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FEDERATION OF VIETNAMESE AU C O WOMEN

HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ

5315-B Cypress Creek Pkwy. #197, Houston, Texas, Hoa Kỳ; 408-806-7509

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.

2 ▪ Đặc San Âu Cơ

 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
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Kính thưa các chị em hội viên,
Kính thưa quý độc giả thân hữu Hội Phụ Nữ Âu Cơ,
Để đánh dấu 4 năm hoạt động của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị
Đặc San Âu Cơ Số 2, nhằm thắt chặt tình nghĩa chị em gắn bó, ôn lại những sinh hoạt của chị em trên
toàn cầu, và chia sẻ với nhau những thao thức về đất nước và dân tộc trong giai đoạn hiện tại.
Nói đến việc thắt chặt tình nghĩa chị em gắn bó, tuy vì hoàn cảnh, chúng ta không có điều kiện gặp
nhau thường xuyên, nhưng qua những lần họp mặt hằng tháng hoặc mỗi tam cá nguyệt, chúng ta đã
trao cho nhau những nụ cười và kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn nho nhỏ khó quên. 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, chúng ta đã phát triển rất nhanh so với hai năm trước. Ngoài số hội viên chính
thức trên toàn thế giới, còn có đông đảo các chị em thân hữu, dù chưa chính thức tham gia Hội nhưng
đã tích cực thực hiện các công tác của Hội không thua gì các hội viên chính thức. Chúng ta đã chứng tỏ
được sự hiện diện đầy ý nghĩa của Hội qua các buổi viếng thăm tặng quà cho quý vị cao niên, tổ chức
các bữa cơm cho người kém may mắn, tham gia tham dự các sinh hoạt cộng đồng và hội đoàn, tổ chức
hay tham gia các chương trình có nội dung bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt, tham gia dạy tiếng Việt
ở các trường Việt ngữ, và nhiều công tác không thể kể hết nơi đây… 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…

4 ▪ Đặc San Âu Cơ

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 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 vì biểu tình bảo vệ đất nước, nhất là của những phụ
nữ chân yếu tay mềm, đang bị cộng sản Việt Nam hành hạ hay quản chế như Bùi Thị Minh Hằng, Tạ
Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy, Hồ Thị Bích Khương, Đỗ Thị Minh
Hạnh, Mai Thị Dung, Phạm Thị Phương, và còn nhiều nữa... Bên cạnh đó, Hội cũng đã không quên các
người vợ, người mẹ của những tù nhân lương tâm. Những người phụ nữ này, dù không bị nhốt tù, nhưng
sự lo lắng, khổ cực của họ trong nhiều trường hợp còn gấp bội so với những người bị tù tội!
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 mẹ 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 Số 2, 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, đăng quảng cáo, 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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Từ thủa khai sinh
nhân loại, người phụ
nữ luôn là một giai
cấp bị đối xử thiếu
công bằng. Nếu
chúng ta nhìn xuyên
lịch sử từ Đông sang
Tây, từ Âu sang
Á đến Phi Châu,
người phụ nữ thông
thường chỉ là công
dân hạng nhì, trong
xã hội do đàn ông
ngự trị, thuộc xã hội
truyền thống.

6 ▪ Đặc San Âu Cơ

 Luật Sư Đào Tăng Dực

N

ếu chúng ta phân tích thêm
về nguyên nhân của bất
công này, sẽ có hai nguyên nhân
chính nổi bật xuyên suốt lịch sử:
đó là chiến tranh và tôn giáo. Dĩ
nhiên còn nhiều nguyên nhân
khác không thể nói hết.
Chiến tranh, nhất là chiến
tranh cổ điển, luôn luôn đem lợi
thế về cho nam giới. Khi xã hội
loài người còn đơn sơ chưa phát
triển, chiến tranh căn cứ trên
sức mạnh của bắp thịt. Chính vì
thế giới nữ thường chịu lép vế,
nương tựa vào sự bảo vệ của
giới nam và chấp nhận những

việc làm phụ thuộc tại hậu cần.
Khi kỹ thuật chiến tranh tiến bộ
hơn, với những phát triển khoa
học về vũ khí có hỏa lực và tầm
sát thương cao, vai trò của nam
giới vẫn nổi bật, mặc dầu có sự
tham gia nhiều hơn của các nữ
quân nhân (Do thái là một ví dụ
điển hình nhất cho vai trò của
các nữ quân nhân). Tuy nhiên
vẫn thua xa nam giới. Lý do là
vì nhiều người tin rằng, trong
DNA của nam giới, bản năng
sát thương và sát địch mạnh hơn
nữ giới. Chính vì thế, chúng ta
có thể kết luận rằng, chiến tranh
là một trong nhiều nguyên nhân
củng cố cho vai trò vượt trội

của nam giới, trong tương tranh
quyền lực giữa hai phái tính.
Thủa xưa, phụ nữ thường
trở thành những vật hy sinh, vật
tế thần hoặc trở thành chiến lợi
phẩm của kẻ chiến thắng.
Trong thời chiến, bất công
cho nữ giới là như thế. Câu hỏi
là, trong thời thái bình thịnh trị,
thì nữ giới có được đối xử công
bằng hơn hay không?
Theo tôi nghĩ câu trả lời
không những là không, mà còn
tệ hại hơn nữa.
Đáng ngạc nhiên hơn hết
là lý do người nữ bị đối xử
bất công nằm nơi các định chế
tôn giáo. Nơi đây, tôi xin nhấn
mạnh sự khác biệt giữa tôn giáo
(religions) và các định chế tôn
giáo (religious institutions).
Tôn giáo là nội dung lời dạy
của các đấng giáo chủ khai giáo
như (theo thứ tự thời gian): Bà
La Môn (Ấn Độ Giáo), Đức Phật
Thích Ca Mâu Ni (Phật Giáo),
Đức Lão Tử (Đạo Giáo), Đức
Khổng Phu Tử (Nho Giáo), Đức
Chúa Giê Su (Thiên Chúa Giáo),
Đức Mahomet (Hồi Giáo), Đức
Thầy Huỳnh Phú Sổ (Phật Giáo
Hòa Hảo) , Đức Ngô Văn Chiêu
(Cao Đài Giáo) ...thông thường
là những lời dạy cao cả và công
bằng.
Các định chế tôn giáo trái
lại, là các cấu trúc quyền lực,
do những thường nhân tạo ra
hầu đoàn ngũ hóa và hệ thống
hóa các tôn giáo. Các định chế
này đôi khi có rất nhiều khuyết
điểm. Tùy theo bản chất từng
tôn giáo, và hoàn cảnh xã hội sở
tại, các định chế tôn giáo có sức
mạnh và ảnh hưởng khác nhau.
Khi duyệt xét lịch sử, chúng ta
nhận thấy các định chế tôn giáo
sau đây nhiều quyền lực nhất:

Giai Cấp Giáo Sỹ Bà La Môn,
Tòa Thánh Công Giáo La Mã
tại Âu Châu, Giáo hội Chính
Thống Giáo tại Nga, Giai cấp
Tống Nho tại Trung Hoa và các
nước Đông Á, Giai cấp Giáo Sỹ
Hồi Giáo tại Iran và một số quốc
gia Hồi Giáo.
Một trong những bất công
mà nữ giới phải chịu là: không
những các vị giáo chủ đều là
nam giới, mà quan trọng hơn hết
là các định chế quyền lực, còn
tồn tại lâu đời sau khi các giáo
chủ đã ra đi, đều do nam giới
thống lĩnh.
Hâu quả là các định chế
ấy không những trực tiếp có
những chính sách tôn giáo trói
buộc người phụ nữ, mà còn ảnh
hưởng đến xã hội dân sự và
chính quyền. Hậu quả là toàn bộ
các chính sách quốc gia và toàn
bộ nền văn hóa của quốc gia sở
tại, thiên vị cho nam giới.
Những câu châm ngôn sau
đây của Nho Giáo, lưu truyền
hàng ngàn năm trong nền văn
hóa Đông Á, tiêu biểu cho sự
bất công đó:

“Tại gia tòng phụ, xuất giá
tòng phu, phu tử tòng tử”.
Đại ý nói rằng, người phụ
nữ trước khi lấy chồng thì phải
nghe lời cha (không phải mẹ).
Khi lấy chồng phải nghe lời
chồng (không được cãi) và tệ
hơn hết là khi chồng chết phải
nghe lời con trai (không phải
ngược lại hoặc nghe lời con gái).
Hoặc:
“Lấy chồng theo chồng; lấy
gà theo gà, lấy chó theo chó”,
không có quyền phê phán hành
vi của chồng hoặc ly dị ly thân
nếu người chồng không xứng
đáng.
Tất cả những giáo điều trên,
đều là những giáo điều có tính ý
thức hệ, cùng một bản chất hạn
hẹp và phi lý, như ý thức hệ giáo
đều Mác-Lê mà CSVN đang tôn
sùng.
Chính vì thế, giới nữ, vốn
chịu nhiều bất công, có nhu cầu
làm cách mạng cao hơn nam
giới.
Khi nữ giới tham gia cuộc
đấu tranh giải trừ cộng sản, vai
trò của họ không dừng tại nơi
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đây. Vai trò của nữ giới không
những là lật đổ bạo quyền, mà
còn xây dựng một trật tự xã hội
mới hoàn toàn khai phóng trên
phương diện tư tưởng. Châm
ngôn của những phụ nữ tranh
đấu ngày hôm nay phải là câu
tuyên ngôn bất hủ của tư tưởng
gia người Pháp Bertrand De
Jouvenel:
“Ý thức hệ giáo điều cần phải
triệt tiêu, hầu cho tư tưởng được
tái sinh”
Thật vậy, ý thức hệ giáo điều
Tống Nho đã tiêu diệt tư tưởng tự
do của con người Đông Á, giam
hãm sự sáng tạo (creativity) và
nữ giới (womenfolk) trong sự
cùm kẹp của giáo điều ngu muội,
làm chậm bước tiến của nhiều
dân tộc Đông Á, cho đến khi rơi
vào vòng nô lệ và sự chinh phục
của các đế quốc tây phương.
Chiều cao của một dân tộc lệ
thuộc vào phẩm chất của những
tư tưởng luân lưu trong nền văn
hóa dân tộc đó. Một nền văn
hóa lệ thuộc vào những ý thức
hệ giáo điều kém cỏi như Tống
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Nho, và sau đó, lệ thuộc vào
những ý thức hệ giáo điều càng
kém cỏi hơn nữa như Mác-Lê, là
một nền văn hóa với những tư
tưởng tồi tệ nhất của nhân loại.
Dân tộc Việt kém cỏi và chịu
nhiều nỗi nhục nhằn ngày hôm
nay, là vì Ý thức hệ giáo điều
Mác- Lê đã thổi vào nền văn hóa
chúng ta những tư tưởng thấp
hèn nhất của nhân loại.
Trách nhiệm của người phụ
nữ Việt Nam là đứng lên, đạp đổ
bạo quyền CSVN. Và cùng một
lược với tác động cách mạng
này, dùng chút oai thừa, xóa
tan những tàn tích của giáo điều
Tống Nho oan khiên, đã giam
hãm tâm thức và sự sáng tạo của
nữ giới trong nhiều thế kỷ.
Ý thức được như thế, người
phụ nữ Việt Nam mới nhận ra
vị trí chiến lược của mình, trong
tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Lý tưởng của người phụ nữ Việt
Nam không những chỉ là xây
dựng một chế độ chính trị dân
chủ hiến định, pháp trị và đa
nguyên, mà phải đi xa hơn nữa,

đó là gạn lọc những cặn bã của
nền văn hóa truyền thống, khai
sáng một kỷ nguyên văn hóa
hoàn toàn khai phóng, phi ý thức
hệ giáo điều trong đó, tư tưởng
được tuyệt đối thăng hoa.
Cuộc cách mạng kỹ nghệ đã
giúp người phụ nữ Tây Phương
đạt nhiều thành quả trong công
cuộc tranh đấu cho phụ nữ
quyền. Tiến trình dân chủ hóa
đất nước chắc chắn sẽ đưa đến
một cuộc cách mạng kỹ nghệ,
kinh tế và xã hội tại Việt Nam,
hầu bắt kịp các quốc khác trong
cộng đồng nhân loại.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy,
phụ nữ Việt Nam đã nhập cuộc.
Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh
Nghiên, Nguyễn Phương Uyên,
Cụ Bà Lê Hiền Đức, Huỳnh
Thục Vy, các chị em trong Hội
Phụ Nữ Âu Cơ ..là những nữ lưu
hào kiệt, đội trời đạp đất. Chắc
chắn các chị đang và sẽ là những
lãnh đạo xứng đáng, trong thời
điểm lịch sử này của dân tộc 
Constitution Hill
22 Tháng 10, 2015
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Phạm Thanh Nghiên là 1 cô gái Hải Phòng, sinh năm 1977.
Nghiên dáng người nhỏ nhắn, có nụ cười rất tươi. Năm 20072008, nghe tin ngư dân VN ở Thanh Hóa đi đánh cá bị tàu “lạ” của
Trung Quốc tấn công nhiều lần mà nhà nước CSVN vẫn không
làm gì để bảo vệ họ, Nghiên cùng vài người bạn đã đi thăm các
ngư dân, giúp đỡ họ một số tiền. Khi thấy hoàn cảnh của họ
quá khổ, Nghiên về viết bài tường thuật lại những gì mắt thấy tai
nghe, kèm theo hình ảnh trung thực. Đồng thời, trên trang blog
của mình, Nghiên đưa ra những nhận định cá nhân về những
chính sách sai trái của đảng CSVN.
Nghiên bị bắt vào tháng 09-2008, bị giam mãi đến năm 2010
mới đưa ra xử, và Nghiên bị kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản
chế, vì đã làm “nguy hại an ninh quốc gia”!
Sau 4 năm, Nghiên ra tù, lại tiếp tục làm những gì Nghiên biết
là đúng. 4 năm nhà tù chẳng có tác dụng gì, có chăng chỉ làm cho
Nghiên thêm dũng cảm và vững chãi. Nghiên lại tham gia mạng
lưới bloggers, lại viết bài chỉ trích những chính sách sai lầm của
đảng, và lại đi dự các cuộc hội thảo, hưởng ứng các phong trào
dân chủ…
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T

ôi đã đọc ở đâu đó những ý
tứ thế này: Nhân sinh hạnh
phúc là nhân sinh bình thuờng.
Trái lại, nhân sinh vĩ đại nhất
định là nhân sinh đau khổ. Nhà
triết học Đức Nietzsche cũng
đã khẳng định: “Nghịch cảnh
là môi trường tốt nhất tạo dựng
thiên tài.”
Với tôi, Tạ Phong Tần không
phải là một “thiên tài” hiểu theo
nghĩa có kiến thức của một bậc
siêu nhiên làm thay đổi nhân
loại. Nhưng khí phách ấy, lòng
quả cảm, tình yêu, trách nhiệm
ấy đối với Tổ quốc là điều không
phải ai cũng có được. Những
đau khổ, những nghịch cảnh mà
Tạ Phong Tần phải đối mặt và
chiến thắng nằm ngoài sức chịu
đựng và sự tưởng tưởng của một
người bình thường.
Khi nghĩ đến chức vụ “đại
úy công an” và một đảng viên
cộng sản trong “tiểu sử gốc” của
chị, không ít lần tôi hình dung
có một Tạ Phong Tần hoàn toàn
khác.
Không còn điều kiện nào
thuận lợi hơn để có một cuộc
sống sung túc, giầu sang khi là
một nhân viên an ninh, một đảng
viên cộng sản trong một thể chế
độc tài đảng trị, còn có một cách
hiểu khác là chế độ công an trị.
Nếu thuận theo guồng máy
của đảng, thì giờ này có lẽ Tạ
Phong Tần đang ngồi trong một
căn biệt thự sang trọng đầy đủ
tiện nghi với chồng con đề huề,
với kẻ ra nguời vào khúm núm,
nịnh nọt để nhận được cái gật
đầu của chị. Và những phi vụ
làm ăn siêu lợi nhuận trị giá hàng
ngàn USD bỏ túi. Những cái bắt
tay, những cơ hội thăng tiến “lên
sao lên gạch” trong đường dây
kinh doanh quyền lực. Và biết

đâu đấy, chị cũng sẽ “lập công”
trong những đợt đàn áp những
người đồng bào yêu nước.
Tạ Phong Tần đã lựa chọn
cho mình một con đường hoàn
toàn khác. Con đường giải thoát
quê hương khỏi ách độc tài cộng
sản, con đường đến với Công
lý và Sự thật để rồi chấp nhận
những gian khổ, hiểm nguy và
nghịch cảnh khác thường.
Có lẽ, Tạ Phong Tần đã “đạt
kỷ lục” về số lần bị đánh đập,
bắt cóc hay bị “lôi cổ” lên trụ
sở công an “làm việc”. Theo lời
kể của bà Dương Thị Tân, vợ
blogger Điếu Cày Nguyễn Văn
Hải thì rất nhiều lần chị Tần trở
về trong tình trạng đau đớn, mệt
mỏi, mặt mày người ngợm thâm
tím. Nhiều hôm dời khỏi nhà
với xe cộ, quần áo, điện thoại,
mũ nón tinh tươm vậy mà khi
về thì thấy đi chân đất, chỉ còn
độc cái quần với cái áo lá trên
người. Xe, điện thoại, túi xách,
áo ngoài, giầy dép, tiền bạc …
bị thu (cướp) sạch. Thậm chí,
có lần bọn mật vụ xông vào tận
toilet, rồi kéo lê Tạ Phong Tần
ra cửa, tống lên xe đưa lên đồn
công an “làm việc”.
Chị là người chịu mức án
nặng nề nhất trong số những nữ
chiến sĩ đấu tranh cho Tự do với
10 năm tù giam, 5 năm quản chế.
Tạ Phong Tần bước chân vào tù
khi chị đã 43 tuổi, mười năm sau
chị sẽ tròn 53 tuổi. Tính thêm 5
năm tù tại nhà chị sẽ bước sang
tuổi 58.
Dời khỏi nhà tù ở tuổi 53, Tạ
Phong Tần không còn khả năng
làm Mẹ.
Điều gì sẽ xảy ra trong thời
gian 5 năm chị bị quản chế? Nếu
đất nuớc này vẫn chưa thoát
khỏi họa cộng sản, chắc chắn Tạ

Phong Tần sẽ tiếp tục chiến đấu,
sẽ trung thành với lý tưởng của
mình như lời chị nói với người
em gái Tạ Minh Tú trong một
lần thăm nuôi ở trại 5 Thanh
Hóa: “Chị vẫn trước sau như
một, không có gì thay đổi”.
Trong năm năm quản chế ấy,
có thể chị sẽ lại tiếp tục bị hành
hung, bị đánh đập. Rồi sẽ có
nhưng cuộc đột nhập vào nhà để
“kiểm tra hộ khẩu”, để thăm hỏi
nhưng thực chất là thăm dò và
khủng bố. Chị sẽ có một bộ sưu
tập giấy triệu tập, giấy phạt và
không ít lần bị bắt giữa đường
rồi đưa lên trụ sở chính quyền
địa phương để những viên công
an mặt đằng đằng sát khí thẩm
vấn, đe nẹt hàng giờ đồng hồ
với cái “tội”: tự ý dời khỏi địa
phương. Như bao nhiêu đồng
đội khác, chị cũng sẽ là nạn
nhân của một dạng người đựơc
xem là cuồng loạn và bệnh hoạn
nhất dưới tên gọi “dư luận viên”,
“hồng vệ binh”. Hạng người này
chỉ có trong xã hội cộng sản và
được nuôi dưỡng để phát huy
năng khiếu chửi bới với những
ngôn từ bẩn thỉu và tởm lợm
nhất. Chúng ăn lương của chế
độ để xuyên tạc, bôi nhọ, mạ
lỵ, đe dọa thậm chí hô hào đánh
giết những người bất đồng chính
kiến. Biết đâu đấy, năm năm
quản chế của Tạ Phong Tần lại
biến thành một án tù nếu chị
không chịu khuất phục.
Song nỗi đau khổ lớn nhất,
điều kinh khủng nhất giáng
xuống đầu Tạ Phong Tần là cái
chết đầy đau thương và khuất tất
của người mẹ vô vàn yêu thương
của chị. Ngày 30 tháng 7, bà
Đặng Thị Kim Liêng, đã tự thiêu
trước trụ sở cơ quan tỉnh Bạc
Liêu để phản đối các cáo buộc
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đối với con gái của mình. Hai
tháng sau, ngày 4 tháng mười
năm 2012, Tạ Phong Tần đã bị
tuyên án mười năm tù giam.
Nói về sự kiện này, blogger
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã
kể cho con trai mình nghe câu
chuyện khi anh và chị Tần còn
trong thời gian tạm giam ở số 4
Phan Đăng Lưu. Trong không
gian câm lặng, đầy đọa đáng sợ
của nhà tù, Blogger Điếu Cày
bỗng nghe có tiếng thét rất lớn
và tiếng gào khóc ở cách đó vài
buồng. Linh tính mách bảo anh
đó chính là tiếng khóc thống
thiết đầy đau khổ của người em,
người đồng đội thủy chung Tạ
Phong Tần. Cuộc nói chuyện với
người thân trong một lần thăm
nuôi sau này, Blogger Điếu Cày
mới biết đó là khi Tạ Phong Tần
nghe tin Mẹ mình tự thiêu.
Nếu ai từng bị đọa đầy trong
nhà tù cộng sản, hẳn sẽ thấm
thía nỗi nhớ nhà, nhớ người thân
da diết. Nhưng nỗi nhớ thương
người Mẹ bao giờ cũng thế,
thấm đến tận tim óc, len lỏi vào
tận giấc ngủ và nhiều khi thất
thần, thảng thốt với những suy
nghĩ mơ hồ. Có khi chỉ cần nhắc
đến chữ Mẹ thôi, nước mắt đã
trực trào ra. Nỗi dày vò tinh thần
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ấy quả thực khó vượt qua hơn sự
đói rét, gông cùm và những đòn
thù tra tấn.
Theo lời một số nhân chứng
và một vài hình ảnh video clip
ghi lại thì chính quyền cộng
sản đã chỉ thị cho côn đồ, mật
vụ làm loạn trong tang lễ bà
Đặng Thị Kim Liêng,.Rất nhiều
người trong cả nước đã bị canh
gác, ngăn cản để không thể đến
phúng viếng và tiễn đưa người
mẹ vĩ đại của Blogger nổi tiếng
Tạ Phong Tần.
Khi bài viết này đến với
người đọc thì Tạ Phong Tần
vẫn đang bị đầy đọa trong phân
trại số 4- trại 5 –một nhà tù khét
tiếng khắc nghiệt tại Thanh Hóa.
Không ít lần cai tù ngầm chỉ đạo
để tù nhân hình sự đánh đập, xúc
phạm chị. Thậm chí họ còn ném
cả di ảnh của người mẹ quá cố
của chị xuống đất- một kiểu lăng
nhục hết sức mọi rợ. Bọn cai tù
giở trò “cấm vận” đối với Tạ
Phong Tần bằng cách không cho
chị nhận thuốc men và những
vật dụng cần thiết. Hàng tuần,
chị đều bị ép buộc viết đơn xin
nhận tội. Nhưng Tạ Phong Tần
không khuất phục. Nơi này hiện
còn đang giam giữ hai chiến sĩ
Tự do khác là Võ Thị Thu Thủy,

Hồ Thị Bích Khương. Cũng là
nơi từng giam giữ luật sư Lê Thị
Công Nhân, nhà văn Trần Khải
Thanh Thủy, chị Trần Ngọc Anh
và tôi Phạm Thanh Nghiên.
Song cốt cách phi thường
của Tạ Phong Tần không chỉ
được thể hiện bởi lòng qủa cảm,
sự can trường đối mặt với bạo
quyền. Khi được em gái cho biết
chị được vinh danh là một trong
mười “Phụ nữ Can Đảm của Thế
giới”, Tạ Phong Tần bày tỏ niềm
vui bằng một thái độ rất bình
thản và khiêm nhường
“Giải Phụ Nữ Can Trường
Thế giới của Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ là một giải thường niên
để vinh danh các phụ nữ trên
khắp thế giới đã chứng tỏ lòng
can đảm ngoại hạng cũng như
khả năng lãnh đạo trong việc
cổ vũ cho các quyền phụ nữ và
trao quyền cho nữ giới, bất chấp
những gian nguy cho cá nhân
mình”. (VOA)
Mới đi hết một phần ba
chặng đường tù ngục, sẽ còn
nhiều nữa, nhiều nữa những gian
khổ hiểm nguy, những thử thách
khắc nghiệt. Nhưng chắc chắn
Tạ Phong Tần sẽ chiến thắng
như chị từng chiến thắng
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Đỗ Thị Minh Hạnh sinh ngày 13 tháng 03 năm 1985 tại Di Linh, Lâm Đồng, nguyên là sinh viên Cao
đẳng Kinh tế, từng tham gia các phong trào công nhân biểu tình và đình công để đòi tăng lương và
bảo đảm an toàn lao động. Cô bị bắt vào tháng 2 năm 2010 vì rải truyền đơn kêu gọi công nhân một
công ty giày da ở Trà Vinh đình công, và ngày 27 tháng 10 năm 2010 bị kết án 7 năm tù giam, nhưng
đã được trả tự do vào ngày 26 tháng 6 năm 2014.
Tháng 3 năm 2009, Hạnh trong nhóm Ngủ Gật đã hỗ trợ cho đồng bào Tây Nguyên biểu tình. Ngày
27 tháng 10 năm 2010, Đỗ Thị Minh Hạnh bị xử 7 năm tù giam với tội danh “phá rối an ninh trật tự
nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 Bộ luật Hình sự, vì đã rải truyền đơn khích động
công nhân biểu tình, đình công.
Ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ
đã trao tặng giải Nhân quyền Việt Nam 2011, được tổ chức tại Úc, cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
 Kiều Tiên
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Em là ai, sao bao người nhắc đến?
Cô gái hiền đầy dũng khí hiên ngang
Dám đứng lên chống lại nhóm hung tàn
Không sống giữa bất công và tủi nhục

Em là ai, chí kiên trung vang khắp?
Dẫu vào tù không hề nản bền gan
Quyết đấu tranh. Còn nhận tội, miễn bàn
Trung với nước, với dân oan thua thiệt

Em là ai mà bao người khâm phục?
Em cứng lòng, em nhất quyết lặng thinh
Chẳng ký tên tội “quấy phá dân tình”
Em thà chết, không đầu hàng với giặc

Em là ai, người con ngoan xứ Việt?
Mang ước thề sẽ cộng tác cùng dân
Sẽ nối tay liên kết lập công đoàn
Đem tiếng nói cho công nhân bày tỏ

Em là ai sao bao người biết mặt?
Việc em làm rất chính đại quang minh
Không khoanh tay hèn nhát cúi đầu nhìn
Dân nước Việt đã bao đời chịu khổ

Em là ai, giờ đây ta đã rõ
Tên gắn liền với vận mệnh nước Nam
Minh là Sáng, là Quang Minh rõ ràng
Hạnh là Nết, đem toàn dân Hạnh Phúc

Em là ai sao tên truyền mọi chỗ?
Từ hội đoàn cho tới lớp công nhân
Em cố công đem hết những thành phần
Dân lao động hợp nhau vào đoàn thể

Em là ai, giờ đây ta xin chúc
Sức sống tràn, sau bao tháng tù lao
Tiếp bước lên chung sức với đồng bào
Đem dân chủ, tới mọi người dân Việt

Em là ai mà năm châu bốn bể?
Ngưỡng mộ tài của một nữ anh thư
Quyết đứng lên không một chút chần chừ
Thay tiếng nói của người dân nước Việt

Em là ai, một anh thư Nước Việt
Minh Hạnh: tên em còn với núi sông
Âu Cơ Kiều Tiên
Houston, Texas, 10/2014

Em là ai, quyết một lòng tận diệt?
Trừ bất công và đàn áp dân ta
Có lẽ đâu dân mất đất mất nhà
Trà Vinh nọ, buổi đình công lương thấp
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Blogger
Mẹ
Nấm,
tên thât là Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, sinh ngày
18/07/1979 tại Nha Trang,
Việt Nam, bắt đầu viết blog
từ cuối năm 2006.
Năm 2007, khi các cuộc
biểu tình phản đối Trung
Cộng xâm chiếm hai quần
đảo Hoàng Sa - Trường
Sa nổ ra tại Sài Gòn, Như
Quỳnh chia sẻ nhiều hơn
về thái độ chính trị và quan
điểm sống trên blog mình
thay vì chỉ đơn thuần là viết
nhật ký cho cô con gái nhỏ
tên Nấm của cô.
Năm 2009, khi nhà
nước Việt Nam triển khai
dự án khai thác bauxite tại
Tây Nguyên. Như Quỳnh là
một trong những người tiên
phong phản đối mạnh mẽ dự
án này. Cô bị bắt vào ngày
2/09/2009, với tội danh “lợi
dụng các quyền tự do dân
chủ, xâm phạm lợi ích quốc
gia”. Sau khi bị bắt giam 10
ngày, cô được trả tự do. Tuy
nhiên sau đó, công an Việt
Nam tiếp tục sách nhiễu
Quỳnh bằng việc từ chối cấp
hộ chiếu cho cô.
Năm 2010, một đoạn
phóng sự ngắn của CNN
phát đi câu chuyện tranh đấu
của Quỳnh, cô được cấp hộ
chiếu và tiếp tục con đường
đấu tranh cho nhân quyền
tại Việt Nam đến nay.
Quỳnh là thành viên của
Mạng lưới Blogger Việt Nam,
được thành lập năm 2013,
đấu tranh cho quyền tự do
ngôn luận nói riêng và nhân
quyền tại Việt Nam.
Hiện nay, Như Quỳnh
tiếp tục bị công an Việt Nam
cấm xuất cảnh và hạn chế
quyền đi lại trong nước. Tuy
nhiên, cô vẫn tiếp tục con
đường tranh đấu của mình.
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 Tác giả: Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

T

ừ xưa đến nay, trong lịch sử
dựng nước và giữ nước của
dân tộc Việt Nam, người phụ nữ
là một trong những nhân tố tích
cực góp phần hình thành nên
truyền thống văn hóa mang đậm
bản sắc dân tộc. Xuyên suốt bốn
nghìn năm lịch sử, hình ảnh người
phụ nữ Việt Nam đã được xây
dựng và lưu truyền từ hình ảnh
người mẹ dung dị như bà Âu Cơ
đưa các con đi mở nước và dạy
dân dựng làng, mẹ Thánh Gióng
kiên trì nuôi con thành người tài
giúp dân giúp nước… đến hình
ảnh anh hùng chống quân xâm
lược của Hai Bà Trưng, bà Triệu,
đô đốc Bùi Thị Xuân.

Cùng với sự phản ánh về lịch
sử đất nước, lịch sử dân tộc, mọi
nguồn tư liệu đã cho thấy, vào
những thế kỷ trước và sau công
nguyên, ở nhiều lĩnh vực khác
nhau, phụ nữ là những người đảm
nhiệm nhiều vai trò quan trọng.
Ngoài tên tuổi của những người
phụ nữ được lịch sử Việt Nam sau
năm 1975 viết lại, nhằm phục vụ
lợi ích của đảng Cộng sản. Chúng
ta còn có thể thấy hình ảnh can
trường của tổ tiên qua những
người phụ nữ đang đấu tranh
cho tự do, dân chủ tại Việt Nam
như : Bùi Thị Minh Hằng, Phạm
Thanh Nghiên, Lê Thị Công
Nhân, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn

Phương Uyên, Nguyễn Thị Nga,
Tạ Phong Tần…..
Họ là ai?
Trước hết, họ là những người
phụ nữ bình thường đang sống
trong xã hội Việt Nam hiện tại.
Mẫu số chung của những người
phụ nữ này chính là tinh thần
yêu nước, khát khao tự do, dân
chủ và dấn thân vì quyền con
người.
Họ đã phải hứng chịu sự đàn
áp, sự trả thù từ phía nhà cầm
quyền Hà Nội.
Chị Bùi Thị Minh Hằng, chị
Tạ Phong Tần hiện đang bị bắt
giam, và bị đối xử khắc nghiệt
trong nhà tù Cộng sản. Cả hai
người đều là những người có
thái độ cương quyết trước sự
xâm lấn của Trung Cộng, họ viết
blog, họ chia sẻ quan điểm trên
mạng, họ xuống đường.
Phạm Thanh Nghiên, cô gái
bé nhỏ với ánh mắt đầy bản lĩnh,
sau 4 năm bị đày đoạ trong nhà
tù chỉ vì cô đã dám công khai toạ
kháng tại nhà để phản đối công
hàm bán nước năm 1958 của cố
Thủ tướng Phạm Văn Đồng, vẫn
tiếp tục kiên trì con đường đấu
tranh của mình bằng nhiều cách
khác nhau. Nhà tù không làm
cô gái thép này khuất phục. Nói
một cách khác, nhà cầm quyền

Hà Nội có thể bỏ tù cô, nhưng
không thể nhốt được ý chí và
khát vọng tự do của cô.
Nguyễn Phương Uyên, cô
sinh viên vừa tròn đôi mươi, đã
công khai bày tỏ quan điểm của
mình về đảng Cộng sản, công
khai bày tỏ thái độ trước hành vi
khiếp nhược kẻ thù Trung Cộng.
Nhà cầm quyền Hà Nội cũng đã
bắt giam cô sinh viên này một
cách lén lút và chỉ đến khi có sự
đấu tranh không mệt mỏi của
cộng đồng người Việt hải ngoại
cùng người dân Việt Nam và các
áp lực quốc tế thì họ mới chịu
thả cô.
Không thể kể hết tên những
người phụ nữ đã, đang tiếp tục
dấn thân vì tương lai của một
đất nước Việt Nam có tự do, dân
chủ thực sự. Họ là những người
bà, người mẹ, người chị, người
em can đảm bám trụ ngày đêm
trước trụ sở chính quyền để đòi
sự công bằng cho gia đình, cho
xã hội khi bị cưỡng đoạt mất tài
sản. Họ là những người đi đầu
trong nhiều cuộc biểu tình chống
lại các hành vi xâm lấn trên biển
của Trung Cộng tại Sài Gòn,
Hà Nội. Họ là những người viết
blog, chia sẻ quan điểm và bày
tỏ thái độ trước sự đàn áp của
nhà cầm quyền Hà Nội. Họ là

những người phụ nữ Việt Nam
hiện đại đã, đang gánh trên vai
những áp bức bất công.
Có thể nói rằng, trong tiến
trình đấu tranh cho tự do dân
chủ hiện nay, hình ảnh người
phụ nữ Việt Nam đóng một vai
trò khá quan trọng. Để tham gia
những hoạt động xã hội ấy, có
lẽ, hơn ai hết, họ đã phải hy sinh
rất nhiều, ngoài thời gian dành
cho gia đình, công việc, người
thân.. nhiều người trong số họ
hy sinh cả tự do, và sức khoẻ do
bị giam cầm, bị đàn áp bởi nhà
cầm quyền. Nhưng không vì thế
mà họ dừng lại. Từ những người
đi trước như Lê Thị Công Nhân,
Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong
Tần… đến Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn
Phương Uyên… Tuổi đời có thể
khác nhau, nhưng những người
phụ nữ này đã, đang tiếp sức
để giữ lửa đấu tranh cho người
Việt.
Xin được gởi đến họ - những
người phụ nữ Việt Nam hiện
đại sự tri ân với những mất mát,
hy sinh và lòng biết ơn sâu sắc.
Trên con đường gian nan này,
mong các chị em luôn bình an
và kiên tâm 
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Tan tác chiều nay cánh lá rơi
Như hồn tôi đó, buổi xa người
Tháng Tư năm ấy hờn lên mắt
Một chuyện chia ly, hận suốt đời !
Hăm mốt năm rồi, nhục chửa phai
Vết thương máu rỉ, nỗi đau dài ...
Người nơi đất khách buồn không nhỉ
Có biết quê nhà bao đắng cay ?
Có xót xa không ? Có tiếc gì ?
Riêng tôi nhớ lắm. Hỡi người đi !
Mẹ già mắt mỏi, khô dòng lệ
Mơ bóng con trai phút trở về
Tôi vẫn mong anh trở lại nhà
Đừng là áo gấm, chớ thêu hoa !
Mà anh về với tình dân tộc
Khăn vải anh lau giọt lệ nhòa ...
Cũng đừng buôn bán, chuyện đầu môi
Tung chút tiền ra đổi trận cười
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Chẳng xót, thì đừng thêm thống khổ
Dập vùi thêm nữa, cánh hoa rơi !!!
Mà về dựng lại núi sông thiêng
Tổ quốc mong anh, khắp mọi miền
Lịch sử đang chờ anh tiếp nối
Cờ vàng vẫn đợi gió thanh niên !
Bốn phương anh hỡi, có nghe không ?
Nổi gió, ta nhen lửa Lạc Hồng
Đốm lửa gom về thành biển lửa
Sưởi hồn dân Việt, bứt xiềng gông !
Xa cội, chiều nay lá nhớ cành
Cành thương nhớ lá, mộng chồi xanh
Trong thân nhựa ấm, chờ khai nụ
Trổ lộc, đơm hoa, kết trái lành ...
Ngô Minh Hằng
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Học sinh Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Paris giúp vui trong buổi Lễ Lễ ra mắt HPNAC Paris cũng là ngày Hội Phụ Nữ Âu Cơ tuyên bố
trao “Giải Âu Cơ 2013” cho Bà Dương Thị Tân ngày 5/12/2013
Ra Mắt Hội Phụ Nữ Âu Cơ Paris ngày 5 tháng 12 năm 2013

Âu Cơ Paris và thân hữu hợp ca trong buổi Lễ Ra Mắt Hội Phụ Nữ
Âu Cơ Paris ngày 5 tháng 12 năm 2013

Chị Thanh trong HPNAC Paris đang làm lồng đèn giúp VPLĐXH cho
trẻ em. Hình chụp ngày 27/9/2014

Các chị trong HPNAC Paris đang làm lồng đèn giúp VPLĐXH cho trẻ
em. Hình chụp ngày 27/9/2014

Âu Cơ Paris dạy làm lồng đèn Trung Thu tại Hội Thi Lồng Đèn tại
Paris ngày 6/10/2013

Những chiếc lồng đèn Trung Thu các em tự làm tại buổi Thi Lồng
Đèn 2013 do Hội PHụ Nữ Âu Cơ Paris tổ chức ngày 06/10/2013

Âu Cơ Paris làm lồng đèn Trung Thu ngày 16/06/2013
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Âu Cơ Paris Thúy Phượng làm lồng đèn Trung Thu ngày
16/06/2013

Những chiếc lồng đèn Trung Thu các em tự làm tại buổi Thi Lồng
Đèn 2013 do Hội PHụ Nữ Âu Cơ Paris tổ chức ngày 06/10/2013

Âu Cơ Thùy Linh và 10 Hội Viên Âu Cơ Paris trong ngày chính thức
thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ Paris, Tết Dương Lịch 01/01/2013

Học sinh TT Việt Ngữ Văn Lang Paris trình diễn điệu múa dân
giang do Thúy Phượng dạy để giúp vui Tết Dương Lịch 01/01/2013

Học sinh TT Việt Ngữ Văn Lang Paris trình diễn một điệu múa nón
do Âu Cơ Thúy Phượng dạy giúp vui Tết Dương Lịch 01/01/2013

Phụ Nữ Âu Cơ Paris cùng thân hữu trong Văn Phòng Liên Đới Xã
Hội Paris trong ngày Tết Dương Lịch tại Paris ngày 01/01/2013

Các chị trong HPNAC Paris đang làm lễ chào cờ

Học sinh Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Paris giúp vui trong buổi
Lễ Ra Mắt Hội Phụ Nữ Âu Cơ Paris ngày 5 tháng 12 năm 2013
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Anh có biết là lòng em đang nghĩ
Một đều gì không thực thế ở trong tim
Là suốt đêm trăn trở những ưu phiền
Lòng quặn thắt thấy thương người khắc khoải
Trong ánh mắt có bao lời muốn nói
Lại sợ rằng, tình vội vã biến đi
Với đôi tay nhỏ bé làm sao ghì
Cả một khối tình anh đang mở rộng
Thôi thì để em bước đi trong mộng
Gom khối sầu sót lại tặng riêng anh
Dù đớn đau cũng thấy được chính mình
Không hối tiếc khi buổi chiều đang đến
Nếu mất đi hãy thắp lên ngọn nến
Rót vào lòng những cảm giác yêu đương
Dù mai đây, chung lối chẳng chung đường
Cũng nếm được thế nào là vị ngọt

Nancy Trần
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- Tưởng gì quí hóa chứ bà
nội trợ Việt Nam ”trung bình”
trên đất Mỹ thì thiếu gì mà phải
bàn tới?
- Thường nguời ta chỉ thích
nói tới, bàn tới, tò mò tìm kiếm
những gì lạ lùng, hiếm hoi chứ
những gì trung bình thì mấy ai
thèm nói tới. Các chị nói đúng
quá nhưng xin các chị cho tiểu
muội hỏi nhỏ một câu thôi: Mỗi
ngày bao nhiêu lần các chị soi
gương? Con người trong gương
có gì lạ lùng, đặc biệt với các
chị đâu mà các chị phải ”Xem”
nhiều thế?
- Ừ nhỉ, tại đó là mình nên
mình thích xem, cần gì phải lạ
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lùng, đặc biệt mới xem.
- Trong 100 bà soi gương
thì có tới 95 bà là người nội trợ
trung bình rồi đó chị.
- Nhưng sao cô tiểu muội
lại dám quyết đoán đó là những
bà nội trợ Việt Nam trung bình
chứ? Tiêu chuẩn ở đâu nào?
- Tiểu muội mới nhận được
cái Email trong có một lô các
tiêu chuẩn mà tiểu muội thấy áp
dụng cho chúng mình thì cứ gọi
là đúng y bong! Chả trật vào
đâu cả. Xin trình cho các chị
tự so sánh xem đúng bao nhiêu
phần trăm nhé.
1. Lội chợ

Ðã mang cái thiên chức nội
trợ (Mỹ từ này là của phe ta thân
ái đè ra gắn chặt cho phe mình
từ ngày các chị cũng như tiểu
muội trót dại bước chân xuống
thuyền hoa, theo chàng về dinh
để sửa túi, nâng khăn cho chàng
và lũ con của ”chúng ta”), việc
đầu tiên của các bà là Lội chợ
cái đã.
Không lội chợ thì chắc chắn
không được gọi là bà nội trợ!
Các bà công nương, hoàng
hậu, tài tử xin-nê không bao
giờ được xếp vào giai cấp nội
trợ trung bình của chúng ta. Có
phải ai muốn vào cũng vào được
đâu?

