường tốt nhất là
không làm ngay sau khi ở trường
về, vì khi ở trường về cần nghỉ
ngơi. Phụ huynh cần thảo luận
với con cái để cùng hội ý quyết
định chọn giờ cho thuận tiện
và hợp lý. Ngay cả lúc con trẻ
không có bài tập để làm ở nhà,
thời giờ này cũng có thể dùng để
ôn lại những bài đã được học ở
trường. Đọc lại trong sự thư thả
thích thú, hoặc con trẻ có thể bắt
đầu làm trước những đồ án được
ấn định ở trường.
▪ Bày tỏ sự thích thú:
Về những bài tập của các
con. Nên hỏi con cái về các đề
tài và những gì cần thiết để hoàn

tất bài tập. Kết quả của sự hoàn
tất ra sao?
▪ Cùng thảo luận bài tập:
Nên cố gắng tạo sự liên hệ
trong việc làm bài tập với con
cái, việc này xẩy ra trong đời
sống bình thường hàng ngày.
Một thí dụ như cùng thảo luận
về phân số, sự đo lường, v.v
những việc này nên thực hành
nếu có thể được. Được áp dụng
cho con trẻ khi chúng giúp cha
mẹ sửa soạn bàn ăn, bữa ăn.

▪ Gặp gỡ cô, thầy:
Nên tin chắc rằng bạn đã hiểu
rõ mục đích mà thầy giáo muốn
dạy ở lớp học. Bạn hãy tự xem
như người có trách nhiện một
phần, như là để chia xẻ với thầy
cô, và hơn nữa bạn chứng tỏ là
đã thấu hiểu được cung cách dạy
của thầy cô đang áp dụng tại lớp
học.

▪ Cùng đọc với nhau:
Đọc với nhau, giúp, khuyến
khích con trẻ có thói quen ham
học, ham đọc.

▪ Khuyên con cái làm bài tập
một cách nghiêm chỉnh:
Nếu bạn muốn lưu ý con cái
nên cố gắng làm bài tập về một
số vấn đề nào đó, bạn nên bàn
bạc với thầy cô giáo. Đây là vấn
đề quan trọng đặc biệt ở lớp tuổi
học vỡ lòng, khi trẻ con đang tập
đọc hay tập viết. Nếu bạn nghĩ
rằng con cái của bạn đang gặp
khó khăn trong việc học đọc hay
học viết, bạn nên đi tìm sự trợ
giúp ngay tức khắc. Ở trường
cũng có khoảng 20% học sinh
cùng hoàn cảnh. Sự trợ giúp sớm
sẽ giúp con trẻ tiến bộ, không bị
hạ thấp dần khả năng phát triển
và thứ hạng bị tụt hậu, dựa theo
kết quả ấn định về giáo dục ở
trường.

▪ Xem qua các bài tập:
Nên dành thì giờ ôn tập các
bài học với con trẻ. Nên tin chắc
rằng bạn sẽ không phải làm bài
tập dùm cho con cái. Nên vạch
ra các lỗi lầm và giúp chúng sửa
chữa cho thích đáng.

▪ Khuyến khích:
Nên cổ võ, khen ngợi con
cái về những gì chúng đã thành
công, đã hoàn tất bài tập. Không
có gì sung sướng và quí giá cho
bằng lời khen chân thành yêu
thương đến từ cha mẹ ª

▪ Hòa nhập, tạo đồng hành:
Phụ huynh tìm cơ hội đọc
sách hay báo trong khi trẻ con
đang làm bài tập.
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hân phận những người phụ
nữ thật hẩm hiu, nhất là
những phụ nữ Việt Nam nơi xứ
lạ quê người. Tôi có dịp đi thăm
và phỏng vấn các cô gái Việt
Nam làm việc trên đất Mã, xứ sở
của những dân bản xứ Mã Lai,
Ấn Độ và Trung Hoa. Một tuần
lễ lang thang từ thủ đô Kuala
Lumpur đến thành phố Melaka,
tôi đến thăm và làm phóng sự
ngầm với mấy cô gái tuổi từ 18
đến 30, tôi cảm nhận thấy nỗi
bất hạnh của các cô được sinh ra
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trong một nhược tiểu như nước
Việt Nam, phải rời xa quê hương
và gia đình để mưu sinh ở một
quốc gia hoàn toàn xa lạ đối với
các cô. Bơ vơ một mình, các cô
phải đối đầu với những nguy
hiểm và xảo trá của nhưng tên
chủ sở, những khách mua vui,
những tên cảnh sát tham nhũng
và những chú tài xế taxi thiếu
tình người. Các cô chỉ còn biết
đùm bọc lẫn nhau, phó mặc cho
số phận giun rủi, đến đâu hay
đến đó. Làm việc 7 ngày một

tuần, mỗi ngày từ 12 đến 16
tiếng, các cô không có thì giờ để
than van hay nguyền rủa. Các
cô chỉ mong thời gian trôi qua
thật nhanh để các cô được trở về
thăm gia đình, thân nhân và bạn
bè, để rồi lại phải chuẩn bị bôn
ba ra nước ngoài tiếp tục cuộc
sống “bạt mạng” của mình hầu
kiếm chút tiền gửi về cho gia
đình kiếm sống qua ngày.
Hai người bạn đồng hành của
tôi là phóng viên Đông Bàn của
Báo Người Việt Nam Cali và

Dược Sĩ Phạm Lê Hoàng Nam
đến từ Úc Châu. Chúng tôi đến
Kuala Lumpur để tham dự Đại
Hội Kỳ 2 của Ủy Ban Bảo Vệ
Người Lao Động. Đại Hội vừa
xong, phóng viên Đông Bàn
ngỏ ý muốn làm một phóng
sự với các cô gái mua hoa bán
phấn ở Mã Lai. Nhân tiện đang
có mặt nơi đây, anh phóng viên
dễ thương muốn một công hai
ba chuyện, thực hiện thật nhiều
phóng sự về đời sống của dân
Việt đang sinh sống và lao động
theo diện chính thức và bất hợp
lệ. Không biết bắt đầu từ đâu,
chúng tôi leo đại lên xe taxi và
hỏi anh tài xế nơi đâu có gái Việt
Nam, anh tài xế không do dự cho
biết ngay “Beach Club” là nơi có
rất nhiều gái Việt Nam “vừa đẹp,
vừa rẻ”. Chúng tôi trực chỉ đến
ngay nơi night club này, và được
anh nhân viên gác cổng cho biết
các tiếp viên trẻ đẹp làm việc
bên trong đều là các thiếu nữ
Việt Nam. Sau khi trả tiền vào
cổng, chúng tôi hồi hộp bước
vào hộp đêm với những cặp mắt
dáo dác nhìn xung quanh để dò
tìm ngươì đồng hương. Điều
chúng tôi không biết lúc đó là
chúng tôi cũng đang bị những
cặp mắt khác dòm ngó kỹ lưỡng
từ phía trong ngó ra. Các cô tiếp
viên đang dùng nhãn lực để đoán
xem chúng tôi có phải là người
cùng xứ với các cô hay không.
Sau này, các cô cho chúng tôi
biết là các cô không thích tiếp
khách Việt Nam vì sợ bị nhận
diện hay tự ái quốc gia.
Sau vài phút định thần,
chúng tôi quyết định ngồi xuống
một bàn phía ngoài trời để có
thể nhận diện tình hình vì phía
trong quá tối. Ngồi một đỗi thì
bổng thấy có một cô gái ăn mặc

rất thời trang ra đón khách. Cô
chào chúng tôi bằng tiếng Anh:
“Hello, how are you?” với giọng
nói “rặt” Việt Nam. Chúng tôi
chào lại cô bằng tiếng Việt: “Cô
là người Việt Nam hả?” Cô nhìn
chúng tôi rồi xin lỗi và bước
vào trong. Chúng tôi nghe giọng
miền Nam vọng ra: “đụng hàng
rồi tụi bay ơi”. Thế rồi ngồi chờ
gần 5 phút sau, chúng tôi thấy có
3 cô bước ra tươi cười, bắt tay
và chào hỏi: “chúng em chào các
anh”. Chúng tôi cũng cười và
mời các cô ngồi xuống đối diện.
Các cô hỏi ngay: “các anh uống
nước gì để chúng em đi lấy?” Vì
muốn cho đúng điệu, chúng tôi
gọi mỗi người một chai bia để
uống giải khát. Nhìn qua nhìn
lại, không thấy cô nào nhúc
nhích, chúng tôi lấy làm lạ. Phút
sau, cô Kim mới giả lả: “chắc
các anh mới nên không biết, tụi
em cũng muốn uống chung với
mấy anh cho vui.” À, thì ra các
cô muốn chúng tôi mời các cô
cùng uống chung để chúng tôi
trả tiền nước. Thôi, đã lỡ bước
vào hang cọp thì cọp bảo sao
nghe vậy. Chúng tôi bèn nói:
“các cô muốn uống gì thì tùy ý,
cứ việc gọi đi.” Miệng nói vậy
nhưng trong bụng tôi đang suy
nghĩ không biết một ly cốc tai ở
đây giá bao nhiêu ….
Trò chuyện được giây lát,
chúng tôi biết được tên của 3
cô là Kim, Hà và Thủy. Kim là
người Đồng Tháp, Hà đến từ Hà
Nội và Thủy là dân Nha Trang.
Như vậy, chúng tôi có được
3 đối tượng đại diện cho cả 3
miền Bắc, Trung và Nam, thật là
lý tưởng cho phóng viên Đông
Bàn tha hồ mà hỏi han. Các cô
bắt đầu gạ chúng tôi ngay để đỡ
mất thì giờ: “các anh muốn tâm

sự 1 giờ thì tốn 300 Ringitt, còn
nếu tâm sự cả đêm thì tốn 700
Ringitt”. Chúng tôi nhìn qua
nhìn lại với nhau tự nghĩ: “đang
đi dự Đại Hội, cho tiền cũng
không dám tâm sự cả đêm.”
PV Đông Bàn bật nói: “tụi anh
không muốn tâm sự giờ, cũng
không muốn tâm sự cả đêm. Tụi
anh là dân du lịch, nghe nói ở
đây có người đồng hương nên
muốn vô để hỏi thăm vậy thôi.
Hay là tụi anh mời mấy cô qua
quán ăn bên kia đường cho yên
lặng để mình nói chuyện chừng
một tiếng, rồi trả các cô mỗi
người 200 Ringitt được không?”
Thủy nhìn Nam hỏi dò: “các anh
có phải là phóng viên không?
Nếu các anh là phóng viên, tụi
em không đi đâu.” Sau khi bảo
đảm với các cô chúng tôi không
phải là phóng viên vì đâu có
đem máy móc thâu thanh thâu
hình trong người, các cô đồng ý
theo chúng tôi băng qua đường
để vào một quán pizza.
Trong quán, các cô tự ý
chia nhau ngồi theo cặp để cho
chúng tôi cảm thấy thoải mái.
Kim ngồi cạnh tôi, Hà chọn DS
Nam, và Thủy thì theo PV Đông
Bàn. Tuy ngồi theo cặp nhưng
một người nói thì cả 6 người
đều nghe và tranh nhau trả lời.
Chúng tôi hỏi các cô về đời tư,
gia cảnh và nghề nghiệp một đỗi
thì bỗng thấy các cô trở nên có vẻ
buồn và im lặng. Mới đây giây
phút, các cô liếng thoắng không
ngớt mà bây giờ thì vẻ mặt lại
trở nên đăm chiêu tư lự. Kim cho
tôi biết khi mới lên 8 tuổi, một
hôm nhà có giỗ, ba của cô nói
đi chợ mua trái cây về cúng rồi
biến mất, không bao giờ trở về.
Từ đó, Kim phải phụ mẹ kiếm
sống cho gia đình, cực khổ làm
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việc để nuôi em từ lúc mới lên
8. Kim được bạn giới thiệu làm
nghề “tâm sự” ở Mã mới được
mấy tháng nay. Cô cho biết các
phụ nữ Việt Nam hành nghề này
thường mua vé máy bay đi qua
các quốc gia Đông Nam Á như
Mã Lai, Thái Lan, Singapore,
vv… để làm việc trong vòng
một tháng rồi lại bay về. Như
vậy, các cô không cần phải xin
hộ chiếu Visa phiền phức với
chính quyền. Thế rồi cô này giới
thiệu cho cô khác, chẳng mấy
chốc các hộp đêm đông nghẹt
các thiếu nữ Việt Nam. Thuỷ
kể rằng lúc trước, Beach Club
là lãnh thổ của các cô thuộc dân
Thái, sau đó bị gái Phillipines
chiếm đoạt và bây giờ thì thuộc
về “chủ quyền” Việt Nam. Dù
sao, gái Việt Nam cũng thuỳ mị
và chiều khách hơn là gái Thái
Lan và Philipines nên dễ lấy
lòng mấy ông chủ hộp đêm.
Càng nói chuyện, các cô
càng có vẻ cởi mở hơn lúc chúng
tôi mới gặp. Chúng tôi khéo léo
không nói đến chuyện đời tư
nữa và chuyển qua những đề tài
khác. Các cô cho biết thêm về
cuộc sống của các cô tại Kuala
Lumpur và tình trạng chung
của những cô gái khác. Bình
thường, các cô phải phục vụ cho
bất cứ khách nào bước vào cửa.
Một khi đã trả giá xong, các cô
đi theo khách lên xe taxi đi về
khách sạn của người đã bỏ tiền
mướn các cô theo giá “giờ” hay
giá “đêm”. Trên xe taxi, nhiều
chuyện xấu có thể xảy ra. Cảnh
sát Mã thường đi xe Honda kế
bên dòm vào bên trong xe. Với
mắt nghề chuyên nghiệp, họ
nhận ra ngay là các cô đang
đón khách và lập tức bắt xe taxi
ngừng lại. Sau đó, tài xế taxi tự
nhiên trở thành người trung gian
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giữa cảnh sát và cô gái có số
phận hẩm hiu, điều đình thương
lượng giá đóng hối lộ nếu cô
không muốn bị đem về bót cảnh
sát để kiểm tra giấy tờ. Thường
thường, các cô phải trả cho cảnh
sát khoảng 300 Ringitt để được
cảnh sát làm ngơ và tài xế taxi
được trả tiền thù lao 50 Ringitt
vì phải làm “trung gian” cho
hai bên. Khi đến hotel, số phận
hẩm hiu của các cô chưa chấm
dứt vì còn phải lo “tâm sự” với
khách. Nhiều khách lổ mãng,
“tâm sự” xong không chịu trả
tiền còn đánh đập các cô dã man
và đuổi các cô về. Dĩ nhiên,
các cô không dám gọi cảnh sát
và cũng chẳng có ai để gọi để
bảo vệ cho các cô trong trường
hợp bị hành hung. Các cô đành
phải chịu đau và chịu mất tiền,
leo lên xe taxi trở về hộp đêm,
trả tiền “huê hồng” cho chủ hộp
mặc dù chuyến đi vừa rồi bị lổ
nặng.
Một giờ đồng hồ trôi qua thật
nhanh, mới đó mà chúng tôi đã
phải chuẩn bị đưa các cô trở về
Beach Club. Đứng trước cửa,
chúng tôi móc ví trả 200 Ringitt
cho mỗi cô như đã thương
lượng. Tuy nhiên, các cô không
chịu nhận và nói rằng chúng
tôi đã bao cho các cô một bữa
ăn thịnh soạn nên các cô không
muốn lấy thêm tiền. Các cô còn
đưa cho chúng tôi số phone để
liên lạc nếu có dịp sau này. Trên
đường về, anh tài xế taxi hỏi
chúng tôi đi chơi có vui không
và nhắc lại: “gái Việt Nam đẹp
và rẻ lắm, đúng không?”. Chúng
tôi nhìn nhau, ngậm ngùi cho số
phận những người con gái Việt
Nam đang sống lất lưỡng trên
đất người.
Ngày hôm sau, chúng tôi từ
giã thủ đô Kuala Lumpur để lên