Ngày bên nhà ta ”lội chợ”
đã đời, hết chợ Sài Gòn tới chợ
Bà Chiểu, chợ Ða Kao, mỗi chợ
đều có những cái ta cần: Chợ Sài
Gòn mua vải vóc, chợ Bà Chiểu
mua đồ ăn, chợ Ða Kao mua
...chè. Còn ăn vặt thì chợ nào
cũng có thể thỏa mãn cái bao tử
tuy nhỏ xíu nhưng sẵn sàng chứa
tới mức tối đa của các bà cả.
Qua tới Mỹ, ta càng ”lội chợ”
tàn bạo hơn nữa: Ta đi Shopping
(mua sắm) loạn lên tùy theo sự
hướng dẫn của các hãng Tivi,
hãng quảng cáo. Chỗ nào có bán
Sale (hạ giá) là có mặt các bà.
Ðợi chờ, xếp hàng thật sớm,
thật dài khi có Big sale để hưởng
cái thú đang làm thiên chức của
người phụ nữ, đó là chưa kể tới
mục đi chợ mua thức ăn mỗi
tuần: Ði chợ Việt Nam mua rau
cỏ, trái cây. Ði chợ Mỹ mua sữa,
mua bánh mì, mua đồ ăn trưa

cho lũ nhỏ. Cứ chuyện đi chợ
không cũng đủ hết đời rồi.
2. Túi đi chợ
Lội chợ về tới nhà lại cũng
chính hai bàn tay năm ngón của
chị em mình phải dọn dẹp đồ ăn
bỏ vào tủ lạnh. Nhóm phụ tá giỏi
lắm chỉ giúp khuân vác đồ đạc
vào là xong. Mỹ là xứ dư thừa
nên... bao ny-lông đi chợ rất dư
dả.
Cái bao còn sạch thế mà vứt
đi thì phí quá, để dành, bỏ vào
ngăn kéo bàn bếp làm túi đựng
rác, vừa tiện vừa lợi lại được
tiếng là biết giữ gìn môi sinh,
toàn những tiếng tốt cả.
Chị tới nhà bạn hỏi xin cái
túi đi chợ cũ để đựng rác mà bạn
không có thì chắc bạn chị phải
...trên hoặc ...dưới trung bình
chứ không cùng giai cấp với chị
em mình đâu.

3. Dành trả tiền ăn với bạn.
Ði mua sắm mãi đâm ra đói
bụng. Nếu bạn chị rủ đi ăn, dù
đã giao hẹn trước nhưng đến lúc
trả tiền chúng ta cũng phải kèo
nài nhau. Người rút tiền trong
ví ra, kẻ rút tiền trong bóp ra,
gạt tay nhau ra, gạt tay nhau vô,
giận dỗi nhau một lúc rồi đi tới
hăm dọa ông (hay bà) chủ nhà
hàng:
- Ông (hay bà) mà lấy tiền
của bạn tôi là lần sau tôi không
tới đây nữa đâu.
Dĩ nhiên chẳng ông bà chủ
nhà hàng nào dám lấy cho tới khi
cuộc đô vật dành trả tiền chấm
dứt với một bà bại trận vừa đút
tiền vào túi vừa phàn nàn:
- Thôi nhé, lần sau tôi không
đi ăn với bà nữa đâu. Ði đâu cứ
đòi trả tiền làm người ta ngượng
chết đi được.
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Thế nhưng vài ngày sau đó
vẫn hai bà bạn thân trên kéo tới
quán ăn cũ để lập lại trận đô vật.
Lần này, kẻ bại trận kỳ trước
nhất định phải thắng, bà hả hê
làm người thắng trận để được trả
tiền!
Vui vẻ cả hai!
4. Ăn thả dàn, ăn bao bụng
(All you can eat)
Các bà nội trợ dù có diet
cách mấy thì cũng hơi tròn trĩnh
nên các bà rất ngại món ăn thả
dàn. Tiền trả chỉ có một giá, ăn
nhiều ăn ít cũng phải trả có bấy
nhiêu. Tính các bà lại hay sợ phí
của nên ăn ít thì sợ uổng tiền, mà
ăn nhiều thì sợ ...mập! Thế mới
phiền!
Các bà vỗ bụng, thở dài mỗi
khi bạn bè trong sở rủ nhau đi
ăn thả dàn nhưng rồi cũng chép
miệng:
- Thôi kệ, sáng nhịn để bụng
trưa ăn luôn. Tiện vì không bị
mập mà lại đỡ phí tiền vì đi ăn
thả dàn mà không ăn cho... hết
cỡ thì uổng quá. Thiệt khổ!
5. Trả tiền Credit card.
Cuối tháng, dù các bà nội trợ
Việt Nam trung bình thích tiêu
tiền mặt nhưng giấy nợ Credit
card cũng thân ái bay về tới tấp.
Các bà gom lại, nhét vào ví, lúc
nào rỗi rảnh các bà lôi ra thanh
toán đầy đủ 100%. Chẳng mấy
khi hãng credit ăn được tiền lời
của các bà nội trợ trung bình và
chân chính này.
Cũng may xứ Mỹ còn có
nhiều bà nội trợ trung bình Mỹ
nên các hãng credit card vẫn còn
sống sót để tiếp tục phục vụ quí
bà nội trợ trung bình Việt Nam
chúng ta.
- Tội gì trả ít theo nó dụ để
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rồi đóng tiền lời mười mấy, hai
chục phần trăm? Cứ trả đàng
hoàng vừa không tốn tiền lời mà
còn được ”Good credit”, đúng là
được ăn, được nói nhé.
6. Mua sắm đồ trang hoàng
Giáng Sinh.
Năm nào mà chẳng có Giáng
Sinh! Năm nào mà chẳng có
nạn mua sắm quà cáp? Các bà
phải thi hành nhiệm vụ ”lội chợ”
sáng chiều cả tuần hay cả tháng,
mua sắm cho gia đình, bạn bè,
con cái thấy phát mệt.
Nhiều bà sắm suốt năm! Cứ
lúc nào đồ đạc on sale là bà mua
về đầu cơ, tích trữ đợi gần ngày
Giáng Sinh đem ra hì hục gói lại
để tặng mọi người. Tất cả mọi
món phải được sẵn sàng nằm
dưới gốc cây Giáng Sinh trước
ngày Thiên Chúa ra đời.
Khi ông già Noel mặc quần
áo đỏ, lái chiếc xe có mấy chú
nai đeo lục lạc reo vang rộn rã
tại các khu thương mại là các bà
thở phào, ngừng tay mua sắm
những món quà cuối cùng (Last
minute sale).
Bà hãnh diện ngồi nghỉ ngơi,
ngắm những món quà mình mua
sắm cho tất cả mọi nguời được
giở ra với những ánh mắt, nụ
cười tươi rói và những lời khen
ngợi, những chiếc hôn biết ơn
của các con.
Khi bà đi ngủ, đồng hồ đã
thong thả đánh hai tiếng thánh
thót. Bà náo nức nghĩ đến cái
”big sale sau Giáng Sinh” lúc 6
giờ sáng mai. Bà bảo chồng:
- Ngủ đi ông, mai tôi với ông
phải dậy sớm đi ”After Chistmas sale” đấy.
Ông ngạc nhiên:
- Mua gì nữa?
- Ðồ trang hoàng và card

Giáng Sinh sau Noel họ bán nửa
giá hết.
- Giáng Sinh qua rồi, mua
làm gì?
Bà vừa đắp chăn lên vừa mơ
màng trả lời:
- Cho Giáng Sinh sang năm.
Chợt bà bật dậy, thì thào:
- Con nó ngủ hết chưa anh?
Chồng cũng hạ giọng xuống,
bí mật, náo nức:
- Chắc rồi. Em muốn gì...
Bà đập tay chồng, cười:
- Muốn gì? Chỉ vớ vẩn. Lo
xuống nhà uống ly sữa với mấy
cái bánh ngọt nó để trên bàn
cạnh cây Noel cho ông già Noel
đi. Nhớ bỏ thêm mấy cái quà
trong garage ra nữa anh. Tối ông
già Noel sẽ ghé cho quà mà.
Chồng thở dài:
- Cái ông già Noel thật vớ
vẩn, trời lạnh muốn chết cũng
lặn lội đi từng nhà, chỉ khổ ...các
ông bố... Anh no quá, không ăn
có được không?
Vợ cười:
- Không ăn nó biết ngay, thôi
chịu khó chút đi. Một năm có
một lần mà cũng than...
Chồng thở dài, tốc chăn mò
mò trong bóng tối, ra ngồi ăn
mấy cái bánh và cố uống nửa ly
sữa trước khi trở về giường...
7. Căn nhà lý tưởng.
Người nội trợ Việt Nam
trung bình phải có căn nhà lý
tưởng. Nhà mua hay nhà mướn
hay chung cư (apartment) không
thành vấn đề nhưng bà phải
người có quyền quyết định trong
nhà.
Nhà trang hoàng ra sao? Ðồ
đạc kê thế nào? Tranh ảnh treo
ra sao? Bếp núc, nấu nướng thế
nào?
Ðiểm chung cho tất cả

những chỗ cư ngụ của các bà nội
trợ trung bình Việt Nam là căn
nhà mát lạnh trong mùa đông và
nóng ấm trong mùa hè.
- Sao kỳ vậy?
- Có gì là kỳ? Tôi là người
yêu thiên nhiên nên không thích
vặn máy sưởi cao trong mùa
đông và không vặn máy lạnh
trong mùa hè chứ có sao?
Bà cười:
- Với lại đỡ tốn tiền. Nhìn
mấy cái ”bill” mà phát ớn. Trời
nóng thì đổ mồ hôi, trời lạnh thì
lạnh buốt xương sống vì lo tiền
chứ sao nữa.
Ông thở dài:
- Lại căn bệnh tiếc tiền!
8. Ðiện thoại đi xa
Bà mắt nhắm, mắt mở bảo
ông:
- Chín giờ chưa ông?
- Gần một giờ rồi, bà đang
ngủ sao lại hỏi giờ làm gì?
- Em cần gọi điện thoại cho
bác A bên miền đông.
- Sao không gọi trước rồi hãy
đi ngủ?
- Chờ mãi vẫn chưa tới giờ
nên ngủ quên mất, lại không dặn
anh gọi dậy sớm nên trễ mất rồi.
- Thì mai anh nhắc em gọi
vậy. Có chuyện gì cần không?
Bà ngáp dài, chép miệng:
- Cũng chẳng có chuyện gì
gấp, chỉ hỏi thăm bác A trai có
khỏe lại chưa. Hôm thứ bẩy tuần
trước bác ấy phải vào bệnh viện
ấy mà.
- Thế sao không gọi luôn
ngày mai.
- Thôi, để đến cuối tuần luôn.
Giá điện thoại được bớt tới 60%
lận!

- Anh ơi, có con chuột trong
garage, anh bắt nó dùm em.
- Anh ơi, chiếc quạt máy kêu
ồn quá.
- Anh ơi, xe em hôm nay ho
như bị ho gà rồi mới nổ máy
được. Anh xem hộ để mai em
còn đi làm.
- Anh ơi, cái Ti Vi hôm nay
mầu xấu quá trời.
- Anh ơi, cái bếp bị tắt mất
một, chỉ còn ba cái không đủ
dùng lúc em cần cả bốn bếp cơ.
- Anh ơi, máy tưới vườn bị
gẫy rồi, anh phải thay đi thôi.
Ông chồng cằn nhằn:
- Sai gì mà sai lắm thế?
Vợ cười:
- Không sai anh thì sai ai?
Lấy chồng để làm gì?
- Nhưng không phải tôi ba
đầu, sáu tay và kiêm đủ mọi
nghề nghiệp trên cõi đời này...
Bà vẫn tươi cười:
- Ông Lê còn biết cả ...sơn
nhà và đổ xi măng sân sau nữa
cơ...
Chồng gắt gỏng:
- Thì đi mà lấy ông Lê về ông
ấy xây nhà cho.
- Nước trong nhà tắm bị rò
chảy tùm lum...
Ông nhăn như khỉ:
- Bà cần tìm ông thợ sửa ống
nước...
- Tháng tới có đám cưới, em
cần may chiếc áo dài...
Ông giơ hai tay lên trời:
- Trời ơi, sao hồi đó không
lấy ngay ông... thợ may áo dài
cho em mà lấy anh làm chi?
Bà liếc chồng:
- Tại có người năn nỉ gần
chết chứ bộ? Bây giờ bày đặt
kêu.

9. Ông ”handy man” của bà
nội trợ

10. Linh tinh.
Sau cùng là một số các đặc

tính của các bà nội trợ trung
bình Việt nam:
- Không thèm dùng ly (cup)
hay cân để cân lường khi làm
bếp. Cái gì bà cũng áng chừng
khi nấu nướng và chẳng mấy
khi các món ăn bà nấu bị tổ trát
ngoại trừ... khi có khách!
- Dùng lại những hộp nhựa
hay ny-lông sau khi đồ bên trong
đã hết cho... đỡ phí của trời.
- Lái xe không thèm dùng
bản đồ in sẵn, các bà chỉ lái theo
linh tính, theo dự đoán và luôn
đem theo “cẩm nang” mỗi khi
lái xe đi mà bà không chắc lắm.
Những chỗ các bà lái thông thạo
nhất là đường đi chợ, đi làm, đi
tới trường các con hay tới nhà
thương, thư viện. Thế là đủ rồi.
Ngoài ra, đi đâu thì đã có ”cẩm
nang”. Dĩ nhiên, người cung cấp
”cẩm nang” cho các bà là ...các
ông trên lưới chứ chẳng phải các
hãng in bản đồ!
- Mua sắm quần áo trừ hao
cho con: Các bà khoái mốt baggy rộng thùng thình bây giờ,
càng rộng càng tốt. Có khi các
con mặc quần áo rách ra mà
vẫn chưa chật, đỡ phải mua sắm
quần áo vì mua đồ cho trẻ con
bên này khó lắm, chúng nó cứ
bắt mẹ phải chiều theo ý chúng
cơ, ý mẹ là ”Xưa rồi”, không
được.
Các chị có ý kiến gì thêm về
người nội trợ trung bình xin ới
cho tiểu muội nhé. Tiểu muội
đang tìm những đặc tính về
người không nội trợ trung bình
nữa, xin các ông cho
Ghi chú: Mọi sự in lại, trích
đăng phải được sự đồng ý của
tác giả
Email: kathytran337@hotmail.com

Kỷ niệm 4 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2014 ▪

27

28 ▪ Đặc San Âu Cơ

Kỷ niệm 4 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2014 ▪

29

Tôi thương người lính Cộng Hòa
Trọn đời yêu mãi quê nhà Việt Nam
Giày sô áo trận hiên ngang
Chí trai anh dũng viết trang sử hùng

Xông pha chiến trận sa trường
Cận kề nỗi chết hiểm nguy không sờn
Hành quân chẳng ngại gian nan
Sương khuya ướt áo, chiến hào lửa nung

Tôi thương người lính thủy chung
Trái tim yêu chỉ người tình Việt Nam
Bước chân in khắp xóm làng
Giữ màu cờ thắm sắc vàng quê hương

Hỡi anh người lính hào hùng
Trong tôi kí ức chưa từng nhạt phai
Những chàng trai trẻ hiên ngang
Trái tim nhân bản yêu đời tự do
Một lòng gìn giữ quê nhà
Một lòng yêu mãi màu cờ Việt Nam.
Ngô Ngọc Mai
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Tháng Tư tôi mất quê hương
Tháng Tư đất nước tang thương một màu
Tháng Tư trời nhỏ lệ ngâu
Khóc cùng dân Việt nỗi đau lưu đày
Có ngày nào như hôm nay
Dỡ tờ lịch thấy lòng đầy tiếc thương
Quê hương ơi hận ly hương
Tháng Tư còn đó nỗi buồn sao nguôi
Tháng Tư lạc lõng xứ người
Bơ vơ đất khách sống đời tha phương
Đêm nghe sông núi tủi hờn
Ngày thờ thẩn nhớ …quê hương nghìn trùng

Mẹ như ngọn nến tàn dần
Lòng con đau xót vô ngần Mẹ ơi
Đêm thầm khấn nguyên Phật, Trời
Cho con đền đáp công ơn sinh thành
Nắng mưa khuya sớm tảo tần
Tay Mẹ chăn dắt một đàn con thơ
Nuôi con khôn lớn nên người
Gian nan khốn khó chẳng lời thở than
Tình Mẹ biển cả tràn đầy
Như trăng sao sáng giữa bầu trời đêm
Lòng con nguyện mãi không quên
Ơn Mẹ ghi khắc trong tim suốt đời
Con thương Mẹ lắm Mẹ ơi. …

Tháng Tư còn đó nỗi buồn
Tháng Tư mất nước ngậm ngùi thương đau
Người buồn bên nửa địa cầu
Bên này trăn trở lệ sầu ly hương

Ngô Ngọc Mai

Ngô Ngọc Mai

Bé yêu đầu có biết
Mẹ thương bé rất nhiều
Nhớ những ngày thơ dại
Mẹ ẵm bồng nâng niu

Ngày mai rồi xa bé
Mẹ khóc thầm bé ơi
Suốt đêm dài không ngủ
Nghe nước mắt mặn môi

Bé như chim non nhỏ
Dưới tàng cây mùa Xuân
Buổi sáng tập chuyền cành
Trên đôi cánh mỏng manh

Mẹ cầu xin ơn Trời
Cho bé được thảnh thơi
Tuổi xanh không phiền muộn
Sống vui giữa cuộc đời

Làm sao bé biết được
Những cạm bẫy chông gai
Lòng người như dâu biển
Vô thường giữa nhân gian

Bây giờ bé chưa biết
Mẹ thương bé rất nhiều
Và cũng chưa hiểu được
Lòng mẹ buồn bao nhiêu
Ngày mai rời xa bé
Mẹ khóc hoài không thôi...

Vẫn biết sẽ có một ngày
Mẹ về nơi cõi vĩnh hằng cùng Ba
Mà sao mắt vẫn lệ nhòa
Từ nay tiếng Mẹ xót xa gọi thầm
Mẹ ơi Mẹ có biết không
Lòng con ray rứt băn khoăn rất nhiều
Chẳng được bên Mẹ thân yêu
Nhìn mặt lần cuối tiễn Người ra đi
Nửa vòng trái đất phân kỳ
Giờ đây xa cách chia ly nghìn trùn
Con thương Mẹ, Mẹ biết không
Bóng hình ghi khắc trong tâm chẳng rời
Vầng trán, ánh mắt, nụ cười
Sẽ theo con suốt cuộc đời Mẹ ơi
Ngô Ngọc Mai

Ngô Ngọc Mai
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“

Nắng Sàigòn anh đi mà chợt
mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà
Đông.” Nắng Denver dường
như cũng dịu hẳn trong buổi
chiều oi bức bởi những tà áo dài
trắng thướt tha, mềm mại của
những cô Âu Cơ trong ngày thứ
Sáu, 31 tháng 08, 2012 vừa qua.
Hội Phụ Nữ Âu Cơ (HPNAC)
Chi Hội Denver, Colorado đã tổ
chức buổi Văn Nghệ, Dạ Tiệc,
Dạ Vũ để kỷ niệm Đại Hội Đệ
Nhị Chu Niên của HPNAC.
Buổi tiệc đã diễn ra trong vòng
thân mật với sự tham dự của các
đoàn thể bạn trong cộng đồng,
các cơ sở thương mại, các thân
hào nhân sĩ, thân hữu tại địa
phương cũng như sự có mặt của
tất cả các anh chị em trong tổ
chức Phục Hưng Việt Nam đến từ
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phương xa. Tại địa phương cũng
có sự tham dự của những quý
khách như Hòa Thượng Thích
Trí Viên, ông Hoàng Khuyến,
ông Trần Đình Hận, ông Lương
Tuấn Phong, ông Nguyễn Ngọc
Bát, ông Nguyễn Cả, ông bà
Nguyễn Tăng Đức, ông cựu Chủ
Tịch Cộng Đồng Nguyễn Vạn
Thắng, ông Nguyễn Nhung, ông
bà Trần Ngọc và Kim Mai.
Trong dịp này HPNAC đã
giới thiệu cũng như trình bày
những hoạt động và những
thành quả tốt đẹp mà Hội đã gặt
hái trong 2 năm qua đến với CĐ
VN tại Denver. Phần văn nghệ
“cây nhà lá vườn” đã làm cho
buổi lễ thêm thân mật, ấm cúng
nhưng không kém phần phong
phú và vui nhộn. Hội đã tặng

quà lưu niệm cho quý khách
tham dự là quyển Đặc San Âu
Cơ có hình bìa trang nhã, đẹp
mắt với những bài vở đa dạng và
giá trị. Những ngày dài lo lắng
và chuẩn bị cho Đại Hội đã qua,
dù kết quả không đạt được như
mong muốn nhưng cũng đem lại
cho Chi Hội Denver những kinh
nghiệm cũng như những niềm
vui và được mở rộng thêm tình
thân hữu, ruột thịt trong Hội để
cùng nhau đi đến một lý tưởng
chung là góp phần: duy trì,
bảo vệ những truyền thống tốt
đẹp của người phụ nữ VN, noi
gương Bà Trưng, bà Triệu gìn
giữ quê nhà 
Ngô Ngọc Mai

Đại Hội Phụ Nữ Âu Cơ Kỳ II & Buổi Tiếp Tân, tổ chức tại Denver, Colorado
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A

nh họ tôi du học qua Tây
Đức, theo diện quốc gia
nghĩa tử vào những năm cuối
cùng trước khi miền Nam thất
thủ, khi dượng tôi bị ám sát ngay
trước vòng đai Bộ Tổng Tham
Mưu.
Sau 75, đại gia đình bên
ngoại tôi phần lớn bị kẹt lại và
sống một cuộc đời lê lết, ngục tù
của những kẻ được mang danh
là con cháu Mỹ ngụy bơ thừa
sữa cặn.
Ngày anh họ tôi về thăm đại
gia đình từ Tây Đức vào những
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năm rất sớm sau “giải phóng”,
anh có một dáng vẻ thật khoa
học, thật thà, với nước da trắng
hồng và cặp mắt thật sáng của
một người sống lâu năm tại xứ
lạnh, khác hẳn với tôi, một thằng
nhóc con đen đũi ốm nhom lòi
xương, được hân hạnh sống
dưới thiên đường xã hội chủ
nghĩa và học tập dưới đỉnh cao
trí tuệ trong thời gian tiểu học.
Có lẽ vì ra nước ngoài du học
quá lâu hay là vì quá yêu khoa
học mà anh họ tôi thường rất ít
biết về 2 từ “Cộng Sản”, một

chủ nghĩa được sáng tạo ngay
trên đất nước Đức, nơi đã đào
tạo anh thành một tiến sỹ khoa
học gia.
Chỉ vài năm sau, vì quá kinh
hoàng trước cách đối xử và sinh
sống của chế độ ưu việt xã hội
chủ nghĩa, cả đại gia đình từng
người một may mắn vượt biên,
vượt biển và nhờ trời phật phù
hộ, tất cả đều đến định cư rãi
rác các xứ sở tự do từ Châu Âu,
Châu Úc, Mỹ và Canada.
Cuôc đời lắm chuyện tréo
cẳng ngổng, khó ai mà lường

được, vào những năm cuối thập
niên 90, anh họ tôi lại quyết định
về giảng dạy tại trường Đại Học
Bách Khoa Sài Gòn, theo lời
mời của nhà cầm quyền Hà Nội.
Ngày đó cũng là ngày dì tôi
khóc sướt mướt, và quyết định
sẽ không liên lạc với “thằng con
trời đánh” nhưng lại là người
con hiếu thảo đã tảo tần gửi viện
trợ về giúp đỡ gia đình dì tôi vào
những năm còn sống tại Việt
Nam, đã đi ngược lại ý muốn
của dì.
Rồi thời gian cũng qua đi,
vì bận lo mưu sinh, kiếm cơm
manh áo tại xứ người, đại gia
đình tôi dần dần quên lãng có
một người anh em bạn dì hiện là
giáo sư từ Tây Đức về giảng dạy
tại Việt Nam.
Những năm Las Vegas có
Conference về computer và
khoa học kỹ thuật, tôi lại gặp
được anh họ tôi ngay tại thành
phố nóng cháy và không bao giờ
ngủ.
Vì học chung ngành nên
thường tôi có dịp được anh họ
giảng dạy và trao đổi những
dự án và phát minh về tin học
cũng như toán học, mà anh đại
diện cho Việt Nam trình bày tại
những Conference này.
Anh họ tôi thuê 1 căn nhà
nhỏ tại Sài Gòn, và hàng ngày
cắm cuối lái xe đạp lên trường
giảng dạy, chiều tối về lại cơm
rau cháo muối đạm bạc một
mình đơn côi, như một người xa
lạ sống ngay trên quê hương.
Có lần trong dịp qua trường
đại học ASU (Arizona State
University) giảng dạy theo lời
mời của Hoa Kỳ, tôi có vài lời
khuyên anh hãy cẩn thận với
thức ăn bên Việt Nam, vì dạo
này tụi Tàu hay làm đồ giả, thức
ăn độc hại pha chế và nhập cảng

vào Việt Nam.
Anh họ tôi cho biết, nhu cầu
ăn uống của anh rất đơn giản,
ngoài ra anh có đóng bảo hiểm
sức khoẻ cho Trường Đại Học
Bách Khoa – nếu có bệnh tình
hay chuyện gì xảy ra thì cũng đỡ
lo, vì anh hiện sống ở Việt Nam
dù là công dân Đức.
Cuối năm 2013-đầu năm
2014, được tin anh bị đau gan
nặng, và tất cả tiền bảo hiểm sức
khoẻ của anh đóng tại trường
Đại Học Bách Khoa đều bị ban
giám hiệu của trường này giựt
và đem ăn xài nhậu nhẹt.
Vì không về Đức thường
xuyên để làm việc, cộng với số
tiền khiêm nhường ít ỏi của nhà
nước Cộng Sản, và anh đã trút
hết tin tường vào số tiền bảo
hiểm sức khoẻ khá lớn, mà anh
họ tôi đã đóng cho trường và
bị mái trường xã hội chủ nghĩa
cướp một cách trắng trợn. Anh
họ tôi hoàn toàn không có khả
năng chi phí những khoản tiền
khổng lồ 1200 dollars, cho mỗi
lần chữa trị bằng phóng xạ. Gia
đình dì tôi bên Mỹ phải gom góp
và gửi về tất cả chi phí cho bệnh
viện.
Nhưng rồi cái gì đến cũng
phải đến, vào cuối tháng 6 năm
2014, anh họ tôi trút hơi thở cuối
cùng tại Việt Nam, không một
người thân, không một họ hàng.
Bệnh Viện đã quăng xác anh
họ tôi vào nhà xác chờ gia đình
dì tôi từ Mỹ về nhận, trường
Bách Khoa Cộng Sản (trên khu
trường đua Phú Thọ cũ) thì im
hơi giấu tiếng về hàng chục ngàn
dollars giựt chia chác từ tiền bảo
hiểm sức khoẻ do anh tôi đóng
hơn mười mấy năm.
Mãi tới ngày mai 30 tháng 6
chủ nhật thì anh họ tôi mới được
người thân cấp tốc bay về từ Mỹ

nhận xác, xác anh họ tôi nằm
trong bệnh viện cộng sản từ 21
tháng 6 đến chủ nhật 30 tháng
6, liệu có còn nguyên vẹn như
lời hứa ướp xác của bệnh viện
hay không?
Tôi viết bài này trong 1 trạng
thái hỗn độn, vừa buồn, vừa
giận, vừa trầm tư về cái chết
quá trẻ của người anh họ khoa
học gia hiền lành, thông minh
đã đem tài năng giảng dạy cho
sinh viên trường Bách Khoa,
một ngôi trường đã nhẫn tâm
ăn cướp tất cả tiền bảo hiểm sức
khoẻ, và sau khi vắt chanh bỏ võ
một tài năng lỗi lạc.
Không biết rằng anh họ tôi
bên kia thế giới có biết chăng,
anh chính là người tha hương
ngay trên một xứ sở tham nhũng,
hối lộ, văn hóa thối nát dưới sự
thống trị của một chế độ ươn hèn
ngu dốt, tay sai cho ngoại bang?
Hay anh chỉ là một nhà khoa học
thuần túy, suốt đời chỉ biết đến
những con số, dữ liệu máy tính,
thuyết trình?
Ngay khi bài này viết xong,
thì anh họ tôi chỉ mới được nhận
xác từ bệnh viện sau 9 ngày vất
vưởng trong bệnh viện không
người thân, không họ hàng.
Dù sao đi nữa, xin cầu chúc
linh hồn anh được an lạc nơi cõi
bên kia!
Kính tưởng niệm hương hồn
người anh họ anh em bạn dì
Lê Ngọc Minh – Giáo Sư Tiến
Sỹ Khoa Học Gia trường Đại
Học Stuttgart West Germany –
Trường Đại Học Bách Khoa Sài
Gòn!
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Đã mấy mươi năm khói lửa tàn
Anh nguyền xây đắp lại non sông
In mãi trong tâm câu ái quốc
Hào hùng đất nước đã ghi công
Ôi có ngờ đâu vật đổi đời
Im lìm nuốt lệ giữa đêm thâu
Phận người đảo lộn, cười hay khóc
Hay nào ai dám hé một câu
Ụ súng còn đây, chí đã mòn
Ngồi nhìn vận nước bỗng nổi trôi
U minh tăm tối, đời dân khổ
Âu là nhất quyết một lần thôi
U ám trời Nam biển cũng sầu
Câu hò, nay tiếng khóc đau thương
Ơi hỡi ai ơi, còn yêu nước
Tổ Quốc lâm nguy, khúc đoạn trường
Hai tiếng Tự Do đã mất rồi
Ếch còn than thở hỏi tại sao
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Giang sơn còn đâu nền Dân chủ
In chữ Nhân Quyền ở chốn nao?
Ới hỡi dân Nam giữa ngục tù
Im là đồng nghĩa với đau thương
Lòng hãy chung lòng nung chí khí
Ầu ơ tiếng hát Cứu Quê Hương
Người ở muôn phương hãy Lên Đường
Tin vào sức mạnh của số đông
Hùng dũng hiên ngang ta Quyết Tiến
Ước thề ghi nhớ Cứu Non Sông
Bằng cả trái tim người dân Việt
Anh hùng chiến thắng, sử sang trang.
Âu Cơ Kiều Tiên
Houston, Texas, 10/2014
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 Lưu Hồng Phúc

B

ầu trời mây xám bao trùm,
ngoài khung cửa gió thổi
từng cơn làm những cây Oak
trước sân cũng ngả theo hướng
gió. Trời sắp vào đông nhưng
những bông hồng bên thềm vẫn
nở, cùng nghiêng nghiêng trong
một điệu múa như chào đón gió
đông về.
Mấy hôm nay nhiệt độ
xuống thấp làm tôi cảm lạnh. Dù
đã dùng nhiều thứ thuốc nhưng
vẫn chưa thuyên giảm, tôi như
chìm trong biển lạnh. Ngồi nhìn
ra bên ngoài trời đang đợi tuyết
với những cánh hoa hồng đỏ
thắm bỗng dưng tôi lại nhớ đến
chị Hà, chị của Dung bạn học
cùng lớp thời trung học với tôi
với lòng cảm mến.
Những cánh hoa hồng tươi
thắm đẹp đẽ này sẽ chịu đựng
được bao lâu khi trời đổ tuyết,
cũng như chị Hà sẽ chịu đựng
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được bao lâu khi mỗi đông về.
Tôi nhớ đến lời chị nói với tôi
mấy tuần trước đây, khi tôi gọi
thăm và chúc Lễ Tạ Ơn, chị than
thở.
- Ở đây buồn quá em à, mùa
đông tuyết rơi trắng xóa ngập cả
đường đi, ngồi trong nhà nhìn
qua khung cửa sổ chỉ thấy toàn
một màu trắng dày đặc. Ðông
đến nơi xứ người buồn, lạnh
lẽo, cô đơn làm chị nhớ đến Việt
Nam mình quá. Mùa đông của
đời chị chắc đang đến rồi.
Tôi vội nói vài lời như
khuyên nhủ chị.
- Sao chị không về thăm
lại Việt Nam cho đỡ buồn vào
những mùa đông, các cháu khôn
lớn cả rồi.
Chị im lặng không trả lời
nhưng tôi biết chị đang nghĩ gì
vì đã nhiều lần chị nói với tôi
về một quê hương nghèo nàn
khốn khó. Quê hương Việt Nam
ai mà chẳng nhớ chẳng thương.