đường đi đến thị trấn Melaka,
nơi có hàng ngàn công nhân
Việt Nam qua làm việc theo
diện xuất khẩu lao động. Với sự
hướng dẫn của Nam, một công
nhân đang lao động tại Melaka
hơn hai năm, chúng tôi đã đến
thẳng chung cư nơi Nam cư ngụ
với gần 10 người công nhân Việt
Nam khác. Tại đây, chúng tôi
nói chuyện với những công nhân
nam và nữ và khám phá ra đường
dây xuất khẩu lao động chính là
đường dây buôn người chính
thức của chính quyền Cộng Sản
Việt Nam. Những công ty môi
giới (thuộc nhà nước Việt Nam)
đăng quảng cáo, thu hút những
thanh nam thanh nữ đang trong
tình trạng thất nghiệp, cần công
ăn việc làm để nuôi gia đình.
Họ đăng ký và vay nợ nhà băng
gần 20,000 Mỹ Kim (cũng của
nhà nước Việt Nam) để được đi
lao động ở nước ngoài. Công
ty môi giới hứa hẹn công ăn
việc làm tốt, chủ trả lương cao
và phụ trội nếu làm việc trên 8
tiếng một ngày, có bảo hiểm sức
khỏe và có chỗ ăn ở đàng hoàng.
Vì đa số là thất học, những công
nhân xuất khẩu này ít hiểu biết
và thường bị lừa ký giao kèo chỉ
15 phút trước khi bước lên máy
bay rời khỏi Việt Nam. Hộ chiếu
của họ bị tước đoạt ngay sau
khi họ đến Mã Lai và qua khỏi
cổng hải quan, với lý do là chủ
hảng sẽ quản lý giùm để khỏi
sợ bị mất. Họ bị trao cho người
chủ hảng Mã Lai như một món
hàng, bị thẩy vào chung cư một
hai phòng với hàng chục người
khác. Tình trạng ở thật tồi tệ,
dơ bẩn và chật chội không thể
nào diễn tả cho xiết. Chúng tôi
đến thăm một chung cư nơi có
40 phụ nữ chung sống chen chúc
với nhau, chia sẻ một phòng

tắm và 2 phòng ngủ. Giường
ngủ 2 tầng được sắp xếp san sát
vào nhau để có đủ chỗ cho 40
ngươì nằm. Khi gặp chúng tôi,
các cô khóc lóc và than vãn, xin
UBBVLĐ giúp đỡ. Một vài cô
đang bị bệnh không dậy nổi,
phải nằm trong mùng và nói
chuyện. Các cô cho biết mỗi
ngày phải làm việc hơn 12 tiềng
đồng hồ và làm việc 7 ngày một
tuần. Chủ hảng không trả tiền
phụ trội như đã hứa trong giao
kèo, và khi bị bệnh thì phải tự
túc. Nếu cô nào không đi làm
được thì không được trả lương,
cuối tháng không đủ tiền trả nợ
và gửi về cho gia đình. Mỗi
tháng, lương trung bình của các
cô là 400-500 Ringitt. Sau khi
trả nợ, đóng thuế và gửi về cho
gia đình, các cô còn lại khoảng
150 Ringitt để sinh sống.
Sau 2 ngày ăn ở và ngủ
chung sàn với các công nhân
Việt Nam, chúng tôi thầm nghĩ
rằng vì đâu mà những người
trẻ phải bôn ba nơi xứ người
để làm công cho những tên chủ
hảng tham lam, bóc lột sức lao
động con người một cách không
thương xót. Tại sao các bạn trẻ
không bỏ về lại Việt Nam để làm

lại cuộc đời, quên đi những nhọc
nhằn tủi hận nơi đất khách quê
người. Chúng tôi xực nhớ lại
là họ không còn hộ chiếu trong
người, không một chút vốn liếng
ngoại ngữ, không một ai để bảo
vệ và hướng dẫn cho họ. Tòa
lãnh sự Việt Nam chẳng những
không giúp đỡ họ mà còn làm
tiền một cách trắng trợn mỗi khi
có người nào muốn vào xin giúp
đỡ. Một số các thiếu nữ đã không
còn chịu nỗi tình trạng làm việc
cực nhọc nên đã bỏ trốn, đi bán
thân nơi Beach Club hay những
hộp đêm khác. Những người
khác đành phải cắn răng chịu
đựng, lo làm việc ngày đêm đợi
đến khi mãn hạn giao kèo để
được trở về Việt Nam, thường là
từ 2 đến 3 năm.
Hiện nay có hàng chục ngàn
thanh thiếu niên nam nữ đang
lao động tại Mã Lai, và hàng
chục ngàn ngươì khác đang xin
đăng ký theo sự cho biết của
ông Tổng Thư Ký Công Đoàn
Mã Lai. Mặc dù phải đối đầu
với tình trạng khó khăn, những
phụ nữ trẻ Việt Nam vẫn tiếp
tục xin đi lao động vì họ không
còn sự lựa chọn nào khác. Ở lại
trong nước, họ không có công ăn

việc làm và không có tương lai.
Xuất ngoại, họ bị bóc lột sức lao
động tột cùng nhưng ít ra còn có
đồng ra đồng vào, có tiền gửi về
cho gia đình nuôi mẹ nuôi em.
Người phụ nữ Việt Nam có sức
chịu đựng dẻo dai và có đức tính
cần cù, nhẫn nại. Họ là những
nạn nhân của những tên chủ
xưởng có lòng tham không đáy,
của một xã hội đầy bất công,
và của một chế độ vô nhân vô
đức. Chừng nào đất nước Việt
Nam còn dưới quyền kiểm soát
của một chính quyền cộng sản
độc tài phi nhân, thì ngày đó
những người phụ nữ Việt Nam
còn phải ngậm đắng nuốt cay
để cam tâm đi làm nô lệ cho tư
bản nước ngoài. Trong khi nhân
công Việt Nam phải tìm đưòng
ra nước ngoài để đi tìm công ăn
việc làm, thì chính quyền cộng
sản Việt Nam lại cõng hàng trăm
ngàn công nhân Trung Cộng về
nước để khai thác bauxite. Thật
là một chính quyền “hèn với
giặc, ác với dân”, không còn biết
liêm sỉ ª
Việt Khánh

° Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ - Cứ nghĩ đến những kẻ không nhà
chẳng nệm ấm chăn êm.
° Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi làm việc - Hãy nghĩ đến những người
đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.
° Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi - Hãy nghĩ tới những kẻ không
bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại.
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Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012. Trời vừa chập tối. Ánh sáng mặt trời bắt
đầu loãng đi, làm những khuôn mặt vội vã bước tới nhà hàng Paracel
Seafood ở Westminster trở nên trầm xuống, tĩnh hơn, và nhẹ nhàng
hơn. Dòng người đứng xếp hàng ở cửa kéo dài ra tới ngoài đường
nhưng hình như ai cũng mang theo tâm trạng thư thái, bình an, nên
cho dù bất động lâu, chờ xếp chỗ, nhưng không một cử chỉ nóng nẩy,
bồn chồn. Những tình nguyện viên áo thun xanh với nụ cười tươi nở
không ngừng tiếp khách, hướng dẫn từng người vào vị trí.

“A

nh đi theo em! Chị đi
với tôi!”. Nhưng khi vào
đến bên trong nhà hàng, tự nhiên
thấy không khí dường như khác
thường, ai cũng đăm chiêu. Có
lẽ là những hình ảnh trên máy
truyền hình đang chiếu một vài
cảnh đau lòng. Những thân hình
bé nhỏ 5, 7 tuổi, gầy như que
củi, tay chân khòng khoèo, đứng
chen chúc trong một khe nhỏ của
căn phòng. Các em chờ ai? Đợi
gì? Người thân chăng? Cha Mẹ?
Anh chị em? Không! Không có
ai mang đến cho các em một
nụ cười, một mối thiện cảm!
Chỉ có những cánh tay lông lá,
khổng lồ, những nụ cười nham
hiểm, dâm dục đến để hành hạ
các em! Điều đáng nói là tuy các
em biết sắp bị hành hạ đau đớn
khôn cùng, mặt các em vẫn lạnh,
mắt các em vẫn trơ tráo, và tiếng
nói các em vẫn cất lên bình thản,
trả giá “50 đô” hoặc “30 đô?”.
Trả giá cho cái gì? Quần áo? Đồ
trang sức? Không! Hoàn toàn
không! Các em trả giá cho chính
thân hình gầy guộc của các em,
chính trinh tiết của các em, ngày
xưa thì đáng giá “ngàn vàng”,
ngày nay, tại Campuchia, trong
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các động chứa, trinh tiết của các
em nhỏ xíu, bé tí tẹo đó chỉ vài
chục đô!
Không khí trong nhà hàng
đặc dần với các bàn đầy ắp
người, những trái tim đến từ mọi
hướng, mọi tôn giáo. Bàn này
có 8 Phật Tử và 2 tín đồ Công
Giáo. Bàn bên kia, Hòa Hảo và
Cao Đài. Trước cửa là một bàn
đa số là tín đồ Tin Lành. Tất cả
đã đến để nghe một Linh Mục
Công Giáo, Cha Nguyễn Bá
Thông, nói về tệ nạn buôn bán
nô lệ tình dục với những em nhỏ
Việt Nam dưới 10 tuổi. Không

phải 15, 18, mà là 5 tuổi rưỡi, 7,
8 tuổi, cái tuổi còn đái dầm hàng
đêm, theo lời Cha Thông, cho dù
các em phải tiếp khách từ 15 đến
20 lần một ngày, các em vẫn đái
dầm trên giường. Tiếp lời Cha
Thông, một thiện nguyện viên
nhiệt thành vẫn đều đặn hàng
năm về Campuchia khám bệnh
và cố vấn cho các em, Bác Sĩ
Thanh Tâm, chuyên về trẻ em,
hiện đang phục vụ cho một cơ
quan y tế Hoa Kỳ, cho biết vì
những người lớn lợi dụng các em
thường quá to lớn, nên có em có
bộ phận sinh dục bị thương tổn,

bị rách nặng nên chẩy máu liên
tục. Không phải các em chỉ có
kinh nguyệt một lần một tháng
mà hầu như 30 ngày một tháng!
Trên hết, tình trang tâm thần
của các em mới thực sự quan
trọng, những vết thương tâm lý
cũng không kém phần đau đớn
như các vết thương sinh lý. Điều
kinh khủng hơn hết, là việc bán
con này cứ tiếp diễn hết thế hệ
này qua thế hệ khác, không biết
bao giờ mới chấm dứt.
Linh Mục Thông, một thanh
niên bụi đời từ nhỏ, sinh ra giữa
đường phố Sài gòn, vì cha mẹ
đều là những quân nhân thuộc
chế độ cũ, đi tù cải tạo về, không
nơi sinh sống, nên Cha Thông
đã không được sinh ra trong
“xưởng đẻ Hồ Chí Minh” như

những trẻ em khác. Khi lớn lên,
chàng thanh niên Nguyễn bá
Thông đã quen máu giang hồ,
nên lưu lạc khắp nơi giữa những
trẻ bụi đời, cho dù sau khi sang
Mỹ, chàng vẫn tiếp tục giang hồ
tại các nước châu Á, đặc biệt là
tại Campuchia để sống với các
em bị buôn bán làm nô lệ tình
dục tại các ổ điếm. Sau khi đi tu
làm Linh Mục, Cha Thông vẫn
bị cuốn hút bởi các hình ảnh các
trẻ thơ đang phục vụ tình dục
tại Camphuchia, nên Cha lại lao
vào các nơi nhơ nhuốc đó, ở với
các em vài ngày, nghe các em
nói chuyện, rồi tìm cách “vù”
một cái, đưa các em chuồn đến
những căn nhà, mà Cha không
gọi là “Nhà Tình Thương” như
các địa danh khác, mà là “những

mái ấm gia đình” , ở đó, các em
không còn là những Con Số,
mà là những Con Người, được
thương yêu, ấp ủ bằng tình
Người, tình Cha Mẹ thật sự,
không có những việc ôm ấp mà
khóc mùi mẫn, mà chỉ có những
vòng ôm trìu mến, làm các em
quên đi quá khứ khủng khiếp.
Quá khứ thế nào? Cha mẹ
các em là những người lưu vong
bên xứ người, sống bất hợp lệ
như ông bà của các em, đến khi
các em sinh ra, cũng là những
đứa trẻ bất hợp lệ, chỉ là những
con số được đếm trên bàn tính
của con người hợp lệ. Vì không
có công ăn việc làm, nên ông,
bà cha mẹ các em thường sống
bằng cách bán con cho các ổ
điếm. Cha kể lại, có lần nghe
một người mẹ nói chuyện với
một nhóm người giang hồ khác,
đại khái như :Ối dào, hết tiền, thì
tôi về “luộc” đứa con gái là có
đủ tiền để thanh toán rồi!
“Luộc con!” Nghĩa là sao?
“Luộc con” là bán trinh con nít.
Từ 700 đô đến 1000 đô, tùy theo
trạng thái, thân hình của các em,
mà những con quỷ-người kia
mua về, lấy trinh của các em.
Theo Cha Thông, bị lấy trinh một
cách “may mắn” là chúng cho
các em uống rượu, phục thuốc
mê, rồi hãm hiếp các em, thì các
em sẽ không biết những cơn đau
khủng khiếp! Nhưng nếu không
“may mắn” thì các em bị cột tay
chân vào 4 góc giường rồi bị dầy
vò đến bất tỉnh với các cơn đau
còn hơn xé ruột, bứt gan! Những
hình ảnh khủng khiếp ấy sẽ theo
các em đến trọn đời, dầy vò các
em, khiến các em trở nên, hoặc là
điên loạn, hoặc trở thành những
con vật người, trơ như đá, vững
như đồng, không một chút tình
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cảm hoặc tri thức ngoài việc phục vụ tình dục. Có
những em mới 7,8 tuổi mà biết đủ mọi ngôn ngữ
giang hồ chỉ dẫn cách làm cho bọn quỷ-người kia
thỏa mãn tối đa. Nhưng cũng có em mang trong
mình dấu ấn đau thương không biết bao giờ nguôi.
Trong một lần, Cha Thông đưa vài em đi ăn
nhà hàng, một em đòi đi tiểu, nhưng bất chợt, khi
chưa đến nhà tiểu, em òa khóc, chạy trở lại, chui
vào gầm bàn, khóc nức nở! Cha dỗ mãi mới biết
được sự thật là trước khi tới nhà vệ sinh, em nhìn
thấy tên Singapore đã hãm hiếp em khi trước bằng
những trò kinh khủng tàn bạo! Lúc đó, Cha Thông,
tuy là Linh Mục, từng nguyện “Kính Chúa, yêu
người”, nhưng đã muốn nổi điên, chỉ muốn có một
cây súng trong tay, mà chĩa vào đầu tên quỷ-người
kia mà nổ một phát đạn!
Và Cha Thông, cứ thế, cứ tiếp tục cùng với các
bạn tình nguyện viên, tìm cách cứu các em ra khỏi
các ổ chứa đầy nọc độc đó bằng mọi phương pháp,
hoặc ôm các em rồi chạy trốn, hoặc trả tiền cho
cảnh sát, trả tiền cho quan tòa để mua các em…
mặc cho cảnh sát và quan tòa chính là những đầu
mối buôn người gian ác đó. Điều quan trọng hơn
hết trong quan hệ với giới chức chính quyền địa
phương là để tưởng thưởng cho hành động cứu
người của Cha, nếu không nhận được tiền của Cha
thì chúng tìm cách đánh và giết Cha. Trên thân
người của Cha, đã có một cái mũi bị dập nát và
phải mổ, vài rẻo xương sườn bị gẫy, không kể bao
nhiêu vết hằn thù đấm đá, đạp đánh bất tỉnh. Sau
khi Cha tố cáo với Liên Hiệp Quốc thì có 72 kẻ
buôn bán nô lệ tình dục phải đi tù, và có 72 gia
đình thề giết Cha để trả thù…Đã có hàng ngàn lời
nhắn, chửi, đe dọa “làm Cha mà không ở nhà thờ,
cứ đi vào ổ điếm thì có ngày mất mạng!”
Nhưng với bản tính ngang tàng, hiệp nghĩa của
một hậu duệ của hai cựu sĩ quan Việt Nam Cộng
Hòa, ba là Thiếu Tá, mẹ là Trung Úy, Cha Thông
vẫn tiếp tục con đường của Cha là phải cứu các em
bằng mọi giá. Cha Thông kêu gọi hãy làm 1 trong
4 việc “Be a voice, make a difference, lend a hand,
save a live”.
Nghe những lời trần tình đầy nhiệt huyết của
Linh Mục Thông, tất cả các tham dự viên, không
kể tôn giáo, đã không ai cầm được giọt lệ. Mọi
người đều thầm nhủ, nếu không “giúp một bàn
tay” thì cũng sẽ làm “một tiếng nói” bằng cách
chuyển tin này đến những người thân của mình.
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Một người sẽ thành 10 người. 10 người sẽ thành
100, 1000 người rồi có thể thành nhiều triệu..
Nhưng có một điều cần làm hơn hết, là tiêu diệt
nguyên nhân tạo ra thảm cảnh này: Đó là chế độ
Hèn với Giặc, Ác với Dân của Việt Cộng. Ngày
nào còn bọn chúng, thì vẫn còn những thảm cảnh
như thế này hoặc tệ hơn thế này xẩy ra. Chỉ có một
con đường duy nhất là hất cái chủ nghĩa Xếp Hạng
Con Người Xuống Hàng Chó Ngựa này xuống lỗ
cống của lịch sử…ª
Chu Tất Tiến.