Nhưng dù có trở về cũng chẳng
thấy thân quen. Phố phường
xưa giờ đây đổi khác, chỉ thấy
toàn là người xa lạ. Cách sống
và những giao tiếp hằng ngày
lạ lẫm. Ngay cả đến giọng nói
cũng chẳng quen tai.
Tôi nhìn những cây hồng
run rẩy trong tuyết đầu mùa mà
vẫn nở cho đời những bông hoa
tươi thắm. Chị Hà đi giữa những
giông bão của đời vẫn vượt qua
được mọi gian nan để cống hiến
cho đời những đứa con ngoan
như bông hồng đang run rẩy
ngoài kia. Chị thường nói với tôi
về niềm tri ân sâu xa đến mảnh
đất tạm dung đã cho gia đình chị
rất nhiều. Dù đồng ý với chị về
điểm này nhưng tôi vẫn muốn
tặng chị những bông hồng đỏ
thắm ngoài kia với lòng cảm
phục.
Nhớ lại ngày nào liên lạc
được với Dung và chị Hà do một
người bạn cũ của chúng tôi đưa

tin đến nay đã gần mười năm
chẵn. Từ đó chúng tôi thường
hay gọi thăm nhau, Dung kể cho
tôi nghe rất nhiều về chị Hà và
những đoạn đời chông gai chị
đã đi qua. Tôi cũng thường trò
chuyện với chị nhiều hơn, biết
được thêm nhiều đoạn đường
gian truân của chị.
Ngày ấy, sau tháng 4/1975
như mọi Sĩ Quan trong Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa, chồng
chị Hà bị bắt đi tù cải tạo. Ở lại
Sài Gòn với 4 đứa con thơ và
đồng lương chết đói của một
giáo viên, làm sao đủ sống để lo
cho các con mà còn phải thăm
nuôi người chồng tù tội. Tạm
thời chính quyền mới lưu dụng
chị để phô trương vở tuồng nhân
đạo khoan hồng nhưng không
ngày nào người ta không nhắc
đến người chồng mang nợ máu
với nhân dân của chị. Với thân
hình gầy guộc ốm yếu chị phải
đầu tắt mặt tối phần đi dạy học,
phần lo buôn bán thêm để có đủ
tiền mua gạo, mì, sắn cho các
con đỡ đói. Chị Hà làm đủ mọi
thứ nghề nặng nhọc, ngay cả
đẩy xe, khuân vác ngoài giờ dạy
học ở trường. Dung còn bảo với
tôi nhiều hôm xếp hàng dài chờ
mua thực phẩm của nhà nước
phân chia, đến khi tới phiên chị
thì đã hết thực phẩm không bán
nữa, trong khi các con của chị
đứa này đau, đứa kia ốm, và nhất
là đói khát. Bạn bè trong xóm ai
thấy cũng thương tâm và thay
phiên giúp đỡ trông coi các cháu
giúp cho trong khi chị đi làm hay
đi buôn bán. Đó là những nghĩa
cử đẹp của những người đồng
cảnh ngộ. Có lúc Dung bực tức
trong lòng nên thường cao giọng
nói: Chúng mình là những người
ở trong một nhà tù lớn, phải tự

kiếm sống, mà kiếm sống bằng
cách nào khi bị giới hạn và kìm
kẹp về mọi mặt, trong một đất
nước tang thương, đói rách.
Nhưng chị Hà thì chỉ cắn răng
chịu đựng không hé răng than
thở một lời nào.
Thời thế đã tạo cho người
đàn bà chân yếu tay mềm, ngày
xưa chỉ sống dựa vào chồng nay
trở thành người có ý chí và sức
mạnh, vượt qua bao gian truân
cùng khổ của cuộc đời. Nhưng
nào chị đã yên thân vì từng ngày
trong trường bọn cán bộ giáo
dục dọa nạt, từng đêm bọn công
an đọa đày sách nhiễu.
- Ta phải làm gì bây giờ.
Đó là những lời chị thường
tự hỏi chính mình mỗi khi gặp
những khó khăn nan giải. Rồi
chi nghĩ đến chuyện bỏ nước ra
đi sau bao năm lam lũ khổ cực
nuôi con, nuôi tù, với biết bao
nhiêu lần máu và nước mắt đã
đổ ra. Nhưng vượt biển đâu phải
là một chuyện dễ dàng như mua
vé tàu thống nhất. Có biết bao
nhiêu gian nguy gai góc đợi chờ.
Tin tức về những con tàu không
may chìm trong biển sóng được
mọi người thì thầm bàn tán hàng
ngày. Những xác người trôi nổi
trên sông vì lằn đạn của bọn
công an canh chừng cửa biển
được kể lại từng đêm. Nhưng tất
cả những điều đe dọa trên cũng
không làm chị sờn lòng. Đôi khi
chị nghĩ rằng thà mẹ con cùng
chết trên biển Đông còn hơn
chết dần mòn trong biển khổ của
nước Cộng hòa Xã hội Việt nam.
Chị cương quyết nhủ lòng.
- Ta phải ra đi. Ta phải dẫn
con cái ta ra biển để tìm được tự
do dù có ra sao đi nữa.
Với ý chí cương quyết, chị
Hà can đảm cầm thế nhà cửa,

dành dụm, vay mượn anh em để
đưa năm mẹ con tìm đường vượt
biển. Thật là trời cao có mắt, đã
ban cho chị Hà nhiều may mắn,
nên chuyến đi thành công đến
được bờ bến tự do. Nói sao cho
đủ những niềm vui khi đặt chân
lên mảnh đất tạm dung đầu tiên
ấy. Chị quỳ trên bãi cát trong
đêm mới đến, khi chiếc thuyền
vượt biển mong manh tiến sát
vào bờ, giữa đám người bản xứ
vây quanh chào đón.. Nước mắt
chảy dài trên má, chị khóc trong
nỗi mừng vui và cảm tạ ơn trời.
- Xin cảm ơn người đã cho
con đến được bờ bến đầy những
tình thương.
Từ đây một chân trời mới
lại mở ra trước mắt với bao
nỗi lo lắng khác đang chờ đón
mẹ con của chị, nhưng chị tin
rằng những nỗi khó khăn này
chỉ cần sự chăm chỉ và lòng
kiên nhẫn chị sẽ vượt qua. Chị
vững tâm dẫn đàn con bước tới
trong những ngày đầu tiên đến
Mỹ. Vốn liếng tiếng Anh trong
những ngày dạy học ở Việt nam
tạm đủ cho chị đi làm ngay để
cho đàn con đi học.
Nhưng kiếm được đồng tiền
khi chẳng có một nghề chuyên
môn nào trong tay thật không
phải dễ dàng. Những ngày mùa
đông mông mênh tuyết đổ, chị
cắn răng xúc đống tuyết dày
trước cửa để có đường đi đến sở.
Những ngày hè nóng đổ trên vai
chị vẫn ra đi. Các con chị đều
ngoan và thấy được nỗi khổ cực
của mẹ mình nên học hành chăm
chỉ, không ngại ngùng giúp mẹ
mỗi khi có dịp.
Chị cần làm để kiếm thêm
tiền cho các con ăn học nên
chẳng ngại ngần những công
việc khó khăn. Có lần một người
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bạn Mỹ đồng nghiệp trong sở
hỏi chị khi thấy trên chiếc xe
van cũ kỹ mà chị thường lái có
chiếc máy cắt cỏ cũng cũ không
kém chiếc xe.
- Ô! Sao trong xe lại có máy
cắt cỏ thế này. Ai cho bà đấy
phải không.
Chị bình thản trả lời.
- Máy cắt cỏ của nhà tôi đấy
chứ. Chốc nữa tan việc làm ở
đây tôi sẽ đi cắt cỏ cho vài nhà
chung quanh đây. Họ đã hẹn với
tôi rồi.
Người bạn ngạc nhiên gặng
hỏi lại như chưa nghe rõ lời
chị nói và không tin ở tai mình
nghe..
- Bà đi cắt cỏ sau khi tan
việc. Có thực như vậy không?
Chị chỉ mỉm cười gật đầu
thay câu trả lời. Chiếc xe van
này cũ nhưng máy còn tốt lắm.
Nó chưa bao giờ bắt chị phải
đứng ở dọc đường. Chiếc xe
thân thiết đã bao nhiêu lần chở
năm mẹ con chị, không phải chỉ
đi đến các siêu thị mua thức ăn
mà còn đến những ngôi nhà cỏ
cao, mỗi tháng một lần. Năm
mẹ con cùng đi cắt cỏ. Mẹ đẩy
máy cắt đi một lượt. Hai cô con
gái lớn triêm những bụi cây và
đường viền cho thẳng. Những
đứa nhỏ hơn thì cầm chổi quét
và hốt cỏ vào những bao để đố.
Xong xuôi mọi người chui vào
chiếc xe van cũ, chen chúc nhau
quanh chiếc máy cắt cỏ đã mang
thêm sự sống cho gia đình với
những tiếng cười rộn rã niềm
vui.
Mùa đông không có những
mảnh vườn để chị săn sóc kiếm
tiền thì chị đi giao pizza mỗi tối..
Công việc này không những cực
nhọc đắng cay mà còn nguy
hiểm nữa. Nhưng những đồng
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tiền tip hậu hĩnh của khách hàng
đã làm cho chị quên hẳn những
gian nguy vì đã có thêm tiền cho
những đứa con mua sách.
Chị nhớ lại những lần giao
bánh tới các căn nhà ở miền quê,
xa thành phố. Lần mò mãi chị
mới thấy đúng số căn nhà mình
muốn tìm. Chủ nhân chưa mở
cửa thì những đàn chó đã chạy
ra vây quanh làm chị sợ muốn
đứng tim. Cũng có những lần
chị đã tìm đúng căn nhà nhưng
chủ nhân nhìn thấy chị rồi từ
chối.
- Không, tôi không không
gọi mua bánh pizza bao giờ.
Chị lấy lại bình tĩnh hỏi
người khách một lần nữa vẫn
nhận được những cái lắc đầu.
Chị Hà đành lủi thủi ôm bánh
mang về, vừa tiếc công vừa tiếc
đoạn đường xa tốn nhiều xăng
cho chiếc xe van. Nhưng về đến
tiệm chị ngạc nhiên và cay đắng
khi người manager cho chị hay
rằng đã đưa người khác mang
bánh đến đúng chỗ chị vừa đưa
vì người khách không thích
Chinese Lady đưa bánh.
Nhưng dù vậy chị vẫn không
bỏ việc làm vì phải kiếm thêm
tiền chi phí và nghĩ rằng đó
chỉ là số rất ít trong muôn triệu
người Mỹ hiền lành và tốt bụng.
Sau những năm tháng dài với
biết bao nhiêu khổ cực để nuôi
nấng và dạy dỗ, giờ đây các con
chị Hà đã trưởng thành, học
hành giỏi giang và thành công
trên mọi lãnh vực về Y học và
Khoa học. Những đóng góp của
các con chi đã thay chị đền ơn
đất nước đã cưu mang mẹ con
chị, và cũng để cám ơn quê
hương, tổ tiên Việt Nam cho các
con chị mang trong người dòng
máu Lạc Hồng để có người Mẹ

hiền hy sinh cả cuộc đời mình
cho các con. Ôi cao quý thay
tấm lòng những người Mẹ Việt
Nam.
Tôi không biết đoạn đường
lúc đầu của chị Hà thế nào?
Nhưng có đến 4 người con,
chắc chị cũng sống chật vật
như những gia đình quân nhân
khác. Đoạn đường giữa, chị phải
khổ sở trăm điều cay đắng thay
chồng nuôi con, nuôi tù, day dỗ
các con nên người hữu dụng,
đoạn đường còn lại của chị bây
giờ là vui cùng các con, các
cháu.
Chỉ còn vài tuần nữa là
Giáng Sinh và Năm Mới đến.
Trong cái lạnh buốt của mùa
Ðông Bắc Mỹ, gia đình chị sẽ
được sưởi ấm bằng những tiếng
nói cười rộn ràng, những vòng
tay ấm áp của các con, các cháu.
Tất cả sẽ quay trở về nhà quây
quần bên chị, chắc chị Hà sẽ
thấy ấm lòng dù đang giữa mùa
đông tuyết giá. Các con chị là
những nụ hồng đang nở trong
tuyết đông lạnh lẽo sẽ mang đến
cho chị hơi ấm nồng nàn, thoang
thoảng hương thơm. Đó là
những viên thuốc bổ để tiếp sức
cho chị vượt qua được những cô
đơn buồn chán trong những mùa
đông lạnh lẽo nơi xứ người.
Tôi cũng muốn hái một bông
hồng đang nở thắm trong vườn
kia thân tặng chị Hà. Viết lên
trang giấy này những lời chân
thật tôi thương mến gửi đến
chị một nụ hồng tươi thắm, nở
rực trong tuyết lạnh mùa đông.
Mong rằng chị sẽ vui với những
gì đã cố gắng làm trong cuộc đời
làm mẹ.
Lưu Hồng Phúc

Chiều nay sao nắng thu buồn quá.
Gió chở sầu vương ngập kín hồn
Lá đổ bâng khuâng vào nỗi nhớ.
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều hơn.
Con nhớ mẹ xưa với những chiều
Gió về làm mái lá tranh xiêu.
Thời gian trôi mãi, còng lưng mẹ.
Mà vẫn chờ con trong quạnh hiu.
Con mẹ ra đi từ độ ấy.
Đôi bờ ngăn cách biệt trùng dương.
Thân già một bóng trông con trẻ.
Đã cách chia xa vạn dặm đường
Suốt một đời, mẹ chỉ ngóng trông.
Chờ con, trong kiếp sống lưu vong.
Bao nhiêu con nước trôi về biển
Là bấy nhiêu thương nhớ ngập lòng

Chiều buồn ngồi ngắm ánh tà dương
Cách biệt quê xa vạn dặm đường
Nhớ mái tranh nghèo nơi xóm vắng
Mịt mùng chốn cũ ngút ngàn thương
Bao năm làm kẻ sống tha phương
Đau xót lòng sầu, dạ vấn vương
Thương quá mẹ già mòn mõi đợi
Tin con biền biệt chốn mù sương
Một bước ra đi một bước sầu
Bước đường lữ thứ biết về đâu ?
Chao ôi, hình bóng quê hương cũ
Ghi khắc trong tim vạn nỗi đau
Thương về làng cũ nơi chôn nhau
Hình ảnh mẹ hiền dưới bóng cau
Ôm ấp trong tim niềm luyến nhớ
Từ nay cho mãi đến ngày sau
Lưu Hồng Phúc

Áo mẹ mua cho con vẫn giữ.
Màu tươi như mới mặc hôm qua.
Vẫn nguyên nếp gấp nguyên mùi vải.
Mà mẹ đi rồi, xa thật xa.
Bây giờ con biết tìm đâu nữa.
Bóng mẹ hiền xưa với những chiều.
Con kiếm một đời không thấy nữa.
Mẹ hiền trong mái lá tranh xiêu.
Lưu Hồng Phúc

Non nước xa vời mỏi mắt trông
Tình quê tình nước nặng trong lòng
Bao năm biệt xứ sầu cay mắt
Tóc đã phai màu theo gió đông
U uất tâm tư mãi chất chồng
Từng cơn gió lạnh thổi qua song
Nhìn về cố quốc xa xôi quá
Mây nước muôn trùng. Đâu núi sông?!
Lưu Hồng Phúc
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Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
Hàn Mặc Tử (Mùa Xuân Chín)

H

ôm nay thứ sáu, M. đang nghĩ xem ngày mai
thứ bảy mình sẽ đi đâu chơi và sẽ làm gì sau
một tuần học mệt mõi thì nàng nghe nhỏ Tâm
ngồi kế bên hỏi:
- M. ơi! Chiều nay bạn có đi ghi danh học
thêm khoá Pascal dạy Toán, Lý Hóa của Thầy
Thông và
Thầy Riêng không?
- Chiều nay M. bận đi học thêm Pháp văn thầy
Vui, khi nào hết hạn vậy Tâm? Sáng mai tụi mình
đi được không? Ghi danh xong tụi mình đi chơi
cho khuây khỏa nha. Cả tuần nay lo học thi môn
Vạn vật mình thấy nhức đầu ghê!
Đó là Tâm, con bạn tâm đầu ý hợp của M.,
mỗi ngày Tâm đi bộ từ đường Nguyễn Trải, phía
bờ sông ghé qua nhà M., đường Lê Đại Hành cùng
nhau đi học. Tâm có mái tóc dài thẳng xuống eo,
nhìn phía sau ai thấy cũng…mê, khi Tâm nói
chuyện, đôi má lúng đồng tiền thật dễ thương. M.
thì ốm nhom, mỗi khi rời nhà ra đường nàng…
quên đội nón nên nước da M. trở thành màu da
của bánh ích, “con gái da ngâm ngâm đen coi
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vậy mà có duyên ngầm”, Má nàng thường nói an
ủi vài câu với con gái cưng dù biết con gái của
Má hư quá, M. rất mê tóc dài nhưng Má nàng
thích tóc ngắn nên nàng đành vuốt tóc Tâm cho
đỡ thèm, nàng thích mặc bộ áo dài trắng, mang
đôi guốc đen đi học trường Lê Ngọc Hân. Trường
nàng mấy năm gần đây có nhiều cô giáo trẻ về Mỹ
Tho dạy học. Mỗi buổi sáng có rất nhiều học sinh
nam nữ lũ lượt đi bộ đến trường, các cô giáo trẻ
thích mặc áo dài trắng đi dạy nên trên đường đi
các cô thường lẫn lộn với các em học trò, chỉ khác
các nữ sinh ở đôi giày cao gót và đôi má hồng có
thêm chút phấn son. Khi đi học trường tư thì M.
“diện” quần đen, áo thêu ở cổ hoặc thêu viền bên
tà. Hồi ấy nàng mê màu vàng, vì M. nghĩ màu
vàng là màu vua chúa, sau nầy lớn lên, nàng sẽ là
công chúa của lòng ai như ca sĩ Nhật Trường đã
hát: “… Khi Vua kéo quân về tình cờ gặp một giai
nhân, Vua xao xuyến trong lòng mời nàng về chốn
hoàng cung…”
Tâm và M. chở nhau bằng xe đạp lên đường
Hùng Vương để ghi tên học Lý Hóa.Trong lúc
đứng sắp hàng thì M. có cảm giác như ai đang
nhìn nàng, chưa kịp quay lại thì nàng đã nghe
tiếng của Tâm:
- Chào K., chào Thành, nam sinh trường

Nguyễn Đình Chiểu, hai người cũng ghi tên học
Lý Hoá?
Đây là M., bạn học của Tâm, cùng
học Lê Ngọc Hân.
K. và Thành cùng lên tiếng:
- Chào M.
- Chào K., chào Thành.
Cả 4 người cùng lứa tuổi làm quen với nhau
thật nhanh chóng. Mỹ Tho là một tỉnh nhỏ hiền
hòa, không có chỗ đi chơi nhiều như Sài Gòn,
cuối tuần hay các ngày nghỉ lễ, M. và các bạn học
thường dẫn nhau đi qua ông Đạo Dừa, đi vườn
ông Khánh, nhiều nhất là đi chùa Vĩnh Tràng vì
chùa có những tàn cây dừa nhiều bóng mát và yên
tĩnh. Tâm đã có người yêu là Thiếu úy Bộ Binh
của Sư đòan 7 đóng ở Đồng Tâm. Thành có ý
trung nhân, Khanh, học rất giỏi, Tú Tài I đậu Ưu,
Khanh thờ ơ với Thành vì gia đình Khanh nghèo
nên Khanh cố gắng học và có rất nhiều tham vọng
ở tương lai. Chỉ còn lại K. không có bạn gái và M.
chưa có bạn trai.
- M. ơi! Hôm nay tụi mình đi bộ thấy thích
ghê, con đường về nhà M. là một trong những
con đường nổi tiếng có những cây me trái nhiều,
tụi mình đi bộ khá xa, Tâm chờ hoài chờ mãi mà
không thấy trái me nào rớt xuống!
M. bật cười khúc khích, vừa chạy vừa nói:
- Chờ người không chờ mà bạn chờ trái me
chín rớt xuống? Minh Tâm đứng đợi góc me, chờ
me rụng xuống… U cái đầu Minh Tâm… ha ha…
- Tâm chờ chút nữa về nhà, M. sẽ cho Tâm
uống một ly chanh muối nha. Chanh muối kỳ nầy
chị vú làm ngon lắm.
Cả hai đứa hớn hở bước nhanh cho mau về
nhà M. Cổng nhà M. hôm nay có một chiếc xe
lạ nằm khuất sau giàn bông giấy đỏ. M. vội nói
với Tâm:
- Xin lỗi Tâm nhiều. Nhà M. hôm nay có
khách ở Sài Gòn xuống chơi. Bửa khác M. mời
Tâm vào nhà uống ly chanh muối nha..
Tâm thấy M. nói Tâm với giọng nghiêm trang
nên Tâm vội ra cửa mặt buồn hiu vì khát nước.
Bên trong nhà, Tâm thấy có cô Chín Rỉ, là em cô
cậu với Ba nàng, ngoài ra còn có một người phụ
nữ lớn tuổi cở cô Chín và một anh chàng dáng dễ
nhìn với đôi kiến cận, y như con mọt sách, hình
như đang ngồi đợi nàng đi học về. Cô Chín:
- M. đến đây cô giới thiệu. Đây là bác Hai, và
Trân, sinh viên năm thứ 4 Y khoa.

Trong bụng M. đánh lô tô, mấy người lớn
bàn tính chuyện gì đây? M. mới lên đệ nhứt Lê
Ngoc Hân, còn nhỏ chưa chuẩn bị đi lấy chồng!
Mới tháng rồi Cô Chín và bác Hai xuống Mỹ Tho
không phải để thăm Ba Má nàng mà cốt ý để bác
Hai nhìn mặt nàng rồi chọn dâu cho con bà ấy!
M. nhìn xuống bộ áo dài trắng đang mặc, chiếc
áo dài vẫn còn trắng không dính vết mực nào, và
nàng đã cẩn thận ủi áo mỗi sáng trước khi đi học!
(Hôm nay M. không có cột áo dài leo hàng rào
trốn học đi chơi…hi hi…nói cho vui, M. cũng là
một con mọt sách có hạng).
Cô Chín rủ Bác Hai và Má nàng lên lầu để
khoe bộ sưu tập hột xoàn của Cô vừa mới có, hay
nói đúng hơn Cô muốn “dụ” má M. mua cho M.
một bộ nữ trang trước khi nàng về nhà chồng.
Còn lại M. và Trân. Nàng bối rối, bao nhiêu tinh
nghịch, phá phách thường ngày biến đâu mất tiêu.
Chợt anh chàng hỏi:
- M. đi học về mệt không?
- Dạ M. hơi khát nước. Xin phép anh cho M.
vào trong uống nước.
Chỉ đợi có chừng đó thôi, M. vội trả lời và đi
nhanh vào bếp, nàng rót nước uống một hơi, lấy
lại bình tỉnh, rồi trở ra phòng khách với bộ độ
màu vàng nhạt trên người. Trân nhìn nàng, cái
nhìn của Trân khác với K., với K. có cái gì làm
lòng nàng xao xuyến… Trong khi chờ Má nàng,
cô Chín và bác Hai nói chuyện, M. đem album
chụp hình cả nhà cho Trân xem, nàng chỉ cho
Trân xem hình em bé M. giống Shirley Temple,
tấm hình M. và người anh kế khoảng 5, 7 tuổi
đang dành nhau ôm con thỏ, trong tấm hình nầy
khuôn mặt của M. cuời thật tươi, nụ cười của kẻ
thắng trận vì đã chiếm được con thỏ, còn ông anh
thì buồn thiu, khuôn mặt của kẻ thất trận lúc đó
rất dễ thương. Hình khác Ba Má M. đi Đà Lạt khi
anh Hai nàng du học từ Pháp về… M. thấy Trân
dường như không nhìn vào album mà cứ mãi nhìn
vào khuôn mặt của M., nếu như mọi khi, M. sẽ
hỏi anh: “Mặt tui có dính lọ không mà anh nhìn
hoài vậy”, nhưng nàng không dám… cự nự… vì
tim M đang rộn ràng và đập mạnh.
Sau ngày xem mắt bất thình lình của đàn trai,
Má nàng báo tin lễ hỏi sẽ tiếp theo đó vào đầu
tháng 11, lễ Quốc Khánh, và đúng một năm sau
sẽ làm lễ cưới khi Trân ra trường Y Khoa. Theo
điều kiện của Ba, sau đám cưới M. sẽ tiếp tục đi
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học cho đến ngày nàng học xong 4 năm đại học.
M. vẫn đi học thêm Lý Hóa mỗi tối. K. mời
nàng đi chơi riêng nhưng M. khéo léo kéo cả
đám bạn cùng đi chung nên K. không có dịp nói
chuyện riêng với nàng và len lén đưa cho nàng
quyễn tập học trò trong đó có mấy câu thơ:
“Tình có cho đi chẳng có về,
Lòng kêu gọi mãi chẳng ai nghe,
Từ đó đâm ra tôi ngớ ngẩn,
Nên mới làm thơ lạc cả đề…”
K. đợi hoài đợi mãi không thấy M. hồi âm nên
gởi thêm 4 câu thơ nữa cho M.:
“Nhớ lắm mà tôi vẫn lạnh lùng,
Như không thương nhớ chẳng chờ mong,
Trời ơi! Khi đóng vai hờ hững,
Là nát lòng anh em biết không?”
Đọc những câu thơ nầy M. chua xót cho K.
vô cùng, biết làm sao đây khi nàng không thể thố
lộ cho các bạn biết nàng đã được gia đình sắp đặt
hôn nhân, nếu nàng nói ra thì các bạn sẽ từ từ xa
lánh, không còn những cuộc vui chơi vô tư như
bây giờ.
Khoá học Lý Hoá đã xong, ngày thi gần kề.
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M. bận rộn học ngày đêm, phải chi hồi đó mình
chọn ban B thì bây giờ đâu có nhìn quyễn Vạn Vật
dầy cộm mà ngán ngẩm (ớn quá trời!). Thân thể
người ta sao mà rắc rối quá! Thuộc hết mấy dây
nhợ chằng chịt nào động mạch, nào tĩnh mạch thì
mới được qua ải Tú tài II, vậy mà anh chàng “vị
hôn phu” của nàng đi cái nghề Y thì đáng nể thật!
Đầu óc của anh có thể chứa hết bao nhiêu danh từ
đặc biệt nầy? M. loay quay viết bài thơ con cóc!
Trường Nam trường Nữ rất gần nhau,
Ngày hai buổi học khác chi đâu,
Đợi lúc tan trường chờ Anh đến,
Kể chuyện Thầy Cô học sáng nay,
Thầy Cảnh, thầy Hòa, thầy Vạn Vật.
Thầy hay đỏ mặt như con gái,
Bởi tại học trò chúng em… ranh,
Mạch động, mạch tĩnh, ôi mạch máu!
Học hoài học mãi phát điên luôn!
Thầy Nhi, thầy Hòa thầy bất An!
Thầy Ty Lý Hóa, thầy Tường Toán,
Nào là Lượng Giác, Cos, Sin, Tan,
Đại số, Hình học K. với X.
Thầy ơi! Khó quá Em quên hết!

Thi cử cận ngày Cos hay Tan?
…
Kết quả đã có, M., K., Thành đậu, còn Tâm rớt
Tú tài II, chờ thi khóa II, và chuẩn bị lên xe hoa với
người yêu Võ Bị. M. lên Sài Gòn học trường Văn
khoa, K. chọn Luật còn Thành học Khoa học. M.
quen thêm vài bạn mới, Thái, Châu, Huệ, Hồng…
Thái là chị bà con cô cậu của K. và Thành. Châu
là bạn gái của Thiện và cũng là em bà con của K.
Cả bọn kẻ Honda, người Suzuki kéo nhau đi chơi
xa cuối tuần, khi đi Vũng Tàu, khi Gò Đen, Tây
Ninh… lúc nào M. cũng ngồi sau xe K. Kỷ niệm
đầu cũng là kỷ niệm cuối cùng K. đã cho nàng
một vết thương vì khi đi Tây Ninh, K. lách xe để
tránh một con chó bất thình lình chạy qua đường.
Chiếc xe ngã nhào mang theo K. và M. té xuống
mặt đường. K. bị trầy đầu gối và M. trầy lòng bàn
tay mặt vì nàng dùng tay chống xuống đất.
Khi M. lên năm thứ ba Văn khoa thì cũng là
lúc nàng lên xe hoa. Thiệp hồng gởi đến từng nhà
các bạn học làm cả bọn sửng sốt và chúc mừng
M. có được người chồng địa vị.
“Năm ấy khi Thu qua thềm,
Khi gió lạnh lùng ru êm,
Khi lá Thu rơi bên hiên,
Gieo từng giấc mơ triền miên.
Trong nắng Thu xưa hơi buồn,
Tôi với một người phân ly,
Tôi tiễn em tôi ra đi,
Trên đường pháo tươi nhuộm hồng.
Đôi khóe mắt em tươi cười,
Duyên dáng màu hồng lên môi,
Nhưng chắc chi em tôi vui,
Khi thầm thấy ai lệ rơi…”
(Xe Hoa Một Chiếc, Hoàng Thi Thơ)
Sau đám cưới, Trân ra trường, chàng được
gởi lên Quân khu Hai, thuộc Sư Đoàn 22, Trung
Đoàn 41 Bộ Binh lúc đó đóng tại Kontum. M.
tiếp tục học ở trường Văn Khoa. Thứ hai chưa
đến giờ học nên M. lái xe qua trường Luật tìm K.
và Huệ. Không thấy K., M. hỏi Huệ:
- Hổm rày K. có khỏe không Huệ? K. có đi
học thường không?
- Tuy K. hơi buồn một chút nhưng vẫn đi học
đều. Huệ mới thấy K. đây mà.
- M. lo cho K. nên ghé ngang qua đây hỏi

thăm K. Thôi M. trở về trường Văn khoa. Có gặp
K., Huệ nói M. gởi lời hỏi thăm.
Từ đó, M. đã mất dấu các bạn học, ai cũng
nghĩ nàng có chồng sẽ bận rộn gia đình nên chẳng
còn ai nhớ đến nàng mà thăm hỏi. Chiến tranh
càng lúc càng sôi động. Những lá thơ Trân gởi về
đều thắm thiết. M. nhớ Trân không bằng M. nhớ
K., hối hận vì cả hai chưa bao giờ ngỏ ý dù quen
nhau mấy năm trời. Phải chi K. lớn hơn nàng vài
tuổi, phải chi K. chín chắn, bao nhiêu cái phải
chi… K. cũng không đủ điều kiện của Ba Má M.
mong muốn! Cha Mẹ nào cũng thương con, mong
cho con có một tấm chồng tốt!
Những ngày cuối tháng Tư năm 1975, khi M.
vừa sinh đứa con trai đầu lòng thì mất liên lạc với
Trân. M. chợt nhớ Ba Má nên nàng lái xe từ Sài
Gòn chở con về Mỹ Tho thăm Ba Má, đi ngang
qua Bến Lức, bổng thấy chữ Trung Đoàn 41 bên
lề đường. M. vội lái xe vào cổng để hỏi thăm tin
chồng. M. gặp người lính y tá, cho biết Trân đã
mất tích lúc Trung đoàn đóng tại Bình Khê, Qui
Nhơn, đêm đó địch tấn công dữ dội từ bên kia
sông. M. cảm thấy thân nàng mềm nhũn, lạnh cả
người, nước mắt rơi không ngớt. Trân ơi! Giờ nầy
anh ở đâu? Anh còn sống hay đã chết? Anh ra đi
khi tuổi đời chỉ có 27 bỏ lại em cô đơn một mình
và con chúng mình còn nhỏ quá! M. thẩn thờ,
những dòng nước mắt tuôn rơi, nàng tiếp tục lái
xe hướng về Mỹ Tho, nơi cha mẹ nàng đang trông
đợi con về thăm nhà từng ngày một. Sắp đến nhà,
nàng dừng lại bên đường, quay nhìn con trai rồi
nhìn lại khuôn mặt mình qua kính chiếu hậu. Mắt
M. sưng húp, làm sao dấu được cha mẹ khỏi lo
buồn? Thằng bé rất ngoan, nằm ngũ ngon trong
tay chị vú. Miệng bé mĩm cười như đang mơ thấy
bé được Ba bé đang vỗ về ôm hôn bé. Nước mắt
nàng lại rơi…
o0o
Hơn 25 năm sau, con trai M. tốt nghiệp Y
khoa, M. sung sướng và hảnh diện đứng bên con
lúc ra trường, thằng bé nhìn giống Trân như đúc,
cũng như năm xưa nàng đã đứng kế bên chồng
khi chàng ra trường Y. Con trai M. đã tìm được
người nó yêu thương và nàng đã làm xong bổn
phận của một người mẹ độc thân, một mình nuôi
con nơi xứ lạ quê người. M. thở dài, rưng rưng
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nước mắt mỗi khi nàng nghĩ đến chuyện xưa. Từ
khi Trân mất tích, đất nước đổi chủ, nàng về Mỹ
Tho sống với cha mẹ. Dịp may đã đến, M. theo
vợ chồng người anh kế giả làm người Hoa, ra đi
chính thức bằng đường biển và được tàu Đức vớt
ngoài biển khơi sau 3 ngày lênh đênh. Họ đưa
tất cả vào trại tị nạn Mã Lai, người nào có thân
nhân ở các nước khác thì ở lại trại tị nạn chờ thân
nhân bão lảnh, người nào không có thân nhân thì
được chính phủ Đức bảo trợ. Gia đình anh nàng
sợ cảnh sống khổ cực trong trại tị nạn nên quyết
định theo tàu Đức đi định cư ở Đức, còn M. và
con trai theo anh chị vợ của ông anh từng làm sở
Mỹ qua Mỹ.
Tại Camp Pendleton, California, M. và con
trai nàng được một đôi vợ chồng người Mỹ không
con bảo trợ. Họ thương nàng như con gái, dạy
nàng phong tục tập quán của Mỹ và khuyến khích
nàng học đại học trở lại. M. chọn ngành Kế toán.
M. làm sổ sách cho hảng Stronics, như thường
lệ, sáng nào nàng cũng vào sở sớm để xem email
trước khi làm việc thì thấy một email nhắn tin có
người tìm nàng trong Diễn Đàn của hội Ái hữu
Mỹ Tho. M. vội vã mở ra xem. Nàng mừng rỡ hét
lên vì đó là email của Mỹ Châu với số điện thoại
của Châu, viết từ Việt Nam, thì ra người bạn M.
luôn nhớ mong vẫn còn kẹt lại Việt Nam. Nàng
vội viết email trả lời lại và hẹn Mỹ Châu tối M.
sẽ gọi lại. Hôm nay nàng không tập trung làm
việc được, nàng mong cho thời gian trôi qua mau
để về nhà gọi điện thoại cho Châu bên kia bờ đại
dương.
Châu kể rằng: “Sau 1975, Châu làm ngân
hàng. K. thỉnh thoảng ghé thăm Châu vài lần rồi
qua Mỹ theo diện ODP. Khi M. lấy chồng, K. đau
khổ vô cùng, sau 30 tuổi K. lập gia đình với một
cô gái người Tây Ninh và đã có 4 đứa con. Ở Mỹ,
K. rất thành công trên thương trường. Châu đã
liên lạc với Thái và K., các bạn học vui lắm và có
thể gọi điện thoại cho M. nay mai”…
Rồi Thái gọi điện thoại:
- Trời ơi! M. đây rồi… Vậy mà thằng Thành,
em bà con của Thái gặp em chồng M. trên San
Jose nói M. đã chết ngoài biển khơi khi vượt biên
hơn hai mươi năm trước… báo hại hai vợ chồng
Thái khóc quá chừng!
M. cười và nói tiếp theo:
- Thái khóc cho cuộc đời bất hạnh của M. chết
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quá trẻ phải không? Ai mà bất nhơn trù cho M.
chết vậy? Thì… bây giờ M. vẫn còn sống và đang
nói chuyện với Thái nè…
M. cảm động mừng mừng tủi tủi. Bao nhiêu
chuyện xảy ra hơn 40 năm nói với các bạn bao
nhiêu ngày mới đủ? Châu đã báo tin M. là Châu
đã cho K. số điện thoại M. nên M. đã chuẩn bị
tinh thần khi nàng nghe tiếng điện thoại reo vang
nhưng một bất ngờ khác mà M. không tin ở đôi
mắt của mình vì K. đã xuất hiện trước cửa nhà
nàng:
- K. đây, đừng giật mình nhen. M. phải không?
K. tươi cười đứng trước mặt M., nàng trố mắt
nhìn chàng:
- K. bây giờ khác lạ, có vẻ “nặng ký” hơn, nếu
M. gặp ngoài đường chắc M. nhìn không ra!
- K. đang ở một khách sạn gần đây. M. đưa K.
đến tiệm ăn nào được không? K. bay đến đây từ
sáng sớm nên K. đói bụng rồi!
Giọng chàng rất tự nhiên, M. nhìn K.:
- Trời đất! Bây giờ K. “dạn” quá vậy ta? Hồi
xưa mỗi khi K. đứng trước mặt M., M. thấy K…
run… hi hi… run như… sắp bị ai ăn thịt!
- Thì bây giờ K. vẫn còn run nè... Hơn hai
mươi năm trước, K. nghe chị Thái nói M. chết
ngoài biển khơi, lòng K. đau khổ vô cùng. Bây
giờ chị Thái báo tin M. vẫn còn sống nên K.
muốn chính mắt mình nhìn thấy M. bằng xương
bằng thịt.
M. theo K. lên xe đến tiệm ăn Việt Nam gần
nhà.
K. tâm sự:
- M. biết không? K. nhớ M. nhiều lắm. Ngày
M. đi lấy chồng, K. đau khổ vô cùng nhưng nghĩ
lại mình còn trẻ quá và học vấn không bằng người
ta. Khi chị Thái báo tin M. chết ngoài biển khơi,
thì đây là lần thứ nhì K. đau đớn thêm một lần
nữa vì sẽ không còn hy vọng có ngày gặp lại M.
tại Mỹ. Bây giờ K. không thể tưởng tượng được
M. lại ở ngay trước mắt K., M. đừng bỏ K. chạy
trốn nơi khác nhen.
K. cầm bàn tay nàng lật qua lật lại:
- K. Nhớ hồi đó bọn mình đi chơi ở Tây Ninh,
K. lái xe không cẩn thận nên cả hai đứa bị té
nhào, tay của M. máu chảy lênh láng làm K. sợ
quá chừng. Suốt 40 năm nay K. vẫn lo cho tay M.
có sẹo mà bây giờ K. không thấy vết sẹo nào hết.
Hên quá! Không mất duyên con gái!

- M. à! M. có nhớ lúc K. bị đau bao tử, ói ra
máu phải vào bịnh viện Nguyễn Văn Học chữa
trị. M. vào thăm K. đem theo một hộp bánh Lu.
Qua đây, mỗi khi đi chợ, K. thấy họ bán hộp bánh
nầy có $1.99, đôi khi giá sale $5.00/3 hộp làm K.
nhớ M. quá chừng ...
K. vừa nói vừa nhìn M. bằng đôi mắt chế diểu.
M. cũng không vừa:
- Nhớ hồi đó K nằm trong bịnh viện, K. ói ra
máu giống như Lương Sơn Bá nghe Chúc Anh
Đài đi lấy chồng mà trở bịnh rồi ói ra máu phải
không… Lương huynh…?
- Hình như câu nói nầy ở đâu nè… Ờ phải!
Hoài Linh giả gái gọi… Lương Huynh…
- Chúc Anh Đài…
Sau đó Chúc Anh Đài theo Lương Sơn Bá về
khách sạn để biết nơi chàng ở. Đưa chàng đến cửa
phòng, M. từ giã K., nàng vội quay mặt bước đi
thì K. đã ôm nàng lại:
- M. có thể vào phòng nói chuyện với K. thêm
chút nữa được không? Mình nói chuyện vơi nhau
vẫn chưa đủ. K. có cả ngàn câu muốn nói với M.
những chuyện xưa kia K. đã dấu trong tim mà M.
không biết.
M. cảm thấy giao động trước đôi mắt tha thiết
của K. nhìn nàng. Làm sao đây!… trái tim nàng
bảo nàng ở lại… hương thơm của tình yêu đã làm
nàng như ngây dại. M. gật đầu nhè nhẹ.

lòng. M. thở dài, lặng lẽ bỏ đi. Có lẽ trên cõi đời
nầy không còn K. với M. mà chỉ còn lại K. và H.
Bài Toán “Tình Yêu” đã ra đáp số, đã giải đáp
mối ưu tư ấp ủ trong lòng M.
o0o
Mọi chuyện hầu như trở lại bình thường
nhưng trong lòng K. đã thay đổi rất nhiều khi M.
xuất hiện, vì M., người yêu đầu đời của chàng
mong nhớ từng đêm, M. không chết ngoài biển
khơi mà là M. vẫn còn sống và đang cô đơn đau
khổ chịu đựng một mình ở một nơi nào đó…
… Không biết em tôi bây giờ,
Có thấy cuộc đời bơ vơ,
Không biết khi nghe Thu rơi,
Tâm hồn nhớ chăng ngày thơ,
Nhưng có nơi đây một người,
Năm tháng mộng lòng chưa vơi,
Khi mấy cung tơ vô duyên,
Mong gì tới nơi xa vời…
(Xe Hoa Một Chiếc / HTT)
Hồ Thị Triều-Lam

o0o
Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn
Giữa đường cơn gió lặng thinh
Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
Ba người chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn
Bởi lòng đã trót nặng thương
Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua
Người đi vui với một người
Biết chăng một người đang cười mà đau…
(Chuyện Ba Người / Quốc Dũng)
M. đứng núp dưới cây maple gần nhà K., nàng
nhìn chàng cùng vợ từ trong nhà bước ra xe, trông
hai người rất hạnh phúc. Một nỗi chua xót trong
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Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...
Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...
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Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.
Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.
Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
Bích Lệ
Sài Gòn, Việt Nam
10/10/2014
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(Thân tặng Nam với chuyến
về …trần!)

T

ội nghiệp, bà bạn tiểu muội
rủ rê bạn về “du lịch” Việt
Nam một chuyến, bà bảo:
- Mày đi cho vui không?
Kỳ này mấy đứa tụi tao làm Từ
Thức về trần đây. Đi về thăm lại
“quê hương là chùm khế ngọt”
một lần cho biết.
Tiểu muội thở dài:
Nói thật với mày, đất nước
ai mà không thương? Ai lại
không muốn về? Năm 75, tụi
Việt Cộng vào, ba tao đi tù,
anh rể đi tù, em tao đi theo tầu
Trường Xuân, ông xã tao kẹt
bên Mỹ không biết bao giờ gặp,
gia đình tan nát, cũng nếm đủ
mùi Xã hội chủ nghĩa: “Học tập
chính trị” mờ người, viết “lý
lịch” “thu hoạch”, “họp tổ”, họp
xếp hàng cả ngày, bo bo, bột mì,
tiêu chuẩn nửa ký thịt cho cả gia
đình mỗi tháng, nửa lít dầu hôi
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để thắp đèn dầu..., đổi tiền vài ba
lần, thấy “nhà nước đánh tư sản
mại bản” vài lần vả chính bà già
tao bị đánh một lần... te tua, bần
dập lắm mày ơi.
Bà vui vẻ:
Gia đình nào mà chẳng có
ân oán giang hồ với tụi nó! Ừ,
nhớ lại cứ như cơn ác mộng!
Chuyện đi tù cải tạo, chuyện
vượt biên, chuyện đi bán chính
thức, đuổi đi kinh tế mới. Toàn
chuyện không tưởng tượng nổi
mà có thật! Nói lại cho con mình
nó còn không hiểu, nói gì người
khác nghe hiểu được chuyện xứ
mình!
Ừ, may nhờ ông Reagon tử
tế, chịu đón mấy ông “Hát Ô”
sang chứ không thì còn khổ
nhiều và khổ dài dài với tụi khỉ
lên làm người! Bây giờ gia đình
tao qua đây gần hết nhưng bà
con ruột thịt vẫn còn. Thiên hạ
ra khỏi nước, bây giờ khá rồi, về
Việt Nam rần rần làm mình cũng

thấy buồn. Hơn nữa, đi khắp
nơi thì được mà đất nước mình
với bao yêu thương, kỷ niệm
lại không về được trong khi tụi
mình sắp già mất rồi nhưng …
tao về không được.
- Ừ, mày về tao cũng nghĩ
không tốt, mày chửi tụi nó quá,
lỡ về nó làm khó dễ thì mất
công.
Tiểu muội lắc đầu:
- Tao không sợ tụi nó và tao
chắc nó cũng chẳng sợ quái gì
tao mà làm khó dễ nhưng Cộng
Sản mà, tin sao được bọn nó!
Điều chính là lương tâm của
tao không cho phép tao nói một
đằng, làm một nẻo. Tao chống
lại vụ thiên hạ về Việt Nam du
lịch để hưởng thụ những cái mà
mình không có đủ tiền khi đi
xứ khác hưởng thụ; về để khoe
khoang mình giầu sang, mình
văn minh mặc áo gấm về làng.
Tao không chịu được việc “Việt
cừu” đem tiền về cho bọn nó xài

mà còn phải chịu phép bọn nó.
Tao không chịu được việc họ
đem tiền về đầu tư mà cứ như đi
ăn xin, ăn trộm, phải lót tay này,
chìa tay kia rồi chui sân trước,
lách sân sau để xin giấy phép
làm ăn. Tao lại có tật dị ứng, hay
bị ngứa tai, gai mắt nhìn những
cảnh người bóc lột người, người
giầu, lãnh đạo, ô dù chơi toàn
bằng “cây”, bằng tỉ trong khi trẻ
con gầy tong teo không có tiền
ăn và cha mẹ phải bán máu để
đóng đủ thứ “phụ phí” cho con
đi học. Tao không thể chịu được
cảnh “đầy tớ” ăn chơi đế vương
trong khi người dân “chủ đất
nước” làm đổ mồ hôi, sôi nước
mắt mà vẫn đói khát. Tao cũng
không chịu được cảnh đất nước
mình mà để cho bọn “người lạ”,
“tầu lạ” bắn giết, đánh đập dân
mình mà hễ dân chống lại thì bị
bắt, bị đánh tàn nhẫn. Tao buồn
khi thấy đàn ông Việt bây giờ
chỉ lo ăn chơi hưởng thụ để vợ
con vất vả ngày đêm hay phải
bán mình làm điếm. Tương lại
đất nước tối như đêm ba mươi
với cái ách đô hộ của Tầu sờ sờ
trước mắt. Buồn lắm, đi “chơi”,
đi “du lịch” như vậy, tao thua,
không đi được!
- Tao hiểu, tao cũng chỉ đi
một lần này dối già. Đi cho biết
đất nước mình bây giờ ra sao.
Tụi tao đi mấy đứa nên hy vọng
vui và an toàn. Con T. có cho
tao điạ chỉ nhà nó ở trọ tại Sài
Gòn. Nó nói chỗ này vừa rẻ, vừa
sạch lại an toàn vì là nhà tư cuả
Việt kiều ở đâu đó về VN ở. Họ
có dư phòng nên cho du khách
mướn mà chỉ cho người nào
được giới thiệu thôi, rẻ lắm.
- Ừ, mày đi cho vui. Về đấy
chắc gặp lại mấy con TV.
- Không, kỳ này tụi tao

“book” tour kín hết rồi. Tao
đang nhờ agent canh vé máy bay
cuả Air Việt …Cộng cho rẻ.
- Ừ, tao thấy quảng cáo trên
báo Việt Tribune, trên các đài
phát thanh, truyền hình ầm ĩ.
Cộng sản với Trừ sản! Để lâu,
cứt trâu hóa bùn! Với thiên hạ,
tiền là trên hết. Người ta miệng
Chống cộng nhưng tay thì nhận
tiền quảng cáo của Cộng Sản.
Hỏi mày, nếu tờ báo mỗi tháng
kiếm được năm ngàn đô, mày
chống Cộng thật tình, nó cúp
quảng cáo hai ba ngàn đô thì
mày sống nổi không? Thế là vì
đồng tiền, ngòi bút của mày nó
sẽ bị tiền nó bẻ cong veo, dẹo
nhẻo như cao-su vậy, mày phải
“né” nó, mày phải “ngại” nó…
và báo mày sẽ thành truyền…
mà không thông hay chỉ truyền
một nửa thông!
Thế là tuy ở xứ tự do, ngoài
vòng Việt Cộng nửa trái địa cầu
mà truyền thông, thương mại
của người Việt Hải ngoại vẫn
bị cái vòng kim cô bằng tiền
của Việt Cộng chi phối. Tiền
là món ít người chê mà tụi nó
thì có hằng hà sa số nhờ tham
nhũng, ăn cướp, bán nước, bán
ghế, bán đàn bà, trẻ con vv…
Bạn ái ngại ra mặt:
- Tao biết nhưng mình làm gì
được hả mày?
***
Tiểu muội chờ bạn vàng về
để nghe báo cáo bởi vì người
thích thì khen chỗ đi ăn chơi
rẻ, chỗ sửa sắc đẹp an toàn,
các “em” vừa trẻ, vừa đẹp, vừa
thơm, vừa ngoan và vừa lễ độ,
dễ thương lắm lắm, tình nghĩa
nguời nhà thì …đằm thắm vô
cùng, cứ có tiền là thành người

thân thương hết ráo….vv..
Người ghét thì chê ăn dở vì
đồ ăn ngon xuất khẩu và các đại
gia thầu hết rồi, còn đâu tới Việt
kiều chậm chân, chậm cẳng?
Sửa sắc đẹp thì về Mỹ phải…
sửa lại, trồng răng (implant) thì
về Mỹ moi ra toàn răng làm
bằng kẽm, mục chân răng giả,
mục cả xương hàm luôn!
Các em thì…
”Hôm qua anh tới (nhà) em
Ra về mới biết là quên ví
tiền,
Anh quay trở lại vội vàng
Em thì còn đó, ví tiền anh
tiêu!”
Ấy là chưa kể các ông giầu
có ôm đầu máu trở về với hai bàn
tay trắng như anh Trần Trường.
Các cụ đầu bạc trở về xứ, cứu
vớt những cánh hoa xuân ra hải
ngoại, sau vài năm đành đêm
đêm dậy pha sữa, thay tã cho
con mà ngậm ngùi, ao ước có
người nuôi dùm con cho mình:
“Con tôi khát sữa bú tay,
Ai cho bú thép, tôi rày mang
ơn..”
Lý do vì “Em” sau khi sang
được Mỹ ít lâu đã “thẳng cánh
cò bay” bỏ lại chồng già, con
dại hay “em” cứ tự do bay nhẩy
sớm khuya mặc cụ lo việc nội
trợ, tề gia với con thơ. Chưa kể
là chuyến du lịch Việt Nam nào
cũng đương nhiên được “book”
đi thăm “lăng bác!”
Làm như các xứ khác không
có cầu tiêu!
Nhiều lắm, lời khen, tiếng
chê cứ loạn xạ nên tiểu muội
đành chờ bạn vàng sang để hỏi
thăm cho chắc ăn vì bạn chẳng
phải …các ông để dễ bị các “em
bé”, trẻ trung cỡ con cháu các
ông, “mà” mắt. Bạn cũng chẳng
phải loại ham ăn diện, ham nịnh

Kỷ niệm 4 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2014 ▪

51

bợ, để mê mẩn được “áo gấm về
làng”. Bạn chỉ mong được nhìn
thấy quê hương mình lần chót
cho thỏa lòng thương nhớ. Chờ
nghe bạn kể trung thực về chính
đất nước mình cho đỡ lòng hoài
hương ấp ủ mấy chục năm vì rất
nhiều khi cứ tự hỏi lòng:
- Dễ quá, sao mình không
một lần về thăm cố hương?
Hỏi để không bao giờ trả lời
vì mình vẫn còn tấm lòng yêu
thương mảnh đất quê hương
đang bị bọn Cộng Sản bán đứng,
vẫn còn tình xót xa với người
dân bị lừa gạt, phản bội, vẫn còn
ấp ủ món nợ với tiền nhân, với
những người lính, người dân đã
đem xương máu, công lao để
hy sinh, bảo vệ đất nước và xây
dựng cho điều càng ngày càng
rõ: Tự do và độc lập của dân tộc.
Ít hơn hết, nhỏ nhoi hơn hết,
mình không thể nào phản bội lại
chính tư cách cuả mình.
***
Vừa về tới nhà nhìn điện
thoại thấy có lời nhắn, tiểu muội
vội mở ra. Tiếng bà bạn ho khục
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khục một lúc, rồi:
“Khục, khục... K. ơi, tao mới
về mà còn bịnh…khục khục…
quá, chưa nói chuyện …khục
khục… với mày được. Bao giờ
tao khoẻ …khục khục… khỏe,
tao gọi lại mày …khục khục…”
Thấy long thể của bà bất an
quá, tiểu muội để cho bà nghỉ
thêm ngày nữa rồi mới ghé lại,
bà ra mở cửa, xớn xác:
- Đến mau nhỉ?
- Sao em? Du lịch VN ra
sao?
Bà ho một tràng dài:
- Khục khục, khục… Vào đi,
khục, khục… Kinh lắm mày ạ.
Nội cái chuyện vé máy bay của
Air Việt Cộng nó hành tụi tao tả
tơi quá chừng. Mày biết bốn đứa
tao ra tới phi trường thì trên giấy
tờ, tên tụi tao bị nó thêm chữ quỷ
quái gì vào đằng sau. Mà đâu có
máy bay VC bay thẳng về VN!
Nó nói xạo để dụ mình, nó mua
vé cuả Air China cho mình đi
nên Air China thấy không đúng
tên thì không cho lên máy bay,
phải chờ đại diện cuả Air VC
tới giải quyết. Thằng đại diện
Air VC tới và đòi thêm mỗi đưá

$7 tiền điều chỉnh giấy tờ! Mày
coi, có khốn nạn không? Khục
khục, khục… Tụi tao nhất định
không chịu, cãi tới cùng, sau nó
phải sửa lại giấy cho đi. Có bà
cụ dắt cháu đi, nó kiếm chuyện
nói cụ không có giấy cho phép
của cha mẹ, đòi cụ thêm mấy
trăm tiền giấy tờ nữa! Thật là
không thể tưởng tượng.
- Mày ho gì lắm thế? Chưa
khỏe hả. Nghĩ chút rồi hãy nói,
mà mày nói giỡn hay nói chơi?
- Giỡn gì? Thật trăm phần
trăm. Chưa hết, ngày về, cả 4
đứa chả biết nó bán vé đi lại sao
đó, đứa nào ngày về cũng trật
lất, phải gọi Agent ở Mỹ điều
chỉnh, mất mấy ngày canh ngày,
canh đêm vì múi giờ khác nhau,
mà phải có người bên Mỹ liên
lạc chứ mình từ bên VN gọi nói
chuyện với hãng máy bay đâu
có được, nó cứ chuyển phone
từ người này sang người khác,
chẳng ai làm gì cả. Mất bao
nhiêu tiền điện thoại, bao nhiêu
thời giờ, bao nhiêu bực mình.
Còn ăn uống, mày biết
không, nó quảng cáo có ăn
nhưng cho ăn mà không cho
nước, bắt mình mua riêng! Tụi
tao về Mỹ than phiền, cô bán vé
nói Agent của Mỹ cũng khổ với
hãng Air VC này! Bị than phiền
ghê lắm. Thế mà quảng cáo kinh
khủng luôn: nào đi trực tiếp từ
Mỹ về VN, nào là super service!
Xì, kỳ du lịch này, tao gọi là
chuyến du lịch về điạ ngục.
- Hay tại mày sạch sẽ, khó
tính quá?
- Sạch thì tao có sạch nhưng
đi Việt Nam là tao chấp nhận bẩn
và thiếu tiện nghi, nhưng điều
buồn là bây giờ dân sống chụp
giựt, lừa gạt quá. Tao đi tour
lên miền Bắc bằng xe lửa, nghe

quảng cáo đường xuyên Việt, đi
xem cảnh, ai dè xe đi ban đêm,
chẳng xem được gì mà ghế xe
toàn bằng gỗ, lắc ghê gớm. Nói
mày nghe, cỡ tuổi mình về VN,
đi xe lửa thì có bao nhiêu đinh
ốc trong người sẽ long ra hết.
Sàn xe nhơm nhớp, ghê lắm.
Trên xe lửa đa số là những cô
gái lấy chồng bên Tầu dắt con về
thăm nhà. Tội nghiệp, tụi nó rất
trẻ, rất ngây thơ mà con cái đông
đúc, nheo nhóc, nói chuyện ỏm
tỏi toàn bằng tiếng Tầu, nghe cứ
như đang ở bên Tầu. Nói thật
mày, ngày Tầu nó đồng hoá
mình chắc không xa.
- Nghe nản quá.
- Chưa hết, mấy em “lễ tân”
nói chuyện với khách ngọt ngào,
lịch sự lắm nhưng khi quay sang
nói chuyện với nhau, các cô, cậu
lộ mặt thật ra, đanh đá và chửi
thề như… uống nước vậy, khiếp

lắm.
- Tao nghe nói nó luôn
“book” cho du khách đi thăm
“lăng bác” phải không?
- Có chứ, tuyên truyền, lừa
bịp là nghề của nó mà. Nó chở
tới nhưng tao không vào. Tao
bảo con bé hướng dẫn rằng
“Cháu đừng tưởng người Việt
hải ngoại ai cũng muốn vào xem
“Xác ông Hồ”, người ta vào vì
bị vào thôi”. Con bé chắc có
kinh nghiệm nhiều về vụ này
nên ngọt ngào bảo tao là tại có
trong chương trình nên đưa đi,
còn mình không thích vào thì
thôi.
Tiểu muội cười:
Hồi ông cụ tao từ miền Nam
ra Bắc thăm bà con thì cụ lại
nhất định vào thăm “Lăng bác”
cho bằng được!
Cụ tò mò muốn coi xác ướp
giả thật ra sao hả?

Không, cụ bảo: Từ Nam ra
Bắc, tao phải đái vào “lăng bác”
một cái cho hả dạ.
Nó phì cười:
Tao đang nghĩ tới ông cụ
mày vừa tè vừa rủa “bác”.
Ừ, cụ cay lắm vì năm 54,
cụ đã chạy từ Bắc vào Nam mà
không thoát bọn nó. Năm 75,
khi tụi VC vào, cụ lại bị đi tù cải
tạo. Mất nước đau lòng muốn
chết lại còn bị mấy thằng oắt con
lên mặt giáo dục, gọi bằng anh,
hoạnh họe đủ thứ. Chưa hết,
cụ còn bị kiểm kê, học tập, họp
hành… đủ trò, mà trò nào cũng
đáng chửi, đáng hận cả.
- Ừ, tụi khỉ lên làm người,
thời đó làm lắm trò… khỉ để
hành hạ dân miền Nam mình
cho bõ ghét mà.
- Thế mày vào Sài Gòn thì
sao?
- Sài Gòn đỡ hơn nhưng cũng
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buồn lắm. Tao thấy lạc lõng như
người ngoại quốc chứ không
phải mình trở về quê cũ. Đường
phố lúc nào cũng đông nghịt
như kiến, bụi bậm, khói xe mù
mịt, thiên hạ che mặt kín mít,
xe lái ào ào, chụp giựt ghê gớm,
không khác gì ăn cướp. Nhà cửa
xây dựng tùm lum, hàng quán
bừa bãi, ỏm tỏi. Hai bên đường
toàn giây điện chằng chịt, trĩu
nặng có thể “rụng” xuống bất
cứ lúc nào. Tự nhiên tao đâm
lo và buồn, không hiểu nhỡ trời
mưa giây điện rơi xuống, giựt
chết người ta thì sao? Ngày xưa
“anh theo Ngọ về”, bây giờ mặt
ai cũng bịt kín mít, xe chạy ào ào
thì làm sao còn những mối tình
thơ mộng hả mày?
Nó lôi ra hai cái ghế ra vườn,
đặt dưới bóng cây cam, tiểu
muội lấy hai ly nước lạnh và lọ
hồng sấy. Hai đứa ngồi uống
nước, nhâm nhi hồng, tiếp tục
tâm sự.
- Ừ, nhưng đời mà, làm sao
không thay đổi?
- Thay đổi thì dĩ nhiên mình
chấp nhận nhưng thay đổi tàn
nhẫn quá. Bọn Việt Cộng chúng
nó bán nước, bán đất, ăn chơi
làm những chuyện ghê tởm
trong khi thẳng tay hà hiếp dân
lành và dân thì ngày càng nghèo
khổ, thê thảm hơn ngày còn
chiến tranh nhiều lắm.
Tiểu muội thở dài:
- Bởi vậy mới có chuyện bán
máu nuôi con hay bán con làm
điếm. Nhưng nói chuyện buồn
hoài nhức đầu quá. Mày có
chuyện gì vui không? Thăm bà
con? Thăm lại TV?
Nó ho một tràng nữa rồi mới
trả lời:
- Khục, khục, khục, khục…
Không, tao chẳng thấy có gì vui
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cả. Bà con thì chỉ ngọt ngào
xã giao. Còn xem cảnh nhưng
lòng tao lúc nào cũng nặng chĩu,
không vui. Tao có ghé trường
Trưng Vương, chung quanh nó
buôn bán xô bồ, xô bộn, học
trò thì lẫn lộn trai gái, ăn nói thì
văng đủ thứ tục tĩu, du côn lắm.
Chẳng còn gì là Trưng Vương
nữa mày ạ.
- Buồn nhỉ!
- Ừ, buồn!
Hai đưá im lặng, buồn rười
rượi, một lát nó thở ra:
Mày không về là đúng. Tao
về nhìn những người buôn thúng
bán bưng, thấy họ gầy gò hơn,
đen đủi hơn, khổ sở, tủi nhục và
tao buồn nhất là họ có vẻ “chịu
đựng riết quen rồi”, hình như
không mấy ai nghĩ về chống
đối lại chế độ độc tài VC, việc
sắp mất nước về tay bọn Trung
Cộng! Bọn Việt Cộng nó bưng
bít kỹ lắm, ai biết gì, nói gì thì đi
tù rồi, còn gì! Khổ lắm.
Nó thở ra dài, thật dài:
Tao về Việt Nam rồi còn
nặng lòng hơn, thà như mày,
đừng về, cứ ở xa mà còn giữ
được những hình ảnh đẹp trong
tâm tưởng mình.
- Ừ.
Hai đứa lại ngồi im. Im lặng
lần này dài hơn, nặng hơn cho
tới lúc tiểu muội buồn rầu đứng
dậy:
- Thôi, tao về. Như vậy là
mình vẫn còn phải chống bọn
Cộng này dài dài!
Nó cười như mếu:
- Mình chống chúng nó là
đúng nhưng tao nghĩ dù chống
thế nào cũng chỉ là “Châu chấu
đá xe”. Các ông “Quốc văn giáo
khoa thư” lừa mình mày ạ, các
ông bảo rằng:
“Tưởng rằng Chấu đổ, ai dè

xe nghiêng” là xạo đấy.
Con châu chấu Việt Nam
đang bị nghiền nát dưới gót giầy
Trung Cộng rồi vì chính bọn
lãnh đạo đang ngậm miệng ăn
tiền bán nước để bảo tồn mạng
sống và những cái ghế của
chúng. Hỏi mày, chúng nó cái
gì cũng cấm thì làm sao dân biết
được mà chống đối? Dân chống
ngoại xâm mà bị bỏ tù thì lòng
dân ở đâu để đoàn kết bảo vệ tổ
quốc hả mày?
Tiểu muôi thở dài, thật dài:
- Ở hải ngoại, nơi người ta
có tự do thì cũng không ít lương
tâm của những người tự nhận
và đã từng chống Cộng đang bị
những đồng tiền Việt Cộng “chỉ
đạo”, im thin thít coi chuyện
chống Cộng, tức là chống cái
ác, chống bán nước, chống độc
tài là chuyện… ngu, chuyện vớ
vẩn, chuyện xưa rồi tám, chuyện
lạc hậu, chuyện ruồi bu.
Nó gật:
Tụi mình lạc hậu thật, tao về
thăm quê hương y hệt Từ Thức
về trần.
Tiểu muội bâng khuâng:
Ừ, ông Từ Thức sau khi về
trần, thất vọng rồi bỏ đi đâu hả
mày?
Hai đứa nhìn nhau, thở dài.
Bóng cây đổ dài trên sân, cành
lá nhẹ nhẹ đong đưa, không khí
thật nhẹ, thật mỏng và gió thật
êm. Tiểu muội lắc nhẹ tay bạn:
- Mày còn may mắn hơn ông
Từ Thức. Sau khi về trần thất
vọng, lạc loài, ít ra mày còn một
chỗ để về và tao thì vẫn còn …
trên cõi tiên mà mơ về một ngày
trần thế… ngày mình còn đứng
ở sân trường, dưới lá cờ vàng,
còn hãnh diện vì mình là người
Việt! 
Kathy Trần

Đời rất vui khi con còn có mẹ
Là bầu trời ngập đầy ánh sao đêm
Là bình minh rọi sáng ở bên thềm
Là hạnh phúc yên bình trong cuộc sống
Đường quanh co trong cuộc đời dao động
Bóng mẹ hiền luôn nhắc nhở bên con
Tình mẹ yêu luôn bao phủ vuông tròn
Là điểm tựa cho con thêm hy vọng
Vắng đàn con mẹ buồn và trông ngóng
Mượn chiếc phone mẹ gọi vững niềm tin
Già cô quạnh bao quanh chỉ bóng mình
Nghe tiếng nói mẹ vui cho đở nhớ
Dáng mẹ gầy nếp nhăn còn muôn thuở
Bàn tay con mẹ nắm để nâng niu
Con bên mẹ chuyện xưa thủ thỉ nhiều
Trong tâm khảm mẹ hiền con nhớ ngoại
Tâm sự tràn mẹ cùng con sảng khoái
Nhắc gợi thương nhớ lại biết bao điều
Hòa nhịp tim thổn thức mẹ dấu yêu
Con sung sướng được nằm bên gối mẹ
Buông giấc ngủ ngở như còn rất trẻ
Nhưng đâu ngờ tóc con đã hoa râm
Hình ảnh đẹp con giữ mãi trong lòng
Mượn bút giấy ghi giòng thơ tặng mẹ
Ngày Hiền Mẫu luôn an vui tươi trẻ
Bên đàn con đàn cháu thỏa nguyện an
Bên ba luôn điểm tựa bóng an nhàn
Hạnh phúc lớn đại gia đình đoàn tụ..

Bảy lăm mười tám tuổi trăng tròn
Vụng về thơ dại hãy còn son
Nước nhà loạn lạc người di tản
Dẫm nát quê hương dạ héo mòn.
Thương cảnh điêu tàn nước Việt ơi!!
Tuổi thơ chưa trọn tiếng nói cười
Bây giờ thương khóc người mất nước
Màn trời chiếu đất cảnh nổi trôi.
Ai tìm ra được cảnh bình yên
Quê tôi nghèo khổ hết ba miền
Suốt đời vất vã trong cuộc sống
Bao giờ cho vơi hết muộn phiền.
Tuổi thơ xin cất giữ từ đây
lam lũ nổi trôi bao tháng ngày
Khi nào tìm được niềm vui mới
Ai sẽ quên đi nổi khổ này...
Vậy mà 32 năm vẫn còn chất chồng nổi khổ,
chút dĩ vãng buồn, làm sao quên được,
khi tháng tư đen trở về trong tìm thức...
Hồ Duy Hạ

Hồ Duy Hạ
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hật ra không dân tộc nào
chỉ có ngưòi xấu hay chỉ có
người tốt, cho nên người Việt
Nam chúng ta cũng không ngoại
lệ.
Thuở còn bé, tôi không bao
giờ nghĩ đến người Việt Nam
chúng ta phải nên như thế nào
cho đúng, cho có được tiếng tốt
đối với người ngoại quốc hay
cho thế hệ sau này noi gương
theo. Tôi chỉ thấy người Việt
Nam xung quanh tôi hay siêng
năng, hay giúp đở bạn bè cùng
lớp cùng trường.
Rồi đến ngày kia, tôi lớn
lên đi học trung học trường Tây
trường Việt, bạn bè cả hai bên
đều dễ thương, đều siêng học
và nhất là thích tranh đua đứng
hạng nhất hạng nhì.
Đối với trường Tây, tôi thuộc
hạng cù lần mọt sách, chỉ biết
học hành nghe nhạc không đi
bum đi bùm. Mẹ tôi một mình
nuôi anh em tôi vì ba tôi mất
sớm nên chúng tôi rất thương
Mẹ và tuyệt đối vâng lời người.
Việt Nam lúc đó hơi rối loạn
vì miền Bắc miền Nam nội chiến
hằng ngày. Cái ấn tượng ngồi
trong lớp đang học thì bị ăn trái
khói còn ám ảnh trong tôi đến
bây giờ, nhưng tôi không giận
quê hương, không giận người
buôn
trái khói vì “anh em như
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thể tay chân người trong một
nước phải thương nhau cùng”.
Thế rồi cái gì phải đến đã
đến, năm đó, bao nhiêu gia đình
Việt Nam đã phải bỏ quê cha
đất tổ ra đi trong ngậm ngùi đau
khổ. Tôi cũng ra đi cùng người
anh vì anh là phi công có tên
trong danh sách được bốc đi. Mẹ
tôi buồn vô cùng nhưng thà thấy
chúng tôi đi còn hơn thấy chúng
tôi chết.
Cả cuộc đời Mẹ tôi chỉ biết lo
cho các con để rồi được gì ngoài
những giọt lệ khóc cho con, cho
chính cuộc đời mình. Người Mẹ
Việt Nam vĩ đại, người Mẹ Việt
Nam luôn hy sinh và không bao
giờ sống cho bản thân mình.
Nếu bạn còn Mẹ, bạn hãy nhớ
hãy thương Mẹ bạn nhé! Mẹ già
như chuối ba hưong, như xôi
nếp một, như đường mía lau,
bạn ráng nhớ câu ca dao Việt
Nam này nhé vì chỉ khi không
còn Mẹ nữa, bạn mới thấm thía,
mới cảm thấy đau.
Và khi bạn mất nước Việt
Nam thân yêu, thì Mẹ Việt Nam
sẽ làm bạn trăn trở, mất ăn mất
ngủ cho đến tận cùng đau đớn
bạn à. Tôi thèm thuồng nhìn
người Nhật, người Phi mỗi năm
về thăm quê hương trong hoan
hỷ trong vui sướng mà buồn cho
chính mình và cho cả dân tộc

Việt Nam chúng ta. Cảm giác
rất khác biệt vì quê hương Việt
Nam chúng ta không còn Tự Do
và Dân chủ nữa rồi. Dân chúng
mà hó hé thì bị thiệt mạng hay bị
cầm tù ngay.
Không thể tưởng tượng
được một dân tộc nhỏ bé mà có
ngần ấy người tù nhân lương
tâm. Danh từ này, TNLT, trước
năm 1975 làm gì mà có. Chỉ có
trong chế độ cộng sản mà thôi.
Có xứ sở nào mà Luật sư cũng
bị bắt? Có xứ sở nào mà khi
bạn ra tòa, bạn không có được
quyền có luật sư tranh cải biện
hộ cho bạn? Chỉ có nước Việt
Nam chúng ta mà thôi bạn à, mà
tôi quên mất rồi, nước Việt Nam
này là của ai? Của ai mà chúng
ta không dám về? Sợ bị chụp mũ
thuộc đảng Việt Tân thì bỏ mạng
sa trường đấy bạn.
Mỗi dân tộc đều có một số
mệnh, mà dân tộc Việt Nam thì
bị một số mệnh rất buồn rất u
ám, may mà dân tộc mình lúc
nào cũng còn nghĩ đến đất nước
đến đồng bào nên ngày về không
xa đâu bạn à, hãy phấn đấu đến
cùng bạn nhé cho quê hương
thân thương của chúng ta 
Kính bút
Hoàng Sa
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inh ra trong một gia đình mà ông bà bố mẹ và các cô chú chịu ảnh hưởng nhiều về phong tục tập
quán Việt Nam nên ngay từ lúc còn nhỏ, mỗi đêm em được nghe kể chuyện về các sự tích vua
Hùng Vương, về dòng giống Tiên Rồng, Lạc Long Quân lấy Âu Cơ đẻ ra trăm trứng: 50 người con
theo cha lên núi, 50 người con theo mẹ xuống biển. Những sự tích hào hùng của lịch sử 4000 năm
Văn Hiến được ghi nhớ trong đầu đã thôi thúc em gia nhập Hội Phụ Nữ Âu Cơ.
Âu Cơ Nguyễn Đỗ Yến Vy

Đ

ến với Hội Phụ Nữ Âu Cơ (Hội PNAC) là một cơ duyên. Khi biết đến Hội thì hai em cũng rất
là ngạc nhiên về sự liên kết rất là chặt chẽ, không những ở Houston mà còn ở khắp nơi mọi nơi
trên thế giới. Và điều đó đã làm cho hai em thích thú và muốn tìm hiểu thêm về Hội. Đã tham gia và
sinh hoạt với chị em Hội PNAC khoảng bốn , tụi em càng bị cuốn hút vì sự nhiệt tình và tinh thần
làm việc hăng say của các chị trong Ban Chấp Hành, đặc biệt là chị Thiên Thanh và chị Thùy Linh.
Hai chị đã hướng dẫn hai em rất nhiều về nội quy, sinh hoạt và chỉ hướng đi của Hội. Đặc biệt là
những sinh hoạt như “giúp đỡ những phụ nữ bất hạnh và những anh thư đấu tranh cho nhân quyền
ở trong nước. Hai em không mong muốn gì hơn. Chỉ mong Hội PNAC ngày càng được mạnh tiến
và có nhiều công tác tốt để giới trẻ chúng em học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam.
Hương Huyền & Hương Thùy
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Tại sao tôi gia nhập Hội Phụ Nữ Âu Cơ

Trong một lần tình cờ, nhận được cuộc gọi từ hai chị thân thiết trong gia đình, ngỏ ý muốn nhờ
Thu Lan mặc áo dài và giúp đỡ một vài việc thiện nguyện. Cũng may mắn hôm đó là cuối tuần và
biết rằng hai chị rất dễ thương với mình nên đã nhận lời giúp đỡ.
Qua buổi hôm đó, Thu Lan đã được tiếp xúc với nhiều chị Âu Cơ cũng như các ông bà, cô chú
và các anh chị khác thiện nguyện cho cộng đồng, Thu Lan cảm thấy rất quý mến và nể phục tất cả
mọi người vì hầu hết ai ai cũng dễ thương, hòa đồng và đặc biệt là luôn cố gắng dành thời gian quý
báu của mình để giúp đỡ cho cộng đồng và những công việc thiện nguyện ý nghĩa khác. Kể từ khi
đó, Thu Lan đã có ý định muốn gia nhập Hội Phụ Nữ Âu Cơ nhưng chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, các
chị vẫn mong muốn Thu Lan giúp đỡ và sát cánh cùng các chị cho đến khi Thu Lan chính thức là
thành viên của Hội.
Vào ngày tổ chức buổi tiệc gây quỹ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐPTĐLSN), Thu
Lan cũng đủ mười tám tuổi và đã điền đơn gia nhập Hội với niềm vui háo hức vì mình là thành
viên nhỏ tuổi nhất trên toàn thế giới và luôn được các chị cưng và thương. Tuy thời gian làm việc
và sinh hoạt với các chị không lâu nhưng hai chị sinh đôi và các chị luôn yêu thương và sẵn sàng
giúp đỡ đưa rước Thu Lan mỗi khi có thể. Vì mọi người đều có chung một quan điểm là giúp đỡ
cho nhau và cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thấu hiểu được những tình cảm đó, Thu Lan sẽ luôn cố
gắng hoàn thành trọn vẹn những công việc của mình khi được giao phó. Cảm ơn các chị rất nhiều.
Thu Lan
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Con đường đưa tôi gia nhập vào Hội Phụ Nữ Âu Cơ