K

hi chồng có tính trăng
hoa, nếu bạn vẫn muốn
giữ chồng, quyết liệt, nóng vội
không phải lúc nào cũng thành
công, mà yếu đuối, nhẹ nhàng
quá cũng chưa phải cách hay.
Phụ nữ nào chẳng ghen khi cảm
thấy có đối thủ đe dọa vị trí độc
tôn của mình trong lòng chàng?
Tuy nhiên, có người ghen thì giữ
được chồng và có người ghen
lại hóa mất chồng. Sau đây là
một số bí quyết bạn có thể tham
khảo.
- Phân loại “đối thủ”: Đàn
ông có gia đình yên ấm vẫn
có thể nảy sinh những quan
hệ “ngoài luồng”. Đa phần họ
chỉ bắt đầu với suy nghĩ “kiếm
thêm”, “văn nghệ”, “vui vẻ” hay
tìm một cảm hứng mới. Họ hoàn
toàn không có ý định đánh đổi
cả gia đình hiện tại của mình vì
những mối quan hệ ngoài luồng
này. Tuy nhiên, bạn cũng cần
cảnh giác vì bắt đầu tuy đơn
giản nhưng diễn biến lại có thể
chuyển sang chiều hướng khác.
Chính vì vậy, bạn phải tỉnh táo
phân loại và nhận định chính xác
mối quan hệ của chồng mình với
đối thủ mới mong có phương
án giải quyết ổn thỏa. Nếu quan
hệ đó vẫn chỉ là ở mức độ “văn
nghệ” thì mọi chuyện đơn giản.

Song, bạn vẫn cần cho chàng
một bài học để chừa tính trăng
hoa. Nếu quan hệ đó ở mức sâu
nặng thì mọi chuyện đã thực sự
phức tạp và bạn phải giải quyết
khôn khéo, cẩn trọng hơn.
- Làm ấm lại quan hệ vợ
chồng: Một trong những lý do
khiến chàng “đánh bắt xa bờ”
là quan hệ vợ chồng không thực
sự nồng ấm. Có thể hai người
không có nhiều thời gian dành
cho nhau, có thể bạn không
chăm chút cho đời sống tình cảm
và đôi khi do bạn quá khắt khe
khiến chàng mất tự do, cảm thấy
nhàm chán. Muốn chống “ngoại
xâm”, bạn cần phải đối nội thật
tốt. Nên làm ấm lại quan hệ vợ
chồng. Hãy dành nhiều thời
gian cho chàng, với những buổi
tối lãng mạn bên nhau, thăm lại
những nơi ghi dấu kỷ niệm của
hai người, đoàn tụ bên con cái.
Chính những điều này nhắc nhở
cho chàng thấy gia đình quan
trọng đến thế nào và nó cũng
khiến chàng không rơi vào tình
trạng “nhàn cư vi bất thiện”.
- Cứng rắn và mềm mỏng:
Cần lưu ý rằng khi chàng dở thói
trăng hoa, bạn đừng một mực
nhân nhượng, nín nhịn. Lúc cần
thiết cũng nên cho chàng nếm
mùi đau khổ với cơn giận dữ từ

người vợ bị phụ tình. Tuy nhiên,
bạn đừng lạm dụng chuyện này
mà chỉ cốt để cho chàng nhận
thấy lỗi lầm. Tránh tình trạng
chàng được thể làm tới, cho rằng
làm bất cứ điều gì bạn cũng phải
chịu, nhưng cũng đừng lạm dụng
biện pháp mạnh vì có thể dẫn
tới chiến tranh liên miên khiến
cả hai cùng mệt mỏi, hạnh phúc
gia đình đứng trước bờ vực. Bạn
đừng thách thức, mắng mỏ, xúc
phạm chàng quá đáng. Vì dù,
sao bạn cần tình yêu của chàng
chứ không phải sự trả thù.
- Điều chỉnh bản thân: Sau
khi đã dùng “kháng sinh” để
“chữa bệnh” bạn cũng cần thêm
“thuốc bổ” cho hạnh phúc gia
đình mình. Có thể bạn không có
lỗi nhưng hãy nhìn nhận lại bản
thân, cách sống, những thói quen
sinh hoạt của mình và của cả gia
đình. Chắc chắn trong cuộc sống
đó có những mắt xích chưa thật
sự ổn thỏa và “đối thủ” mới có
cơ hội xen vào. Đừng bao giờ
tuyệt đối hóa, đổ lỗi hoàn toàn
cho chàng dù rằng chàng đã sai
khi “xé rào”. Hãy chú ý nhiều
hơn đến những biện pháp chăm
lo gia đình. Nếu nhà bạn luôn
vui vẻ, êm ấm, bạn chẳng cần lo
nghĩ quá nhiều đến nạn “ngoại
xâm” ª
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Hoàn Ôn, người đời nhà
Tấn, làm quan đến chức Đại Tư
Mã, uy quyền lừng lẫy một thời,
thường hay nói câu: “Nam tử
bất năng lưu phương bách thế,
diệc đương di khứu vạn niên”
(Tài trai nếu chẳng thể để tiếng
thơm trăm đời, thì cũng nên để
tiếng xấu muôn năm cho bàn
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dân... ghi nhớ) và lấy làm quá
đã. Một hôm, vua Tấn truyền
Hoàn Ôn đến, mà phán rằng:
- Nước Thục lâu nay sao
nhãng việc triều cống, thì ta
phải làm sao?
Hoàn Ôn mạnh dạn đáp:
- Làm người cần phải có Tín
có Trung. Tín thì giữ được việc.

Trung thì nên được việc. Nay
nước Thục quên cả Tín Trung,
thì còn để trong cõi dương gian
làm chi nữa!
Tấn Vương vuốt chòm râu
một cái, rồi khoan khoái nói:
- Ngươi làm đến chức Đại
Tư Mã. Binh quyền trong tay,
thì phải lắng lo việc nước.
Chuyện gì nên làm, thì làm
ngay. Chuyện gì nên... dzớt, thì
quất láng chớ không được chùn
tay giây phút nào hết cả. Nay
nước Thục sinh dạ hai lòng. Đổi
trắng thành đen, thì ta không thể
cứ khoanh tay mà đứng nhìn
cho được!
Ôn vội dập đầu binh binh
mấy cái, rồi hoảng hốt thưa
rằng:
- Xin Bệ hạ xuống chiếu cho
hạ thần đi tiểu trừ nước Thục.
Trước là nêu cao điều chính
nghĩa. Sau gom hết mớ... vàng
cho bệ hạ thêm vui. Chớ không
để Tín Trung đi vào cơn tăm tối!
Tấn Vương mặt rồng hớn
hở, bèn trịnh trọng đứng lên, rồi
lớn tiếng phán:
- Ta phong ngươi làm
Nguyên Soái Đại Tướng Quân,
lên đường đi diệt Thục. Vậy
ngươi hãy kíp về lo chuyện...
binh đao, mà lên đường cho
sớm kẻo nước Thục đem phẩm
vật cống qua thì lấy cớ đâu mà
đánh được?
Hoàn Ôn nhận chiếu chỉ,
rồi lạy tạ ra về. Đến nơi, vợ của
Hoàn Ôn là Nam Khang công
chúa, con của vua Minh Đế nhà
Hán, chạy ra tiếp đón, rồi thảng
thốt hỏi rằng:
- Chàng đi họp về, mà mặt
mày lo âu nhiều đến thế, là cớ
làm sao? Hay lại có chi... ngắt
véo tình phu phụ?
Ôn chậm rãi đáp:
- Ta nhận chiếu chỉ đem

quân đi dẹp Thục. Lòng ngổn
ngang trăm mối, nên dậy thoáng
lo âu. Chớ nghĩa phu thê chẳng
ăn thua gì hết cả!
Nam Khang liền thở ra một
cái như vất đi ngàn gánh nặng,
rồi tha thiết nhìn chồng mà nói
nọ nói kia:
- Đã là vợ chồng, thì vui phải
cùng vui. Lo phải cùng lo. Sống
phải cùng sống. Chết thì tùy theo
đường... số mệnh. Một ngày
thành tín đã ghi, trọn kiếp tâm
can không đổi. Nay vợ chồng
mình ở với nhau đã mấy mùa lá
rụng. Lẽ nào không biết ý? Vậy
phu quân có điều gì lo lắng, xin
cho thiếp biết. May ra có thể
giúp được phần nào chăng?
Hoàn Ôn lặng người đi một
chút, rồi nặng nhọc nói rằng:
- Người ta chỉ cần sống quen
ngày tháng bình yên, thì sợ nhất
là đụng đến cung tên cùng giáo
mác. Nay binh tướng lâu ngày...
phè cánh nhạn, mà nói chuyện
chiến chinh thì chỉ e mọi nghị
lực đã đi vào miên viễn...
Nam Khang mỉm cười, đáp:
- Nghị lực như nước thủy
triều. Lúc xuống lúc lên, thì có
chi mà chàng phải ngại?
Đoạn, không đợi Hoàn Ôn
trả lời trả vốn gì cả, Nam Khang
ào ào phang tiếp:
- Ngày thiếp đang còn ở với
phụ vương, vẫn thường nghe các
quan đại thần nói: Đất Thục, có
một cái mà không nơi nào có
được. Đó là con gái. Sắc đẹp
thì tuyệt trần. Tính tình thì thùy
mị. Gia chánh thì giỏi giang.
Chiều chồng thì hết mực, và
nhất là chả biết... ghen tương gì
hết cả. Thế cho nên, người nước
Thục khi giao kết với nước nào,
thường lấy... mỹ nữ làm đầu câu
chuyện, khiến mọi cuộc binh

đao hầu như tan theo dáng ngọc
ngà của mỹ nhân mà bay tứ tán.
Nay chàng hãy giữa chốn ba
quân mà lập lời minh thệ, là: Khi
chiếm được nước Thục, thì mỗi
người sẽ được chọn một trong
hai điều. Thứ nhất, được quyền
lấy một người con gái Thục về
làm thiếp, mà chẳng phải lo gì
đến luật song hôn. Thứ hai,
được một món tiền, đủ để về
quê hương cưới vợ, theo kiểu...
ao nhà vẫn hơn, thì chắc chắn
ba quân sẽ hưng phấn không sao
mà tả được...
Nói rồi, nhìn thẳng vào mắt
của Hoàn Ôn, mà thận trọng nói
rằng:
- Chàng là Nguyên Soái Đại
Tướng Quân. Trăm nơi ngó vào.
Trăm họ nhìn trông, thì phải giữ
sao cho trọn điều... hiếu đạo!
Hoàn Ôn xoay chuyển ý nghĩ
trong lòng thật nhanh, rồi thì
thào tự nhủ:
- Gặp người con gái đẹp, mà
nỡ lòng quay mặt nhìn đi nơi
khác, thì còn là quân tử được
hay sao?
Đoạn, nắm lấy tay của Nam
Khang, mà êm ái nói:
- Tích cốc phòng cơ. Tích y
phòng hàn. Tích... dưỡng tánh tu
tâm để làm điều thiện, thì nàng
còn nặng gánh ưu tư làm chi
nữa!
Vài tháng sau, tin thắng trận
từ đất Thục vang tới, khiến từ
vua tới dân đều hởi lòng hởi dạ.
Còn ở đất Thục, thì... pháo cưới
nổ rền khắp thôn xóm, khiến
mấy bà xúm lại mà bàn bạc với
nhau:
- Phong thổ nước mình
không hiểu sao cứ mười trẻ được
sinh ra hết tám là gái, nên mới
lưu truyền trong nhân gian câu
nói rằng: Con gái ở đất Thục mà

lấy được chồng, thì khó hơn lên
núi tìm ngà voi. Khổ hơn mò
trai dưới đáy biển, nên đa số
chị em phải cam tâm sống đời
hiu quạnh. Nay quân Tấn kéo
vào, khiến nụ nở hoa như chưa
bao giờ... nở được. Vậy phụ nữ
chúng ta phải giúp đỡ chồng
mình bằng cách làm... nội ứng
bên trong, thì chữ phu thê mới là
vuông tròn đó vậy!
Thế là chiến tranh đi trước,
hỉ sự theo sau, khiến cuộc binh
đao trở thành duyên giai ngẫu.
Ngày nọ, vua Thục nhận được
tin thất trận liên miên, bèn khẩn
cấp họp triều thần đặng tìm cách
ứng phó. Lúc ấy, có Dương Tu
là mưu sĩ của triều đình, mới xá
dài ba xá, rồi cẩn trọng nói rằng:
- Chúng ta thua một trận.
Chớ không phải một cuộc chiến.
Sao bệ hạ lại ưu tư nhiều đến
thế?
Thục vương trợn mắt đáp:
- Thế mạnh của địch như chẻ
tre. Cứ cái đà này, thì chỉ hai
trăng nữa sẽ vào kinh đô của đất
Thục. Ta là vua của một nước,
mà không cứu được lê dân, thì
sao dám nhìn mặt tổ tiên nơi lầu
son... chín suối?
Dương Tu kính cẩn đáp:
- Quân tử mười năm trả thù
cũng chưa muộn. Đất nước này,
dẫu nhất thời có bị rơi vào Tấn
vương đi chăng nữa, cũng sẽ
quay về với bệ hạ sau. Chớ có đi
đâu mà thiệt!
Thục vương nóng lòng như
lửa đốt, mới bực bội gắt to:
- Có gì khanh táng... mẹ nó
ra. Chớ cứ nhắp nhắp thế này ai
mà chịu được!
Dương Tu vội vàng đáp:
- Binh lính của Tấn đi đến
đâu cưới vợ đến đó. Vậy bệ hạ
hãy cho khoái mã đi suốt ngày
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đêm truyền lệnh: Hãy chiến đấu
sơ sơ rồi mở cửa thành mà hàng
giặc, để tránh bớt tang tóc. Đã
vậy, lại truyền cho tất cả nam
phụ lão trừ... ấu, nỗ lực làm đẹp
cho con gái của mình để hỉ sự
càng nhiều, càng có công với
quốc gia dân tộc...
Đoạn, ngừng một chút để
thở, rồi từ từ phang tiếp:
- Nhất vợ nhì trời. Chừng hai
chục năm sau, Bệ hạ không cần
đụng đến móng tay, thì chẳng
những lấy lại được đất Thục, mà
không chừng sinh... lời lại lấy
luôn đất Tấn...
Nói về Hoàn Ôn, khi vào đến
kinh đô của đất Thục, gặp Lý thị
là con của một nhà quyền quý,
bước đi không nổi, bèn cưới về
làm thiếp. Lý thị mừng vui trong
bụng, nhưng chẳng dám nói ra,
chỉ hết sức xả thân mà hầu hạ.
Nhất nhất mọi việc đều tự tay
mình chăm sóc, khiến Hoàn Ôn
mát lòng mát dạ mà nói tựa như
reo:
- Sinh ra ta là cha mẹ. Hiểu
ta là vợ, mà vợ... nhỏ thì lại hiểu
nhiều hơn. Thiệt là hết ý!
Thái nương, là người hầu
thân tín của Lý thị, thấy vậy mới
ngứa mắt, nên nhân buổi Hoàn
Ôn vắng nhà, mới ghé miệng
vào tai của Lý thị mà bày tỏ ruột
gan:
- Nước mất nhà tan. Sao tiểu
thư lại đối xử với quân giặc nồng
say như thế?
Lý thị mỉm cười đáp:
- Bổn phận của người phụ nữ
là thờ chồng nuôi con. Nay ta có
được ông chồng để... thờ, thì còn
để ý đến chuyện nước non làm
chi nữa?
Lúc Hoàn Ôn ca khúc khải
hoàn, trở về đất Tấn, có đem Lý
thị theo. Nam Khang biết được,
liền thấy cơn ghen trào lên tận
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cổ, mà tức giận hét rằng:
- Trước khi đi ta đã nhắc phải
coi chừng... hiếu đạo. Nay lại
tào lao như thế. Thử nghĩ đặng
hay chăng?
Nói rồi, mặt phừng phừng
như vào ngay cơn sốt. Đã vậy
còn sai tả hữu đem tới một thanh
gươm, phòng khi hữu sự. Tiểu
Oanh, là người hầu cận thân
tín của Nam Khang, hớt hãi nói
rằng:
- Chuyện đâu còn có đó. Xin
công chúa đừng vong động bây
giờ. E hối hận đến ngàn sau!
Nam Khang uất ức đáp:
- Lấy vợ nhỏ mà không... xin
phép vợ lớn, thì còn ra cái thể
thống gì nữa?
Đoạn, ẩn nhẫn đợi lúc Hoàn
Ôn vào triều bẩm báo, liền cầm
gươm cùng đem theo mấy nàng
hầu, xăm xăm đến chỗ ở của Lý
thị, lòng muốn chém chết cho hả
cơn tam bành đang nung nấu.
Lúc đến nơi, thấy Lý thị ngồi
bên cửa sổ chải đầu. Tóc dài
chấm đất. Dung mạo thiệt tươi,
khiến sân hận lại càng thêm cao
vút. Lý thị thấy Nam Khang hầm
hầm bước đến, biết ngay là...
tình địch, nên cười mỉm chi một
phát, rồi thong thả thưa rằng:
- Nước tôi mất. Nhà tôi tan.
Tôi chỉ vì vận nước gặp hồi trắc
trở, mà lưu lạc đến đây. Chớ
chẳng phải ước ao gì hết cả. Nay
tôi được bà thân hành đi đến, lại
rộng rãi... chém cho, thì thiệt
đúng với lòng tôi mong muốn.
Thú thiệt với bà, tôi chẳng thà
chết trẻ mà yên vui, vẫn hơn
sống già với nỗi nát tan dày vò
trong thân xác...
Nam Khang nghe vậy, thì cơn
giận mười phần bay hết chín.
Chưa kịp tính sao. Chợt nghe Lý
thị ung dung mà nói tiếp:
- Tôi được sinh ra và lớn lên

trên đất Thục, thậm chí nên vóc
nên dáng ngày nay cũng là nhờ
vào chén cơm manh áo của đất
Thục. Nay tôi được bà thành
toàn lạng một đường để về đoàn
tụ với... tổ tiên thì ân đức ấy khó
lòng mà quên được!
Đoạn, quỳ xuống, vén tóc
ra cho mau về... cõi khác. Nam
Khang thấy vậy, mới chột dạ
nghĩ thầm:
- Hồng nhan bạc mệnh. Đã
phải cảnh nước phá nhà tan.
Quân... cừu địch bắt về làm tỳ
thiếp, mà chẳng được yên, lại
còn bị ta xách gươm tới đòi...
làm thịt, thì thiệt là hết biết. Lại
nữa, người khí phách thế này mà
ta lại chém đi thì so tư cách ta
thua nó một trời một vực...
Nghĩ vậy, Nam Khang ném
gươm xuống đất, rồi ôm chầm
Lý thị, mà thân ái nói rằng:
- Chị thấy em còn phải
thương. Huống chi... lão nhân
gia làm sao mà yên được?
Đoạn, sai quân hầu coi nơi
Lý thị ở thiếu thốn cái gì, thì
chạy về bên dinh mà rinh qua
cho đủ. Lúc Nam Khang đi rồi,
Thái nương mới đến gần bên Lý
thị, mà khoan khoái nói:
- Tiểu thư chẳng khác gì Tô
Tần của ngàn xưa. Uốn ba tấc
lưỡi mà chuyển nguy thành an.
Chuyển bại thành thắng. Chuyển
cái không ngay trở thành chính
danh ngôn thuận. Thiệt là quá
đã!
Lý thị cười cười đáp:
- Có gì đáng đâu mà ngươi
lại nói ầm lên như thế! Chẳng
qua người ta ghen - là người ta
sợ mất chồng - Nay mình làm
cho người ta thấy chồng không...
mất, thì còn ghen nữa đặng hay
sao? ª
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Ở trong nước, hiện tượng dùng chữ nghĩa kỳ cục do Cộng Sản (CS) Bắc Việt du nhập
vào miền Nam, lai căng với nhiều từ ngữ mới chế rất ngô nghê và xa lạ đối với phần đông
dân chúng. Với chủ trương nôm na hóa ngôn ngữ Việt, tập đoàn CS nắm quyền đã lạm
dụng từ thuần Việt quá mức trở thành thô tục như: “xưởng đẻ” dùng cho “nhà bảo sanh”,
“nhà ỉa” dùng cho “nhà vệ sinh”, hay “lính thủy đánh bộ” dùng cho “thủy quân lục
chiến” v. v… , và đặt ra nhiều từ sai hẳn với nguyên nghĩa.

N

gôn ngữ thay đổi theo
thời gian, theo sinh hoạt
xã hội. Mỗi ngày, từ những đổi
mới của đời sống, từ những ảnh
hưởng của văn minh ngoại quốc
mà ngôn ngữ dần dần chuyển
biến. Những chữ mới được tạo
ra, những chữ gắn liền với hoàn
cảnh sinh hoạt xưa cũ đã quá
thời, dần dần biến mất. Cứ đọc
lại những áng văn thơ cách đây
chừng năm mươi năm trở lại, ta
thấy nhiều cách nói, nhiều chữ
khá xa lạ, vì không còn được
dùng hàng ngày. Những thay
đổi này thường làm cho ngôn
ngữ trở nên sinh động hơn, giàu
có hơn, tuy nhiên, tiếng Việt
khoảng mấy chục năm gần đây
đã có những thay đổi rất kém
cỏi. Ban đầu những thay đổi này
chi giới hạn trong phạm vi Bắc
vĩ tuyến 17, nhưng từ sau ngày
cộng sản toàn chiếm Việt Nam,
30 tháng 4 năm 1975, nó đã xâm
nhập vào ngôn ngữ miền Nam.
Rồi, đau đớn thay, lại tiếp
tục xâm nhập vào tiếng Việt của
người Việt ở hải ngoại. Người
ta thuận theo các thay đổi xấu
ấy một cách lặng lẽ, không suy
nghĩ, rồi từ đó nó trở thành một
phần của tiếng Việt hôm nay.
Nếu những thay đổi ấy hay và
tốt thì là điều đáng mừng. Nhưng
than ôi, hầu hết những thay đổi
ấy là những thay đổi xấu, đã
không làm giầu cho ngôn ngữ
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dân tộc mà còn làm tiếng nước
ta trở nên tối tăm.
Thế nhưng dựa vào đâu mà
nói đó là những thay đổi xấu?
Nếu sự thay đổi đưa lại một chữ
Hán Việt để thay thế một chữ
Hán Việt đã quen dùng, thì đây
là một thay đổi xấu, nếu dùng
một chữ Hán Việt để thay một
chữ Việt thì lại càng xấu hơn.
Bởi vì nó sẽ làm cho câu nói tối
đi. Người Việt vẫn dễ nhận hiểu
tiếng Việt hơn là tiếng Hán Việt.
Nhất là những tiếng Hán Việt
này được mang vào tiếng Việt
chỉ vì người Tầu ở Trung Hoa
bây giờ đang dùng chữ ấy. Nếu
sự thay đổi để đưa vào tiếng Việt
một chữ dùng sai nghĩa, thì đây
là một sự thay đổi xấu vô cùng.
Sau đây, chúng tôi xin ghi

lại một số từ ngữ (được tạm xếp
theo vần abc) mà chế độ CSVN
ép dân chúng dùng, đọc lên, nói
lên sai với nguyên nghĩa, nghe
thô tục, kỳ lạ và ảnh hưởng Tây
phương rất nặng, khó có thể
chấp nhận:
1. “Buổi đêm”. “Buổi đêm
tôi có gặp đồng chí ấỵ. Từ xưa
đến nay người Việt không bao
giờ nói “buổi đêm” cả, chỉ nói
“ban đêm”, “ban ngày”. “Ban”
được hiểu như là một thời gian
khoảng 12 giờ, ban đêm 12 giờ
cộng với ban ngày 12 giờ là 24
giờ.
Còn “buổi” thì chúng ta có
“buổi sáng”, “buổi trưa”, “buổi
chiều”, “buổi tối”. Ban ngày có
12 giờ và tạm coi như có 4 buổi,

như vậy mỗi buổi có 3 giờ đồng
hồ. Night time, day time khác
với morning; noon; afternoon;
evening. Chúng ta thường nói:
“Chờ ông ấy mất cả buổi”. Buổi
ở đây là khoảng ba giờ. Câu nói
khác: ‘Thế là mất một buổi cày”.
Buổi ở đây lại có nghĩa mất cả
một ngày công. Chế ra từ buổi
đêm là làm hỏng tiếng Việt.
2. “Cải tạo” = transform,
improve; re-education. Họ
không phân biệt “cải tạo vật
chất” với “cải tạo tư tưởng”,
quan niệm chính tri. Nói : “Phải
dùng cát để cải tạo đất”, khác
với “Trung úy miền Nam bị đi tù
cải tạo”. Nếu muốn chữa cho đất
có màu mỡ hơn nên dùng “cải
tiến”, “cải thiện”… Khoảng 50
năm nay từ “cải tạo” cả nước đã
hiểu là ở tù rồi!
3. “Cảm giác”. ‘Xin anh cho
biết cảm giác ra sao về hiện tượng
đo những gì cảm thấy được được
bằng giác quan. Có ngũ giác: xúc
giác: sờ chạm, thị giác: mắt thấy,
thính giác: tai nghe; vị giác: lưỡi
nếm, khứu giác: mũi ngửi. Đó là
các sense organs, còn cảm giác
và cảm tưởng; cảm tính (feeling,
khác với lý tính) dễ lầm lẫn vì
đó là sensation, impression.
Dùng đúng chữ phải là: ‘Xin
anh cho biết cảm nghĩ, cảm
tưởng, về hiện tượng đo chính
xác hơn là “cảm giác”. (Ngoài
ra impression còn có nghĩa là ấn
tượng, dấu ấn). Chúng ta có thể
nói : có cảm giác ghê sợ, nhờm
tởm, lạt lẽo, ấm cúng.. một giác
xuất phát từ não bộ, tuy cũng do
từ năm giác quan vừa kể gửi tín
hiệu lên óc.
4. “Cầu lông” = Badmington.
Một môn thể thao nhẹ nhàng
gần giống quần vợt, có giăng

lưới cao, dùng vợt nhẹ và quả
cầu có gắn lông vũ, đánh qua
lại trên lưới. Trên thực tế quả
cầu badmington làm giả bằng
nhựa không chế bằng lông gà
lông vịt nữa. Cách gọi này thô
tục quá! Tại sao không gọi là
cầu lông vũ hoặc bát-minh-tơn?
Người viết còn nhớ có lần đã bị
bà vợ một đại tá sửa lưng, khi lỡ
miệng nói: lông quả đào. Bà kể
lại, tôi bị bà Trg. Tg. Khg. một
người miền Bắc chữa khéo: “Chị
nên gọi là tuyết của quả đào thì
lịch sự, thanh tao hơn”. Sau đây
là cách dùng sai lạc, nhằm chủ
đích tuyên truyền hoặc làm giảm
đi hoặc tăng mức quan trọng của
sự việc.
5. “Chất lượng“: Đây là chữ
đang được dùng để chỉ tính chất
của một sản phẩm, một dịch
vu. Người ta dùng chữ này để
dịch chữ quality của tiếng Anh.
Nhưng than ôi! Lượng không
phải là phẩm tính, không phải là
quality. Lượng là số nhiều ít, là
quantity. Theo Hán Việt Tự Điển
của Thiều Chửu, thì lượng là: đồ
đong, các cái như cái đấu, cái hộc
dùng để đong đều gọi là lượng
cả. Vậy tại sao người ta lại cứ
nhắm mắt nhắm mũi dùng một
chữ sai và dở như thế. Không có
gì bực mình hơn khi mở một tờ
báo Việt ngữ ở hải ngoại rồi phải
đọc thấy chữ dùng sai này trong
các bài viết, trong các quảng cáo
thương mãi. Muốn nói về tính
tốt xấu của món đồ, phải dùng
chữ phẩm. Bởi vì phẩm tính mới
là quality. Mình đã có sẵn chữ
“phẩm chất” rồi tại sao lại bỏ
quên mà dùng chữ “chất lượng”.
Tại sao lại phải bắt chước mấy
anh cán ngố, cho thêm buồn
tiếng nước ta.

6. “Cuộc gặp” = meet, run
into = hội kiến, gặp mặt, gặp gỡ,
buổi họp. Nghe “Cuộc gặp” thấy
cụt ngủn, chưa trọn nghĩa. Ý họ
muốn tả một cuộc hội kiến tay
đôi, một lần gặp gỡ, chưa hẳn là
một hội nghị (conference). Nên
dùng như thí dụ này: “Bộ trưởng
Thái đã hội kiến gặp bộ trưởng
Lào”…
7. “Cưới“. Nhà văn Lê
Minh Hà đi từ miền Bắc, công
tác ở Đông Đức, rồi xin tỵ nạn
ở Đức, viết trong tập truyện
ngắn “Trăng Góa”: ‘Bọn này
chưa cưới’, ‘chúng tôi cưới’ đó
là thói quen từ vùng cộng sản.
Đây không phải là lối hành văn
mới lạ, kiểu cách chỉ là thói
quen dùng sai từ To marry, get
married, nhưng người Việt phải
nói là: ‘Chúng tôi chưa làm đám
cưới; bọn này cưới nhau. Câu
này lại do một vai nữ tự thuật,
lại càng sai nặng nữa. Chúng ta
chỉ nói “cưới vợ”, không bao giờ
nói “cưới chồng” cả. Chỉ có hai
trường hợp dùng được hai chữ
“cưới chồng”. Một là cô gái có
lỗi lầm nào đó, nhà gái phải bỏ
tiền, chịu mọi chi phí đám cưới
để lấy cho được một tấm chồng.
Hai là những đồng bào thiểu số,
sắc dân nào còn theo chế độ mẫu
hệ, cô gái cưới chồng, vì chàng
rể sẽ thuộc về nhà gái. Nhà gái
phải trả cho nhà trai trâu, lợn, gà,
chiêng đồng, v.v. để mua rể.
8. ” Đại trà” = on a large
scale = cỡ lớn, quy mô lớn. Thí
dụ: “đồng bào trồng cây cà phê
đại trà”. Tại sao không dùng như
trước là “quy mô lớn”? Ngoài
ra dùng “đại trà” là bắt chước
Trung Quốc. Có thể gây hiểu
lầm là “cây trà lớn”!!
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9. ” Đăng ký” = register =
ghi tên, ghi danh. Nghĩa rất đơn
giản, nhưng bắt chước Trung
Quốc, cố dùng Hán-Việt. Câu
nói sau đây nghe kỳ lạ: “Tôi
đã đăng ký mua khoai mì ở
Phường…”. Tại sao không dùng
“ghi danh”, “ghi tên”? “Đăng
ký” là một chữ mà người Cộng
Sản miền Bắc dùng vì tinh thần
nô lệ người Tầu của ho đến khi
toàn chiếm lãnh thổ, họ đã làm
cho chữ này trở nên phổ thông
ở khắp nước. Trước đây, ta đã
có chữ “ghi tên” (và “ghi danh”)
để chỉ cùng một nghĩa. Người
Tầu dùng chữ “đăng ký” để dịch
chữ ‘register’ từ tiếng Anh. Ta
hãy dùng chữ “ghi tên” hay “ghi
danh” cho câu nói trở nên sáng
sủa, rõ nghĩa. Dùng làm chi cái
chữ Hán Việt kia để cho có ý nô
lệ người Tầu!
10. “Đầu ra, đầu vào” =
output, input = cái đưa ra, cái
đưa vào, dòng điện cho vào máy;
dữ kiện đưa vào máy vi tính. Họ
còn dùng có nghĩa là vốn, hoặc
thì giờ, công sức bỏ vào và kết
quả của cuộc đầu tư đó. Nhưng
dùng “đầu ra, đầu vào” nghe thô
tục (giống như từ bộ phận = một
phần việc, một nhóm, tổ, đã bị
nhà văn nữ Kathy Trần đốp chát,
hỏi: “Bộ phận gì?” bộ phận của
đàn ông, đàn bà à). Có thể dùng
“vốn đầu tư” và “kết quả sản
lượng”.
11. “Giải phóng” = liberate,
emancipate/ free, relieve, release
= giải tỏa, xả ,thả, trả tự do. Từ
giải phóng chỉ nên dùng cho con
người, không dùng cho loài vật,
đất, vườn… Họ lạm dụng từ
giải phóng, nghe không thuận
tai và sai nghĩa. Thí dụ: “Đã
giải phóng (giải tỏa) xong mặt
bằng để xây dựng nhà máy; Anh
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công an lưu thông tích cực công
tác để giải phóng (giải tỏa) xe
cộ; Em X giải phóng (thả) con
chó !! Những câu sau đây mới
là dùng đúng cách: “phong trào
giải phóng phụ nữ; Công cuộc
giải phóng nô lệ.”
12. “Hiển thị”. “Chỉ cần ấn
nút thì mọi nhu cầu sẽ được hiển
thị trên máy tính…” (appear on
screen). Tại sao không nói “sẽ
thấy hiện rõ trên máy?
13. “Hùng hiểm”. “Địa thế
nổi đó rất hùng hiểm…” hùng vĩ
= hiểm trở (majestic greatness +
dangerous).
14. “Khả năng“: Chữ này
tương đương với chữ ability
trong tiếng Anh, và chỉ được
dùng cho người, tức là với chủ
từ có thể tự gây ra hành động
động theo chủ ý. Tuy nhiên hiện
nay ở Việt Nam người ta dùng
chữ “khả năng” trong bất kỳ
trường hợp nào, tạo nên những
câu nói rất kỳ cục. Ví dụ thay vì
nói là ‘trời hôm nay có thể mưa,
thì người ta lại nói: “trời hôm
nay có khả năng mưa”, nghe vừa
nặng nề, vừa sai. “Có khả năng”:
Đây là cách sử dụng rất Tây, thí
dụ: ‘Hôm nay thời tiết có khả
năng mưa, chúng ta tạm chấp
nhận (sao không nói giản dị là:
“Hôm nay trời có thể mưa”?).
Thí dụ này khó chấp nhận: “Học
sinh X có khả năng không đạt
điểm tốt nghiệp”. Có khả năng
là ability; aptitude; capacity
và luôn luôn dùng ở trạng thái
tích cực (positive), không bao
giờ dùng với trạng thái tiêu cực
(negative). Những câu sau đây
nghe rất chướng: “Bệnh nhân có
khả năng bị hôn mê”. “Địch có
khả năng bị tiêu diệt..” v.v…
15. “Khả thi” = feasible,
applicable; ability to carry out