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những ngày tháng Tư năm đó.
Là một trong những người còn kẹt lại Sài Gòn sau khi miền Nam thất thủ, tôi và gia đình đã trải
qua rất nhiều năm sống ở chế độ mới. Thân phận con người của chế độ cũ sau ngày giải phóng hầu
như nếm đủ mùi vị cay đắng của cuộc đời. Và những người phụ nữ tay yếu chân mềm như tôi và
mẹ tôi cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã chung. Chúng tôi nuốt nước mắt vào lòng để giằn
cơn nấc nghẹn, phải giả câm giả điếc để che sự soi mói từ mọi phía, hầu có một cuộc sống bình
yên tạm bợ. Thời huy hoàng đã qua, ước mơ đã hết, ý chí bị soi mòn, khả năng không còn đất để
phát huy, là từ lúc gia đình chúng tôi biết mình không thể tồn tại và trưởng thành ngay trên mảnh
đất cha ông tổ tiên nữa rồi.
May mắn được người thân bảo lãnh, cả gia đình chúng tôi rời Sài Gòn và đến định cư tại Mỹ.
Cả ba mẹ con tôi, người đi làm, kẻ đi học và từ từ có một cuộc sống gọi là tạm ổn sau một thời
gian trên xứ người. Sau bao nhiêu năm dài lăn lộn với kế sinh nhai, tôi chợt nhớ tới những người
dân còn kẹt ở quê nhà, đặc biệt là những người phụ nữ. Qua tìm hiểu tin tức trên báo chí, đài phát
thanh, đài truyền hình, mạng lưới internet, tôi nghe được, thấy được những cảnh đời khổ lụy, éo le
của bao phụ nữ Việt.
Là con cháu Tiên Rồng, tôi không thể làm ngơ hay giả vờ không biết. Tôi muốn làm một cái gì
đó, trong tầm tay của mình cho những người phụ nữ kia. Người bỏ học đi làm thuê trong sự áp bức,
người bỏ nước làm cô dâu xứ lạ, người bị ép bán mình cho tổ chức buôn người qua biên giới, người
bỏ của chạy lấy thân trong các hợp đồng lao động ở xứ ngoài. Ôi! Dân tôi giờ sao chịu đọa đày
trong tăm tối. Phụ nữ quê nhà sao gặp toàn cảnh trái ngang. Con cháu mẹ Âu Cơ nay mang nhiều
khổ nhục bi thương. May mắn sao bên cạnh đó cũng có rất nhiều, rất nhiều hình ảnh của nhưng cô
gái đã phá gông cùm, muốn đập tan xiềng xích mong thoát khỏi đời nô lệ. Có không thiếu những
con người bất khuất như LS Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vy, nhà văn
Trần Khải Thanh Thủy, … và còn nhiều nhiều nữa. Họ là những người dám đứng lên nói ra sự thật,
dám phơi bày ý kiến của người dân. Nhưng dưới mắt chế độ cộng sản, họ là số người vi phạm pháp
luật và rơi vào vòng lao lý suốt nhiều năm.
Từ cảm nghĩ muốn góp một bàn tay, tôi đã làm việc từ thiện ở nhiều nhà thờ và tổ chức. Thật
tình cờ và cũng thật là may mắn, dường như tôi có duyên với Hội Phụ Nữ Âu Cơ (HPNÂC). Trong
một lần làm việc thiện nguyện cho buổi gây quỹ của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi ngày 27
tháng 6 vừa qua, qua vài câu trò chuyện vui vẻ với chị Thùy Linh, biết chị là một hội viên (lúc đó
tôi không biết chị là Trưởng Ban Phát Triển Nhân Sự của Hội), tôi có ý muốn xin vào HPNÂC vì
đã từng nghe danh tiếng. Không ngờ chị nhanh chóng đưa đơn xin gia nhập cho tôi điền. Từ ngày
ấy tôi đã trở thành một hội viên trong ngày đáp lời sông núi.
Tôi rất vui khi biết rằng từ đây mình có dịp để đóng góp môt phần công sức bé nhỏ của mình
vào công việc chung. Hội tuy chưa đông người nhưng mang một tiêu chí rất lớn:
Bảo Tồn Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt
Tranh Đấu cho Dân Chủ và Bảo Vệ Nhân Quyền
Trợ Giúp những phụ nữ, trẻ em bị bán và bị ngược đãi nơi xứ người
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Giang tay đoàn kết với phụ nữ khắp năm châu, cùng hỗ trợ nhau và những anh hùng anh thư
trong nước để cùng sát vai tranh đấu cho một nước Việt Nam Dân Chủ. Thật đúng với những suy
nghĩ và mong ước từ lâu của tôi. Con đường đưa tôi gia nhập HPNÂC là thế đó. Thật nhanh chóng
và bất ngờ! Không chông gai và trắc trở. Nhưng tôi biết không có con đường nào toàn hoa thơm cỏ
lạ. Tôi biết con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng tôi sẽ đương đầu chấp nhận. Vì tôi
biết mình không đơn độc! Bên cạnh tôi còn biết bao nhiêu chị em Âu Cơ không những ở Chi Hội
Houston, mà còn ở trên khắp thế giới sẽ cùng tôi đồng hành và sát cánh nhau trong mọi nỗ lực vì
công việc chung. Tất cả vì một tương lai tươi sáng cho nước Việt tôi, cho dân tộc tôi, và cho những
phụ nữ Âu Cơ còn trong nước.
Cám ơn tất cả những ai đã đọc câu chuyện này của tôi. Hẹn gặp lại bạn trong ngày Đại Hội Lần
3, gặp lại trên con đường dấn thân phục vụ, và sẽ có một ngày cùng nhau đoàn tụ ở đất nước Việt
Nam, khi Hòa Bình Dân Chủ về trên Quê Hương thân yêu.
Âu Cơ Kiều Tiên
Houston, Texas
10/2014
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“Mỗi buổi sáng chúng ta đều
tái sinh.
Những gì chúng ta làm ngày
hôm nay mới là đáng kể nhất.”
Đức Phật Thích Ca

Đ

ã lâu, lâu lắm… thuở ấy
con người còn sống trong
những chiếc hoa sen to bằng
cái nhà, con hươu, con cọp, con
chim, con cá sống chung trong
một rừng hoa… Thuở ấy, loài
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vật tôn thỏ làm chúa tể thiên hạ.
Sở dĩ thỏ được tiến cử vào chức
vị ấy là vì cái gì nó cũng biết.
Nó biết trời sắp sụp, nó biết
trời là “Ông Sấm”, nó biết trời
mắng bà Khmau, nó biết trời
cưng Maha Prưm, nó biết cả
chuyện gà rừng và chim công
giận nhau, chuyện gấu và cọp
hay cãi lộn. Đã thế miệng lưỡi
của thỏ lại sành sỏi lắm, ai có
việc gì xích mích, đánh nhau

đến kiện, thỏ đều dùng lý lẽ
phân xử rõ ràng.
Một hôm tối trời, thỏ cho
lính mang cồng chiêng đi gọi
mọi loài thú về tụ họp. Nghe
lệnh thỏ muôn loài lo thu xếp
việc riêng để đến đông đủ. Nhím
đang đào hang để ở cũng phải
thôi, chim đang tha rơm xây tổ
cũng đình hoãn, quạ già đi tìm
thuốc nhuộm để sửa lại bộ lông
cũng gác lại… Tiếng cồng tiếng

chiêng vừa dứt ba hồi, dứt bảy
hồi, thì muôn loài tới đủ. Riêng
có nàng Néang Tonmesa đau đẻ
nên không đi.
Ngồi trên chòi cao, thỏ dõng
dạc: “Hỡi các em, hôm nay ta
cho gọi các em đến đây không
phải là để bàn chuyện làm rẫy,
làm nương mà để báo cho các
em biết là phải phá rẫy, phá
nương vì trời sắp sụp rồi”. Muôn
loài nghe nói mà rởn gáy rùng
mình. Thỏ nói tiếp: “Hôm qua
trời đã cho con bò của Maha
Prưm xuống đây báo cho ta tin
đó. Ta nghĩ, thôi thì chết cả cũng
đành, nhưng phải giữ con bò lại
để làm thịt, mỗi loài ăn một ít
cho có sức mà chống trời lên,
được ngày nào hay ngày ấy…”
Thỏ nói thế là vì nó nghe lời
sói. Con bò của Maha Prưm lạc
xuống mấy hôm rồi, trời đi tìm
mãi chưa được. Các loài nghe
thỏ cùng nhau ăn thịt bò. Ngày
hôm sau trời sai thần xuống tìm
bò thì biết là bò đã bị giết thịt.
Ngửi mồm các con vật, thì mồm
con nào cũng thơm mùi thịt bò
thui. Chỉ có một mình Néang
Tonmesa là không có mùi thịt.
Người trời cho Néang Tonmesa
một cái trống, bảo khi nào có
mưa gió thì ngồi vào trống ấy sẽ
tránh được tai họa.
Quả nhiên mấy hôm sau,
sấm chớp ầm ầm, rồi nước trút
xuống càng ngày càng mạnh.
Mưa một ngày, hai ngày rồi năm
ngày, mười ngày… nước ngập
sông, ngập hồ, ngập đường,
ngập ruộng, rồi ngập bông sen,
ngập vườn hoa, ngập núi… chết
hết, muôn loài.
Chỉ còn lại mỗi Néang
Tonmesa. Trống nổi lên mặt
nước. Trống chạm phải một cái
dây giăng ngang trời. Néang

bám vào dây ấy. Dây đứt phựt,
một tia chớp lóe lên. Nước
xuống nhanh trông thấy.
Trở về mặt đất, Néang
Tonmesa chỉ có một mình.
Néang buồn lắm. Néang kêu
người trời xuống hỏi. Người trời
bảo Néang cần gì, người trời
sẽ cho, nhưng Néang phải học
thêm cái tha thướt nhẹ nhàng
của mây, cái gay gắt của nắng,
cái êm mát của trăng, cái dũng
mãnh của sấm, cái nhanh của
chớp, cái hiền lành trong trẻo
của nước.
Khi Néang Tonmesa học đủ
các thứ ấy vào người thì liền
sinh hạ một giống gọi là Người.
Khi sinh ra được giống người
thì sinh ra các thứ cho người ăn,
người mặc, người chơi. Sinh ra
đêm ngày cho người có làm có
ngủ, sinh ra bài hát cho người
yêu nhau. Sau khi sinh ra đủ mọi
thứ rồi, Néang Tonmesa kiệt sức
nằm xuống. Thân hình thướt tha
của nàng biến thành hồ Tonlé
Sap ngày nay.
Trước đây, mỗi khi nước lên
to, các vua phải thân hành ra
giữa sông chặt đứt một sợi dây
căng ngang sông là theo sự tích
của nàng Néang Tonmesa. Và
hằng năm khi mùa khô hết, mùa
nước bắt đầu, Néang Tonmesa
lại tỉnh dậy, lấy cầu vồng làm
cánh cung, lấy đàn bướm nối
đuôi nhau thành hàng dài làm
dây cung, lấy nụ xoài nhọn như
búp đa lắp vào mũi tên, bắn vào
trái tim của tình nhân cho rạo
rực yêu đương. Vì thế, người
Khmer gọi Néang Tonmesa là
thần tình yêu.
Trên đây là sự tích hồ Tonlé
Sap, tức Biển Hồ nổi danh của
cố đô Siem Reap, truyền thuyết

thì đẹp như thế nhưng những
phận đời đang nổi trôi trên nó lại
thật vạn phần thương tâm.
Không một ai sống ở nơi này
có giấy khai sanh hay giấy khai
tử. Đời sống của họ như sự tích
vừa kể: nhẹ nhàng như mây, êm
mát như trăng… Có thật như thế
không? Thực tế bao giờ cũng
khắc nghiệt hơn truyền thuyết,
những thân phận sống đời bèo
bọt ấy là đồng bào Việt Nam của
tôi, không một chính quyền nào
đoái hoài, về cũng dở mà ở lại
cũng không xong…
***
Tới Siem Reap lần thứ hai để
thăm lại tổ chức SENHOA sau
khi bị chính quyền làm khó dễ
và đã hoạt động trở lại.
Trong thời gian chờ đợi
những nhân sự mới đưa đi thăm
trụ sở mới, tôi đi loanh quanh
phố Tây Ba Lô Pub Street hoài
cũng chán, vẫn mấy con đường
chung quanh khu chợ cũ Old
Market. Chỉ có một khám phá
mới là một tiệm sách nằm lọt
thỏm giữa khu phố mà lần trước
tôi không thấy. Mừng hơn thấy
người yêu tôi ghé vào ngay…
Ngoài sách ra, còn phần lớn
là quà lưu niệm, tượng Phật kế
bên nữ thần Apsara, CD, DVD
nhạc, phim, v.v… Tôi thấy có
bán cả phim “Holly”. Thật là
tốt khi thấy một cuốn phim tạo
nhiệt tâm cho nhiều người lên
tiếng nói chống buôn người có
mặt trong một hiệu sách ở Cam
Bốt.
Vẫn còn dư thời gian, tôi nhờ
nhân viên Sapaco đặt chỗ dùm
cho một tour đi Biển Hồ để cho
tiền những trẻ em nghèo đang
học ở ngôi trường nổi, không
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may là bữa đó không có tour.
Không có bus, anh ta gọi dùm
cho tôi một cái xe tuk tuk.
Đành vậy thôi, người của
công ty gọi thì hẳn phải an tâm
hơn là tự mình tìm xe đi. Yên
chí lớn tôi ngồi lên chiếc xe
tuk tuk cho bác tài đưa đi trên
những con đường gập ghềnh
đầy ổ gà bụi tung mù mịt. Lúc
đó mới thấy tiếc là bỏ cái khẩu
trang lại trong vali ở khách sạn.
Dọc đường “gió bụi” tôi thấy
nhiều đứa bé đi học đến trường
bằng chân đất, lòng thầm mong
những cháu bé này không bị
rơi vào cạm bẫy của bọn buôn
người.
Đến nơi, bác tài bảo tôi ngồi
yên trên xe để bác mua vé dùm,
thấy lo lắng chu đáo quá tôi đưa
tiền cho bác. Lát sau, bác tài trở
ra với tấm vé và bảo tôi theo
bác, xuống đến bến thuyền bác
bảo tôi bước xuống một cái tàu.
Tôi nghĩ là cứ xuống trước rồi
sẽ có thêm nhiều du khách theo
sau.
Ai ngờ vừa bước xuống thì
tàu rồ máy vọt ngay đi khiến tôi
không kịp phản ứng gì, trên tàu
ngoài một lái tàu ra còn một anh
trẻ nữa không biết làm gì. Anh ta
mặc bộ đồ đen quấn ngang hông
một cái khăn rằn ri trông như
quân Pol Pot mà tôi thấy trong
phim “Cánh đồng giết người”.
Trong lòng đã bắt đầu hơi
run nhưng tôi cố giữ bình tĩnh
không nghĩ bậy bạ. Tàu chạy
băng băng anh trẻ bắt đầu bảo
anh ta là tour guide và bắt đầu
làm phận sự. Ủa chỉ có mình tôi
mà sao phải cần đến tour guide?
Anh ta bắt đầu giới thiệu và
dẫn giải bằng tiếng Anh bồi,
nào là đang mùa nước ròng nên
nước sông đục, nào là dân sống
trên làng nổi bắt cá tôm để sinh
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nhai thế nào… nào là có một
ngôi trường nổi và một ngôi nhà
thờ nổi, nếu tôi muốn giúp cho
trường học thì tàu sẽ ghé vào
những nơi bán đồ ăn hay tập vở
để tôi mua tặng.
Quả thật, tàu ghé vào một cái
nhà nổi có hàng chữ Community
Floating Market (Chợ Nổi), anh
ta bảo tôi đi vào cái chợ nổi này
để mua quà cho trường học.
Nghĩ cũng đúng, chẳng phải là
mình đang đi làm từ thiện hay
sao? Khi tôi bước vào, không
đợi tôi chọn mà những người
bán hàng bảo tôi mua gạo, mua
mì gói, nước chai, v.v… Linh
tính mách bảo thế nào tôi chỉ
chọn một thùng mì gói và ít chai
nước…
Mọi người có vẻ không vui
hỏi tôi sao không mua gạo? Tôi
nói là muốn tặng tiền hơn tặng
nhu yếu phẩm. Khi tính tiền họ
tính chỉ có hai thứ đó mà 50 Mỹ
kim. Biết mình bị gài bẫy tôi vẫn
phải cắn răng trả nhưng bảo là
tôi chỉ có tiền Việt thôi, họ nói
nếu tiền Việt thì phải trả nhiều
hơn, tôi hỏi tại sao họ giải thích
rằng tiền Việt Nam ở bên này
phải đóng thuế??? Một thân một
mình một cái miệng giữa trời
nước mênh mông, tôi lấy gì để
mà phàn nàn hay phản đối họ
đây?
Lòng không vui tôi vẫn phải
theo tiếp hành trình, tàu sau đó
tắp ngay vào ngôi trường nổi.
Tôi bảo anh “tour guide” mang
quà vào dùm đi chứ tôi không
vào (vì đang bực bội sau khi bị
ép mua đồ). Một lát sau, anh ta
trở ra, theo sau là một thầy giáo
chắp tay chào cám ơn tôi. Tôi
chắp tay đáp lễ mà lòng buồn
rười rượi.
Rồi tàu ghé vào một chiếc
thuyền nổi bán quà lưu niệm và

nuôi cá sấu, gần đó là ngôi nhà
thờ nổi. Ở đây tôi bị bao vây bởi
những chiếc thuyền nhỏ chạy
bám theo tàu để xin tiền. Trên
chiếc thuyền nào cũng có một
bà mẹ và vài đứa con nít cùng
kêu gào thảm thiết. Một cậu bé
còn ngồi trên một cái thúng và
quấn quanh mình một con rắn
hay trăn to lớn để biểu diễn cho
du khách xem.
Chịu không nổi những cảnh
tượng này, tôi nói với anh tour
guide bảo bác tài đưa tôi về bến
và không đi tiếp nữa. Tàu chạy
xa dần, xa dần những ngôi nhà
nổi của làng nổi, chung quanh
chỉ còn một màu nước đục ngầu.
Tôi có cảm giác bất an như
lúc ở ngôi chợ nổi. Anh tour
guide bỗng nghiêm sắc mặt
lại hỏi tôi: “Cô có biết là phải
cho tiền tip tài xế và tour guide
không?” Tôi trả lời: “Biết chứ!”
Anh ta gằn giọng: “Cô phải đưa
cho tôi và bác tài 100 đôla”.
Ôi trời, trên đầu là trời ở
dưới là nước, và tôi ngồi đây với
một bọn mafia đang tống tiền.
Trong túi tôi có tiền thật nhưng
là tiền của các bạn tôi gởi để tôi
mang tặng những tổ chức chống
buôn người, chứ không phải để
tip cho “mafia sông hồ”. Không
đưa cho họ thì giữa trời nước
mênh mông, họ nổi giận lên chở
tôi tới chỗ vắng rồi… hiếp trước
giết sau cũng đâu có ai hay biết.
Nhưng tôi thà chết chứ không
đưa tiền mồ hôi nước mắt của
các bạn tôi cho bọn người này.
Tin là có thượng đế đang chở
che mình, tôi nói cứng: “Tôi là
Angka (tức thiện nguyện viên)
chứ không phải là du khách thì
làm gì có nhiều tiền mà đưa cho
các anh. Tôi chỉ có ít tiền nên
gởi các anh mỗi người 5 đôla
thôi”. Từ $100 hạ xuống $10 mà

lòng tôi còn xót xa, vừa lúc đó
nhờ tôi cù cưa mà tàu đã về gần
tới bến, thấy vậy anh tour guide
đành chấp nhận cái “deal” này.
Hú hồn hú vía.
Về tới phố, anh tài xế xe tuktuk còn lèo nhèo tiền xe tôi thêm
một ít nữa. Tôi biết mình vừa bị
một đám người toa rập với nhau
để làm tiền.
***
Trở về phòng khách sạn nghỉ
ngơi cho hoàn hồn, tôi nhớ trong
một chuyến đi tương tự nhà thơ
Trần Mộng Tú có kể rằng những
người đã từng đến nơi để giúp
đỡ cái làng nổi này cho biết nơi
đây là một cái bẫy để làm tiền

du khách.
Vì du khách mua sách vở,
dụng cụ học sinh ở cái tiệm nổi
nuôi cá sấu cho ngôi trường, sau
khi du khách về những thứ đó
lại xuất hiện ở tiệm này. Giờ thì
tôi mới tin những điều đó là thật.
Câu chuyện sau đây tôi nghe
được từ một người khác:
“Chị có người bạn - đúng
ra là hai chị em - Trong một
lần về Việt Nam... họ có ghé
Campuchia - vì là quê hương
thứ hai, rồi đi thăm làng Việt
kiều ở Biển Hồ.
“Chừng khoảng 2 năm sau
họ quyên góp từ bạn bè trong
hội thánh Tin Lành (và bản thân
họ đóng góp 5000 Mỹ kim), nên

số tiền lên đến hơn $20,000 và
rồi dựng lên được một trường
học mái lá lợp tôn bên cạnh là
ngôi nhà thờ...
Nghe đâu chỉ khoảng thời
gian ngắn tất cả đều trở thành...
cát bụi và rồi những nhà Từ
Thiện khác lại bắt đầu... không
biết là lần thứ mấy... Nghe mà
chỉ biết... thở dài!!!”
Chắc là không khó hiểu lắm
vì sao mà nhà chức trách cả Việt
Nam lẫn Cam Bốt không cho
hồi cư những “Việt kiều làng
nổi” này, mang lại cho họ một
đời sống ổn định, một việc làm
hẳn là không quá khó cho cả hai
chính phủ.
Nếu dẹp khu làng nổi này thì
lấy gì để kêu gọi lòng hảo tâm
hay từ thiện của những Việt kiều
từ Mỹ, Pháp, Úc, Canada, v.v…
Chính những Việt kiều này chứ
không phải những đại gia trong
nước đã đóng góp tiền của để
mở trường học và nhà thờ cho
làng nổi.
Cho nên nàng Néang
Tonmesa ngày ngày vẫn phải
chứng kiến những điều chướng
tai gai mắt và vẫn phải cưu mang
trên mình những mảnh đời lênh
đênh không nguồn cội.
Nghĩ ngợi mãi, lòng tôi cứ
bập bềnh… bập bềnh… trôi như
ngôi làng nổi biển hồ, và cuối
cùng bập bềnh trôi vào giấc ngủ
mông lung.
Ngô Tịnh Yên
(Trích chương 18 sách
“Thiên Thần trong Địa Ngục”
về tệ nạn ấu dâm buôn người ở
Cambodia đã tái bản có bổ sung
nhiều chương và phát hành trên
trang mạng Amazon.com)
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Huỳnh Quốc Bình
http://www.huynhquocbinh.
com/
LTG: Trong vòng mấy năm
qua, người Việt tỵ nạn chính trị
tại hải ngoại có nhiều bàn tán,
nhận xét, về số phận của đất
nước Việt Nam đang nằm trong
tay đảng cướp VC. Có người
cho rằng trước sau gì Việt Nam
cũng sẽ lọt vào tay Trung Cộng.
Có người khẳng định rằng Việt
Nam đã mất vào tay Trung Cộng
rồi, chứ còn chờ đợi “trước”
hay “sau” gì? Riêng tôi thì xin
nói mà không sợ sai: Khi bọn
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Trung Cộng là kẻ thù truyền
kiếp của dân tộc Việt Nam đã
xỏ mũi hay khống chế cái dám
lãnh đạo trong đảng VC và biến
chúng nó thành tập đoàn quan
thái thú giống như “Thái Thú
Tô Định” ngày xưa, tàn ác với
dân...thì nước Việt Nam còn gì
mà chưa mất? (HQB).
o0o
Tổ Quốc không chỉ là mảnh
đất do tiền nhân để lại cho con
cháu qua các thời đại, mà Tổ
Quốc là vô hình, là niềm hãnh
diện của con dân một đất nước.

Giang sơn của một quốc gia có
thể mất vào tay kẻ cướp hay kẻ
thù dân tộc, nhưng Tổ Quốc vẫn
là “máu thịt” không thể tách rời
khỏi thân thể của con dân. Và
chắc chắn không một kẻ thù
nào có thể lấy hình ảnh thiêng
liêng của Tổ Quốc ra khỏi tim óc
những người biết yêu Tổ Quốc.
Hình ảnh Tổ Quốc chỉ lu mờ khi
người ta tìm cách chối bỏ gốc
gác của mình để chọn một loại
“tổ quốc” xã hội chủ nghĩa, một
thứ “tổ quốc phi nhân” và tình
nguyện làm thân nô lệ kẻ thù
và mang súng đạn của chúng về
dày xéo quê hương. Điều đáng

mỉa mai là những tên thuộc loại
“khôn ngoan trong việc ác, dốt
nát trong việc lành” trong đảng
cướp VC lại ngạo mạn cho rằng
mình là “đỉnh cao trí tuệ loài
người” nhưng thực chất bọn
chúng chỉ là một tập đoàn “hèn
với giặc, ác với dân”. Chúng nó
ác như
tên Thái Thú Tô Định ngày
xưa, vô cùng tàn bạo và vô nhân
đạo đối với người Việt Nam
chúng ta.
Niềm tự hào về Tổ Quốc:
Diện tích đất đai quốc gia này
có thể to lớn hơn quốc gia kia,
nhưng niềm tự hào về Tổ Quốc
của con dân mỗi nước không thể
đo lường theo sự lớn nhỏ của
phần đất mà họ có. Người ta nói
“Tổ Quốc với con dân giống cha
mẹ với con cái” không phải là
quá đáng. Một người yêu ông
bà, cha mẹ, người thân, nhưng
có thể không yêu Tổ Quốc;
nhưng chắc chắn một người yêu
Tổ Quốc không thể không yêu
người thân mình. Và một khi đã
yêu thì người đó sẽ tìm đủ cách
để nói hay làm những điều có lợi
cho những gì mình “yêu”. Điều
này không khác chi một người
lính chiến yêu đời binh nghiệp;
người đó xem quân đội là sự
nghiệp đời mình. Bằng chứng là
có một vị Tướng trong quân đội
Hoa Kỳ đã tuyên bố: “Người ta
có thể mang tôi ra khỏi quân đội,
nhưng không thể mang quân đội
ra khỏi tôi”. (They can bring me
out of the army, Abut they can
never tear the Army out of me.)
Nguyền rủa Tổ Quốc: Phía
người Việt Nam, có những
tên muốn chứng tỏ mình hiểu
biết, thông thái hơn người, nên

buông lời xúc phạm và nguyền
rủa tiền nhân anh hùng. Chúng
lên án tổ quốc của chúng bằng
những nhận xét hết sức hời hợt,
bất công. Chúng đánh mất lòng
tự trọng và liêm sỉ tối thiểu để
tìm cách đồng hóa những khuyết
điểm của chính thể này với tội
lỗi tày trời của một đảng gian ác
khác, giống như đảng VC hiện
nay. Hãy chịu khó nghe Nguyễn
Gia Kiểng trong “Tổ Quốc Ăn
Năn” của đương sự: “Tổ quốc
của phe cộng sản là một tổ quốc
gian ác, trong khi tổ quốc của
các chính quyền quốc gia là một
tổ quốc tầm phào.” Chỉ có chế
độ gian ác hay chính thể sai lầm
chứ không thể có một loại tổ
quốc nào là “gian ác” hoặc “tầm
phào” cả... Dĩ nhiên, bài viết này
không dành để tranh luận với
những tên “trí thức” thuộc loại
không sử dụng óc để nhận xét.
Tôi chỉ muốn chứng minh rằng:
Tổ Quốc Việt Nam là vô hình
chứ không chỉ là dãy giang sơn

hữu hình đang nằm trong tay
những tên VC gian ác để ngày
nay chúng tạo không biết bao
nhiêu điều tồi tệ trên đó.
Ruồng bỏ Tổ Quốc: Có
những ông bà “thiêng liêng nửa
vời”, đang ở dưới đất mà cứ như
thể là đang đi trên mây. Thiên
Đàng không biết chừng nào
mới vào được, mà quê hương
trần gian thì lại không còn đất
sống, bởi thái độ “thiêng liêng
quá máu” của mình. Không có
Thiên Chúa hay Thượng Đế nào
dạy con người ruồng bỏ Tổ Tiên,
ông Bà hay Tổ Quốc dưới trần
gian; và cũng không có Trời hay
Đấng Tối Cao nào cho phép con
người chối bỏ Thiên Chúa hay
Đấng Thượng Đế để đi thờ lạy
tà thần, hoặc tình nguyện làm
tay sai cho ma quỷ. Kẻ nào hiểu
sai lẽ đạo từ Trời để có thái độ
quên công ơn Tiền Nhân hay Tổ
Quốc của mình, kẻ đó không thể
nào có lòng kính trọng Thiên
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Chúa hay Đấng Thượng Đế một
cách hết lòng. Ai nhận mình là
Cơ Đốc Nhân hãy xem lại lời
cầu xin của Chúa Cứu Thế Jesus
với Chúa Cha trên trời thì sẽ rõ:
“Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi
thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ
họ cho khỏi điều ác.” (Giăng
17:15)
Thu gọn hình ảnh một đất
nước: Bây giờ chúng ta thử thu
gọn hình ảnh một đất nước trở
thành hình ảnh một gia đình. Gia
đình kia chẳng may bị kẻ cướp
xông vào nhà khống chế tất cả
mọi người và hãm hiếp, vơ vét
của cải mà họ có. Chỉ vài người
may mắn thoát thân. Người kẹt
lại bên trong, ngày đêm phải
sống đời đói rách, tủi nhục và
mong chờ người chạy thoát
quay về cứu mình. Trong khi đó
người chạy thoát vì phải lo kiếm
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sống để sinh tồn. Sau khi đời
sống ổn định, bắt đầu lo hưởng
thụ, lâu ngày quên mình cũng
từng là nạn nhân của bọn cướp.
Có người quên luôn cả ông bà,
cha mẹ, chú bác, cô dì và anh chị
em của mình vẫn còn nằm trong
tay bọn cướp... Điều đáng buồn,
đáng trách là những người nầy
ung dung trở về căn nhà đó như
một người hàng xóm về thăm
nhà theo kiểu “áo gấm về làng”.
Có người còn nhẫn tâm bỏ vài
mươi Mỹ kim ra để ngủ trên thân
xác “tiều tụy” của chị em “ruột
thịt” với mình. Chưa hết, họ còn
tỏ ra thân thiện và bắt tay làm
ăn với bọn cướp trong có vỏ bọc
“tôn giáo”, “từ thiện” và “văn
hóa”. Ai lên tiếng cản ngăn, họ
bảo rằng “tôi không làm chính
trị”. Ai lên tiếng phản đối, họ
bảo “thôi đừng làm chính trị”.
Chê bai người Việt: Trong

sinh hoạt tại hải ngoại, tôi thấy
không ít người chẳng làm gì cả,
tối ngày chỉ ngồi một chỗ mà
than phiền hết điều này việc kia.
Mỗi năm họ chỉ “trồi lên yêu
nước” một vài lần trong những
ngày lễ lớn và thường xuyên
“tỏ vẻ thương nòi” chung quanh
tách cà phê hay chén trà. Họ chỉ
bàn thảo “chuyện đại sự” trong
những bữa tiệc linh đình, đầy
ắp rượu Mỹ rượu Tây. Họ “yêu”
đất nước và dân tộc họ bằng
những chuyến về thăm nhà theo
cung cách của một người ngoại
quốc đến Việt Nam sử dụng tài
chánh theo kiểu “vung tiền qua
cửa sổ”. Họ ra vào Việt Nam
như người ta đi chợ qua nhiều
“vỏ bọc” khác nhau, nhưng thực
chất là mang đô-la về nộp cho
bọn cướp. Để biện minh cho
hành động tiêu cực của chính
mình, họ không ngại nói lời

ta thán, chê bai những khuyết
điểm trong các sinh hoạt cộng
đồng… Nhưng lại không biết
hay không chịu làm một điều gì
cho cộng đồng tốt hơn. Họ hết
lời ca ngợi các cộng đồng Do
Thái, Nhật Bản, Đại Hàn, Trung
Hoa, Lào và Cam Bốt nhưng lại
chê bai, thống trách, thậm chí
còn “nguyền rủa” những khuyết
điểm của cộng đồng mình.
Làm được gì cho đất
nước?: Trước cảnh nước mất
nhà tan, người có lòng tự trọng
không thể ngồi đó mà trách nhau
hay lên án người thời trước theo
kiểu “Tiên trách kỷ, hậu trách
nhân”. Các cụ đã dạy, muốn
trách người khác, trước hết phải
xét lại chính mình. Sau ngày 304-75, ông tướng nào không nhận
lãnh phần trách nhiệm đã để Việt
Nam Cộng Hòa thua VC, mà cứ
ngồi thở than, hay chỉ chờ đến
ngày Quốc Hận 30-4 hàng năm
để kể dài dòng về quá khứ vàng
son, hoặc lớn tiếng chửi Mỹ và
đồng minh...thì ông tướng đó
không phải là vị tướng đúng
nghĩa. Và người dân nào, ngay
thời ly loạn không đóng góp
phần vụ của mình cho đất nước
mà chỉ giỏi lên án, hay trách cứ
chính quyền Việt Nam Cộng
Hòa bằng thái độ giống như kẻ
thù VC, thì người đó chưa xứng
đáng làm dân của một đất nước
chẳng may gặp cảnh tai ương.
Nói theo kiểu hết ý: Những
tên trốn quân dịch hay những
ai mà ngày trước chỉ giỏi tìm
cách “ngồi mát ăn bát vàng” thì
không được phép lên án những
người chiến sĩ “bại trận” hay đã
“nằm xuống”.
Cách đây hơn nửa thế kỷ, bài
diễn văn của cựu Tổng Thống

Hoa Kỳ John F Kennedy đọc
trong buổi lễ nhậm chức tại
Washington DC, ngày 20 tháng
Giêng năm 1961, ông đã để lại
câu nói bất hủ không chỉ cho
nhân dân Hoa Kỳ mà cho cả
thế giới về tương quan giữa đất
nước và dân tộc: “Ask not what
your country can do for you-ask what you can do for your
country”. Xin tạm dịch “Đừng
hỏi đất nước đã làm gì cho bạn,
mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho đất
nước”.
Đất nước Việt Nam hiện
nay: Theo dõi tình hình Việt
Nam và nếu người ta có một cái
nhìn khách quan hoặc bằng tâm
tình của một nạn nhân đang sống
dưới chế độ độc tài VC, hơn là
lối nhận xét hời hợt của những
“Việt kiều” ra vào Việt Nam như
đi chợ cho những mục tiêu đen
tối, thì chắc chắn người ta sẽ giật
mình và tự hỏi:
- Có một đất nước nào mà
phụ nữ, trẻ con bị bán ra nước
ngoài làm nô lệ tình dục nhiều
như Việt Nam? Chỉ có Việt Nam.
- Có một đất nước nào mà
phụ nữ phải trần truồng xếp
hàng để cho đàn ông ngoại quốc
ngắm nhìn và chọn lựa để mang
về “làm vợ” cho cả nhà họ hay
không? Chỉ có Việt Nam.
- Có một đất nước nào mà
nhà tù nhiều hơn trường học?
Chỉ có Việt Nam.
- Có đất nước nào mà người
dân phải ăn toàn khẩu hiệu (bánh
vẽ) thay cơm? Chỉ có Việt Nam.
- Có đất nước nào mà người
dân bị đàn áp chỉ vì bày tỏ lòng
yêu nước? Chỉ có Việt Nam.
- Có đất nước nào mà thằng
ăn cướp ngồi chiễm chệ xử nạn

nhân kẻ cướp không? Chỉ có
Việt Nam.
- Có một đất nước nào mà
bọn côn đồ được phép bỏ tù
người lương thiện không? Chỉ
có Việt Nam.
- Và còn nhiều điều nghịch
lý khác nữa, không sao kể hết
trong khuôn khổ một bài viết.
Kết luận: Một người vì hoàn
cảnh phải lìa xa quê hương sống
đời lưu lạc một cách lâu dài,
chưa hẳn là đã “mất Tổ Quốc”.
Người ta có thể sống bất cứ nơi
nào trên thế giới miễn là vẫn
còn nhớ mình là ai và vẫn còn
muốn làm một cái gì đó lợi cho
đất nước và dân tộc mình. Hoặc
nếu không làm được một điều
gì có lợi nhưng dứt khoát không
làm hại cho đất nước và dân tộc
mình, thì người đó vẫn còn Tổ
Quốc. Bất cứ ai có những hành
động tàn phá tài nguyên quốc
gia, bất chấp nền luân lý và đạo
đức dân tộc mình bị suy đồi,
chọn ngồi chung bàn ăn chung
mâm với bọn độc tài gian ác vì
quyền lợi cá nhân, tiếp tay bọn
bán nước hại dân để hãm hại
đồng bào, làm tay sai cho ngoại
bang hầu được vinh thân, phì
da... thì đó mới chính là những
kẻ không còn Tổ Quốc.
Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752
Email:
huynhquocbinh@
yahoo.com
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Các Người chớ quên!
Nghe lời TA dạy
Chính nước lớn
Làm những điều bậy bạ
TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI
Bất nghĩa bất nhân
Ỷ nước lớn
Tự cho mình cái quyền ăn nói!
Nói một đường làm một nẻo! Vô luân!
Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải.
Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM!
Họa Trung Hoa!
Tự lâu đời truyền kiếp!
Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!
Không tôn trọng biên cương theo quy ước
Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta
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Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!
Gặm nhấm dần
Giang Sơn ắt nhỏ lại
Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di
Các việc trên khiến TA đây nghĩ tới
Canh cánh bên lòng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA”!
Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT
Biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa!
VẬY NÊN CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
KHÔNG ĐỂ MẤT MỘT TẤC ĐẤT
CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI.
HÃY ĐỀ PHÒNG QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA!
LỜI NHẮN NHỦ CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC
CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.
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T

ôi gấp quyển sách đang đọc
dở dang, đưa tay chùi vội
những giọt nước mắt vừa lăn
dài xuống má. Quyển sách đó
có tựa đề thật đơn giản “Những
người tù cuối cùng” của tác giả
Phạm Gia Đại... và chính anh
cũng là một trong hai mươi
người tù cuối cùng được thả ra
sau hơn mười bảy năm bị giam
cầm, tù đày trong lao tù Cộng
sản. Anh và các bạn đã là nhân
chứng sống của lịch sử. Những
giòng chữ đó có hấp lực thật lạ
lùng, càng đọc càng như bị kéo
ngược về dĩ vãng - một dĩ vãng
đau buồn và uất hận mà tôi đã cố
chôn vùi thật sâu trong tận cùng
của ký ức...
Sau biến cố tang thương của
tháng 3 năm 1975 khi Ban Mê
Thuột bị thất thủ - là kéo theo
những đổ vỡ-những mất mátnhững chia lìa-những đọa đàynhững uất hận của tập thể Quân
Dân Cán Chính VIỆT NAM
CỘNG HÒA của một quân đội
hùng mạnh của những người

72 ▪▪ Đặc
Đặc San
San Âu
Âu Cơ
Cơ
72

con đã sống chết cho lý tưởng
Tự Do và sự phồn vinh của dân
tộc. Ba mươi sáu năm qua biết
bao thăng trầm - nhưng mỗi lần
nhớ về, lại là những lần nhói
buốt, nó như vết thương lòng
không thể nào lành. Tôi thầm
cám ơn tác giả của quyển sách
đó đã là động lực để tôi ngồi
xuống ghi lại những hình ảnh
mà tôi đã chứng kiến của buổi
chiều hôm ấy...
Trong cái lũ lượt của đoàn
người di tản từ PLEIKU và
KONTUM qua con đường liên
tỉnh lộ 7B. Con đường này bỗng
nhiên ồn ào, náo nhiệt trong hỗn
loạn, rồi tiếng gọi nhau vang dội
cả một góc rừng. Tiếng khóc
than, tiếng xe, tiếng súng nổ rền
vang, hệt như đàn ong vỡ tổ,
người chạy ngược kẻ chạy xuôi,
tìm kiếm người thân bị thất lạc,
đồ đạc vất bừa bãi, những chiếc
xe hư bỏ lại trên đường ngỗn
ngang. Tôi và HÙNG người em
trai nhỏ, cũng tất bật trong đoàn
người gian truân đó, bây giờ chỉ

còn hai chị em, ba mẹ và các em
còn kẹt lại Ban Mê Thuột, mấy
bữa nay tôi đã chạy đôn chạy đáo
để dò la tin tức gia đình, nhưng
biết hỏi ai bây giờ, bởi chẳng ai
biết rõ điều gì đã xảy ra.
Trong tâm trạng rối bời đó,
tôi chỉ còn nhớ một điều là khi
đến lớp, điều làm tôi ngạc nhiên
là sĩ số các em học sinh đến
trường chỉ còn một nữa, tôi đang
tìm câu trả lời thì có một em học
sinh đến gần bên tôi nhỏ nhẹ lên
tiếng hỏi:
- Thưa cô, ba mẹ em muốn
biết là cô có muốn chạy loạn
cùng xe với gia đinh em không?
Chạy loạn!!! Tôi nghe tiếng
chạy loạn mà tim nhói đau, có
nghĩa là tôi phãi rời bỏ nơi chốn
này, xa trường, xa học trò thân
yêu của tôi, mà đi đâu kia chứ?
Nhìn đứa học trò ngoan mà tôi
thương nhất lớp chưa biết phải
trả lời ra sao?
Tôi mới ra trường được vài
tháng, nhận nhiệm sở ở đây,
ngôi trường nằm trên ngọn đồi

thoai thoải trông thật dễ thương,
tuy mới về nhưng tôi được học
sinh, phụ huynh học sinh và các
đồng nghiệp thương mến chắc
tại cái nhỏ nhoi, yếu đuối của
tôi trong làn sương mù và cái se
lạnh của PLEIKU chăng? Tôi
nghĩ thế.
- Thưa cô, cô quyết định như
thế nào ạ?
Tiếng nhỏ nhẹ của người học
trò lại cất lên, cắt ngang giòng
suy tư của tôi, tôi lặng lẽ gật
đầu. Thế là mọi chuyện cứ tuần
tự đi qua như đã đuợc sắp xếp tự
bao giờ để giờ này đây tôi cũng
có mặt trong đoàn người di tản.
Khi chiếc xe bị kẹt cứng, không
thể nhích thêm một chút xíu nào,
tôi nhảy xuống xe để được thoải
mái một lát và đi lần về phía
trước, bỗng nghe một giọng ru
con lanh lảnh vừa ru, vừa khóc
nghe thật não lòng!!...
- “Ví dầu cầu ván đóng đinh,
cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó
đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi
trường học, mẹ đi trường đời”.
Tôi lần theo tiếng ru hời đó,

đến dưới gốc cây to thấy một
người đàn bà, đầu tóc rối bù,
quần áo xốc xếch, ôm chặt đứa
con trong lòng mà ru, tôi tò mò
bước đến gần để hỏi thăm, chỉ
vừa kịp nhìn thấy đứa bé có
nước da xám sậm, tôi như muốn
ngã qụy xuống, không biết đứa
bé đã chết tự bao giờ, vậy mà
người mẹ vẫn cất tiếng ru nảo
ruột để ôm ấp, để vỗ về con
mình. Tôi kêu thất thanh:
- Xin giúp chị ấy, con chị đã
chết rồi!
Thấy tôi la lớn tiếng, có mấy
người đang ở gần đấy bèn chạy
lại, nhưng không thể nào lấy
được đứa bé ra khỏi vòng tay
của chị, chị cứ ghì chặt đứa con
của chị vào lòng, đứa bé như
một bảo vật, một gia tài cuối
cùng của chị, chị vừa khóc vừa
ru “Con đi trường học, mẹ đi
trường đời”.
“Chị đã thi đậu trường đời
rồi đó chị”, tôi thầm nhủ như thế,
định mệnh oan nghiệt đã cướp đi
người con yêu dấu của chị, chị
cứ thế mà than van, “Con ơi!

con bú đi con...” Tôi đưa tay bịt
tai lại để không còn nghe giọng
ru hời thống thiết của một người
mẹ vừa mất đi đứa con nhỏ thân
yêu.
Không thể chịu đựng thêm
nữa, tôi vội quỳ xuống truớc
khoảng đất trống gần đó mà lạy
mười phương tám hướng vừa
khóc, vừa van vái. Xin tha cho
dân tộc con, cho đất nước con...
Tôi úp mặt vào đôi bàn tay nhỏ
bé kêu lên “Chúa ơi!”...
Bỗng một bàn tay, đặt lên vai
tôi
- Chị ơi, chạy mau đi, không
kip nữa đâu.
Tiếng người em trai hối thúc.
Tôi vội đứng lên như người vừa
hoàn hồn, tôi chạy như bay để
lại sau lưng người đàn bà đang
ôm ghì xác đứa con đã chết với
tiếng ru hời bi thảm...
Ba mươi sáu năm trôi qua,
chẳng biết người đàn bà với
tiếng hát ru hời ấy về đâu???
Phi Loan Hoàng thị Cỏ May
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Mưa tháng Sáu, ôi sao mà mưa mãi?
Ngồi bên song mà nhớ quá SàiGòn.
Mưa hắt qua từng cơn gió mong manh,
Mưa trút xuống như nước nguồn, mưa mãi.
Mưa em nhớ những ngày mưa điên dại,
Áo trắng bay mà dính cả linh hồn.
Ôm chiếc cặp, nón che không đủ ấm,
Cúi đầu đi mà lạnh cả tấm thân.
Mưa ơi mưa, hôm nay trên đất khách,
Cũng nhiều mưa như những buổi chiều mưa!
Qua cửa kiếng không thấy gì, chỉ nước,
Mắt nhạt nhòa như những bước chân xưa.

À ơi! Tiếng Mẹ ru mềm,
Kẽo đưa nhịp võng, nắng hiền bên song.
Con nằm thiêm thiếp giấc nồng,
À ơi! Tiếng mẹ ru hồng giấc trưa.
Gió lay thoang thoảng hương dừa,
Bụi bay ngoài ngõ, đong đưa ngọn quỳnh.
À ơi! tiếng mẹ ru tình,
Ôm con mẹ hát, một mình à ơi!
Cha con trấn đóng xa xôi...
Quê Hương còn nợ, à ơi ! giọng buồn.
Một chiều con sẽ lớn khôn,
Ôm con mẹ những bồn chồn thịt da.
Cha con đi lính miền xa,
Chờ bao năm nữa thì cha mới về?
Ba mươi năm! Chẳng hẹn thề,
Con bên xứ lạ, thương về giấc trưa.
À ơi! Tiếng Mẹ đong đưa,
Ru con tiếng mẹ ôm vừa lòng con!
Ba mươi năm, ngủ giấc tròn,
Bao giờ tiếng mẹ vẫn còn trong mơ!
Hôm nay lá rụng ơ hờ,
Con nghe tiếng mẹ ầu ơ giữa trời,
Lá bay cho nắng chơi vơi,
Trong con tiếng Mẹ à ơi rũ mềm.
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Linh Đắc

Mưa hôm nay còn buồn hơn mưa cũ,
Việt Nam ơi còn đau khổ triền miên.
Mưa như lũ, mưa rơi không lối thoát,
Ứ đọng trên đường, tắt nghẽn điêu linh!
Ôi thương quá những người dân còn lại,
Giữa ao tù, cống rãnh vạn người qua.
Không tình tự như ngày xưa mưa mãi...
Cạnh bên anh em mong mãi trời mưa!
Tóc ngày xưa trong mưa che nón lá,
Áo chỉ hơi vương vãi vài giọt thôi.
Đứng bên hiên, nhìn mưa mà thấy ấm,
Vai bên vai cùng hơi thở, nhịp cười.
Đây tháng Sáu, mưa về rơi như lệ,
Ngồi bên song em khẽ hát một mình!
Anh bên trời điếu thuốc nhả chút tình?
Hay như em, bên song cửa một mình?
Mưa tháng Sáu, ôi! Sao mà mưa mãi?
Mưa ơi mưa làm lạnh cả hồn em.
Mưa Sài Gòn, mưa Việt Nam còn mãi!
Trong tim em, giờ tháng Sáu buồn tênh!
Linh Đắc

Buồn như nước ao tù thinh lặng
Góc hồn tôi bẻ khóa đi hoang
Hạt sương trên tóc thôi chờ đợi
Con mắt nhìn em bỗng ngỡ ngàng
Sau vườn nhạt tiếng con chim hót
Như tiếng thời gian hỏi khóm cây
Bóng nhỏ em qua thời ngỗ nghịch
Bao nhiêu năm gọi chút hao gầy
Đôi vai còn đọng mái huyền xưa
Em giữ trong tôi cả bốn mùa
Phiêu giạt thì thầm đôi cánh mỏng
Mây nguồn xa xót giữa ngàn mưa
Tay rập rình một thời lỗi hẹn
Dấu chân qua phai nốt mùi hương
Tiếng em đau chát câu kinh khổ
Rơi giữa hồi chuông phía giáo đường
Một tôi đi, về, đêm lầm lũi
Khoé mắt mù xa chuyện chúng mình
Tưởng có trăm năm như giấc mộng
Đành thôi nhịp bước gót chông chênh
Mạc Phương Đình

Bờ giậu cũ ngẫng nhìn trăng quê ngoại
Vẫn màu trăng xanh ngát tuổi thơ xưa
Vẫn bờ tre nghiêng xuống gió đêm lùa
Gieo những đóm hoa vàng lay ngõ vắng
Đêm, tiếng gió vỗ về trong thinh lặng
Người đi qua thoảng lại chút hương đồng
Ruộng tháng mười gốc rạ trắng mênh mông
Xa, dáng núi mờ trăng chùng giá rét

Tiếng dế gọi đêm, bên ngoài cửa sổ
Chú dế mẻn đánh thức tuổi ấu thơ
Trăng mồng bảy trên hàng tre trước ngỏ
Cánh liềm cong soi như nỗi đợi chờ
Đêm quê nhà con chìa vôi chợt hót
Ngày tháng xưa nơi quê ngoại quay về
Những bữa cơm đậm mùi canh bù ngót
Lấm chân bùn theo chân rạ hương quê
Một thuở trường làng mùa đông lầy lội
Đêm trung thu ao ước chiếc lồng đèn
Tuổi học trò say hương đồng gió nội
Đường chân trâu về qua ngỏ thân quen
Dêm nằm nghe, tiếng ếch kêu ngoài ruộng
Bao nhiêu năm lưu lạc chốn quê người
Vẫn thao thức quê nghèo trong tâm tưởng
Tháng năm dài niềm thương nhớ khôn nguôi
Nghe đất thở nhẹ nhàng ru giấc ngủ
Mùi rơm phơi đưọc nắng chút hương nồng
Con dế hát lời dịu dàng quyến rũ
Xa một thời những khó nhọc long đong.
Mạc Phương Đình

Người quay lại đâu tháng ngày mỏi mệt
Kiếp phù du viễn xứ bỗng se lòng
Chút ngọt ngào thơ rụng xuống ngoài song
Trăng quê ngoại đẫm mềm câu hát mẹ
Dấu vầng trăng đọng một thời xuân trẻ
Tuổi thơ ơi thầm lặng bước chân nào
Năm mươi năm mờ mịt giữa chiêm bao
Chiếc lá mục theo mùa đông thức giấc.
Mạc Phương Đình
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- 50g đường,
- Nước đá đập nhuyễn.

BÁNH BÔNG LAN BƠ NƯỚNG BẰNG NỒI
CƠM ĐIỆN (BẾP GAS SƯU TẦM)
Nguyên liệu:
- 4 Trứng gà
- 120g bột cake flour hoặc bột mì cũng được
- 120g đường
- 50 g bơ lạt đun chảy
- Thơm hộp xắt lát, dùng nước thơm
- Vài trái Cherry trang trí
Cách làm:
Sên thơm cắt lát trong chão với đường cho hơi
kẹo lại, trét bơ chung quanh nồi cơm điện xong xếp
thơm vào, cho trái cherry đỏ vào giữa miếng thơm
cho đẹp, cho nước đường còn trong chảo vào nồi
cơm điện luôn phủ lên mặt thơm một lớp đường,
xong cho nồi cơm điện nóng lên cho đường ngã màu
vàng đậm một chút là được, nhớ đừng cho đường tới
vàng quá khi nướng bánh sẽ dể bị khét bánh.
- Đánh trứng với đường cho thiệt tan đường mới
ngon, xong bật máy xuống số thấp nhất cho bột
vào trứng quay vài phút + bơ hơ chảy + vanilla + 3
muỗng canh nước thơm hộp, trộn đều tắt máy (trộn
đừng lâu quá).
- Cho hỗn hợp vào caramen thơm nhẹ nhàng cho
vào nồi cơm điện, dùng cái khăn đậy dưới nắp nồi
cơm cho nước không nhỏ vào bánh :
- Bấm nút cook lần nhứt, khi nồi cơm nhảy qua
warm thì bấm cook thêm lần nữa, sau khi đã đủ 2 lần
thì để yên bánh trong nồi khoảng 15’ hãy lấy ra. Úp
cái khay lên mặt nồi rồi bánh tróc ra dễ dàng. Bánh
này mềm xốp thơm bơ, và mùi mứt.
- (TRONG KHI NƯỚNG BÁNH KHÔNG
ĐƯỢC MỞ NẮP NỒI RA XEM)
SINH TỐ KHOAI MÔN
(BẾP GAS SƯU TẦM)
Nguyên liệu:
- 1 củ khoai môn khoảng 300g,
- 50ml sữa đặc có đường,
- 50ml sữa tươi không đường,
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Cách làm:
Khoai môn rửa sạch, để ráo, dùng
dao rạch nhẹ bốn đường trên thân củ
khoai. Cho khoai vào xửng hấp cách thủy.
Khi khoai chín, bóc vỏ để nguội, thái nhỏ.
Cho khoai, sữa đặc, sữa tươi, đường, vani (nếu thích)
và đá đập nhỏ vào máy xay mịn. Cho ra ly.
Bí quyết:
Có thể thay sữa tươi bằng sữa chua, món
sinh tố khoai môn sẽ có vị khác. Có thể kết
hợp với đậu xanh nấu chín để có hương vị mới.
LÀM MÓN BÒ BÍA HẤP DẪN (KN)
Nguyên liệu:
- 500 grs. củ sắn, 2 củ cà rốt cỡ trung bình.
- 3 cây lạp xưởng.
- 3 trái trứng gà .
- 100 grs. đậu phộng rang.
- 100 grs. tôm khô .
- Hành chiên (Fried Onion hay Oignon Frit ) .
- 1 xấp bánh tráng dẻo .
- Rau thơm, Rau xà lách.
- Tương đen (Hoisin sauce), Tương ớt.
- Muối, đường, 2 tbsp. dầu ăn.
Cách làm:
Củ sắn: bóc vỏ, rửa sạch, để ráo, dùng bàn
bào rau của Nhật, lưỡi dao trung bình, bào củ sắn
thành sợi. Cà rốt: bào vỏ, rửa sạch, để ráo, bào sợi
giống như bào củ sắn. Đặt chảo lên bếp, vặn lửa
trung bình, cho 2 tbsp. dầu ăn vào, chờ dầu nóng,
cho củ sắn + cà rốt vào xào, nêm thêm ít muối. Khi
thấy củ sắn trong là được. trộn đều rồi lấy chảo
ra, tắt bếp. Lạp xưởng: chiên chín, để nguội, cắt
xéo mỏng 2 ly. Tôm khô: rửa sạch, cho nước vào
ngâm khoảng 2 tiếng cho tôm được mềm. Dùng
một cái nồi khác, cho tôm khô và nước đã ngâm
vào nấu cho tôm mềm hơn. Khi tôm gần cạn hết
nước, múc 1 tbsp. đường cho vào, trộn cho đường
tan, tiếp tục nấu cho đến khi thấy đường dính kẹo
chung quanh con tôm là được. Bắc nồi ra khỏi bếp.
Trứng gà: đập ra cái tô, cho ít muối vào, đánh tan.
Đặt chảo lên bếp, để lửa trung bình, cho một ít
trứng vào tráng đều một lớp mỏng, chờ cho trứng

chín, đổ trứng ra đĩa, tiếp tục tráng cho đến hết.
Trứng nguội, cắt sợi. Đậu phộng rang: cán dập.
Rau xà lách + rau thơm: nhặt gốc và rửa sạch, để
ráo. Riêng rau xà lách thì cắt bỏ cọng cứng ở giữa.
Bánh tráng: thoa nước ấm cho bánh được dẻo
và dễ cuốn. Đặt bánh tráng lên đĩa to, trên để rau
xà lách, ngắt từng lá rau thơm để lên, trải 1 ít củ
sắn + cà rốt, sắp lạp xưởng + trứng + tôm khô,
rắc ít đậu phộng và hành chiên lên mặt. Kế đến,
phết một lớp tương ngọt + một lớp tương ớt lên
phần bánh tráng không, cuốn lại cho thật chắc taỵ
Có thể khi cuốn bò bía không cho tương ngọt và
tương ớt. Khi ăn, múc tương ớt + tương ngọt vào
một chén nhỏ, trên rắc ít đậu phộng và hành chiên .
Nếu ăn nhạt, nên pha thêm một ít nước
dùng vào chén tương, rồi quậy đều lên.
Món bò bía ăn rất hấp dẫn, ăn hoài vẫn chưa thấy đã…
MÓN CUỐN, BÚN BÌ CHAY
(BẾP GAS SƯU TẦM)
Củ sắn bỏ vỏ thái chỉ, bóp muối rửa sạch. Ngâm
củ sắn trong nước lạnh có pha chút phèn chua độ
15 phút rồi rửa cho thật sạch, dùng vải the vắt cho
thật ráo nước (có thể dùng đu đủ mỏ vịt thay củ sắn,
cách làm giống nhau). Bún tàu ngâm trong nước
5-10 phút, vớt ra cắt khúc độ lóng tay để khô nước.
Củ kiệu thái mỏng phi vàng vớt để khô, củ riềng độ
đầu ngón tay cái bỏ vỏ giả nhuyển vắt lấy nước.
Thính dùng trộn bì.
Cách làm:
Đun chảo cho nóng bỏ chút dầu, cho củ sắn vào
đảo nhanh, nêm chút đường, bột ngọt, muối, nước
tương, nước riềng xào cho tới khô, có thể vắt bỏ
nước, kế cho bún tàu, thính vào trộn đều để thấm.
Cuốn bì chay:
Bún, hẹ, rau thơm, sà lách cho vào bánh trán
cuốn lại. Chấm nước tương ớt có dưa chua cay.
Bún bì chay:
Giá sống trụng sơ, bún, bì, sà lách rau thơm rắc
đậu phọng rang giả nhỏ lên mặt
Cách làm tương ngọt chay ăn bì cuốn:
Tương cay, nếp nấu nhừ, đậu phọng rang giả nhỏ,
nước tương, đường, bột ngọt nếu muốn, ớt bầm nhỏ,
dưa chua.
NƯỚC MẮM CHAY / NƯỚC CHẤM 3 THƠM
(by KItchenAid)
Nguyên liệu:
2 trái thơm to Costco hay 3 trái thơm nhỏ - xắt

khúc để luôn lõi thơm.
1 chén muối
4 chén đường
1/2 chén bột nêm chay
1/4 chén nước tương
1/4 chén nước mầu đường
1/4 chén tương bắc Cự Đà + 1/4 chén nước lược
lại (tùy thích -- cho thêm tương này sẽ có mùi mắm
hơn)
15 chén nước
Cách làm:
Tất cả cho vô nồi nấu sôi, hớt bọt - tiếp tục
nấu độ 1.5 giờ thì tắt lửa -- để nguội -- vớt khóm
chín ra để rổ cho ráo -- lấy phần nước dưới lược
lại qua vải cho thật sạch cặn - Để sôi lại nước
chấm -- nguội bớt hãy chiếc vô chai, keo tùy ý
(chai, keo phải rửa với nước thật nóng cho sạch
và vệ sinh thì nước chấm để lâu sẽ không bị mốc).
Đây là nước chấm do Thầy Đăng Thanh trên
TV.TLMC hướng dẫn Phật Tử làm ăn tại nhà - do là
mình không sử dụng chất hóa học để giữ thức ăn lâu
nên Thầy khuyên là làm ra phải để tủ lạnh và dùng để
pha nước chấm, hay để nêm nếm nấu ăn hàng ngày.
NẤU MÓN PAT CHAY (by ST)
Nguyên liệu:
- Tàu hủ ki loại tốt 600gr.
- Tiêu: ½ m. cafe. Phân nửa xay nhuyển, phân
nửa để nguyên hột.
- Đường: 1 m. canh
- Bột ngọt chay: ½ m. café
- Hàn the: chút tị.
- Muối: 1/3 m. café.
Cách làm:
Tàu hủ ki cắt bỏ vành cứng chung quanh,
nhúng nước rửa cho sạch rồi dựng bên thành rổ
cho ráo. Ướp tàu hủ ki với đường, bột ngọt, tiêu,
muối, hàn the, muối… trộn đều để cho thấm gia
vị thời gian 15 phút. Trải từng miếng ra rồi bắt
đầu cuộn tròn độ cườm tay, thình thoảng rải hạt
tiêu, bọc bao nilong chung quanh bó bằng vải the,
hay lá chuối, cuộn dây giống đòn bánh tét, dùng
que nhọn xiên lên thân 10-12 lỗ, đem hấp cách
thủy độ 20 phút vớt ra để nguội rồi cất tủ lạnh.
Dùng ăn kèm bánh mì dưa chua cà chua, dưa leo
hay chấm muối tiêu chanh hoặc nước tương.
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(kính tặng các đoàn thể, các tổ chức quốc gia và
đồng bào VN. đã biểu tình chống đảng CSVN và
những tên lãnh đạo VC khi họ đến Paris)

Xin cảm phục những tâm hồn bất khuất
Những tấm lòng tha thiết với quê hương
Đây Paris, người người đang có mặt
Đang góp tay tranh đấu rất kiên cường!
Để đòi lại cho Việt Nam hạnh phúc
Cho Việt Nam điều căn bản: NHÂN QUYỀN
Nửa thế kỷ ai xây lò hỏa ngục
Ai xô người vào đáy vực oan khiên???
Nửa thế kỷ đã kinh hoàng tăm tối
Con vật người trong cũi sắt đau thương
Nếu chưa chết thì sống là hấp hối
Là mỏi mòn trong tuyệt vọng, thê lương!
Một chế độ mà bạo tàn đảng trị
Giết nhân tài, đầu độc những mầm non
Những tội ác đứng hàng đầu thế kỷ
Thì núi sông đầy ai oán căm hờn!
Oan trái đó thấm sâu vào mạch đất
Đã phi thường kết nụ, nở thành hoa...
Hoa nhân ái: ngọn đuốc thiêng bất khuất
Cháy trong lòng dân tộc Việt Nam ta!
Hỡi ngọn đuốc toàn dân, vì công chính
Hãy bùng lên cho ác độc thành tro
Ta, đến lúc không có quyền né tránh
Để nhìn xem loài quỷ dữ reo hò!
Hãy hành động, cho mình, cho đất nước
Cho dân lành trong ngục tối đêm đen
Kìa gương sáng tiền nhân ta thuở trước
Xây dựng đời trong gian khó bao phen!
Đây, đốm lửa vùng trời đông, Bắc Mỹ
Xin góp vào cùng khối lửa trời Âu
Sẽ phải có một khải hoàn như ý
Một Đống Đa trong lịch sử hoàn cầu!
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Ðất trời bốn cõi bao la
Có còn một chỗ cho ta gởi lòng?
Người theo con nước xuôi dòng
Còn ta lội ngược khúc sông cuộc đời
Ðôi lần đuối sức, chơi vơi
Ðã toan bỏ cuộc làm người cổ sơ
Nhưng nhìn dân tộc cõi bờ
Lòng đau, tim xót, lệ thơ lại trào
Thương ơi một thuở tự hào
Tim vàng giữ nước, máu đào dựng quê
Núi sông chưa phỉ câu thề
Rùa thiêng đã vội đòi về kiếm thiêng!
Nhục lòng, tủi chí nhung yên
Giận ai sông Hóa lời nguyền bỏ rơi
Nhìn quanh, đen bạc thói đời
Thương thân, xót kiếp dân Hời, đau thơ
Quê hương, mà có đâu ngờ
Tình quê sớm đã nhạt mờ lòng ai
Sầu này, vong quốc chưa phai
Ðau này, nhục tủi, u hoài còn đây
Mà người lòng đổi tim thay
Quay lưng phản bội thế này với quê!...
Xun xoe lạy giặc tìm về
Cúi đầu qùi gối hoang mê son vàng
Bán buôn với giặc cầu sang
Tiếp tay với giặc phá tan thêm nhà
Làm quê đầy nữa xót xa
Làm hồn vong quốc thêm nhoà lệ đau
Quê thì vẫn ngút biển dâu
Hỡi đâu dũng nghĩa, hỡi đâu trung thành?!
Sao đầy những vuốt những nanh
Ðể thêm đau khổ tan tành cho quê!
Hỡi người, tỉnh lại, đừng mê
Mà đưa máu đỏ trở về buồng tim!!!

Tan tác chiều nay cánh lá rơi
Như hồn tôi đó, buổi xa người
Tháng Tư năm ấy hờn lên mắt
Một chuyện chia ly, hận suốt đời!
Hăm mốt năm rồi, nhục chửa phai
Vết thương máu rỉ, nỗi đau dài ...
Người nơi đất khách buồn không nhỉ
Có biết quê nhà bao đắng cay?
Có xót xa không ? Có tiếc gì?
Riêng tôi nhớ lắm. Hỡi người đi!
Mẹ già mắt mỏi, khô dòng lệ
Mơ bóng con trai phút trở về
Tôi vẫn mong anh trở lại nhà
Đừng là áo gấm, chớ thêu hoa!
Mà anh về với tình dân tộc
Khăn vải anh lau giọt lệ nhòa ...
Cũng đừng buôn bán, chuyện đầu môi
Tung chút tiền ra đổi trận cười
Chẳng xót, thì đừng thêm thống khổ
Dập vùi thêm nữa, cánh hoa rơi!!!
Mà về dựng lại núi sông thiêng
Tổ quốc mong anh, khắp mọi miền
Lịch sử đang chờ anh tiếp nối
Cờ vàng vẫn đợi gió thanh niên!
Bốn phương anh hỡi, có nghe không?
Nổi gió, ta nhen lửa Lạc Hồng
Đốm lửa gom về thành biển lửa
Sưởi hồn dân Việt, bứt xiềng gông!
Xa cội, chiều nay lá nhớ cành
Cành thương nhớ lá, mộng chồi xanh
Trong thân nhựa ấm, chờ khai nụ
Trổ lộc, đơm hoa, kết trái lành ...

(Kính dâng Hương Linh Từ Mẫu
- Tặng những bạn đồng tâm cảnh)

Cho con nhắc rất nhiều lần mẹ nhé
Bốn mươi sáu năm nhớ mẹ vô cùng
Bốn mươi sáu năm dằng dặc, điệp trùng
Con hụt hẫng vì đời không có mẹ
Mẹ biết đấy trong kiếp người dâu bể
Con đã bao lần gục ngã đau thương
Như Bảy Lăm, giặc cướp trọn quê hương
Xô con xuống bằng bất nhân, bạo lực
Sao kể hết, mẹ ơi, niềm uất ức
Mà cộng thù áp đặt giết dân ta
Cải tạo, kiểm kê, hộ khẩu, thu nhà
Kiểu cướp giết tinh vi và tàn bạo
Vì không thể sống với loài vô đạo
Tìm tự do con vượt sóng trùng khơi
Biển cả gian nguy, bèo bọt phận người
Giữa sống - chết một lằn ranh nhỏ xíu
Ngôn ngữ xứ người vụng về ngọng nhịu
Con lại đối đầu bao nỗi khó khăn
Mẹ dạy đường đời là cuộc đấu tranh
Nhưng không dạy con sẽ là đấu thủ
Cuộc đấu quá dài và con mệt lử
Đến hôm nay thắng - bại vẫn chưa tường
Vì giặc vẫn còn xé nát quê hương
Và con mẹ vẫn thăng trầm cuộc lữ
Lại một mùa xuân trên đường viễn xứ
Con nhớ quê và nhớ mẹ thật nhiều
Nhìn cánh tuyết rơi bạc trắng trời chiều
Con nhớ Sài Gòn me xanh bóng lá ...
Nỗi nhớ triền miên, xốn xang, vật vã
Đôi khi yếu lòng con khóc mẹ ơi ...
Con ước phải chi còn mẹ trên đời
Thì con chẳng cô đơn trong chiến đấu
Thì buổi xuân về tuyết đầy bên giậu
Nỗi nhớ quê có mẹ sẻ chia tình
Xuân dẫu tha hương, xuân chẳng một mình
Dầu bao tuổi con vẫn cần có mẹ
Dầu bao tuổi, con vẫn còn rất bé
Trước mặt mẹ hiền, thưa, phải thế không ?...
Mẹ của con ơi ....nhớ mẹ khôn cùng .....
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Ngày 14/1/2013 trang điện tử Thông Luận đăng một tài liệu nhan đề: “Hồ Chí Minh
Sinh Bình Khảo” của nhà biên khảo Hồ Tuấn Hùng người Ðài Loan. Thái Tuấn dịch ra Việt
ngữ nhan đề “Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh” hoàn tất vào đầu năm 2013. Trang
điện tử Ðối Thoại đăng ngày 16/2/2013.
Ðọc qua cuốn sách dịch người ta tưởng là chuyện dã sử nói chơi lúc trà dư tửu hậu.
Nhưng đọc kỹ thì không phải vậy. Cuốn sách của ông Hồ Tuấn Hùng viết một cách có
phương pháp, trưng dẫn tài liệu xác thực và kết luận một cách có tính khoa học. Danh
nhân lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam cũng như của phong trào Cộng sản quốc tế
được biết dưới tên Nguyễn Ái Quốc và sau đó là Hồ Chí Minh vốn được xem là một người,
thật ra là hai người khác nhau. Theo ông Hồ Tuấn Hùng sự thật lịch sử là:

Ô

ng Hồ Chí Minh, người
được đảng Cộng sản Việt
Nam xem là “cha già dân tộc”
là một người Tàu sinh năm 1901
thuộc sắc tộc Khách Gia sinh tại
huyện Miêu Lật, địa khu Ðồng
La, Ðài Loan. Trái lại, người có
tên Nguyễn Ái Quốc là người
Việt Nam sinh năm 1890 tại
huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An.
Ông có tên khai sinh là Nguyễn
Tất Thành. Năm 1911 ông trốn
ra nước ngoài tìm đường chống
ách thực dân Pháp. Ðến Pháp
ông theo phong trào Cộng sản
quốc tế và được Quốc tế Cộng
sản phái về hoạt động cho phong
trào Cộng sản quốc tế tại Trung
quốc và đã chết vì bệnh lao năm
1932 tại Trung quốc hoặc tại
một địa danh nào đó giữa Trung
quốc và Liên xô.
Sự thật ở đâu?
Nghi án lịch sử này bắt đầu
với phong trào Cộng sản tại
Nga. Năm 1917 cuộc cách mạng
Bôn Sê Vích (Bolshevik) tại
Nga thành công. Mạc Tư Khoa
trở thành trung tâm lãnh đạo các
đảng Cộng sản tại Âu châu và là
trung tâm thu hút các phong trào
xã hội cấp tiến trên thế giới, như
phong trào chống phong kiến tại
Trung quốc và phong trào chống
thuộc địa tại Ðông Dương, Miến

Ðiện, Mã Lai & Trung quốc có
Chu Ân Lai, Ðặng Tiểu Bình,
Mao Trạch Ðông, Việt Nam có
Nguyễn Ái Quốc, Miến Ðiện có
ông Aung San (thân sinh của bà
Aung San Suu Kyi).
Ðảng Cộng sản Nga thấy
được sự quan trọng của mình
cho thành lập Quốc tế Cộng sản
(The Communist International Cominterm) để lãnh đạo phong
trào Cộng sản trên toàn thế giới,
nhất là Á châu. Các phong trào
có tính quốc gia như Trung quốc
chống phong kiến, Việt Nam
chống thực dân Pháp và Miến
Ðiện chống thực dân Anh dần
dàợ đều đặt mình dưới sự lãnh
đạo của Quốc tế Cộng sản để có:
(1) một chủ thuyết hành động,
và (2) được yểm trợ tài chánh.
Nguyễn Tất Thành từ Việt
Nam đến Paris năm 1911 bằng
nghề phụ bếp trên tàu Amiral
Latouche Trevil, theo tàu đến
Marseille, Tây phi, Bắc Mỹ,
Anh quốc, mãi đến năm 1917
ông mới định cư tại Paris. Ông
lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và
tích cực hoạt động chống ách đô
hộ của Pháp tại Việt Nam. Tại
đây Nguyễn Ái Quốc làm quen
với hai nhà hoạt động cách mạng
Phan Chu Trinh và Phan Văn
Trường. Lúc đầu ông là thành
viên của đảng Xã hội Pháp. Sau

đó, năm 1920 ông gia nhập đảng
Cộng sản Pháp. Ông bị cảnh sát
Pháp phối hợp với mật thám tại
Ðông Dương theo dõi rất kỹ.
Giữa năm 1923 đảng Cộng sản
Pháp gởi ông đi Nga học chủ
thuyết Mác Xít tại Ðại học Lao
động Phương đông chuẩn bị làm
đặc phái viên cho Quốc tế Cộng
sản tại Á châu.
Giữa năm 1924 ông được
tham gia Hội nghị V của Quốc
tế Cộng sản triệu tập tại Mạc
Tư Khoa và cuối năm ông được
gởi về Quảng Châu (Canton),
Trung quốc để làm việc với
các đại diện Cộng sản Á châu
gồm Trung hoa, Nhật Bản, Ðài
Loan. Nguyễn Ái Quốc phụ tá
cho Michael Borodin, ủy viên
lãnh đạo phân bộ Quốc tế Cộng
sản Á châu. Tại đây, năm 1925
Nguyễn Ái Quốc tập họp một
số thanh niên từ Việt Nam trốn
qua thành lập “Việt Nam thanh
niên cách mạng đồng chí hội”
đặt dưới sự lãnh đạo của Quốc
tế Cộng sản.
Tháng 10 năm 1926 ông kết
hôn với bà Tăng Tuyết Minh do
sự giới thiệu của bà Ðặng Dĩnh
Siêu (vợ của Chu Ân Lai) lúc đó
đang hoạt động trong Hội Phụ
nữ Quảng Châu. Ðám cưới có
sự hiện diện của Borodin.
Thời kỳ này Quốc Dân Ðảng
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của bác sĩ Tôn Dật Tiên và đảng
Cộng sản Trung quốc hợp tác
với nhau (theo sách lược của
Quốc tế Cộng sản) nên Nguyễn
Ái Quốc sống và làm việc thoải
mái tại Quảng Châu. Nhưng đến
tháng 4/1927 liên minh Quốc
Dân Ðảng và Cộng sản tan vỡ,
Nguyễn Ái Quốc bị lùng bắt bỏ
vợ chạy trốn về Mạc Tư Khoa
chờ lệnh và mất liên lạc với bà
Tăng Tuyết Minh từ đó. Tại
Mạc Tư Khoa ông được Quốc tế
Cộng sản gởi trở lại Paris và du
hành công tác tại một số nước
Âu châu như Thụy Sĩ, Bĩ, Ý &
Cuối năm 1928 từ Ý Nguyễn Ái
Quốc đi tàu thủy trở lại Á châu
đến Bangkok tổ chức và vận
động Việt Kiều Thái Lan tham
gia phong trào Cộng sản. Tại
đây ông bị bệnh lao phổi phải ở
lại để chữa trị, đến đầu năm 1930
ông mới trở về Quảng châu do
nhu cầu kéo các phe nhóm cộng
sản Ðông Dương gồm Ðông
Dương Cộng sản Ðảng, An Nam
Cộng sản Ðảng và Ðông Dương
cộng sản Liên đoàn đang bất hòa
lại với nhau.
Qua nhiều buổi họp dưới sự
chủ trì của Nguyễn Ái Quốc,
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ngày 3/2/1930 bảy đại biểu của
3 khuynh hướng đồng ý thành
lập Ðảng Cộng Sản Việt Nam
(sau theo chỉ thị của Quốc tế
Cộng sản đổi tên thành Ðảng
Cộng sản Ðông Dương). Trong
số 7 nhân vật thành lập đảng
ngoài Nguyễn Ái Quốc có Hồ
Tập Chương thuộc đảng Cộng
sản Trung quốc và cũng là thành
viên của Quốc tế Cộng sản. Hồ
Tập Chương là nhân vật dính
liền với cuộc đời của Nguyễn Ái
Quốc sau này.
Năm 1931 Nguyễn Ái Quốc
được cử làm đại biểu Quốc tế
Cộng sản trụ sở đặt tại Hương
Cảng, phụ trách Cục Nam
Dương. Thời gian này chính
quyền Anh tại Hương Cảng bắt
đầu hợp tác với Pháp làm khó
dễ những nhà cách mạng VN,
và cục Quốc tế Cộng sản Viễn
Ðông bị theo dõi.
Tại Việt Nam Pháp ghép
Nguyễn Ái Quốc vào tội phá
hoại trị an tuyên án tử hình vắng
mặt và yêu cầu chính quyền Anh
dẫn độ. Ngày 6/6/1931 Nguyễn
Ái Quốc bị cảnh sát Hương
Cảng bắt. Quốc tế Cộng sản thuê
luật sư Frank Loseby một luật sư

người Anh hành nghề tại Hương
Cảng bênh vực cho ông. Tòa
Hương Cảng trục xuất Nguyễn
Ái Quốc đi Singapore. Nhưng
Singapore không nhận, ông phải
trở lại Hương Cảng và bị kết tội
nhập cảnh trái phép.
Luật sư Loseby đưa vụ kiện
lên tòa cao ở Luân Ðôn. Tòa
Luân Ðôn phán quyết phóng
thích và trục xuất ông ra khỏi
Hương Cảng đi đâu tùy ý. Luật
sư Loseby giúp ông đi Thượng
Hải để ông tìm đường đi Mạc
Tư Khoa trị bệnh. Nhưng giữa
đường, khoảng mùa Thu năm
1932 hay đầu năm 1933 Nguyễn
Ái Quốc chết vì bệnh lao tại một
địa danh nào đó trên đường đi.
Sự việc Nguyễn Ái Quốc qua
đời được nhóm lưu học sinh Việt
Nam tại trường Ðại học Phương
Ðông ở Mạc Tư Khoa ghi nhận.
Họ cử hành một lễ truy điệu và
một phái viên Quốc tế Cộng sản
có đến thăm hỏi chia buồn.
Nhưng sau đó Quốc tế Cộng
sản thầy cần người có uy tín như
Nguyễn Ái Quốc để phát triển
phong trào Cộng sản tại Ðông
Dương nên giấu nhẹm và tìm
cách xóa dấu vết việc Nguyễn Ái