= có thể thực hiện được, có thể
thi hành được. “Khả thi” và “bất
khả thi” cũng chịu ảnh hưởng
nặng của Trung Quốc. Sao
không dùng: “không thực hiện
được” hay “không thực hiện
nổi”. Ngoài ra “khả thi” sẽ đưa
đến sự hiểu lầm là “có thể dự thi
được”.
16. “Khẩn trương“: Trước
năm 1975 chúng ta đã cười
những người lính cộng sản, khi
họ dùng chữ này thay thế chữ
‘nhanh chóng’. Nhưng than ôi,
ngày nay vẫn còn những người
ở Việt Nam (và cả một số người
sang Mỹ sau này) vẫn vô tình
làm thoái hóa tiếng Việt bằng
cách bỏ chữ ‘nhanh chóng’ để
dùng chữ ‘khẩn trương’. Đáng
lẽ phải nói là: “Làm nhanh lên”
thì người ta nói là: ‘”làm khẩn
trương lên”.
17. “Khẳng định“. Thói
quen dùng động từ này bị lạm
dụng: “Diễn viên X đã khẳng
định được tài năng. Đồng chí A
khẳng định ở vị trí giám đốc”.
Khẳng định; xác định, xác nhận
= affirm và confirm có nghĩa gần
giống nhau, ngoài nghĩa theo
luật pháp có nghĩa là phê chuẩn,
chuẩn y. Tuy nhiên âm thanh của
khẳng định nghe nặng nề.
18. “Kích cầu” = to level
the bridge/ needing to stimulate
= nhu cầu để kích thích/ nâng
cao cái cầu lên. Cả hai nghĩa
đều hàm ý là chất xúc tác, kích
thích tố khiến sự việc tiến nhanh
hơn. Cách dùng hơi lạ: Bên công
chánh có lối dùng những con đội
để nâng cao cái cầu giao thông
lên. Tại sao không dùng “kích
thích tố”, “chất xúc tác” như
trước?
19. “Làm rõ” ‘Công an
Phường 16 đang làm rõ vụ việc

này. Làm rõ=clarify, cần làm
rõ vì có sự mù mờ, chưa minh
bạch, ngoài ra còn có nghĩa gần
như nói lại cho rõ, đính chính.
Đúng nghĩa phải là điều tra =
investigate. Cách sử dụng từ
làm rõ cũng giống như làm việc
(với công an) chỉ nhằm xóa bớt
sự ghê sợ, hãi hùng của người
dân khi phải tiếp xúc với công
an cộng sản. Họ cố tránh những
động từ như “điều tra”, “khai
báo”, “trình diện” v.v…
20. “Liên hệ“: Cũng từ miền
Bắc, chữ này lan khắp nước và
nay cũng tràn ra hải ngoại. Liên
hệ là có chung với nhau một
nguồn gốc, một đặc tính. Người
cộng sản Việt Nam dùng chữ
liên hệ để tỏ ý nói chuyện, đàm
thoại. Tại sao không dùng chữ
Việt là ‘nói chuyện’ cho đúng và
giản dị. Chữ “lien hệ” dịch” sang
tiếng Anh là ‘to relate to”, chứ
không phải là ‘to communicate
to”.
21. “Ngài“: ‘Bộ trưởng ngoại
giao ta đã gặp Ngài Brown thị
trưởng thành phố San Francisco.
Ngài là Sir, một tước vị của
Hoàng gia nước Anh ban cho
một nhân vật nào đó. Sir có thể
dịch ra là Hiệp sĩ, cũng có thể
là Knight = Hầu tước xuống đến
tòng Nam tước = Baronet. Theo
nghĩa thứ nhì “ngài” là một từ
dùng để xưng hô và là một từ tôn
xưng như cụ, ông bà, bác, chú.
Trong cả hai trường hợp câu trên
đều sai. Ông W. Brown chưa
bao giờ được Nữ hoàng Anh
trao tặng tước hiệu Sir. Theo lối
xưng hô chính thức ngoại giao
của Mỹ và theo lối Việt Nam ,
không nên gọi ông W. Brown là
Ngài viết hoa. Theo lối xưng hô
chính thức của Mỹ, trên văn thư

phải là:
The Honorable ..W. Brown
Mayor of San Francisco
Hình thức chào hỏi:
Sir: Dear Mayor Brown
Như thế gọi một ông thị
trưởng Mỹ là Ngài đã hoàn toàn
sai.
Qua sách báo từ sau 1954,
miền Bắc dùng sai và lạm dụng
từ Ngài.
Cách dùng thứ nhất để tôn
xưng quá đáng giới chức ngoại
quốc, thứ nhì là để chế diễu, khôi
hài các nhân vật trong khối tự do
dân chủ, và ở miền Nam, thí dụ:
Ngài đại úy, ngài thiếu tá ngay
cả có dạo họ đã gọi Thiếu tướng
Nguyễn Cao Kỳ là Nguyên soái!
Từ sau 1954, trong miền Nam
gần như không bao giờ chúng ta
thấy xuất hiện từ Ngài! Chế độ
cộng sản tự nhận là vô sản, đánh
phong kiến, diệt quan lại, nhưng
nay họ lại quan lại, phong kiến
hơn ai hết. Chứng cớ qua từ tôn
xưng Ngài và họ còn tự nhận và
gọi các cán bộ và nhân vật quan
trọng ngoại quốc là Quan chức.
Quan chức = officials, có thể
dịch là “viên chức”, hay “giới
chức ngoại giao”, “nhân viên
chính phủ”, “phái đoàn ngoại
giao”, v.v…
22. “Nghệ nhân“: Ta vốn gọi
những người này là ‘nghệ sĩ’.
Mặc dù đây cũng là tiếng Hán
Việt, nhưng người Tầu không
có chữ “nghệ sĩ”, họ dùng chữ
“nghệ nhân”. Có những người
tưởng rằng chữ “nghệ nhân” cao
hơn chữ “nghệ sĩ”, họ đâu biết
rằng nghĩa cũng như vậy, mà
sở dĩ người cộng sản Việt Nam
dùng chữ “nghệ nhân” là vì tinh
thần nô lệ Trung Hoa.
23. “Quản lý” = management

= quản trị, chịu trách nhiệm. Bắt
chước từ Trung Quốc và bị lạm
dụng. Nói: “Anh X quản lý một
xí nghiệp” thì được, nhưng câu
sau nhái lại khôi hài “Anh sẽ xây
dựng với đồng chí gái, và đồng
chí gái sẽ quản lý đời anh…”.
“Quản lý” chỉ dùng trong lĩnh
vực kinh doanh, thương mại,
hành chánh. “Quản lý” không
dùng cho lĩnh vực tình cảm
được, tình cảm không phải là
một lô hàng, không phải là một
xí nghiệp.
24. “Sơ hữu“. “Mối quan hệ
Việt-Mỹ chỉ là sơ hữu”. Sơ hữu
+ bạn mới quen, mới làm bạn
(new friendship). Tại sao không
nói: “Mối quan hệ Việt-Mỹ chỉ
là bạn mới quen”…?
25. “Sự cố“: “Sự cố kỹ
thuật”: tại sao không dùng chữ
vừa giản dị vừa phổ thông trước
đây như “trở ngại” hay “trở ngại
kỹ thuật” hay giản dị hơn là chữ
“hỏng”? (Nói “xe tôi bị hỏng” rõ
ràng mà giản dị hơn là nói “xe
tôi có sự cố”).
26. “Tai tệ nạn“. ‘Tai tệ
nạn xảy ra khá nhiều trên đoạn
đường này, tai nạn + tệ nạn xã
hội (accident + social crime/
evil). Cách ghép nối kỳ lạ.
27. “Thành viên” = member
= theo cách nói và viết thông
thường là một người trong một
tổ chức, hội đoàn, nhóm nào đó.
Không thể dùng “thành viên”
cho một cá nhân trong gia đình
được. Thí dụ sau đây nghe rất
Tây: ‘Các thành viên trong hộ
đó có cha, mẹ và hai con/ Bé
Năm là một thành viên trong
gia đình….’ Tại sao không nói:
‘Trong gia đình đó có cha, mẹ và
hai con/ Bé Năm là một đứa con
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trong gia đình…’. Thí dụ sau
đây mới là dùng đúng: ‘Mỹ là
thành viên trong Hội đồng Bảo
An Liên Hiệp Quốc có quyền
phủ quyết ..’
28. “Tham quan“: đi thăm,
đi xem thì nói là đi thăm, đi xem
cho rồi tại sao lại phải dùng cái
chữ này của người Tầu! Sao
không nói là ‘Tôi đi Nha Trang
chơi, ‘tôi đi thăm lăng Minh
Mạng’, mà lại phải nói là ‘tôi đi
tham quan Nha Trang’, ‘tôi đi
tham quan lăng Minh Mạng’.
29. “Tháng một; tháng
mười hai“. Hiện nay ở Việt
Nam trong trường học họ không
dạy học sinh “tháng giêng” và
“tháng chạp” nữa. Tháng giêng
và tháng chạp là cách gọi rất
Việt Nam . Lịch in ở Việt Nam
ghi tháng một là tháng giêng củ.
Từ xưa đến nay chúng ta vẫn gọi
tháng đầu năm âm lịch là “tháng
giêng”, tháng thứ 11 là “tháng
(mười) một” và tháng cuối năm
là “tháng chạp”. Gọi là tháng
chạp là do tháng cuối năm âm
lịch có nhiều lễ, trong đó có lễ
chạp. Ca dao đã có câu:
“Tháng chạp là tiết trồng
khoai
Tháng giêng trồng đậu tháng
hai trồng cà”
Tháng thứ 11 âm lịch gọi
là “tháng một” dễ lầm lẫn với
tháng giêng, nên đã tạm bỏ.
Nhưng gọi tháng January dương
lịch là “tháng một” nghe không
ổn, phải gọi là tháng giêng. Còn
tháng December gọi là tháng
mười hai, không có vấn đề.
Nhưng họ có dạy cho học sinh
tiểu học hiểu rằng muốn chỉ
tháng thứ 12 trong năm âm lịch
bắt buộc phải gọi là tháng chạp
không?
30. “Thống nhất“. ‘Tôi đã
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xuống huyện thống nhất đồng
chí X .’ Câu này mắc hai lỗi.
Thứ nhất thiếu từ liên tự với, thứ
nhì là thống nhất điều gì, chuyện
gì. Thống nhất (unify; unified).
Trường hợp này phải nói là
“đồng ý” với; “nhất trí” với.
31. “Thứ nhất, thứ nhì“.
Từ xưa theo cách đếm số, chúng
ta có con số thường (cardinal
number) như 1.2.3.4 và số thứ
tự (ordinal number) thứ nhất,
thứ nhì. Hiện nay họ dường như
không ưa dùng số thứ tự và gọi
thứ nhì là thứ hai. Chỉ second;
deuxième là “thứ hai” dễ lầm lẫn
với “thứ hai” = Monday. Trên
sách báo chỉ thấy viết: một là;
hai là. Như thế chỉ riêng nước
Việt Nam không cần đến số thứ
tự (ordinal number) nữa sao ?
32. “Tương thích“. Giá cả
đó tương thích với chất lượng
mặt hàng…’ tương đương =
thích hợp (equal = appropriated).
Cách ghép nối gượng gao.
33. “Tranh thủ”: Thay vì
dùng một chữ vừa rõ ràng vừa
giản dị là chữ ‘cố gắng’, từ cái
tệ sính dùng chữ Hán Việt của
người cộng sản, người ta lại
dùng một chữ vừa nặng nề vừa
tối nghĩa là chữ ‘tranh thủ’. Thay
vì nói: ‘anh hãy cố làm cho xong
việc này trước khi về, thì người
ta lại nói: ‘anh hãy tranh thủ làm
cho xong việc này trước khi về.
34. “Trao đổi” = exchange
= theo nghĩa của họ là nói
chuyện, đối thoại, hội thoại.
Cách dùng chịu ảnh hưởng nặng
Tây phương. Trao đổi theo đúng
nghĩa là đổi chác ‘ông đưa cái
giò, bà thò chai rượu. Họ chịu
ảnh hưởng Tây phương quá
nặng, vì trao đổi chỉ áp dụng
cho hàng hóa (giao thương) hay
con người. Thí dụ: ‘Hai nước

trao đổi lãnh sự, trao buôn bán,
mậu dịch’. Kiều và Kim Trọng
đã trao đổi quà tặng tình yêu cho
nhau. Không bao giờ trao đổi
lại có nghĩa là nói chuyện, đối
thoại. Thí dụ sau đây cho thấy
cách dùng sai lạc: ‘Anh Phillippe
Jamet đang trao đổi với một bé
gái Việt Nam …’. Trao đổi gì?
Quà tặng gì? Trao đổi không bao
giờ có nghĩa là converse, talk to,
chỉ là exchange thôi.
35. “Trọng thị“: Coi trọng
(show consideration for/ attach
important to) trong từ điển ghi
là một từ cũ, không hiểu sao
lại được dùng trở lại. Thí dụ:
“Chúng ta phải trọng thị yếu tố
đó”. Cứ nôm na nói: ‘Chúng ta
phải coi trọng yếu tố đó là đủ và
giản dị rồi.
36. “Trúng thưởng” =
reward, award. Thế nào gọi là
thưởng? Thưởng là thưởng cho
những cá nhân hay tập thể có
công, tài giỏi, đạt thành tích cao
.. Thưởng đi đôi với phạt. Vậy
không thể nói : ‘Mua hàng sẽ
được trúng thưởng…/ Anh X
trúng thưởng xổ số thành phố
X. được 50 triệu ‘ Đó chỉ là quà
tặng, biếu không, không phải
là thưởng, và chỉ là trúng xổ số
chứ không lĩnh thưởng. Xổ số
là hình thức đánh bạc, nên gọi
tránh đi là trúng thưởng (Thật là
mâu thuẫn, trong khi đó họ bỏ
tiền ra mua máy đánh bạc đặt
trong các khách sạn lớn!!)
37. “Trúng tuyển” (nghĩa
vụ quân sự) = select, choose/
recruit. Chúng ta vẫn nói và
viết “tuyển sinh”, “tuyển quân”,
“tuyển mộ”, “tuyển dụng”…
Nhưng nói : “trúng tuyển nghĩa
vụ” thật là khôi hài. Nghĩa vụ
quân sự là thi hành quân dịch,
đến tuổi phải đi, bắt buộc phải

đi, không có chuyện trúng tuyển
hay không được tuyển (nên dùng
theo nghĩa xấu chỉ có dân nghèo,
không có tiền đút lót và không
phải là con cán bộ cao cấp, mới
bị trúng tuyển).
38. “Tư liệu“: Trước đây ta
vốn dùng chữ “tài liệu”, rồi để
làm cho khác miền Nam , người
miền Bắc dùng chữ ‘tư liệu
trong ý: ‘tài liệu riêng của người
viết’. Bây giờ những người viết
ở hải ngoại cũng ưa dùng chữ
này mà bỏ chữ ‘tài liệu’, mặc dù
nhiều khi tài liệu sử dụng lại là
tài liệu đọc trong thư viện chứ
chẳng phải là tài liệu riêng của
ông ta.
39. “Vị trí” = place/ position/
job, task = chỗ đứng, vị thế / nơi
chốn/ việc làm, trách vụ. Nhưng
họ dùng “vị trí” cho luôn cả
nghĩa là “trách vụ”, “việc làm”.
Câu nói sau đây là sai: ‘Anh A
đã thay anh B công tác ở vị trí
kế toán trưởng’. Nên nói: ‘Anh
A đã thay anh B công tác ở
trách vụ kế toán trưởng’ mới
đúng. Thường thường chúng ta
hay dùng: ‘Tiểu đội A đã chiếm
được một vị trí trên cao, từ đó
có thể ngăn chặn được trung đội
địch tiến lên đồi.
40. “Vùng sâu xa“: Vùng
rừng núi, đầm lầy (highland =
swamp area). Đây là cách sử
dụng chữ trốn tránh thực tế.
Vùng ở trong sâu hiểu là vùng
hẻo lánh, sình lầy và vùng xa
tức là vùng trên cao, ở xa. Đây
là cách dùng mị dân, cũng như
để dễ bề đẩy giáo viên, kỹ sư,
bác sĩ không phe đảng, không là
con cháu cán bộ đến phục vụ nơi
khỉ ho cò gáy. Ngoài ra “sâu xa”
còn gây hiểu lầm với ‘lòng cảm
ơn, biết ơn sâu xa” đã quen dùng
trước đây.
41. “Xuất khẩu“, “Cửa

khẩu“: Người Tầu dùng chữ
khẩu, người Việt dùng chữ cảng.
Cho nên ta nói “xuất cảng”,
“nhập cảng”, chứ không phải
như cộng sản nhắm mắt theo
Tầu gọi là “xuất khẩu”, “nhập
khẩu”. Bởi vì ta vẫn thường nói
phi trường Tân Sơn Nhất, phi
cảng Tân Sơn Nhất, hải cảng
Hải Phòng, giang cảng Saigon,
thương cảng Saigon. Chứ không
ai nói phi khẩu Tân Sơn Nhất,
hải khẩu Hải Phòng, thương
khẩu Saigon trong tiếng Việt.
Khi viết tin liên quan đến Việt
Nam, ta đọc bản tin của họ để lấy
dữ kiện, rồi khi viết lại bản tin
đăng báo hay đọc trên đài phát
thanh tại sao không chuyển chữ
(xấu) của họ sang chữ (tốt) của
mình, mà lại cứ copy y boong?
42. Còn hai từ nữa bị người
dân miền Bắc lạm dụng vì lây
cách dùng của cán bộ là “bản
thân” và “chủ yếu“: “Bản thân”
= self, oneself, và “chủ yếu” =
main, principal. Qua những câu
chuyện thường ngày, chúng ta
nghe họ dùng hai từ này bừa
bãi, sai lệch: ‘Thức ăn chủ yếu
của đồng bào vùng này là ngô
và khoai; Chúng tôi lấy gạo
làm chủ yếu để qui thành giá trị
trao đổi. Và: ‘Bản thân tôi cũng
không tránh khỏi dao động.
Bản thân sự kiện đó còn nhiều
tồn tại”. Người ta đã bỏ quên từ
“tự và chính” được dùng từ xưa
đến nay, thí dụ: Thức ăn chính
của đồng bào. Chính tôi cũng
không tránh khỏi dao động; Tự
thân sự kiện đó. Hiện nay đang
có phong trào ghép chữ bừa bãi
giữa hai từ Hán-Việt + Hán-Việt
hoặc Hán-Việt + Nôm. Thí dụ:
“động thái”, “thể trạng”, “siêu
sao”, “siêu trường”. Động thái
là hành động + thái độ (action
+ attitude); thể trạng là tình

trạng thân thể (physical form
sitituation); siêu sao = superstar; siêu trường = super-long.
nghe lạ tai. Đã đành là ngôn ngữ
chẳng qua chỉ là những ước hiệu
con người sử dụng để hiểu nhau,
thông cảm nhau. Tuy nhiên
những ước hiệu đó không được
khó hiểu, bí hiểm, khó nghe,
chói tai, kỳ la.
43. Những danh từ kỹ thuật
mới: Thời đại của điện tử, của
computer tạo ra nhiều danh từ
kỹ thuật mới, hay mang ý nghĩa
mới. Những danh từ này theo sự
phổ biến rộng rãi của kỹ thuật đã
trở nên thông dụng trong ngôn
ngữ hàng ngày. Hầu hết những
chữ này có gốc từ tiếng Anh,
bởi vì Hoa Kỳ là nước đi trước
các nước khác về kỹ thuật. Các
ngôn ngữ có những chữ cùng
gốc (tiếng Đức, tiếng Pháp)
thì việc chuyển dịch trở nên tự
nhiên và rõ ràng, những ngôn
ngữ không cùng gốc, thì người
ta địa phương hóa những chữ
ấy mà dùng. Riêng Việt Nam
thì làm chuyện kỳ cục là dịch
những chữ ấy ra tiếng Việt (hay
mượn những chữ dịch của người
Tầu), tạo nên một mớ chữ ngây
ngô, người Việt đọc cũng không
thể hiểu nghĩa những chứ ấy là
gì, mà nếu học cho hiểu nghĩa
thì khi gặp những chữ ấy trong
tiếng Anh thì vẫn không hiểu.
Ta hãy nhớ rằng, ngay cả những
người Mỹ không chuyên môn về
điện toán, họ cũng không hiểu
đích xác nghĩa của những danh
từ này, nhưng họ vẫn cứ chỉ biết
là chữ ấy dùng để chỉ các vật,
các kỹ thuật ấy, và họ dùng một
cách tự nhiên thôi. Vậy tại sao
ta không Việt hóa các chữ ấy mà
phải mất công dịch ra cho kỳ
cục, cho tối nghĩa. Ông cha ta
đã từng Việt hóa biết bao nhiêu
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chữ tương tự, khi tiếp xúc với kỹ
thuật phương tây cơ mà. Ví dụ
như ta Việt hóa chữ ‘pomp’ thành
‘bơm’ (bơm xe, bơm nước), chữ
‘soup’ thành ‘xúp’, chữ ‘pharé
thành ‘đèn phá, chữ ‘cycló thành
‘xe xích lố, chữ ‘manggis’ (tiếng
Mã Lai) thành ‘quả măng cụt’,
chữ ‘durian’ thành ‘quả sầu
riêng’, chữ ‘bougié thành ‘bu-gi,
chữ ‘manchon’ thành ‘đèn măng
xông’, chữ ‘boulon’ thành ‘bùlong’, chữ ‘garé thành ‘nhà gá,
chữ ‘savon’ thành ‘xà-bông’?
Bây giờ đọc báo, thấy những
chữ dịch mới, thì dù đó là tiếng
Việt, người đọc cũng vẫn không
hiểu như thường. Hãy duyệt qua
một vài danh từ kỹ thuật bị ép
dịch qua tiếng Việt Nam , như:
a Scanner dịch thành ‘máy
quét’. Trời ơi! ‘máy quét’ đây,
thế còn máy lau, máy rửa đâu!
Mới nghe cứ tưởng là máy quét
nhà!
b. Data Communication dịch
là ‘truyền dữ liệu’
c. Digital camera dịch là
‘máy ảnh kỹ thuật số’
d. Database dịch là ‘cơ sở
dữ liệu. Những người Việt đã
không biết database là gì thì
càng không biết ‘cơ sơ dữ liệu
là gì luôn.
e Software dịch là ‘phần
mềm’, hardware dịch là ‘phần
cứng’ mới nghe cứ tưởng nói
về đàn ông, đàn bà. Chữ ‘hard’
trong tiếng Mỹ không luôn luôn
có nghĩa là ‘kho, hay ‘cứng’,
mà còn là ‘vững chắc’ ví dụ như
trong chữ ‘hard evident’ (bằng
chứng xác đáng). Chữ soft trong
chữ ‘soft benefit’ (quyền lợi phụ
thuộc) chẳng lẽ họ lại dịch là
‘quyền lợi mềm’ sao ?
f. Network dịch là ‘mạng
mạch’.
g. Cache memory dịch là
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‘truy cập nhanh’.
h. Computer monitor dịch là
‘màn hình’ hay ‘điều phối.
i VCR dịch là ‘đầu máy.
(Như vậy thì đuôi máy đâu ?
Như vậy những thứ máy khác
không có đầu ả). Sao không gọi
là VCR như mình thường gọi TV
(hay Ti-Vi). Nếu thế thì DVD,
DVR thì họ dịch là cái gì?
j. Radio dịch là ‘cái đài’.
Trước đây mình đã Việt hóa chữ
này thành ra-đi-ô hay rađô, hơặc
dịch là ‘máy thu thanh’. Nay gọi
là ‘cái đài’ vừa sai, vừa kỳ cục.
Đài phải là một cái tháp cao,
trên một nền cao (ví dụ đài phát
thanh), chứ không phải là cái vật
nhỏ ta có thể mang đi khắp nơi
được.
k. Chanel gọi là ‘kênh‘.
Trước đây để dịch chữ TV
chanel, ta đã dùng chữ đài, như
đài số 5, đài truyền hình Việt
Nam, gọi là kênh nghe như đang
nói về một con sông đào nào đó
ở vùng Hậu Giang!
Ngoài ra, đối với chúng ta,
Saigon luôn luôn là Saigon, hơn
nữa người dân trong nước vẫn
gọi đó là Saigon . Các xe đò vẫn
ghi bên hông là ‘Saigon – Nha
Trang’, ‘Saigon – Cần Thớ trên
cuống vé máy bay Hàng Không
Việt Nam người ta vẫn dùng
3 chữ SGN để chỉ thành phố
Saigon. Vậy khi làm tin đăng
báo, tại sao người Việt ở hải
ngoại cứ dùng tên của một …
để gọi thành phố thân yêu của
chúng mình?! Đi về Việt Nam
tìm đỏ mắt không thấy ai không
gọi Saigon là Saigon, vậy mà chỉ
cần đọc các bản tin, các truyện
ngắn viết ở Hoa Kỳ ta thấy tên
Saigon không được dùng nữa
Tại sao ?
Đây chỉ là một vài ví dụ để
nói chơi thôi, chứ cứ theo cái

đà này thì chẳng mấy chốc mà
người Việt nói tiếng Tầu luôn
mất! Tất nhiên, vì đảng cộng sản
độc quyền tất cả mọi sinh hoạt
ở Việt nam, nên ta khó có ảnh
hưởng vào tiếng Việt đang dùng
trong nước, nhưng tại sao các
nhà truyền thông hải ngoại lại
cứ nhắm mắt dùng theo những
chữ kỳ cục như thể! Cái khôi hài
nhất là nhiều vị trong giới này
vẫn thường nhận mình là giáo sư
(thường chỉ là giáo sư trung học
đệ nhất cấp (chưa đỗ cử nhân)
hay đệ nhị cấp ở Việt Nam ngày
trước, chứ chẳng có bằng Ph.D.
nào cả), hay là các người giữ
chức này chức nọ trong các hội
đoàn tự cho là có trách nhiệm về
văn hóa Việt Nam ở ngoài nước!
Trước đây Phạm Quỳnh từng
nói: ‘Truyện Kiều còn thì tiếng
ta còn, tiếng ta còn thì nước ta
còn‘, bây giờ Truyện Kiều vẫn
còn mà cả tiếng ta lẫn nước ta
lại đang đi dần xuống hố sâu Bắc
Thuộc. Than ôi! ª
Chu Đậu
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Một số đồng bào đã đến sớm trước 9 giờ
sáng để ghi danh

Hội viên của Hội Houston Lions và các
chị trong áo dài tím của Hội Phụ Nữ
Houston

M

ột buổi Chủ Nhật đẹp trời ngày 03, tháng
6, 2012, lần đầu tiên trong cộng đồng
Houston, Texas, ba hội đòan kết hợp với nhau
để tổ chức chương trình “Góp Một Bàn Tay” tại
khu Nhà Việt với mục đích phục vụ đồng hương
về khám răng, sức khỏe, mắt và tham khảo thuốc
men miển phí. Ngoài việc giúp đồng bào có khái
niệm về tình trạng sức khỏe, răng và mắt của
mình, các vị Bác Sĩ cũng sẵn sàng động viên,
khuyến khích, hướng dẫn và trả lời những thắc
mắc của phụ huynh và các học sinh trung học
trước khi các em quyết định dấn thân vào nghành
học của mình.
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Các Nha Sĩ và thiện nguyện viên của HAADS

Chị em Hội Phụ Nữ Âu Cơ chụp hình với
cô Thanh-Tâm (áo xanh), phóng viên của
VietFace TV

Hội Lions (Bà Lê Thị Thu Cúc/Chủ Tịch),
Hội Nha Sĩ Người Mỹ Góc Á Châu (HAADS)/
(Nha Sĩ Chu Văn Cương/Chủ Tịch) và Hội Phụ
Nữ Âu Cơ (HPNAC)/(Nha Sĩ Phạm Thùy Linh/
Uỷ Viên Trung Ương) là ba hội đoàn bất vụ lợi có
cùng một mục tiêu là “phục vụ” tha nhân. Ngoài
ra còn có sự tham gia của hơn 60 thiện nguyện
viên gồm có 15 BS Nha Khoa, 2 BS Y Khoa,
2 BS Nhãn Khoa, 1 BS Dược Khoa, và 5 sinh
viên Nha Khoa của trường University of Texas,
School of Dentistry. Hội Phụ Nữ Houston luôn
luôn có mặt trong các sinh hoạt cộng đồng đã đến
để yểm trợ tinh thần cho các thiện nguyện viên

Dr. Phuc Nguyen đang khám răng cho
bệnh nhân, cô Helen Tsao (sinh viên nha
khoa năm thứ tư) đang ghi nhận kết quả
và chị Nancy Du đang phụ tá

Dr. Diệp Định đang khám mắt cho bệnh
nhân

BS Dược Khoa Dieu-Thao Nguyen đang
tham khảo với bệnh nhân và thử đường
trong máu. TS Michael Hòa đứng phía
sau để chuẩn bị phỏng vấn

Dr. Đỗ Trọng Hiếu và vợ Linda (áo vàng)
đang nhận quà của bệnh nhân sau khi
khám mắt

và giúp về vấn đề ẩm thực. Các chi phí mướn hội
trường và quảng bá chương trình “GMBT” trên
các đài phát thanh và truyền hình do Hội Lions
đài thọ. Hội Lions Trung Ương cũng bảo trợ cho
đồng hương làm mắt kiếng miễn phí. HPNAC
gồm có 15 chị em sốt sắn, tích cực và đảm trách
về vật liệu, làm biểu ngữ, ghi danh và hướng dẫn
các bệnh nhân lần lượt đến từng trạm khám răng,
khám mắt và tham khảo về sức khõe. Chúng tôi
được biết có sự hiện diện của 4 đài truyền hình:
VAN TV, Vietface, Houston Saigon Network và
BYN đến để tường thuật buổi sinh hoạt đầy tâm
huyết và ý nghĩa này.
Gần 100 bệnh nhận được khám tổng quát.
Trước tiên, mỗi bệnh nhân được thử áp huyết
và tham khảo do hai Bác Sĩ Vũ Ban và Ánh Đỗ
phụ trách. Kế đó, họ được khám răng và được
tặng một gói quà nhỏ gòm có bàn chải, kem đánh
răng và floss do hãng Proctor & Gamble yểm
trợ. Trong gói quà này cũng có danh sách các
địa điểm nhận Gold Cards và có luôn những văn

phòng nhận giá đặc biệt cho bệnh nhân có lợi
tức thấp. Ngoài ra có một số văn phòng Bác Sĩ
Nha Khoa sẵn sàng bớt 40% cho tất cả chi phí
làm răng cho những bệnh nhân tham gia trong
chương trình này. Phần kế tiếp, bệnh nhân được
khám mắt do hai Bác Sĩ Đổ Trọng Hiếu và Diệp
Đình. Bệnh nhân được tặng thuốc nhỏ mắt và
vài bệnh nhân có nhu cầu được điền đơn để được
làm mắt kiếng miễn phí. Bàn kế bên là do Dược
Sĩ Diệu Thảo đảm trách phần tham khảo về thuốc
men, thử máu và tặng 1 chai thuốc Calcium cho
đồng hương trước khi ra về.
Vì đây là lần đầu tiên tổ chức buổi “Góp Một
Bàn Tay” nên không tránh khỏi những thiếu sót
ngoài ý muốn. Tất cả thiện nguyện viên rất là
phấn khởi và hài lòng vì đã nhiệt tình đóng góp
một bàn tay để phục vụ đồng bào mình trong
cộng đồng. Rút kinh nghiệm của chương trình
này, Hội Lions, HAADS, và HPNAC dự định sẽ
tổ chức những buổi phục vụ tương tự như vậy
trong tương lai với sự chuẩn bị chu đáo hơnª
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San Jose, CA, 6 tháng 3,
2011 -- Hội Phụ Nữ Âu Cơ
(HPNAC) đã cùng nữ thi sĩ Ngô
Tịnh Yên đứng ra tổ chức một
buổi ra mắt sách “Thiên Thần
trong Địa Ngục” của nữ thi sĩ
Ngô Tịnh Yên và gây quỹ cho
Somaly Mam Foundation tại
thành phố San Jose, California.
Địa điểm tổ chức là Trung Tâm
Việt Ngữ Văn Lang San Jose,
tức Gunderson High School,
622 Gaundabert Lane, San Jose,
CA 95136. Chương trình được
bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng
Chúa Nhật,6 tháng 3, 2011, với
sự hiện diện của một số thân hữu
và các cơ quan truyền thông.
Thành phần tham dự chương
trình gồm những quan khách do
Ban Tổ Chức chọn lọc và gửi
thiệp mời. Các Cơ Quan Truyền
Thông và Truyền Thanh gồm
có Nàng Cali Radio, Nàng Thế
Kỷ 21 Magazine, Việt Tribune,
Tuần báo Phụ Nữ Cali, Bán
nguyệt san Ý Dân, Tuần báo
Saigon Nhỏ ấn bản San Jose,
VTimes; Đài Phát Thanh Tiếng
Nước Tôi, v.v…
Sau lễ chào cờ đầu tháng
của Trung Tâm Việt Ngữ Văn
Lang San Jose tại khuôn viên
trường trung học Gunderson,
khách tham dự được mời vào
hội trường. Hai cô điều khiển
chương trình Hồng Vân và
Leena đã giới thiệu chị Phạm
Thiên Thanh, Hội Trưởng
HPNAC lên đọc diễn văn chào
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mừng quan khách cũng như
tuyên bố lý do tổ chức buổi ra
mắt sách và gây quỹ. Nhân dịp
này, chị hội trưởng đã chia sẻ
cùng khách tham dự bản Tuyên
Ngôn của Hội cũng như lý do tại
sao Hội chọn giúp cho nữ thi sĩ
Ngô Tịnh Yên và Somaly Mam
Foundation. Kế đến vở kịch
“Thiên Thần Trong Địa Ngục”
của Ngô Tịnh Yên và Nguyễn
Thị Minh Ngọc đã được trình
chiếu cho khán giả xem (khoảng
30 phút), nối tiếp là một đoạn
slideshow nói về Somaly Mam
Foundation.
Tiếp tục chương trình là phần
phát biểu và đặt câu hỏi cho nữ
thi sĩ Ngô Tịnh Yên, trong đó có
phu nhân nhà văn Nguyễn Xuân
Hoàng, cô Trương Gia Vy, đại