Quốc chết và lên kế hoạch dùng
phái viên của Quốc tế Cộng sản
Hồ Tập Chương có khuôn mặt
hao hao giống Nguyễn Ái Quốc
và từng làm việc với nhau để
làm sống lại nhân vật Nguyễn
Ái Quốc.
Hồ Tập Chương sinh ngày
11/10/1901 tại Ðài Loan thời kỳ
Nhật chiếm đóng. Theo chương
trình của Nhật ông học chữ Nhật
và chữ Hán. Năm 20 tuổi ông tốt
nghiệp Ðại Học Công Nghiệp

Ðài Loan và mở tiệm bán thuốc
Ðông Y, dùng thì giờ còn lại
kết hợp bạn bè, nghiên cứu chủ
nghĩa Cộng sản chống ách cai trị
của Nhật.
Năm 1926 ông lập gia đình
với bà Lâm Quế, năm 1929 có
con gái đầu lòng là Hồ Tố Mai.
Sau đó ông trốn đi Thượng Hải
gia nhập Ðảng Cộng sản Trung
quốc và trở thành một ủy viên
của Quốc tế Cộng sản. Cuối năm
1931 (hay đầu năm 1932) ông bị

Quốc Dân Ðảng bắt tại Quảng
châu. Sau khi được trả tự do ông
được điều về hoạt động tại biên
giới Việt Trung và Thái Lan.
Năm 1933 Quốc tế Cộng sản
gọi Hồ Tập Chương về Mạc Tư
Khoa điều tra về một công tác bị
nghi ngờ trong năm 1930. Ban
điều tra gồm 3 người: Dmitry
Manuilsky, Vera Vasilieva và
Khang Sinh. Khang Sinh cũng
là đảng viên đảng Cộng sản
Trung quốc phụ trách mật vụ.
Bà Vera Vasilieva đã bênh vực
Hồ Tập Chương và ông khỏi bị
án tử hình.
Bà Vera Vasilieva đã bênh
vực Hồ Tập Chương và ông
khỏi bị án tử hình.
Trong quá trình điều tra, bà
Vasilieva thấy quá khứ của Hồ
Tập Chương khá giống với quá
khứ của Nguyễn Ái Quốc và lại
là người cùng với Nguyễn Ái
Quốc thành lập đảng Cộng sản
Ðông Dương nên nảy ra sáng
kiến và đề nghị với Quốc tế
Cộng sản dùng Hồ Tập Chương
thay thế Nguyễn Ái Quốc. Cũng
có giả thuyết rằng Quốc tế Cộng
sản đã có kế hoạch thay thế rồi
và việc gọi Hồ Tập Chương đến
Mạc Tư Khoa điều tra là một
phần của kế hoạch thay thế.
Một chương trình 2 điểm
được thực hiện: (1) huấn luyện
Hồ Tập Chương để thay thế
nhân thân Nguyễn Ái Quốc.
Chương trình huấn luyện này
kéo dài 5 năm từ 1933 đến
1938 tại trường Ðại Học Lenin
chuyên nghiên cứu vấn đề dân
tộc và chủ nghĩa thực dân thuộc
chuyên ngành của Nguyễn Ái
Quốc, đồng thời học những tập
quán thói quen của Nguyễn Ái
Quốc, và các ngôn ngữ Nguyễn
Ái Quốc thông thạo như Việt
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ngữ, Pháp và Anh Ngữ. (2)
Ngụy tạo sự việc để che giấu cái
chết của Nguyễn Ái Quốc cho
rằng cái tin chết trước đây chỉ
là cái cớ để Nguyễn Ái Quốc dễ
trốn tránh.
Thời gian này Hồ Tập
Chương không được liên lạc
với gia đình, và thân nhân ở Ðài
Loan nghĩ rằng ông đã chết. Năm
1938 sau khi chương trình huấn
luyện hoàn tất, Hồ Tập Chương
mang bí danh Hồ Quang được
gởi về Trung quốc hoạt động
dưới danh phận Nguyễn Ái
Quốc tái sinh.
Lúc này lực lượng của Mao
Trạch Ðông sau cuộc Vạn lý
Trường chinh (1934-1935)
thành công, đã an toàn ở Diên
An và Mao Trạch Ðông không
muốn bị ràng buộc chặt chẽ với
Quốc tế cộng sản như trước.
Ðó là lý do tại sao Hồ Quang
thay vì đi thẳng về Quảng Tây
để chuẩn bị cho công tác Ðông
Dương lại được Quốc tế Cộng
sản gởi về Diên An để (theo một
giả thuyết) truyền lệnh của Quốc
tế cộng sản và trao đổi chương
trình hoạt động. Theo quan điểm
của Quốc tế cộng sản nhu cầu
liên minh với Quốc Dân Ðảng
để chống Nhật vẫn còn là một
nhu cầu cấp thiết.
Việc Hồ Tập Chương thay
thế Nguyễn Ái Quốc phục vụ
cho quyền lợi của Quốc tế Cộng
sản, cho đảng Cộng sản Trung
quốc và cho đảng Cộng sản Việt
Nam nên các tổ chức đều chọn
thái độ im lặng. Quốc tế Cộng
sản có một cán bộ uy tín dưới lốt
Nguyễn Ái Quốc để phát triển
chủ nghĩa Cộng sản tại Á châu
và Ðông Nam Á. Trung Quốc
có người của mình trong đảng
Cộng sản Việt Nam. Còn đảng
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Cộng sản Việt Nam thì có người
lãnh đạo phong trào đấu tranh
chống Pháp lúc này đang là lúc
thuận lợi hơn lúc nào hết do Mặt
Trận Bình Dân đang cầm quyền
tại Pháp (1936- 1938).
Ðến Diên An, Hồ Quang
trao mật lệnh của Quốc tế Cộng
sản cho Mao Trạch Ðông là cần
tiếp tục hợp tác với Tưởng giới
Thạch trong một mặt trận chống
Nhật Bản. Sau đó đảng cộng sản
Trung quốc đưa Hồ Quang về
Quảng Tây.
Về Quế Lâm, Hồ Quang làm

việc cho Bát lộ quân dưới quyền
của tướng Lý Khắc Nông chuẩn
bị cho công tác Ðông Dương.
Thời gian này Hồ Quang theo
học khóa đào tạo cán bộ du kích
chiến của Mao Trạch Ðông và
hoàn tất trong năm 1939.
Tháng 2/1940 Hồ Quang đi
Côn Minh và qua đảng Cộng
sản Trung quốc đã liên lạc được
với Ðảng bộ hải ngoại vừa được
thành lập của đảng Cộng sản
Ðông Dương. Giữa năm 1940
khi gặp một số cán bộ từ Việt
Nam mới qua trong đó có Võ

Nguyên Giáp (Giáp rời nước
tháng 5/1940) Hồ Quang được
giới thiệu là đồng chí Nguyễn
Ái Quốc làm mọi người rất phấn
khởi vì đã gặp được lãnh tụ!
Hồ Quang định gởi Võ Nguyên
Giáp và Hoàng Văn Hoan lên
Diên An học tập chủ thuyết
Cộng sản và chương trình kháng
Nhật, một chương trình do
Khang Sinh phụ trách.
Trong khi chờ đợi thì tình
hình Âu châu biến chuyển.
Tháng 6/1940 Ðức quốc xã
chiếm Paris. Toàn quyền Decoux
tại Ðông Dương đặt mình dưới
quyền của chính phủ Vichy do
Thống chế Pétain lãnh đạo hợp
tác với Ðức. Nhật vốn liên minh
với Ðức nên buộc lòng Decoux
phải để cho quân đội Nhật vào
Ðông Dương.

Hồ Quang thấy tình hình
thuận lợi vì Pháp đã núng thế
nên hủy bỏ việc gởi Hoàng Văn
Hoan và Võ Nguyên Giáp đi
học và chuyển toàn bộ nhân sự
và phương tiện về sát biên giới
chuẩn bị lập chiến khu trong
nước, đồng thời tháng 12/1940
Hồ Quang thành lập một ngoại
vi của đảng hoạt động công khai
gọi là “Việt Nam độc lập đồng
minh hội”, gọi tắt là Việt Minh
để quy tụ quần chúng chuẩn bị
phát động du kích chiến vừa
chống thực dân Pháp vừa chống
phát xít Nhật.
Tháng 2 năm 1941 Hồ Quang
chính thức trở về Việt Nam sống
tại hang Pắc Bó, một hang núi
nằm phía bắc cách thành phố
Cao Bằng 55 km gần biên giới
Trung quốc. Tháng 5, Hồ Quang

triệu tập Hội nghị VIII Ðảng
Cộng sản Ðông Dương ra quyết
nghị thành lập và phát triển căn
cứ địa du kích, chung quyết sự
thành lập “Mặt trận Việt Minh”
và do đề nghị của Hồ Quang bầu
Trường Chinh làm Tổng bí thư
Ðảng. Mặt Trận “Việt Minh”
thông qua Cương Lĩnh quy định
mục tiêu lật đổ thực dân Pháp và
phát xít Nhật, thành lập Chính
phủ cách mạng của nhà nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ.
Tháng 8/1942 Hồ Quang
rời Pắc Bó đi Trùng Khánh để
gặp Chu Ân Lai. Ðế tránh sự
theo dõi của Quốc Dân Ðảng,
Hồ Quang đóng vai Hoa kiều,
lấy tên là Hồ Chí Minh, ký giả
của báo Tân Văn. Ðây là lần đầu
tiên Nguyễn Ái Quốc dùng danh
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xưng Hồ Chí Minh trong giấy
tờ.
Trên đường Hồ Chí Minh
bị Quốc Dân Ðảng nghi là gián
điệp bắt và đưa về Quảng Tây.
Nhờ có cuộc vận động rộng lớn
của Chu Ân Lai với sự yểm trợ
của các hãng thông tấn quốc tế
bên cạnh chính phủ Quốc Dân
Ðảng, tháng 9/1943 Hồ Chí
Minh được trả tự do.
Trong 14 tháng bị giam giữ
ông Hồ Chí Minh đã trải qua 18
nhà tù trong 13 huyện tại tỉnh
Quảng Tây. Thời gian này Hồ
Chí Minh viết “Ngục Trung thư”
gồm 134 bài thơ bằng chữ Hán.
Sau khi được trả tự do, Hồ
Chí Minh tạm trú tại Trung
quốc dưới sự bảo hộ của tướng
Trương Phát Khuê, một danh
tướng của Trung hoa Dân quốc.
Mãi đến tháng 8/1944 ông mới
trở về Cao Bằng.
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Ngày 15/8/1945 Nhật đầu
hàng đồng minh, Hồ Chí Minh
cùng với các đồng chí nhanh
chân chiếm chính quyền ngày
19/8 trước khi quân đội đồng
minh vào tước khí giới quân đội
Nhật. Ngày 2/9/1945 tại vườn
hoa Ba Ðình Hồ Chí Minh,
được toàn dân và thế giới tưởng
là người thanh niên Nguyễn Ái
Quốc năm xưa, tuyên bố thành
lập nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa.
Cuộc đời hai người làm một
của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Tập
Chương (Hồ Chí Minh) là một
phát hiện lịch sử ly kỳ. Nhưng
nếu nhìn dưới lăng kính thế giới,
đặc biệt là lịch sử phát triển của
chủ nghĩa cộng sản và phong
trào xã hội chống phong kiến và
thực dân tại Á châu thì không có
gì ly kỳ.
Lịch sử Âu châu cho chúng

ta nhiều tiền lệ. Hôn nhân giữa
con cái vua chúa nước này với
vua chúa nước khác đưa đến
việc người nước này làm vua
nước kia không phải là chuyện
hiếm. Người dân Âu châu
không xem đó là chuyện lạ.
Tại Á châu, Quốc tế Cộng sản
lãnh đạo phong trào xã hội và
chống đế quốc, việc dùng cán bộ
người nước này lãnh đạo phong
trào đấu tranh của nước khác
cũng chỉ là một cách sắp xếp
công việc của một tổ chức cách
mạng quốc tế. Nguyễn Ái Quốc
(người Việt Nam) chết, Quốc tế
Cộng sản dùng Hồ Tập Chương
(người Tàu) thay Nguyễn Ái
Quốc cũng chỉ là nhu cầu phát
triển chủ nghĩa.
Lịch sử sẽ đi qua không ai
quan tâm nếu Hồ Chí Minh
không nổi bật trong lịch sử thế
giới với sự thắng trận tại Ðiện

biên Phủ chấm dứt chế độ cai
trị của Pháp tại Ðông Dương
và nhất là vai trò của ông trong
cuộc chiến tranh 1954-1975
thắng Hoa Kỳ và thống nhất Việt
Nam dưới chế độ Cộng sản.
Còn nữa, mối quan hệ đặc
biệt giữa Trung quốc và Việt
Nam trong suốt hai ngàn năm
lịch sử, qua đó Việt Nam liên
tục đấu tranh để giữ gìn bản thể
và nền độc lập của mình, và hiện
nay mối quan hệ càng tế nhị hơn
nữa khi Trung quốc đang dần
trở thành một siêu cường tranh
chấp ảnh hưởng quốc tế với Hoa
Kỳ trên một địa lý Việt Nam
đang nằm ở giữa làm cho nghi
án “một người Hoa dưới lốt một
người Việt” từng lãnh đạo thành
công cuộc cách mạng Việt Nam
và được đảng Cộng sản Việt
Nam tôn vinh là “cha già dân
tộc” trở thành hết sức cấn cái.
Các biến chuyển lịch sử tại
Việt Nam trong thế kỷ 20 làm
cho Hồ Chí Minh trở thành một
đối tượng lý thú đối với các sử
gia cũng như các nhà nghiên cứu
trên thế giới.
Và các nhà nghiên cứu về Hồ
Chí Minh đều vấp phải một điều
là: lịch sử của người thanh niên
tên là Nguyễn Tất Thành, người
Nghệ an, sinh năm 1890, năm
21 tuổi xuống tàu đi Pháp tìm
đường chống Pháp giành độc
lập, tham gia phong trào Cộng
sản quốc tế, lãnh đạo thành công
cuộc đấu tranh giải phóng dân
tộc, trở thành chủ tịch Hồ Chí
Minh, mất ngày 2/9/1969, sáu
năm trước khi các đồng chí của
ông hoàn tất cuộc cách mạng
vô sản thống nhất đất nước
dưới một chính quyền Cộng sản
không phải là một lịch sử đơn
giản.

Có quá nhiều nghi vấn.
Năm 2000, giáo sư William J.
Duiker người Mỹ xuất bản cuốn
“Ho Chi Minh: A life” (Hồ Chí
Minh: Một cuộc đời). Năm 2003
bà Sophie Quinn-Judge, người
Anh xuất bản cuốn “Ho Chi
Minh: The Missing Years 19191941” (Hồ Chí Minh: Những
năm tháng 1919-1941 không có
dữ liệu). Cả hai đều đồng ý rằng:
cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc/
Hồ Chí Minh có quá nhiều bóng
mờ chưa thể soi sáng được.
Bóng mờ phủ lên trên quá trình
đấu tranh của ông, bóng mờ trên
tình duyên, bóng mờ trên các
sáng tác, bóng mờ trong quan hệ
đối với gia đình.
Có thể bà Quinn-Judge có
mối hoài nghi Nguyễn Ái Quốc
và Hồ Chí Minh là hai người.
Nhưng vốn cẩn trọng bà không
thể kết luận gì khi chưa có dữ
kiện chắc chắn trong tay. Bà đã
lặn lội đến Mạc Tư Khoa lục lọi
kho tài liệu của Quốc tế Cộng
sản được giải mật sau khi Liên
bang Xô viết sụp đổ để tìm biết
quan hệ thật sự giữa Quốc tế
Cộng sản và Hồ Chí Minh và
ông Nguyễn Ái Quốc đã làm gì
tại Nga trong những năm tháng
ở đó: 1924-1925 và 1933-1938.
Bà cho biết hồ sơ của Quốc tế
Cộng sản chỉ được giải mật một
phần nên bà không tìm được câu
trả lời điều bà muốn truy cứu.
Tại Aix-en-Provence, miền nam
nước Pháp, nơi lưu trữ hồ sơ
thuộc địa của Pháp bà tìm thấy
nhiều tài liệu ghi tin tức nghi
ngờ liên quan đến cái chết của
Nguyễn Ái Quốc năm 1932,
nhưng cảnh sát Pháp không quả
quyết. Và Pháp vẫn để mở vấn
đề Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí
Minh mà không có một kết luận

dứt khoát.
Trong ba nơi tồn trữ hồ sơ
về Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí
Minh thì ngoài Liên bang Xô
viết, có lẽ hồ sơ của đảng Cộng
sản Trung quốc là đầy đủ nhất.
Nhưng Trung quốc chưa mở hồ
sơ.
Riêng Việt Nam thì vụ
Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh
là một điều hoàn toàn bí ẩn.
Chẳng những không được lưu
trữ mà còn có nỗ lực xóa dấu vết
lịch sử như cuốn “Vừa đi đường
vừa kể chuyện” của Trần Dân
Tiên (được biết là chính ông Hồ
Chí Minh) đăng tải trên 88 số
Nhân Dân Nhật báo (từ số 2006
đến số 2094) trong năm 1961.
Nếu có một số đồng chí của ông
Hồ Chí Minh biết thì họ cũng đã
lần lượt qua đời.
Các nhà nghiên cứu Hồ Chí
Minh nhìn đâu cũng thấy bóng
mờ vì cho đến đầu thế kỷ 21
không có dữ kiện gì để họ nghi
ngờ Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí
Minh là hai người.
Nhưng nếu giả thuyết đó là
hai nhân vật khác nhau đóng
chung một tuồng thì cuộc đời
của Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí
Minh không còn có bóng mờ,
không có gì là bí hiểm. Tài liệu
“Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”
của nhà biên khảo Hồ Tuấn
Hùng người Ðài Loan, Thái
Tuấn dịch ra Việt ngữ nhan đề
“Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ
Chí Minh” hoàn tất vào đầu năm
2013 như đã giới thiệu trên đã
giúp giải mã một số bí ẩn về
Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh:
Cuộc tình giữa Nguyễn Ái
Quốc và Tăng Tuyết Minh
Năm 1924 Nguyễn Ái Quốc
từ Mạc Tư Khoa về hoạt động
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tại Quảng Châu làm việc cho
Michael Borodin, ủy viên Quốc
tế Cộng sản phụ trách Á châu.
Không khí Quảng Châu thập
niên 1920 là một không khí cách
mạng trong phong trào Tôn Dật
Tiên và phong trào Cộng sản
quốc tế. Tăng Tuyết Minh là
một phụ nữ Trung quốc trẻ tuổi
cấp tiến gần gũi với các bà Ðặng
Dĩnh Siêu (vợ Chu Ân Lai)
và Thái Sướng (vợ một đồng
chí của Chu Ân Lai) trong hội
“Phụ nữ” do Cộng sản tổ chức.
Nguyễn Ái Quốc thường lui tới
hội này và quen biết với Tăng
Tuyết Minh. Do sự giới thiệu
của bà Ðặng Dĩnh Siêu, năm
1926 Nguyễn Ái Quốc (36 tuổi)
kết hôn với Tăng Tuyết Minh
(21 tuổi) và được tạm trú trong
căn gác nhà của Borodin.
Ðầu tháng 4/1927 sự hợp tác
Quốc-Cộng đầu tiên tan vỡ. Bị
lùng bắt Nguyễn Ái Quốc bỏ
Quảng Châu cùng phái đoàn
Quốc tế Cộng sản chạy trốn lên
Thượng Hải rồi sau đó đi Mạc
Tư Khoa. Bà Tăng Tuyết Minh
mang thai nhưng theo lời khuyên
của mẹ phá thai để tránh liên
hệ với Nguyễn Ái Quốc trong
không khí khủng bố và thanh
trừng các thành phần Cộng sản
của Tưởng Giới Thạch. Từ đó
không có quan hệ giữa hai người
và mối tình ngắn ngủi giữa hai
người xem như chấm dứt. Năm
1931 Nguyễn Ái Quốc chết bà
Tăng Tuyết Minh không hề hay
biết, bà vẫn chung thủy ở vậy
suốt đời và qua đời năm 1991.
Năm 1949 Mao chiếm lục
địa. Ngày 19/5/1950 bà Tăng
Tuyết Minh đọc báo thấy Chủ
tịch Mao Trạch Ðông chúc
mừng sinh nhật thứ 60 của Hồ
Chí Minh/Nguyễn Ái Quốc (lúc
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đó đang ở chiến khu Việt Bắc)
tưởng rằng chồng cũ của mình
còn sống. Bà tìm cách hỏi đại sứ
Hoàng Văn Hoan tại tòa đại sứ
Việt Nam ở Bắc Kinh và chính
quyền Trung quốc để xin liên
lạc với chồng nhưng cả hai nơi
đều im lặng. Lý do đơn giản
là Hoàng Văn Hoan và chính
quyền Trung quốc đều biết Hồ
Chí Minh ở Việt Bắc không phải
là Nguyễn Ái Quốc, chồng cũ
của bà.
Năm 1956 sau Hiệp Ðịnh

Geneve, Hồ Chí Minh trở về Hà
nội. Tại Quảng Châu có phong
trào “đại minh, đại phóng” phong
trào phụ nữ Quảng châu đặt vấn
đề “trinh tiết” của bà Tăng Tuyết
Minh. Lời khai của bà Tăng
Tuyết Minh không thuyết phục.
Chính quyền Quảng Châu gởi
văn thư lên Hội phụ nữ (lúc đó
do bà Thái Sướng làm Chủ tịch)
hỏi ý kiến. Bà Thái Sướng gởi
văn thư giải thích sự việc và yêu
cầu ỉm việc này vì quan hệ tế nhị
giữa hai nước Việt – Trung.

Về phần Hồ Chí Minh,
ông chưa một lần thắc mắc về
sự sống chết của Tăng Tuyết
Minh. Người ta bảo ông vô
tình. Nhưng ông không vô tình.
Ông mang lốt Nguyễn Ái Quốc,
nhưng ông biết ông không phải
là người chồng xưa của Tăng
Tuyết Minh.
Quan hệ tình ái giữa
Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn
thị Minh Khai
Chạy trốn Quốc Dân Ðảng
về đến Mạc Tư Khoa năm 1927,
Nguyễn Ái Quốc được gởi đi
công tác tại một số nước Âu châu
và Thái Lan. Năm 1930 Nguyễn
Ái Quốc trở về Hương Cảng dàn
xếp sự bất hòa giữa các khuynh
hướng Cộng sản Việt Nam, và
thành lập đảng Cộng sản Ðông
Dương ngày 2/3/1930. Từ đó
đến đầu năm 1931 Nguyễn Ái
Quốc làm việc tại Hương Cảng
với bí danh P.C. Lin và gặp
Nguyễn Thị Minh Khai. Quan
hệ tình cảm phát triển và hai
người (theo một giả thuyết) đã
sống với nhau như vợ chồng với
sự đồng ý ngầm của các đồng
chí. Tháng 4/1932 Minh Khai bị
cảnh sát Hương Cảng bắt, và 2
tháng sau Nguyễn Ái Quốc cũng
bị bắt nốt. Nguyễn Ái Quốc sau
đó bị tòa án Luân Ðôn trục xuất
ra khỏi Hương Cảng. Ông chết
vì bệnh lao trên đường đi Mạc
Tư Khoa. Riêng bà Minh Khai
bị giam 3 năm cho đến năm 1935
mới được trả tự do. Với quan hệ
giữa bà và Nguyễn Ái Quốc hai
nhân vật quan trọng của đảng
Cộng sản Việt Nam, việc bà biết
Nguyễn Ái Quốc chết có thể
xem là một việc đương nhiên.
Năm 1935 bà cùng hai Ủy
viên khác của đảng Cộng sản

Ðông Dương là Lê Hồng Phong
và Hoàng Văn Nộn đi Mạc Tư
Khoa tham dự hội nghị Quốc tế
Cộng sản lần thứ 7. Lúc đó tại
Mạc Tư Khoa, Hồ Tập Chương
với chức danh Bí thư của Cục
Viễn Ðông Quốc tế Cộng sản
đang học tập để chuẩn bị đóng
vai Nguyễn Ái Quốc. Hồ Tập
Chương được giới thiệu với bí
danh P.C.Lin và tham dự Hội
nghị VII với tư cách quan sát
viên. Trong hồ sơ tham dự đại
hội VII bà Minh Khai khai đã
có chồng là P.C. Lin. Dù có

một P.C. Lin tại đại hội, nhưng
Minh Khai biết không phải là
chồng của mình. Bà phát triển
tình cảm với Lê Hồng Phong
và làm lễ cưới nhau tại Mạc Tư
Khoa trước mắt P.C. Lin (Hồ
Tập Chương) là một việc tự
nhiên. Dư luận thắc mắc về hôn
nhân giữa Lê Hồng Phong và
Minh Khai cho rằng Nguyễn Ái
Quốc từng yêu bà Minh Khai là
cướp vợ của bạn, và Nguyễn Thị
Minh Khai không chung thủy vì
thành hôn với Lê Hồng Phong
với sự hiện diện của P.C. Lin. Và
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mối tình tay ba này không thể
giải thích được nếu P.C. Lin ở
Mạc Tư Khoa năm 1935 không
phải là Hồ Tập Chương mà là
Nguyễn Ái Quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
thăm họ hàng ở Nghệ An
Năm 1945 khi Hồ Chí Minh
(được thế giới xem là Nguyễn
Ái Quốc) tuyên bố thành lập
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa tại Hà Nội thì người anh
Nguyễn Sinh Khiêm và bà chị
ruột là Nguyễn Thị Thanh có ra
Hà Nội thăm. Nhưng hình như
đảng Cộng sản lấy lý do “Bác”
còn việc nước đa sự không
tiện gặp. Và đã không có một
ghi chép hay một hình ảnh nào
còn lưu lại về cuộc thăm viếng
này. Ðiều này dễ hiểu vì Hồ Chí
Minh không thể gặp ông Khiêm
và bà Thanh mà không lộ hình
tích. Mãi đến tháng 6/1957 sau
khi song thân Nguyễn Ái Quốc
đã chết, người anh và người chị
đều đã qua đời (ông Khiêm năm
1950, bà Thanh năm 1954) ông
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Hồ Chí Minh mới về Nam Ðàn
thăm bà con. Lúc nầy trong gia
tộc chỉ còn những người còn quá
nhỏ khi ông bỏ nước ra đi để có
thể phân biệt Nguyễn Tất Thành
và “bác” Hồ Chí Minh.
Về tài liệu gọi là loạt bài
“Vừa đi vừa kể chuyện” của
Trần Dân Tiên
Tài liệu này đăng trên nhiều
số Nhật Báo Nhân Dân trong
năm 1961 và sau này được biết
của chính ông Hồ Chí Minh viết
dưới tên Trần Dân Tiên nói về
cuộc đời làm cách mạng của
mình từ khi bỏ nước ra đi năm
1911 làm dư luận rất ngạc nhiên.
Ông Hồ Chí Minh lúc đó đã nổi
tiếng toàn thế giới, ông không
có nhu cầu giả tên người khác
để viết tài liệu ca tụng mình.
Hơn nữa tài liệu đó cũng
không ca tụng gì Hồ Chí Minh
nhiều, mà chỉ ghi lại câu chuyện
“Bác” kể lại cho đoàn tùy tùng
tháp tùng ông từ Phủ Chủ tịch
ở Tuyên Quang vượt rừng vượt
núi đi quan sát chiến dịch biên

giới năm 1950 với mục đích
chứng minh “Bác” và Nguyễn
Ái Quốc là một người. Nhưng
một số chi tiết trong câu chuyện
lại vô tình chứng minh “bác”
không thể là Nguyễn Ái Quốc
“Bác” kể lại chuyện bác là
Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái
Quốc đi Pháp hoạt động như thế
nào một cách liên tục cho đến
năm 1950 lúc bác đang đi chiến
dịch biên giới. Nhưng trong câu
chuyện người thuật chuyện là
Trần Dân Tiên không nói trong
thời gian 1933 đến 1938 bác
làm gì ở Mạc tư Khoa. Thời
gian tế nhị này không có gì để
nói vì Nguyễn Ái Quốc vừa chết
và Quốc tế Cộng sản đang cải
tạo Hồ Tập Chương đóng vai
Nguyễn Ái Quốc. Dùng người
khác thay mình thuật chuyện
ông Hồ có ẩn ý nói ông có kể
nhưng (có thể) người thuật
chuyện không ghi lại thôi.
Một nơi khác trong tài liệu
“Vừa đi vừa kể chuyện” ông Hồ
Chí Minh nói năm 1942 khi từ
Việt Bắc đi Trung quốc ông bị
bắt. Ông kể ông đã lợi dụng sự
tiếp xúc với tù nhân để học tiếng
Quan thoại. Thế nhưng dấu đầu
lòi đuôi, trong thời gian 14 tháng
ở tù ông đã sáng tác 134 bài thơ
bằng chữ Hán mà chỉ những
người tinh thông chữ Hán mới
làm nổi.
Về tập “Ngục Trung Nhật
Ký”
Chính quyền đảng Cộng sản
Việt Nam đã làm ầm ĩ tập thơ
‘Ngục Trung Nhật Ký’” còn gọi
là “Nhật ký trong tù” gồm 134
bài thơ bằng chữ Hán ông Hồ
Chí Minh làm trong thời gian
(1942) ông bị Quốc Dân Ðảng
bắt tại Quảng Tây để quảng bá

văn tài của “Bác” .
Tháng 5/1960 nhà xuất bản
Ngoại văn Hà Nội cho xuất bản
tập “Nhật Ký trong tù” gồm 100
bài thơ dịch ra Việt ngữ. Chính
phủ Trung quốc cũng cho in
lại phần chữ Hán dưới nhan đề
“Nhật Trung Nhật ký thi sao”.
Cuối năm 1977 Viện Văn học
Việt Nam cho lập một tiểu tổ
nghiên cứu và bổ túc Nhật ký.
Năm 1983 nhà Xuất bản Văn
Học cho in 113 bài. Ðến tháng
5/1990 nhân kỷ niệm 100 năm
sinh nhật Hồ Chí Minh, nhà Xuất
bản Văn Học bổ túc thêm 21 bài
tổng cộng 134 bài.
Theo một đề án phân tích thơ
văn của giáo sư Hoàng Tranh ở
Quảng Tây năm 1992 thì một
số thơ trong “Nhật ký trong tù”
dùng từ ngữ và phương ngôn
thuộc sắc tộc “Khách Gia” được
chuyển hóa ra Trung Văn một
cách nhuần nhuyễn và nghệ thuật.
Tác giả không thể là Nguyễn Ái
Quốc vì Nguyễn Ái Quốc không
thể giỏi Hán văn như vậy, chưa
nói việc làm sao ông nắm vững
ngôn từ của sắc tộc Khách gia ở
Ðài Loan. Qua “Nhật ký trong
tù” đảng Cộng sản Việt Nam
muốn quảng bá trí tuệ và văn tài
của Hồ Chí Minh, nhưng vô tình
đã làm lộ Hồ Chí Minh không
phải là Nguyễn Ái Quốc.
Thời gian đảng Cộng sản
Việt Nam có nhiều nỗ lực
chứng minh Hồ Chi” Minh là
Nguyễn Ái Quốc
Thời gian này đều rơi vào
thập niên 1950-1960 sau khi ký
Hiệp Ðịnh Geneve chia đôi đất
nước, và Hồ Chí Minh đã trở về
Hà Nội với tư cách Chủ tịch đảng
và nhà nước Việt Nam:
(1) Năm 1957 lần đầu tiên
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Hồ Chí Minh trở về thăm quê
nhà ở Nam Ðàn
(2) Năm 1961 Nhân Dân
Nhật Báo đăng tải loạt bài “Vừa
đi đường vừa kể chuyện”.(3)
Năm 1960 Hồ Chí Minh cho
mời vợ chồng luật sư Frank
Loseby người đã cứu Nguyễn
Ái Quốc ra khỏi nhà tù Anh
quốc ở Hương Cảng năm 1931
tới Hà Nội. Luật sư Loseby qua
tin tức tưởng Nguyễn Ái Quốc
đã chết. Nhưng thông tin truyền
miệng của đảng Cộng sản Việt
Nam cho thấy đó chỉ là tin bịa
đặt để ông có thể chạy trốn khỏi
Hương Cảng. Và luật sư Loseby
không có lý do gì để không tin.
Dạng hình Nguyễn Ái Quốc và
Hồ Chí Minh khác nhau chút ít
thì luật sư cũng nghĩ do thời gian
cách biệt 28 năm. Lúc đó luật sư
Loseby đã 80 tuổi. Hơn nữa đối
với người Tây Phương người Á
châu nào trông cũng giống nhau
khó phân biệt (năm 1946 Hồ
Chí Minh đến Paris dự hội nghị
Fontainebleau nhận là Nguyễn
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Ái Quốc cũng không người Pháp
nào từng biết Nguyễn Ái Quốc
của những năm 1919, 1920 thắc
mắc có thể cũng vì vậy)
Người ta có thể đặt giả
thuyết rằng trong thời gian đấu
tranh cách mạng dưới sự chỉ đạo
và nhờ vả Quốc tế Cộng sản qua
trung gian Liên bang Xô viết
và Trung quốc, đảng Cộng sản
Việt Nam và đàn em thân tín
chung quanh Hồ Chí Minh chưa
quan tâm đến nhân thân của Hồ
Chí Minh là một người Hoa và
không phải là Nguyễn Ái Quốc.
Nhưng sau Hiệp Ðịnh
Geneve, cuộc đấu tranh chống
Pháp xem như đã thành công,
một chính quyền đã được thiết
lập tại Hà Nội. Việc Hồ Chí
Minh, một người Ðài Loan làm
chủ tịch nước trở thành cấn cái
cho Ðảng và cho chính cá nhân
Hồ Chí Minh. Cho nên đảng
Cộng sản Việt Nam, đảng Cộng
sản Trung quốc và cá nhân Hồ
Chí Minh có nhu cầu chứng
minh Hồ Chí Minh và Nguyễn
Ái Quốc là một.
Cuốn sách “Tìm hiểu về
cuộc đời của Hồ Chí Minh” của
Hồ Tuấn Hùng với lối sưu tầm
khoa học dẫn chứng đầy đủ và
khả tín bắt đầu vén hẳn lên bức
màn che đậy lai lịch của Hồ Chí
Minh.
Tại sao lại chọn lúc này?
Vấn đề đặt ra là sự thật này
ảnh hưởng thế nào đến cuộc
tranh chấp biển đảo hiện nay
giữa Trung quốc và Việt Nam.
Cuốn sách bằng Hoa Ngữ của
ông Hồ Tuấn Hùng do nhà xuất
bản “Bạch Tượng Văn Hóa”
xuất bản tại Ðài Loan tháng
11/2008 là thời điểm quan hệ
giữa Trung quốc và Việt Nam bề

ngoài “16 chữ vàng” và “4 tốt”,
nhưng bên trong bắt đầu trở nên
căng thẳng 
Trần Bình Nam
Feb. 26, 2013
binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com
Tài liệu tham khảo:
1.”Tìm hiểu về cuộc đời của
Hồ Chí Minh” bản dịch Việt
ngữ của Thái Tuấn (2013) cuốn
“Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”
bằng Hán văn của Hồ Tuấn
Hùng (2003)
2.”Ho Chi Minh: A Life” của
William J. Duiker (2000)
3.”Ho Chi Minh: The
Missing Years 1919-1941” của
Sophie Quinn-Judge (2003)
4.”Vừa đi đường vừa kể
chuyện” của Trần Dân Tiên
(1961)
5.Hình Nguyễn Ái Quốc/
J.C.Lin trích từ cuốn “Ho Chi
Minh: A Life” của William J.
Duiker.
THEO DÒNG SỰ KIỆN:
Một người vợ Trung Quốc
khác của Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, Lê Duẩn: Hai
con quỷ trong lịch sử nhân loại?
Không biết ngành an ninh có
nghĩ đến bài học lịch sử này?
Nhìn người Ả Rập và nghĩ
về mình
Thảo luận giữa Chu Ân Lai,
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị
Bình, Trần Nghị và Nguyễn Duy
Trinh
Nhân vật 2010: Bản lĩnh của
ông nghị Nguyễn Minh Thuyết
8 Phản hồi cho “Một nghi án
lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ
Chí Minh: một hay hai người?”

Lạc vào cơn mơ
		
Trẻ hóa già, già hóa trẻ.
			
Đời hóa đời biến thực thanh hư.
Ta hóa đôi hài sứ, đôi cánh mỏng pha lê bay về tháng ngày trần trụi.
Chợt nhận ra: kẻ trần tình, đi trên sỏi đá bằng bàn chân nhung,
						
êm ả máu nhuốm hồng
Lại nhận ra: người lao động bước vào cuộc sống
với hai bàn tay trắng, thanh thản cùng đời trắng hai bàn tay.
Vừa nhận ra: chàng họa sĩ khôi hài chiêm ngưỡng cuộc đời,
		
bằng gam màu rực rỡ, tím hóa hồng, tỉnh hóa động.
Cũng nhận ra: chàng nhạc sĩ cao giọng réo rắc cất lời thê lương
Kịp nhận ra: nhà điêu khắc tạc tượng phù thủy nhe nanh tinh ranh
gẫm nhấm cuộc đời huênh hoang hạnh phúc
Bỗng nhận ra: nàng thơ bé nhỏ có chiếc đũa thần hiền thục
				
gõ vào vườn hạ nở đầy hoa
		
Hoa nở trên bùn, hoa ngát hương hoa
				
Cho đời hóa đôi.
					