diện cho báo Viet Tribune và
một số khách tham dự. Trong
phần này, khách tham dự đã
đặt các câu hỏi cho tác giả như
“cáí gì đã thúc đẩy tác giả viết
tác phẩm này?”, “tại sao các
bé gái Việt Nam chiếu trong
phim lại chỉ nói toàn tiếng Căm
Bốt?”, “chính quyền Căm Bốt
có giúp gì cho Somaly Mam
Foundation trong việc cứu giúp
các trẻ em này?”, “tác giả có dự
định chuyển ngữ quyển sách này
sang tiếng Anh, Pháp, Tây Ban
Nha để phổ biến rộng rãi hơn
không”, v.v… Tác giả đã tuần
tự trả lời các câu hỏi như sau,
“Tác gỉả quyết định viết quyển
ký sự này sau chuyến đi Căm
Bốt để tìm hiểu sự thật về nạn
buôn trẻ em với ước mong dùng

tiền bán sách để giúp các hội từ
thiện nhân đạo giúp các em”,
“Vì các bé gái này đã bị bán cho
buôn người lúc 5, 6 tuổi rồi sau
đó bị mang sang Căm Bốt đưa
vào các động mãi dâm nên các

em không còn nhớ tiếng Việt
Nam nữa”, “Thưa không, vì bọn
buôn người mua chuộc cảnh sát
Căm Bốt nên sau khi hội Somaly
Mam mang cảnh sát tới cứu các
bé gái ra khỏi động mãi dâm thì

ngày hôm sau cũng chính những
người cảnh sát này mang các em
trả lại cho chủ các động này”,
“Hiên tại, vì tác giả muốn cho
người Việt tại hải ngoại biết rõ tệ
nạn này nên chỉ viết bằng tiếng
Việt. Trong tương lai sẽ chuyển
ngữ nếu nhu cầu cần thiết.”
Chương trình đã được chấm
dứt với chị hội trưởng Phạm
Thiên Thanh gửi lời cám ơn
khách đã đến tham dự và ban tổ
chức. Hội Phụ Nữ Âu Cơ kêu
gọi quý đồng hương hãy gián
tiếp giúp đỡ các bé gái Việt Nam
bằng cách mua sách “Thiên
Thần trong Địa Ngục” để tác giả
có phương tiện tài chánh yểm trợ
cho Somaly Mam Foundation.
Xin quý vị vô website: somaly
mam.org để tìm hiểu thêm chi
tiết ª
Thiên Thanh
tường trình từ San Jose, CA
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ôi nhận thấy trong thế hệ trẻ thời nay, đại đa số không còn tha thiết gì về đất nước hay nguồn gốc
Việt Nam mình nữa, nhất là những giới trí thức và thành đạt như bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ và kỹ sư. Đa
số bạn bè tôi đều muốn hưởng thụ đời sống an nhàn, giàu sang, và phú quý. Họ rất thờ ơ hay không ý
thức về tình trạng lâm nguy của đất nước: dân oan bị mất trắng nhà cửa và gia sản, thanh thiếu niên
học thức thấp kém vì không có cơ hội trau dồi kiến thức hay được cắp sách tới trường, phụ nữ phải bán
thân nơi xứ người để kiếm sống nuôi gia đình, đau lòng nhất là tình trạng những đứa trẻ mồ côi bị cưỡng
ép vào phong trào “đi xin ăn”. Tình trạng đạo đức căn bản và văn hoá của người dân bị suy sụp trầm
trọng trong hoàn cảnh khắc khổ vì phải lo kiếm sống hằng ngày.
Tôi tin tưởng phụ nữ thời nay đóng một vai trò khá quan trọng trong nhiều lãnh vực thiết yếu, nhất
là việc phát triển của lịch sử nhân loại. Ngoài việc “tề gia nội trợ” với đức tính kiên nhẫn, khéo léo,
thương yêu và chăm sóc, họ còn có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Cho nên người phụ nữ ngày
nay là nền tảng của gia đình và xã hội, một điều cần thiết đối với một quốc gia muốn thăng tiến.
Trong Thế Vận Hội 30 vừa qua, phụ nữ Hoa Kỳ đã phá kỷ lục với thành phần tham gia đông nhất và
đạt được nhiều huy chương nhất so với nam giới. Một số quốc gia như Saudi Arabia lần đầu tiên trong
lịch sử đã tuyển phụ nữ đi tham gia Thế Vận Hội vì họ bắt đầu nhận thức được vai trò quan trọng của
nữ giới trong lãnh vực thể thao, một lãnh vực mà trước đây không lâu do nam giới chiếm đa số. Trong
nhiều nước trên thế giới, phụ nữ nắm vai trò lãnh đạo quốc gia và có ảnh hưởng rất mạnh trong công
cuộc dân chủ hóa đất nước như bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton của Hoa Kỳ, bà Thủ Tướng
Angela Merkel của Đức Quốc, bà Tổng Thống Dilma Rousseff của Brazil, và bà Aung San Suu Kyi của
Miến Điện. Trong khi đó, người phụ nữ Việt Nam vẫn còn bị liệt vào hạng công dân hạng hai, nắm vai
trò phụ trong các lãnh vực quan trọng như chính trị và kinh tế.
Hội Phụ Nữ Âu Cơ là nơi tôi có cơ hội đóng một vai trò “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm
lại nên hòn núi cao”. Tôi muốn chung vai sát cánh với các chị em khắp mây ngàn phương cùng một chí
hướng phục vụ tha nhân qua những công tác đề cao trong Tuyên Ngôn của Hội. Thứ nhất là bảo tồn
văn hóa Việt Nam qua việc thành lập các trường Việt Ngữ khắp nơi trên nước Mỹ. Thứ hai, sinh hoạt
và đóng góp trong cộng đồng trên con đường xây dựng một xã hội lành mạnh. Cuối cùng là yểm trợ và
động viên cho các nữ anh thư đang hiên ngang dũng cảm tranh đấu cho dân chủ, tự do và thanh bình
như Luật Sư Lê Thị Công Nhân và Huỳnh Thục Vy.
Nha Sĩ Phạm Thùy Linh
Houston, Texas
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Em trót sinh ra sau ngày “giải phóng”
Và lớn lên khi đất nước “thanh bình”
Nhưng cuộc đời sao vất vả điêu linh
Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại
Em đi học, qua đồng khô cỏ cháy
Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn
Đường chiều về leo lét ánh tà dương:
“Con đói quá, mẹ ơi trời sắp tối!”
Sáng đi học bụng em còn thấy đói
Cô dạy em phải yêu kính “bác” hồ
Em hỏi: - “ ‘bác’ là ai vậy, hở Cô?”
Cô bảo: - “Nhờ ‘bác’,
đảng ta ‘CHIẾN THẮNG’!”
Em không hiểu, nhưng cúi đầu im lặng
Mà trong lòng thắc mắc mãi không thôi
“CHIẾN THẮNG” gì? Sao khổ quá đời tôi,
Nhà, họ lấy, phải đi vùng kinh tế!

Xã hội xuống dốc nhanh không tưởng được
Quan bạo tàn, tham nhũng đến vô lương
Chuyên hối lộ, cướp nhà, chiếm ruộng nương
Dân thấp cổ kêu trời cao chẳng thấu!
Đảng của “bác” biến nước ta lạc hậu
Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu
Những huy hoàng ngày cũ nay còn đâu
Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm!
Ôi tổ quốc, ôi quê hương nhung gấm
Hỡi địa linh, nhân kiệt hãy vùng lên!
Giành TỰ DO, DÂN CHỦ
với NHÂN QUYỀN
Quyết đập đổ NỘI THÙ: phường cộng sản
Hết cộng nô, trời Việt Nam lại sáng
Đàn con Hồng cháu Lạc đứng cao lên
Xây đắp non sông, bờ cõi vững bền
Đó là lúc toàn dân ta CHIẾN THẮNG!
Hương Sai-Gòn

......................
Ba mươi năm, lớn lên đời vẫn thế:
Trời quê hương còn đó áng mây buồn
Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống đau thương
Em thay mẹ: Đời bán bưng buôn gánh!
Em tự hỏi nếu đảng không “CHIẾN THẮNG”
Nước Việt Nam có chậm tiến thế nầy?
Người dân hiền đâu ngậm đắng nuốt cay
Bị “xuất khẩu” sang xứ người lao dịch!
Em thầm hỏi: “Ai đây là kẻ địch?”
“Mỹ, Ngụy”, “bác hồ”, hay cộng đảng ta?
“Ngụy” bây giờ là “khúc ruột phương xa”
“Mỹ” là thầy, là ân nhân kinh tế!
Nước Việt thụt lùi bao thế hệ
Từ môi sinh cho đến đạo làm người
Chính phủ chỉ là một lũ đười ươi
Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước!

Kỷ niệm 2 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2012 ▪

101

Bản tường trình các hoạt động từ thiện ở Việt
Nam
Tất cả những việc làm của Minh Tâm và nhóm
đều đi tận nơi, trao trực tiếp tới tay từng bệnh nhân
chứ không qua bất cứ cơ quan đoàn thể nào.
Chuyến mổ mắt từ thiện ở Rạch Giá, Kiên
Giang
▪ Thời gian: ngày 14 & 15 tháng 07 năm 2012.
▪ Địa điểm: Bệnh viện huyện An Biên
Khu vực 2, thị trấn thứ 3, huyện An Biên, tỉnh
Kiên Giang.
▪ Nội dung: Mổ mắt lấy hạt cườm và tháo màn
mây miễn phí cho người nghèo.
▪ Đối tượng: Những người nghèo ở khu vực
huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Chương trình đã
hỗ trợ được cho 86 trường hợp, ngày đầu tiên 55
ca và ngày thứ hai 31 ca.
▪ Người tham gia: Minh Tâm cùng gia đình và
các bạn ở Việt Nam.
▪ Chi phí cho chương trình:
Tiền phẩu thuật 1 ca: $35 X 86 ca = $3,010
Tiền hỗ trợ đi lại và bồi dưỡng cho mỗi bệnh
nhân: $10 X 86 ca = $860
Tổng chi phí cho chương trình là: $3,870
▪ Thông tin về chương trình:
Chương trình diễn ra trong hai ngày 14 & 15
tháng 7, Nhóm của Minh Tâm, bác sỹ và y tá đã
đến Kiên Giang trước đó 1 ngày để ổn định chỗ
ở và chuẩn bị các công việc tại bệnh viện địa
phương.
Việc tổ chức mổ mắt diễn ra theo quy trình sau:
- Bác sỹ kiểm tra mắt cho từng bệnh nhân và
đánh dấu lên mắt của những người cần được phẩu
thuật.
- Đoàn từ thiện kiểm tra về hoàn cảnh của
những người được bác sỹ cho phép mổ và giữ lại
những người có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ
phẩu thuật.
- Những bệnh nhân được tiếp nhận phẩu thuật
được chuyển qua phòng xét nghiệm máu, kiểm tra
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huyết áp và điều kiện sức khỏe.
- Bệnh nhân lần lượt được chuyển vào phòng
mổ để gây tê và phẩu thuật trong khoảng 10 - 15
phút, thời gian khá nhanh vì mổ mắt lấy hạt cườm
là tiểu phẩu.
- Sau khi được phẩu thuật, bệnh nhân được
chuyển qua phòng hồi sức để nằm nghỉ trong thời
gian từ 2 - 3 tiếng và được người thân đưa về nhà.
Trong các bước đã nêu trên, đoàn từ thiện được
chia đều ra để thực hiện các công việc như:
- Sắp xếp và hướng dẫn cho bệnh nhân.
- Quay phim và chụp ảnh chương trình.
- Thay phiên nhau trực tại phòng mổ để theo
dõi công việc & hỗ trợ bác sỹ, y tá. Bên cạnh đó
để động viên & lên tinh thần cho các bệnh nhân, vì
có nhiều bệnh nhân là người lớn tuổi, cả đời chưa
phẩu thuật lần nào nên tâm lý đôi khi cũng rất sợ
và lo lắng.
…
Chương trình mổ mắt từ thiện cho bệnh nhân
nghèo này là một hoạt động hết sức có ý nghĩa,
mang lại ánh sáng và niềm vui cho rất nhiều
người, đặc biệt là những người nghèo ở các vùng
sâu vùng xa, miền quê Việt Nam.
Những người nhận được sự hỗ trợ từ chương
trình này hầu hết là những người lớn tuổi và có
hoàn cảnh khó khăn.
Nếu một người tự đi mổ mắt lấy hạt cườm, chi
phí cần trả cho bệnh viện sẽ là $80, thay vì $35 cho
một ca làm trong chương trình, bên cạnh đó việc
thực hiện phẩu thuật này không thể thực hiện được
tại các bệnh viện ở địa phương mà chỉ thực hiện
được tại các bệnh viện trung tâm ở thành phố lớn.
Cụ thể ở miền Nam hoặc miền Tây Việt Nam,
nếu muốn mổ mắt như thế này cần đến các bệnh
viện lớn ở Sài Gòn hoặc Cần Thơ. Điều này dẫn
đến việc họ phải tốn thêm chi phí cho việc đi lại
từ vùng quê của mình lên thành phố, thêm chi phí
ăn uống và đi lại khi di chuyển trong thành phố, và
một khoản chi phí tương tự cho người thân đi kèm
để chăm sóc bởi bệnh này thường hay gặp ở những
người lớn tuổi.
Như vậy có thể thấy một người ở vùng quê tự

đi mổ mắt tại thành phố sẽ tốn kém khá nhiều chi
phí bên cạnh phí phẩu thuật trả cho bệnh viện, đối
với những nghèo thì điều này quả thật sự khó khăn
và xa vời, cuộc sống thường ngày của họ vốn dĩ
cũng đã khó khăn, bữa cơm manh áo hằng ngày
cũng được tính bằng từng bữa, lấy đâu ra tiền lên
thành phố làm phẩu thuật mắt, dù mắt họ đã mờ
và có trường hợp không còn nhìn thấy đường nữa,
có thể nói đối với những người nghèo, họ gần như
chấp nhận tình trạng bệnh tật của mình và không
có ý định chữa bệnh.

Có những đoàn từ thiện đến mổ mắt miễn phí
như thế này là một sự hổ trợ rất to lớn, mang đến
niềm vui và hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân
nghèo, đem đến một thế giới tươi sáng và rõ ràng
cho họ.
Trong hai ngày diễn ra chương trình này, các
thành viên của đoàn từ thiện đã có những giây phút
thật đáng nhớ khi trải nghiệm và chia sẻ thực tế với
những bệnh nhân nghèo ở vùng quê này, được nói
chuyện và hiểu thêm về hoàn cảnh của họ, tận mắt
thấy được cuộc sống khó khăn vất vả của người
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dân ở đây thật sự là một điều đáng suy nghĩ.
Chương trình thăm bệnh nhi ung thư ở
bệnh viện Ung Bướu, Saigon
▪ Thời gian: ngày 05 tháng 07 năm 2012.
▪ Địa điểm: Bệnh viện Ung Bướu TPHCM Số
3, đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình
Thạnh Saigon
▪ Nội dung: Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho
các em bé bị bệnh ung thư. Mỗi trường hợp được
hổ trợ như sau:
Tiền mặt trực tiếp: 150,000VNĐ.
Sữa tươi: 10 bịch, mỗi bịch 250ml.
Bánh quy: 1 hộp, có 4 gói nhỏ, mỗi gói 25g.
Kẹo cứng: 1 bịch 330g.
▪ Đối tượng: những trẻ em đang điều trị bệnh
ung thư thường trực tại khoa Nhi, bệnh viện Ung
Bướu Saigon, chương trình đã hổ trợ được cho
169 em.
▪ Người tham gia: Minh Tâm cùng gia đình và
các bạn thanh niên trong nhóm HTC,
▪ Chi phí cho chương trình:
▪ Tiền mặt hổ trực tiếp 1 em: 150,000VNĐ x
169 ca = 25,350,000VNĐ (~$1,218)
- Tiền mua 1 thùng sữa: 220,000VNĐ x 36
thùng = 7,920,000VNĐ (~$380.49 )
- Tiền mua 1 thùng bánh: 370,000VNĐ x 5
thùng = 1,850,000VNĐ (~$88.88 )
- Tiền mua 1 bịch kẹo: 6,000VNĐ x 80 bịch
= 1,080,000VNĐ (~$51.89)
- Các chi phí khác (xe, túi đựng, in tài liệu.):
1,360,000VNĐ (~$65.34)
Tổng chi phí cho chương trình:
37,560,000VNĐ (~$1,804.6)
▪ Thông tin về chương trình
Giới thiệu về nhóm HTC
HTC hay còn gọi là Hiến Tiểu Cầu, là một
nhóm các bạn thanh niên trẻ ở Việt Nam được
thành lập và hoạt động với mục đích chính là hiến
tiểu cầu để giúp cho các bệnh nhân bị ung thư, đặc
biệt là hổ trợ cho các bệnh nhi.
Tiểu cầu là một thành phần trong máu, có tác
dụng chính là giúp đông máu. Đối với các bệnh
nhân bị ung thư, việc bổ sung tiểu cầu là rất cần
thiết và quan trọng, bởi tự bản thân tiểu cầu trong
cơ thể họ đã suy giảm rất nhiều do bệnh ung thư
máu, ung thư hạch, ung thư tủy … gây ra, hoặc
tiểu cầu trong cơ thể bị mất đi sau các đợt xạ trị,
104 ▪ Đặc San Âu Cơ

hóa trị để trị bệnh ung thư, đối với các em nhỏ thì
việc bổ sung tiểu cầu lại càng quan trọng hơn vì cơ
thể của các em chưa phát triển hoàn chỉnh, việc tự
sản sinh tiểu cầu trong cơ thể là một điều rất khó.
Tại Việt Nam, nguồn tiểu cầu bổ sung cho bệnh
nhân không đầy đủ và thường xuyên bị thiếu hụt
do việc hiến tốn khá nhiều thời gian, yêu cầu về
điều kiện sức khỏe cao và quy trình hiến tương
đối phức tạp, không đơn giản và thông dụng như
hiến máu.
Chính vì vậy chính sách hổ trợ cho những
người hiến tiểu cầu tại Việt Nam khá cao, sau mỗi
lần hiến người hiến sẽ nhận được khoản tiền là
450,000VNĐ (~$21.59), một số tiền tương đối cao
đối với những người lao động có thu nhập thấp,
cũng chính từ điều này, nhiều người đã và đang
hiến tiểu cầu nhưng không phải với mục đích là
hiến tiểu cầu mà là bán tiểu cầu để có được khoản
tiền đó.
Do sự thiếu hụt tiểu cầu thường xuyên, những
bệnh viện tại Việt Nam gần như chấp nhận việc
gọi là bán tiểu cầu, tuy nhiên vẫn tuân theo quy
định về y tế để đảm bảo sức khỏe cho những người
cung cấp tiểu cầu.
Các bạn thành viên trong nhóm HTC tham gia
cung cấp tiểu cầu cho bệnh viện nhưng với tinh
thần là hiến tặng chứ không phải bán, với số tiền
họ nhận được sau mỗi lần hiến, tùy tâm mỗi người
sẽ gom góp lại với nhau tạo thành một quỹ, quỹ
này dùng để tổ chức các hoạt động từ thiện. Để gắn
liền và hòa hợp với mục đích chính của HTC, hoạt
động từ thiện của nhóm tập trung hướng về các trẻ
em đang điều trị bệnh ung tư tại bệnh viện.
Hằng năm họ dự định gây quỹ tổ chức khoảng
3 lần đi thăm hỏi và tặng quà cho các trẻ em bị
bệnh ung thư, chương trình này là chương trình
đầu tiên của nhóm HTC và cũng tương đối thành
công.
Để đến thăm các em bé này không phải là một
điều dễ dàng, vì điều kiện sức khỏe của các em
không tốt và thường xuyên trong tình trạng mệt
mỏi do bệnh tật gây ra, để tổ chức các em, cần phải
liên lạc với bệnh viện trước nhiều ngày để sắp xếp
và nắm được số lượng các em đang được điều trị
tại đây.
Mọi việc cần chuẩn bị trước khi có lịch hẹn với
bệnh viện, khi đã có được ngày hẹn là sắp xếp để
đi luôn.
Đến rồi mới biết, thấy rồi mới hiểu, điều kiện

về nơi nghỉ ngơi của các trẻ em này thật sư chưa
được tốt và cần phải cải thiện thêm rất nhiều.
Mỗi phòng bệnh có từ 6 - 10 giường tùy theo
diện tích phòng, mỗi giường có 2 em cùng chia
nhau nằm và ở phía dưới mỗi giường còn có thêm
2 em khác nữa, môi trường nghỉ ngơi chật chội và
ngột ngạt, không có máy lạnh mà chỉ quạt máy, có
thể nói bệnh viện thường xuyên bị quá tải.
Điều này có thể hiểu một cách tương đối khách
quan là do việc trị bệnh ung thư cho các em rất lâu,
thời gian lưu trú tại bệnh viện từ nhiều tháng cho
đến nhiều năm trở lên và nhiều khi cũng không
biết ngày nào mới hết bệnh để được ra viện, tuổi
thơ của các em gần như gắn liền với bệnh tật và
môi trường trong bệnh viện.
Có thể thấy nhiều em có khuôn mặt hốc hác,
xanh xao và mệt mỏi do căn bệnh gây ra, hầu như
các em trong đây đều không còn tóc do việc hóa trị
để chữa bệnh, nhiều em phải được truyền dịch mọi
lúc và chai nước biển giống như là một vật không
thể tách rời của các em.
Với điều kiện sức khỏe như vậy, các em không
thể đi dạo chơi nô đùa và học hành như những trẻ
em khác, điều mà trẻ thơ đáng được hưởng. Em
nào khỏe thì có thể đi lại được trong phòng nhưng
điều này cũng khó thấy được ở đây, hầu như em
nào ở chổ nào là ở yên chỗ đó.
Nhìn thấy nhiều em mà xúc động muốn khóc,
thân thể thì xơ xác và tiều tụy, đôi mắt trong veo
của trẻ con ánh lên sự mệt mỏi và buồn bã, có em
cũng chẳng còn sức để ngồi dậy nữa, cứ nằm yên
ở chỗ mình, ai đến cho quà thì nhận thôi.
Những em ở trong phòng chăm sóc đặc biệt thì
càng làm người ta đau lòng hơn nữa, sự đau đớn
do bệnh tật gây ra thấy rõ được ở các em, đừng nói
việc gì tới việc bình thường, dù chỉ là một từ nói
chuyện hay cử động nhỏ các em cũng không thể
làm nổi chỉ vì quá đau.
Khi nhóm đến đây, cần phải di chuyển nhanh
chóng và khẩn trương lên các phòng bệnh để thăm
hỏi và tặng quà cho các em, thời gian lưu ở mỗi
phòng cũng không được lâu, phòng này xong là
chuyển sang phòng khác liền, xong hết rồi thì đi về
luôn chứ không được ở lại thêm nữa, vì cần dành
sự yên tỉnh và thời gian cho các em nghỉ ngơi.
Tại đây cũng hay có những đoàn từ thiện đến
thăm các em, coi như là mang lại một chút gì đó
gọi là “niềm vui” đến cho các em, mong các em

hiểu rằng các em không thật sự cô đơn và vẫn có
những người quan tâm và nghĩ về các em. Hy
vọng điểm thêm một chút gì đó tươi sáng vào tuổi
thơ u ám và ảm đạm của các em.
Chương trình thăm bệnh nhân tâm thần tại
Bến Tre
▪ Thời gian: Ngày 17 tháng 07 năm 2012
▪ Địa điểm: Bệnh viện tâm thần tỉnh Bến Tre
▪ Nội dung: Tổ chức thăm hỏi, hổ trợ một bữa
ăn ngon, tặng quà và đồ dùng cá nhân cho 131
bệnh nhân tâm thần tại bệnh viện.
Mỗi trường hợp được hổ trợ như sau:
- Một bữa ăn là bánh hỏi và thịt heo quay.
- Nước uống là cà phê đá hoặc nước trái cây.
- Tráng miệng là thanh long hoặc dưa hấu.
- Sữa tươi: 4 hộp, mỗi hộp 200ml
- Bánh quy: 1 hộp
- Kẹo dẻo
- Khăn lông
- Dầu gió
- Dầu gội đầu
- Sữa tắm
- Đồ lót
▪ Đối tượng: Bệnh nhân tâm thần đang được
điều trị và lưu trú thường xuyên ở bệnh viện tâm
thần tỉnh Bến Tre, chương trình hổ trợ được cho
131 người.
▪ Người tham gia: Lily Minh Tâm cùng gia
đình và những người bạn tại Việt Nam, gọi chung
là đoàn từ thiện.
▪ Thông tin về chương trình:
Một sự tình cờ, Lily biết đến bệnh viện tâm
thần này tại tỉnh Bến Tre đang có điều kiện khó
khăn và thật sự cần giúp đở. Minh Tâm và nhóm
bạn đã nhanh chóng có quyết định và thực hiện
ngay một chuyến đi đến nơi đây, quả thật những
gì đã được nghe trước đó không hề khác mấy với
thực tế đang diễn ra.
Bệnh viện có điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu
thốn và khá cũ kỷ. Nơi sinh hoạt của bệnh nhân chỉ
đảm bảo được ở mức tối thiểu và an toàn cho họ.
Sự hổ trợ cho bệnh nhân từ chính phủ khá
khiêm tốn, mỗi bệnh nhân tâm thần tại đây mỗi
tháng nhận được một khoản tiền là 690,000VNĐ
(~$35), số tiền này được dùng để chi trả cho thuốc
men và ăn uống trong suốt một tháng, với vật giá
ở Việt Nam hiện tại thì đây là một khó khăn rất lớn
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cho cả bệnh viện lẫn bệnh nhân tâm thần, như vậy
có thể thấy điều kiện chăm sóc cho bệnh nhân còn
chưa tốt, điều này cũng nằm ngoài khả năng của
bệnh viện.
Đoàn từ thiện đã đến đây để hổ trợ cho những
bệnh nhân một bữa ăn ngon và tặng những phần
quà thiết thực nhất để giúp vơi bớt đi sự khó khăn
của họ, điều mà đôi khi họ cũng có thể nhận thức
được.
Đến đây chúng tôi đã tham gia chuẩn bị những
phần ăn cho mỗi bệnh nhân, phục vụ thêm nước
uống và tráng miệng. Thật cảm động khi thấy mọi
người vui vẻ tận hưởng bữa ăn này đến như vậy,
cũng dễ hiểu vì với số tiền họ được hổ trợ từ chính
phủ sẽ không đủ để có những bữa ăn ngon như
thế này.
Chúng tôi đã không thể cầm lòng được khi nhìn
thấy cách họ ăn uống, có một bệnh nhân khi được
phát một trái thanh long để dùng tráng miệng, thay
vì lột vỏ ra để ăn phần bên trong thì cô ấy lại ăn
luôn cả vỏ một cách bình thường ...
Tranh thủ lúc bệnh nhân đang ăn, chúng tôi bắt
đầu chia các phần quà ra để tặng cho họ, mỗi phần
quà như vậy có bánh, kẹo và sữa. Bên cạnh đó
chúng tôi cũng cung cấp cho họ những vật dụng
cơ bản như khăn lông, dầu gội đầu, sữa tắm, đồ lót
và dầu gió …
Không phải tất cả các bệnh nhân đều nhận
được đầy đủ như vậy, có thể sẽ rất nguy hiểm nếu
đưa dầu gió hoặc dầu gội đầu cho một vài bệnh
nhân, bởi thay vì sử dụng đúng chức năng của sản
phẩm đó, họ lại dùng để uống và gây ra những hậu
quả nghiêm trọng cho chính bản thân.
Có bệnh nhân bị bệnh nặng và tính khí rất nguy
hiểm, những người này phải ở trong một khu vực
nhỏ được rào chắn kỹ càng và không thể đi ra
ngoài bởi các y tá không thể nào quản lý họ được.
Thật đau lòng khi phải nhìn thấy những hình ảnh

như vậy, sinh ra là một con người nhưng vì bệnh
tật mà phải bị giam cầm như một con thú dữ …
Trong chuyến đi này, bên cạnh niềm vui khi
được chia sẻ và giúp đở với những bệnh nhân tại
đây, chúng tôi cũng đã có những niềm vui khác rất
lạc quan khi được biết và trò chuyện với những
người rất đặc biệt, họ đã từng là những bệnh nhân
tâm thần tại đây, nhưng hiện tại đã hết bệnh và trở
lại bình thường.
Có người tuy đã trở lại trạng thái bình thường,
nhưng không thể nhớ lại được quá khứ trước đây
của mình và không thể quay trở lại gia đình, vậy
nên họ quyết định ở lại đây để giúp cho bệnh viện
chăm sóc các bệnh nhân khác, điều này thật thuận
lợi vì bản thân họ cũng đã từng là bệnh nhân nên
họ cũng ít nhiều hiểu được những bệnh nhân khác
và việc chăm sóc sẽ tốt hơn.
Đáng quý hơn nữa, có trường hợp cũng đã từng
là bệnh nhân tâm thần và nay cũng đã khỏi bệnh,
nhớ lại được mọi chuyện nhưng họ vẫn quyết định
ở lại đây để giúp bệnh viện chăm sóc những bệnh
nhân khác. Nhóm chúng tôi rất may mắn khi được
những người này hổ trợ giúp cho chương trình
được thành công tốt đẹp.
Để tri ân tấm lòng của những y tá điều dưỡng
đang làm việc lại đây, sau khi chương trình kết
thúc chúng tôi đã gửi tặng những phần quà để
động viên tinh thần của các y tá, cảm ơn các bạn
đã chọn một công việc rất ý nghĩa, giúp đỡ và
chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt này.
Chương trình đã kết thúc để lại những kỷ niệm
và cảm xúc thật khó phai, được mở lòng ra và giúp
đỡ những hoàn cảnh khó khăn này là một trong
những niềm vui lớn của cuộc đời. Hy vọng rằng
những bệnh nhân tâm thần này có thể cảm nhận
được sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người, mau
chóng hết bệnh, được trở lại với gia đình và xã hội
để sống trọn vẹn một kiếp người có ý nghĩa ...ª

° Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, bạn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích.
Người ta tham vọng sống lâu nhưng bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân
trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.
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Hỡi người em gái miền Nam ơi!
Cho anh hỏi “nhỏ” một đôi lời,
Mắt em sao thấy long lanh quá,
Anh ngỡ vì sao lạc cuối trời.
Tóc em là cả nguồn suối mơ,
Môi hồng e ấp chuyện hẹn hò.
Giọng em âu yếm muôn trìu mến.
Cho anh ngây ngất dệt vần thơ.
Anh nhớ hàng dừa xanh thắm tươi,
Nhớ giọng hò em thật tuyệt vời.
Nhớ hàng măng cụt tô màu áo,
Cho lòng anh chợt thấy chơi vơi.
Sau nhà em có vườn cau tươi,
E ấp trầu leo quấn chẳng rời,
Cười đùa anh bảo như hai đứa,
Thẹn thùng em nói ghét anh thôi.
Anh nhớ những lần anh dừng quân,
Áo trận rách vai em vá đôi lần,
Đường may tuy vụng nhưng như đã,
Ấp ủ thương yêu đến vạn lần.
Em thơm hương lúa miền Cửu Long,
Anh mang nhựa sống của sông Hồng,
Hai ta nối nhịp cầu Nam Bắc.
Nguyện cùng nhau giữ vững non sông.
Hỡi người em gái miền Nam ơi!
Ta giờ phiêu bạt cuối phương trời!
Vẫn nhớ những ngày xưa thân ái,
Bao giờ ta mới hết chia phôi?
Ngọc Trân
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