Người hóa người
			
Ta hóa ta
		
Đối mặt chính mình ...
						Mi Hương
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Hội PNAC Houston tham gia Buổi Tiếp Xúc Truyền Thông & Hội Thảo Cộng Đồng Houston và
đảm trách phần Nghi Thức Khai Mạc, Tiếp Tân và phục vụ ẩm thực cho quý đồng hương vào
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 08, 2014

Hội viên HPNAC
Houston tham
gia chương trinh
Đêm Thắp nến
cầu nguyện cho
Vietnam do Cộng
đồng người Việt
Houston tổ chức
Chủ Nhật ngày 18
tháng 5, 2014
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Hội viên HPNAC
Houston tham gia
chương trình ngày lễ
Quốc Hận 30 tháng 4
do cộng đồng người
Việt Houston tổ chức
Chủ Nhật ngày 27
tháng 4 năm 2014

Hội Phụ Nữ Âu Cơ
Houston đóng góp
chương trình văn
nghệ nhân ngày lễ Giỗ
Tổ Hùng Vương do
Cộng Đồng Người Việt
Houston, Texas tổ chức
ngày 6/4/2014

Âu Cơ Houston chụp
hình lưu niệm với Bà
Trần Thị Ngọc Minh
(Mẹ c ủa Nữ Anh Thư
Đổ Thị Minh Hạnh),
HĐ ĐDCĐ Houston và
các thiện nguyện viên
của Cộng Đồng sau
Buổi Hội Thảo với các
truyền thông và báo
chí được tổ chức vào
Chủ Nhật 26, tháng 01,
2014 tại Trụ Sở Cộng
Động Houston.
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Hội viên HPNAC Houston hân hạnh được diễn hành chung với HĐ ĐDCD NVQG
Houston & VPC trong dịp lễ tết Nguyên Đán Thứ Bảy ngày 1 tháng 3 năm 2014
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Âu Cơ Canada cùng
phái đoàn 13 ngư ời
gồm có các Anh Hội
Cựu Qu ân Nh ân
QLVNCH tặng cho
Ban Tổ Chức 200 cây
dù để gây quỹ cho
ĐPT ĐLSN tổ chức tại
Houston, Tx ng ày 24
tháng 03, 2013.

Âu Cơ Canada &
Houston góp một bàn
tay với Ban Tổ Chức
trong Buổi Gây Quỹ
cho Đài Phát Thanh
ĐLSN. Hình lưu niệm
v ới BTC, các anh
Cựu Quân Nhân và
thân hữu tại Ontario,
Canada ngày 19 tháng
10, 2013.
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Âu Cơ Canada &
Houston góp một bàn
tay với Ban Tổ Chức
trong Buổi Gây Quỹ
cho Đài Phát Thanh
ĐLSN. Hình lưu niệm
với BTC, các anh
Cựu Quân Nhân và
thân hữu tại Ontario,
Canada ngày 19 tháng
10, 2013.

Âu Cơ Houston và Dallas tham gia chuyến đi Washington DC (ngày 26-28 tháng 03, 2014) với
nhiều Cộng Đồng khắp nơi trên Hoa Kỳ và cũng có mặt để lên tiếng chung với đồng bào biểu
tình trước Tòa Lãnh Sự Trung Quốc phản đối giàn khoan 981 trên quê hương VN (Houston,
Texas Chủ Nhật ngày 18 tháng 05, 2014).
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HPNAC khắp nơi trên thế giới tụ tập về Houston, nơi nắng ấm tình nồng để góp nhiều bàn tay
trong phần Đáp Lời Sông Núi đêm Thứ Sáu ngày 27 tháng 06, 2014

100 ▪ Đặc San Âu Cơ

HPNAC Houston
tham gia phong trào
“Walkathon” để vận
động đồng hương
đóng góp cho Cho
Nạn Nhân HẢI YẾN
Bị Thiên Tai Bão Lụt
Tại Phillipines trưa
Chủ Nhật ngày 01
tháng 12, 2013

HPNAC Houston đang
cầm lá Đại Kỳ trong Đêm
30 Tháng 04, 2014 tại
Houston, Tx

HPNAC HOUSTON tham
gia “ĐÊM THẤP NẾN &
CẦU NGUY ỆN CHO DÂN
TỘC “tổ chức tại Houston,
Texas, Hoa Kỳ với tr ên
5,000 đồng hương đến
tham dự đêm Chủ Nhật
ngày 18 tháng 05, 2014.
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HPNAC HOUSTON tham
gia “ĐÊM THẤP NẾN &
CẦU NGUY ỆN CHO DÂN
TỘC “tổ chức tại Houston,
Texas, Hoa Kỳ với trên
5,000 đồng hương đến
tham dự đêm Chủ Nhật
ngày 18 tháng 05, 2014.

Âu Cơ Denver và
Houston cùng hai
Cố Vấn chị Jackie
Bông và Nha Sĩ
Chu Văn Cương
viếng thăm Trung
Tâm Việt Ngữ Văn
Lang San Jose nơi
Hội Viên Hội PNAC
Bắc Cali sinh hoạt
hằng tuần dạy tiếng
Việt cho gần 1000
học sinh
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HPNAC Houston chụp
hình lưu niệm với Tân
HĐ, BTC, thân hữu,
và anh chị Chủ Tịch
CĐNVQG Nam California
LS Nguyễn Xuân Nghĩa
đến từ California, Hoa Kỳ
trong ngày Ra Mắt Tân
HD ĐDCĐ NVQG Houston
& VPC đã được tổ chức
long trọng trên 1000 đồng
hương tham dự vào tối
Chủ Nhật ngày 12,
Tháng Giêng, 2014
20 Hội Viên HPNAC
Houston chụp hình lưu
niệm sau 3 tiếng Họp
Khoáng Đại tối Thứ
Bảy ngày 22 tháng 02,
2014 để bàn những
công tác sắp tới.

AC Cali chụp hình lưu
niệm cùng thầy cô tại
Lễ Kỷ Niệm 30 Năm
Trung Tâm Việt Ngữ
Văn Lang San Jose
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AC Houston Thùy Linh và
Cố Vấn Chu Văn Cương
tham dự Lễ Kỷ Niệm 30
Năm Trung Tâm Việt Ngữ
Văn Lang San Jose

AC Cali Thiên Thanh phát
ban khen cho thầy cô
trong Lễ Kỷ Niệm 30 Năm
Trung Tâm Việt Ngữ Văn
Lang San Jose

Một hội viên Hội PNAC
Cali và học sinh suất sắc
trong Lễ Mãn Khóa Khóa
52 Trung Tâm Việt Ngữ
Văn Lang San Jose
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Hội PNAC California
chụp hình lưu niệm
với thầy cô & gia đình
tại Trại Hè Văn Lang
2014 của Trung Tâm
Việt Ngữ Văn Lang San
Jose ngày 20 tháng 7
năm 2014.

Hội PNAC California
tham gia tổ chức Trại
Hè Văn Lang 2014 cho
thầy cô và gia đình
để cám ơn thầy cô
đã tình nguyện giảng
dạy tại Trung Tâm Việt
Ngữ Văn Lang San
Jose ngày 18, 19, và
20 tháng 7 năm 2014.
Đang chấm thi các trò
chơi tại Trại Hè Văn
Lang 2014.

Hội PNAC California
tham gia tổ chức 2 buổi
Huấn Luyện Sư Phạm
Khóa 54 cho thầy cô
mới của Trung Tâm
Việt Ngữ Văn Lang
San Jose. Thầy cô
tốt nghiệp Khóa Huấn
Luyện ngày 5 tháng 10
năm 2014.
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HPNAC Houston chụp
hình lưu niệm với Ủy Viên
Hội Đồng Houston Thu
Thảo (hàng sau), Quốc
Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại
Vụ, HĐ ĐDCĐ & VPC
(hàng trư ớc), và Bác Sĩ
Vũ Ban (đội nón Santa
Clause với mắt kiếng đen),
Giám Đốc của VAN TV
55.2. Đài đang quay Live
ph át quà cho các em
thiếu Nhi vào Chủ Nhật
ngày 22 tháng 12, 2013.
Chị em Âu Cơ trong ban
tiếp tân tại buổi tiệc gây
quỹ cho Đài phát thanh
Đáp Lời Sông Núi ở
Houston, TX, tháng 3,
2013

HPNAC Denver cùng
ban đại diện cộng đồng
phục vụ bữa ăn miễn phí
cho người kém may mắn
trong dịp lễ Tạ Ơn 2013
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HPNAC Denver trong
ban tiếp tân tại buổi
tiệc gây quỹ tặng quà
Giáng Sinh 2013 cho
những gia đình nghèo
vùng J’Rai, Kon-Tum

HPNAC Denver tặng
quà Giáng Sinh 2012
cho các hội viên của
Trung Tâm Tuổi Hạc
Colorado

HPNAC Denver tổ chức
gây quỹ cho Denver
Fire Department tháng
11, 2012
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Lời Cảm Tưởng Trong Đêm Thấp Nến
và Cầu Nguyện Cho Quê Hương
Kính thưa các bác, các cô chú và các anh chị em. Em tên là Li, trước hết, em xin cảm ơn ban tổ chức
đã cho em cơ hội được đứng đây phát biểu cảm nghĩ của mình trong ngày hôm nay như là một đại diện
cho thành phần giới trẻ tại hải ngoại.
Đây là một niềm hãnh diện của em được góp sức cùng các anh chị em trẻ trong ban đại diện cộng
đồng và các cô chú từ nhiều hội đoàn khác nhau trong công cuộc chung của đất nước. Chúng em là
thế hệ thứ hai, với niềm tự hào và kiêu hãnh, tiếp nối truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc Việt
Nam, quyết tâm bảo vệ giữ gìn những gì cha ông để lại.
Vài giòng gửi đến các bạn trẻ để xin chia sẻ kinh nghiệm bản thân của Li. Li từng là một sinh viên
du học, đặt chân đến nước Mỹ này cách đây hơn 10 năm. Lòng yêu nước của một sinh viên trẻ như một
trang giấy trắng, cứ tưởng nước VN đang được “độc lập, tư do, hạnh phúc” thật sự. Thiết nghĩ có biết
bao nhiêu bạn trẻ du học đến đây cũng lầm tưởng như mình. Nếu là vậy, xin nhìn vào sự thật đang diễn
ra: độc lập có thật sự không khi Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm các vùng biển và đảo của chúng
ta? Tự do ở đâu khi người dân không có quyền nói lên tiếng nói của họ, và hạnh phúc là thế nào khi
Việt Nam còn biết bao nhiêu người nghèo khổ đói rách? Còn kẻ ngồi trên thì ngang nhiên tham nhũng
hối lộ, chỉ biết bỏ túi làm giàu cho bản thân.
Đối với những bạn sinh ra ở xứ sở tự do này, bạn thật sự quá may mắn rồi. Nhưng xin nghĩ đến
cha ông chúng ta, những thế hệ đi trước, hay hỏi ba mẹ bạn vì sao mà phải lưu lạc đến đây, đã hy sinh
những gì để bạn có thể sống trong môi trường tự do dân chủ này. Biết bao nhiêu bạn trẻ trong nước
hiên ngang tranh đấu vì lý tưởng cao đẹp của họ ngay cả khi bị công an đàn áp cưỡng chế. Nếu vì quá
sung sướng mà chúng ta quên đi cội nguồn của mình, chỉ lo hưởng thụ cá nhân, vậy là vô hình chung
chúng ta đã ích kỷ rồi. Chúng ta được tự do hơn người dân trong nước, thì phải làm được điều gì đó
tốt đẹp hơn cho quê hương dân tộc.
Xin gửi lời này đến tất cả các bạn trẻ tại hải ngoại, những bạn đang sinh hoạt trong bất kỳ một đoàn
thể, hội ái hữu hay tôn giáo nào. Xin tất cả các bạn hãy cùng góp một bàn tay vào công cuộc chung
với ban Đại Diện Cộng Đồng mà cùng nhau thực hiện ý tưởng cao cả này, và chúng ta hãy hết lòng hỗ
trợ cho các bạn trẻ trong nước đang ngày đêm tranh đấu cho Tổ Quốc Việt Nam được mau có ngày hít
thở không khí tự do thanh bình.
Lòng yêu nước là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Xin thể hiện bằng hành động,
bằng sự đấu tranh thiết thực và lý trí sang suốt chứ không phải bằng câu nói suông. Xin tặng đến các
bạn hai câu thơ sau đây:
“ Hoàng Sa Trường Sa là của chúng ta,
Quyết tâm bảo vệ chẳng nao núng lòng”
Xin thành thật cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.
Âu Cơ Li Jolie Phan
18.05.2014
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AC Phan Hà và Giáo
Sư Lưu Khôn trong buổi
ra mắt sách San Jose
California

AC Phan Hà tham dự
Lễ Ra Mắt Ban Chấp
Hành Cộng Đồng Bắc
Cali 2013
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 Hoài Vũ, phóng viên RFA
2014-10-26

C

ô bé 17 tuổi Malala
Yousafzai là người trẻ nhất
được trao giải Nobel Hoà Bình
trong lịch sử hơn 100 năm của
giải thưởng danh giá này nhờ
những đấu tranh không mệt mỏi
cho giáo dục dành cho các em bé
gái. Malala chia sẻ giải thưởng
với một nhà hoạt động Ấn Độ
cũng đấu tranh vì quyền trẻ em.
Malala Yousafzai đang ngồi
trong lớp học môn hoá khi cô
giáo bước đến, nói rằng cô có
một thông tin quan trọng cần cho
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Malala biết. Malala cho biết cô
rất bất ngờ khi nhận được tin vì
thời điểm thông báo kết quả của
giải Nobel Hoà Bình đã qua từ
lâu. Cô cho biết về cảm xúc khi
biết tin như sau:
Malala Yousafzai: “Đôi khi
thật khó để bày tỏ cảm xúc của
tôi nhưng tôi cảm thấy rất vinh
dự. Tôi cũng cảm thấy được
truyền thêm sức mạnh và dũng
cảm hơn bởi vì phần thưởng này
không chỉ là một miếng kim loại
hoặc huy chương mà bạn đeo
trên người hay treo trên tường.
Nó thúc đẩy tôi tiếp tục làm
những gì mình đang theo đuổi
và tin tưởng vào bản thân”.

Malala chia sẻ giải thưởng
này với Kailash Satyarthi, một
nhà hoạt động cho quyền trẻ em
ở Ấn Độ. Malala nói về ý nghĩa
của giải thưởng dành cho hai
người này:
Malala Yousafzai: “Một
người từ Pakistan, một người
từ Ấn Độ. Một người theo đạo
Hindu, một người có niềm tin
mãnh liệt vào Hồi giáo. Nó mang
một thông điệp đến cho mọi
người về tình yêu giữa Ấn Độ
và Pakistan, giữa các tôn giáo và
rằng chúng ta đều ủng hộ nhau.
Bất kể con người ta mang màu
da gì, nói tiếng gì và theo tôn
giáo gì, chúng ta nên coi nhau

là những con người và tôn trọng
lẫn nhau, đấu tranh vì quyền của
chúng ta, vì quyền của trẻ em,
quyền của phụ nữ và quyền của
tất cả mọi người.”
Malala chia sẻ một nửa của
1,1 triệu USD phần thưởng cho
việc giành giải Nobel Hoà Bình.
Cô đã thông báo sẽ quyên góp
số tiền này để giúp trẻ em ở
Pakistan được đi học.
Malala là ai?
“Malala là ai?” Đây là câu
hỏi mà một tay súng Taliban
hét lên khi nhảy lên chiếc xe
buýt đông đóng ở miền tây bắc
Pakistan hai năm trước. Sau đó,
tay súng này bắn một phát đạn
vào đầu Malala Yousafzai, lúc
đó mới 15 tuổi và là một nhà
hoạt động vì quyền được đi học
của nữ sinh.
Câu hỏi này đã được đưa ra
nhiều lần kể từ khi Malala sống
sót sau vụ ám sát và trở thành
một nhà hoạt động không mệt
mỏi, một ngôi sao toàn cầu và
mới đây là người trẻ nhất giành
giải Nobel Hoà Bình.
Malala sinh ra ở thung
lũng Swat tại tỉnh Khyber
Pakhtunkhwa, nơi mà cô nói là
đẹp tuyệt với cây cối xanh ngút
ngàn và những suối nước trong
như ngọc. Gia đình cô sở hữu
một loạt trường học trong thung
lũng này.
Ở Pakistan, cô là biểu tượng
của sự đấu tranh của đất nước
này chống lại bạo lực của nhóm
Hồi giáo cực đoan Taliban. Cô
nổi lên từ năm 2009, với tư
cách là một blogger giấu tên của
BBC. Trên trang blog, cô mô tả
đời sống ở thung lũng Swat nơi
mà các chiến binh ngày ngày đe
doạ đời sống của dân thường.

Mùa hè năm sau đó, nhà báo
Adam Ellick của tờ New York
Times làm một video tài liệu dài
hơn 30 phút về cuộc sống của
em và gia đình em vào thời điểm
Taliban tuyên bố nữ sinh không
được phép đến trường.
Malala vẫn đến trường mặc
cho lệnh cấm của Taliban. Tuy
nhiên, sau đó, tình hình ở Thung
lũng Swat trở nên quá nguy
hiểm, gia đình Malala buộc phải
rời khỏi nơi này đi di tản.
Malala khi đó còn ước mong
trở thành bác sĩ. Viễn ảnh không
được đi học đối với cô bé là thật
khủng khiếp vì điều đó có nghĩa
là cô sẽ không thể trở thành
bác sĩ, như ước nguyện của bản
thân. Về cuối đoạn phim tài liệu,
Malala quyết định trở thành một
nhà chính trị, để đấu tranh cho
quyền lợi của các em gái.
Sau khi chính phủ đuổi
Taliban khỏi thung lũng Swat,
cô trở thành một nhân vật nổi
tiếng trong giới truyền thông
Pakistan với hàng loạt các bài
phát biểu kêu gọi hòa bình. Điều
đó khiến cô bị Taliban để ý. Vào
mùa hè năm 2012, Taliban lên
kế hoạch giết chết Malala.
Thế giới biết đến Malala sau
sự kiện thảm khốc vào tháng 10
năm 2012 khi tay súng Taliban
bắn phát đạn định mệnh vào đầu
cô. Malala được đưa sang Anh
để chữa trị và hiện giờ đang học
tập ở Anh.
Ở tuổi 17, cô đã gặp gỡ và
trò chuyện với gia đình Tổng
thống Mỹ Barrack Obama, Nữ
hoàng Anh Elizabeth II, phát
biểu trước Liên Hợp Quốc và
giành giải Nobel Hoà bình,
người trẻ nhất nhận giải này kể
từ năm giải này sáng lập năm
1901. Năm 2013, cô xếp thứ hai

trong cuộc bình chọn nhân vật
của năm của tạp chí Time, chỉ
đứng sau Ngoại trưởng Mỹ lúc
đó là bà Hilary Clinton.
Người yêu, kẻ ghét
Tin về người Pakistan đầu
tiên giành giải Nobel Hoà bình
khiến Pakistan hân hoan. Sana
Jamal, nữ nhà báo của trang
Pakistan Observer, cho biết:
Sana Jamal: Rất nhiều
người Pakistan, đặc biệt là phụ
nữ và các em gái, rất tự hào về
Malala, một cô bé từ vùng quê ở
Pakistan khi cô giành được giải
thưởng Nobel Hoà bình và hình
ảnh của cô được phát đi khắp thế
giới. Khắp các trường học, trên
báo chí đều ăn mừng sự kiện cô
bé giành được phần thưởng lớn
này. Tất nhiên, tôi cũng rất tự
hào về cô bé.
Nhà báo Sana cho biết việc
trao giải thưởng Nobel Hoà bình
sẽ khiến Malala trở thành một
niềm cảm hứng, biểu tượng cho
trẻ em ở Pakistan hướng tới.
Tuy nhiên, đi kèm với sự
vui mừng này nhiều người còn
cảm thấy không hài lòng với tất
cả những sự chú ý mà Malala
giành được. Trên mạng xã hội ở
Pakistan, đi kèm những lời khen
còn vô số những lời chỉ trích.
Những người thuộc phe bảo
thủ ở Pakistan thì buộc tội cô là
con tốt của phương Tây, nhằm
bêu xấu Pakistan là đất nước
chìm trong bạo lực. Nhiều người
thì cáo buộc BBC chỉ mượn tên
tuổi của Malala để viết blog và
rằng cuốn tự truyện của cô cũng
là do người khác viết. Có người
khác thì nói rằng cô là điệp viên
của cơ quan tình báo Hoa Kỳ
CIA.
Những người ôn hoà hơn
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thì chỉ trích phương Tây chỉ
chú ý tới Malala, trong khi tình
cảnh của cô cũng không lấy gì
là quá đặc biệt ở Pakistan. Hai
cô bé cũng bị bắn với Malala
vào tháng 10/2012 thì không hề
được cộng đồng thế giới nhắc
đến. Hơn thế nữa, dường như
Malala chưa làm gì đáng kể cho
các bé gái ở Pakistan.
Nhà báo Sana nhận định:
Sana Jamal: Ngay từ đầu,
mọi thứ chỉ xoay quanh Malala
và Malala. Tại sao chúng ta
không tập trung vào vấn đề quan
trọng hiện tại là giáo dục cho
các em gái. Tôi không nghĩ là cô
Malala đã làm gì giúp được cho
các em gái ở Pakistan kể từ ngày
cô ấy bị bắn đến ngày cô giành
được giải Nobel Hoà Bình.
Malala cũng biết đến những
chỉ trích liên quan tới cô, rằng
người dân ngay ở chính Pakistan
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nói cô làm việc cho CIA. Tuy
nhiên, Malala nói ai cũng có
quyền tự do nêu ý kiến và cô
không để mình sao lãng khỏi
mục tiêu quan trọng nhất là đấu
tranh cho quyền được đi học của
các em gái. Cô nói:
Malala: Mục đích duy nhất
của tôi là đấu tranh vì quyền lợi
được đến trường của các em gái.
Việc mọi người quay lưng lại với
tôi không có nghĩa là tôi sẽ chấm
dứt cuộc đấu tranh này. Tôi nghĩ
việc quan trọng là đào tạo thế hệ
tương lai để tạo ra thay đổi. Vì
thế, tôi không được phép để bản
thân mất đi hy vọng đó.
Dù vậy, giữa những tranh cãi
về Malala không ai có thể nghi
ngờ sự dũng cảm của cô bé đã
dám lên tiếng phản đối Taliban.
Cô còn là một cô bé có tính cách
đầy lôi cuốn và khả năng ăn
nói không khác gì những chính

trị gia lão luyện. Năm ngoái
trên mạng còn lan truyền đoạn
video phỏng vấn giữa cây hài
lão luyện, người dẫn chương
trường Jon Stewart, ngạc nhiên
tột độ khi được nghe Malala nói
chuyện. Jon Stewart sau đó nói
rằng ông cảm thấy bản thân thật
tầm thường khi đứng trước cô
bé.
Nhà báo Jamal hy vọng rằng
với những sự chú ý mới này nhờ
giải Nobel, Malala sẽ ngày càng
thúc đẩy hơn những gì cô đã đấu
tranh cho và hy vọng ngày càng
nhiều trẻ em Pakistan được đến
trường nhờ những nỗ lực của
Malala. Với việc ủng hộ toàn
bộ giải thưởng Nobel Hoà Bình,
Malala có lẽ đã phần nào đền
đáp đất nước sinh ra cô.
Hoài Vũ, phóng viên RFA

Hội-ngộ về đây khắp mọi miền
Phụ-Nữ Âu-Cơ, tiếng vang rền
Nữ-nhi ngại gì nơi chiến-trận
Âu là gái Việt sử ghi tên
Cơ trời vận nước chính là đây
Toàn-thể dân ta quyết một lòng
Thế-sự xoay vần, mau cứu nước
Giới điều ghi rõ: chớ ỷ đông
Một tấm gương xưa rất hùng-hồn
Lòng bà Trưng-Trắc giữ trung-kiên
Tranh nhau tấc đất cùng phương Bắc
Đấu chốn ba-quân chống bạo-quyền
Cho dẫu sa cơ giữ một lòng
Tự trầm mình ngọc xuống dòng sông
Do câu yêu nước, dù phận gái
Dân cùng chung sức quyết lập công
Chủ chính ta đây, giống Lạc-Hồng
Và người dân Việt, cháu Rồng Tiên
Nhân-dân bốn ngàn năm văn-hiến
Quyền ngẩng cao đầu, cháu Âu-Cơ
Ở khắp muôn phương hãy tụ về
Nước nhà chờ đón những anh-thư
Việt-Nam hào-hùng trang sử mới
Nam-Việt nơi mình sẽ định-cư
Âu-Cơ Kiều-Tiên
Houston, Texas, Hoa Kỳ
10/2014

Gửi bức tâm thư tới mọi người
In dòng mực thắm của con tim
Ăn sâu trong lòng câu yêu nước
Càng rèn ý-chí chẳng van xin
Đang lúc bình-yên bỗng đổi đời
Ếch vừa tỉnh-giấc, ngỡ trong mơ
Năm xưa Trường-Sa liền đất mẹ
Nay bọn cường-quyền bảo “đất ta”
Hỡi thấu trời xanh có nào ngờ
À! Hoàng-Sa đấy cũng “đất ta”
Đừng có thuyền-bè đi qua lại
À! Cho tiếng súng nổi phong-ba
Non nước Việt-Nam sắp mất rồi
Bàng-hoàng uất-nghẹn giữa đêm thâu
À ơi tôi hát lời yêu nước
Chung lòng hiệp trí chẳng thua đâu
Ủ-ấp bao lâu chí quật-cường
Nay thời-cơ đến hỡi ai ơi!
Giờ hãy nhanh chân bước lên đường
Đoàn người hùng-dũng tiến ra khơi
Ái-quốc dân Nam quyết một lòng
Nước nhà toàn vẹn, đuổi ngoại-xâm
Hoàng-Trường Sa của người dân Việt
Sử còn ghi rõ đến ngàn năm.
Âu-Cơ Kiều-Tiên
Houston, Texas, Hoa Kỳ
10/2014
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“Quần hồng một kiếp tha hương
Sơn hà một cõi nhớ thương vô bờ”

hị em nữ nhi chúng ta sống
trong một xã hội sung túc ở
các quốc gia Tây phương đều có
những phương tiện thoải mái về
đời sống, về tâm linh và trước
mắt có cả một bầu trời tương
lai xán lạng. Có mấy ai trong
chúng ta phải lo âu ngày mai
khi thức dậy không có miếng
ăn, quần áo không có mặc hoặc
ngày đêm sống trong sự sợ hãi
triền miên vì sợ bị chính quyền
cướp đi căn nhà mà chúng ta
đang có? Ở Hoa Kỳ, cho dù có
nghèo đến mấy cũng chẳng ai
phải lo bị chết đói vì đã có chính
phủ giang đôi tay trợ cấp cho
những gia đình túng thiếu trong
những lúc thất cơ hoạn nạn. Có
rất nhiều chương trình của chính
phủ trợ giúp cho người nghèo
khi họ bị mất công ăn việc làm
như welfare, medicaid, medical,
food stamp, dentical, vv....
và chính nhờ những chương
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trình này mà giờ đây, rất nhiều
gia đình Việt Nam đã an cư
lập nghiệp và trở nên giàu có.
Chúng ta sống trong một xã hội
nhân đạo với một chính quyền
luôn luôn nghĩ đến những sự
an nguy của người dân và bảo
vệ cho chúng ta để chúng ta
được hưởng tất cả những quyền
căn bản của con người. Trong
công việc làm, chúng ta có Sở
Lao Động bảo vệ chúng ta trong
trường hợp bị chủ nhân sách
nhiễu hay bóc lột sức lao động.
Khi đi bác sĩ, chúng ta có Hội
Đồng Y Tế bảo vệ chúng ta nếu
vị y sĩ đó làm việc thiếu lương
tâm nghề nghiệp. Lúc mua bảo
hiểm, chúng ta có Hiệp Hội Bảo
Hiểm bảo đảm cho chúng ta khi
các hảng bảo hiểm không bồi
thường hoặc bồi thường không
xứng đáng lúc chúng ta bị lâm
nạn. Nói tóm lại, trong bất cứ
lãnh vực nào ở các xứ văn minh

thì cũng đều có những cơ quan
chính quyền kiểm soát chặt chẽ,
cho nên người dân không phải
lo sợ mình bị hà hiếp, bị ăn hối
lộ, và luật pháp ở các xứ Tây
Phương rất nghiêm minh để phạt
những cơ quan hay công ty, và
ngay cả các cơ chế nhà nước khi
họ vi phạm luật.
Giới phụ nữ chúng ta là
những người chân yếu tay mềm,
có diễm phúc và may mắn được
sinh sống ở các quốc gia tân tiến
nên có cơ hội phát triển cho cá
nhân mình, cho gia đình, cho sự
nghiệp và tương lai tươi sáng.
Chúng ta hãy noi gương những
phụ nữ trên khắp thế giới đã
làm rạng danh cho nữ giới trên
khắp các nước phi cộng sản.
Đặc biệt hơn nữa, trong lãnh vực
chính trị, phụ nữ thời nay ngày
càng chiếm thế thượng phong
vì những quốc gia nào do phụ
nữ làm Tổng Thống hay Thủ

Tướng, thì những quốc gia đó ít
khi nào gây ra chiến tranh, gây
ra sự tàn phá và chết chóc. Danh
sách dưới đây là những quốc gia
đã và đang có những vị nữ lưu
nắm chính quyền:
Michelle Bachelet - Tổng
thống, Chile, 2006–2010
Gro Harlem Brundtland Thủ tướng, Na Uy, 1981, 1986–
89, và 1990–96
Micheline Calmy-Rey Tổng thống, Thụy Sĩ, 2007,2011
Suzanne Camelia-Romer
- Thủ tướng, Antille thuộc Hà
Lan, 1993, 1998–99
Kim Campbell - Thủ tướng,
Canada, 1993
Violeta B. de Chamorro Tổng thống, Nicaragua, 1990–
96
Laura Chinchilla Miranda
- Tổng thống, Costa Rica, 2010tới nay
Tansu Çiller - Thủ tướng,
Thổ Nhĩ Kỳ, 1993–96
Helen Clark - Thủ tướng,
New Zealand, 1999-08
Edith Cresson - Thủ tướng,
Pháp, 1991–92
Luísa Dias Diogo - Thủ
tướng, Mozambique, 2004–10
Ruth Dreifuss - Tổng thống,
Thụy Sĩ, 1999
Vigdís Finnbogadóttir Tổng thống, Iceland, 1980–96
Julia Gillard - Thủ tướng,
Úc, 2010-tới nay
Pamela F. Gordon - Thủ
tướng, Bermuda, 1997–98
Dalia Grybauskaite - Tổng
thống, Cộng hòa Litva, 2009
Tarja Halonen - Tổng
thống, Phần Lan, 2000–
Sheikh Hasina - Thủ tướng,
Bangladesh, 1996–01 và 2009–
tới nay
Ellen Johnson Sirleaf -

Tổng thống, Liberia, 2005–tới
nay
Emily de Jongh-Elhage Thủ tướng, Antille thuộc Hà
Lan, 2006–2010
Cristina
Fernández
de Kirchner - Tổng thống,
Argentina, 2007-tới nay
Mari Kiviniemi
- Thủ
tướng, Phần Lan, 2010-2011
Jadranka Kosor - Thủ
tướng, Croatia, 2009-tới nay
Chandrika Kumaratunga
- Tổng thống, Sri Lanka, 199405
Doris Leuthard - Tổng
thống, Thụy Sĩ 2010-tới nay
Maria Liberia-Peters - Thủ
tướng, Antille thuộc Hà Lan,
1984–86, 1988–94
Gloria Macapagal-Arroyo
- Tổng thống, Philippines,
2001–2010
Mary McAleese - Tổng
thống, Ireland, 1997–2011
Beatriz Merino - Thủ tướng,
Peru, 2003
Angela Merkel - Thủ tướng,
Đức, 2005–tới nay
Mireya Moscoso - Tổng
thống, Panama, 1999-04
Maria das Neves - Thủ
tướng, São Tomé và Príncipe,
2002–04
Kamla Persad-Bissessar Thủ tướng, Trinidad và Tobago,
2010-tới nay
Michèle Pierre-Louis - Thủ
tướng, Haiti, 2008-09
Kazimira Prunskienė - Thủ
tướng, Litva, 1990–91
Iveta Radičová - Thủ tướng,
Slovakia, 2010-tới nay
Mary Robinson - Tổng
thống, Ireland, 1990–97
Dilma Rousseff - Tổng
thống, Brasil, 2011–tới nay
Jenny Shipley - Thủ tướng,

New Zealand, 1997–99
Jóhanna Sigurðardóttir Thủ tướng, Iceland, 2009-tới
nay
Portia Simpson Miller Thủ tướng, Jamaica 2006-07,
2011-tới nay
Jennifer Meredith Smith Thủ tướng, Bermuda, 1998-03
Hanna Suchocka - Thủ
tướng, Ba Lan, 1992–93
Yulia Tymoshenko - Thủ
tướng, Ukraine, 2005, 2007–
2010
Vaira Vike-Freiberga Tổng thống, Latvia, 1999-07
Begum Khaleda Zia - Thủ
tướng, Bangladesh, 1991–96 và
2001–06
Yingluck Shinawatra - Thủ
tướng, Thái Lan, 2011-present
**
Megawati Sukarnoputri
- Tổng thống, Indonesia, 20012004 **
Margaret Thatcher - Thủ
tướng, Vương quốc Anh, 19791990 **
Helle Thorning-Schmidt
- Thủ tướng, Đan Mạch,
2011-present **
Những vị nữ lãnh đạo đã từ
trần:
Corazon Aquino - Tổng
thống, Philippines, 1986-92 từ
trần 2009
Benazir Bhutto - Thủ tướng,
Pakistan, 1988–90, 1993–96 từ
trần 2007
Sirimavo Bandaranaike Thủ tướng, Sri Lanka 1960-65,
1970–77, 1994–2000, từ trần
2000
Dame Eugenia Charles Thủ tướng, Dominica, 1980–95,
từ trần 2005
Janet Jagan - Tổng thống,
Guyana, 1997–99, từ trần 2009

Kỷ niệm 4 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2014 ▪

119

Maria
de
Lourdes
Pintasilgo - Thủ tướng, Bồ Đào
Nha, 1979–80, từ trần 2004
Dưới sự kêu gọi của bà
Vigdís Finnbogadóttir, cựu tổng
thống Iceland, Hội Đồng Phụ
Nữ Lãnh Đạo Thế Giới (Council
of Women World Leaders) đã ra
đời với mục đích huy động các
phụ nữ lãnh đạo cấp cao nhất
trên toàn cầu có hành động tập
thể về các vấn đề có tầm quan
trọng quyết định đối với phụ
nữ. Thông qua mạng lưới của
Hội Đồng, các hội nghị thượng
đỉnh do Hội Đồng tổ chức và
các quan hệ đối tác, Hội Đồng
thúc đẩy việc quản trị tốt và bình
đẳng giới tính, cùng tăng cường
kinh nghiệm dân chủ trên toàn
cầu bằng cách tăng số lượng,
hiệu quả, và sự hiện diện thấy rõ
của những phụ nữ lãnh đạo đất
nước của họ. Trong danh sách
trên, ngoại trừ những vị nữ lãnh
đạo có đánh dấu hoa thị, tất cả
những vị còn lại đều là thành
viên của Hội Đồng Phụ Nữ Lãnh
Đạo Thế Giới.
Xã hội Việt Nam là một
xã hội theo chế độ phụ hệ, gia
trưởng, cho nên người phụ nữ
thường không được coi trọng
trong gia đình và ngoài xã hội.
Trong thương trường và chính
trị, người phụ nữ Việt Nam lại
càng yếu thế hơn, ít được kính nễ
và trọng dụng vì phụ nữ bị cho
là có khả năng yếu kém và thiếu
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thái độ dứt khoát. Điều này là
một khuyết điểm lớn lao vì trong
các xã hội văn minh, người phụ
nữ Việt Nam đã chứng tỏ là họ
có đầy đủ bản lãnh, cả về lý trí
lẫn thể lực để làm những gì mà
nam giới có thể làm được. Trong
các trường y, nha và dược, số nữ
sinh viên đang quân bình với
nam giới và có đà vượt qua tại
một số các trường đại học. Như
vậy, chúng ta thấy rằng vì môi
trường và truyền thống cổ lổ sĩ
của Việt Nam đã làm cho phụ
nữ không có cơ hội tiến thân và
vươn lên như ở hải ngoại. Làm
thế nào mà các vị nữ lưu trong
nước có thể ngoi mình trong một
xã hội kém văn minh, thiếu nhân
quyền và chà đạp nhân phẩm?
Người phụ nữ Việt Nam luôn
được coi là người đảm đang,
cần cù, và nhẫn nại vì họ là
những người phải tần tảo lo cho
con, cho chồng trong cuộc sống
phong ba, bão táp. Dưới một
chế độ cộng sản mà nhà cầm
quyền luôn luôn hăm he cướp
đất cướp nhà, hà hiếp dân lành,
và khi người dân đi khiếu kiện
thì từ chối cứu xét và thoái thác
trách nhiệm bằng cách đẩy đơn
kiện đi chỗ này chỗ nọ, chúng
ta thấy cảnh nhiều phụ nữ gặp
đường cùng, đành lột quần lột
áo để chống lại công an đến tịch
thu nhà cửa, ruộng vườn mà đau
lòng cho những con cháu Âu Cơ
ngày nay.

Vì thế, phụ nữ ở hải ngoại
phải nhận lãnh trách nhiệm yểm
trợ cho các chị em đang còn
sống quằn quại dưới chế độ phi
nhân cộng sản. Sống trong xứ
sở tự do, chúng ta đang hưởng
thụ tất cả những gì mà những
người đồng giới với chúng ta
chỉ có thể hình dung được trong
giấc mơ như được hít thở không
khí tự do, con cái được đi học
tại bất cứ trường đại học nào
và ngành nghề nào chúng thích
nếu có đủ trí thông minh, đi
du lịch từ nước này sang nước
khác một cách thoải mái, chỉ
trích chính quyền khi thấy họ
làm sai mà không sợ bị bắt bớ,
tù đày, vv.... Tôi kêu gọi các
phụ nữ Việt Nam hải ngoại hãy
nối gót những vị nữ lãnh tụ trên
thế giới, hãy vùng lên đấu tranh
cho quê nhà và bảo vệ lẫn nhau,
chống lại sự áp bức bất công của
độc tài và cùng nhau xây dựng
tương lai cho cộng đồng trong
tình máu mủ ruột thịt. Hội Phụ
Nữ Âu Cơ là một đoàn thể đáng
được xem là một đoàn thể sáng
giá với những mục tiêu, tôn chỉ
rõ ràng đáng cho những chị em
chúng ta tham gia đóng góp một
chút ít công sức nhỏ mọn để làm
rạng danh con Rồng cháu Tiên
và hậu duệ của mẹ Âu Cơ trăm
trứng nở trăm con 
Châu Vân An
Houston, 29/10/2014

