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Ban Biên Tập
Lá Thư Chủ Biên
Giải Thiếu Nhi Tài Sắc Denver
Hội Chợ Âu Cơ Xuân Mậu Tuất 2018 / Chi Hội Âu Cơ Denver, Colorado
Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng - Chi Hội Âu Cơ Paris
Buổi Ra Mắt Sách Những Mảnh Đời Sau Song Sắt của Phạm Thanh Nghiên / Chi Hội Âu Cơ Denver
Buổi Ra Mắt Sách Những Mảnh Đời Sau Song Sắt của Phạm Thanh Nghiên / Chi Hội Âu Cơ Bắc Cali
Buổi Ra Mắt Sách Những Mảnh Đời Sau Song Sắt của Phạm Thanh Nghiên / Chi Hội Âu Cơ Houston
Tùy Bút - Vũ Đoàn Âu Cơ Houston
Thơ - Niềm Tâm Sự
Thơ - Trường ca Mẹ Âu Cơ
Thơ - Người con Gái Việt Nam / Mẹ Tôi
Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Em Về Đâu Sau Tháng Tư 1975
Tuổi Trẻ Hải Ngoại Phải Làm Gì Để Cứu Dân Tộc?
Con Cháu Bà Trưng ở Mỹ
Thơ - Viết Dưới Trăng Mơ
Nàng Dâu Không Quân
Ơi, Người Mẹ Điên Ơi
Phạm Thanh Nghiên, Người Quét Rác Xã Hội Chủ Nghĩa
Thơ - Ngày Và Đêm / Phụ Nữ Việt Nam
Đợi Đến Bao Giờ
Ngược Giòng - Nguyên Nhung
Đảng Cướp Xin Viện Trợ / Tin Em, Đặng Thị Thu Hương Mất
Nhánh Sông Ngậm Ngùi
Mềm Mại Như Cánh Hoa
Thơ - Tuổi Hồng
Wai Wai Nu - Cô Gái Bảo Vệ Nhân Quyền
Nhớ Mẹ
Mẹ Tôi
Thơ - Mẹ là Mẹ / Em Là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Mhư Quỳnh
Thủy quân Tả tướng Phật Nguyệt
Hoa Hạnh Phúc
Thơ - Đêm Thao Thức
Truyện Ngắn - Lời Hứa Bên Sông
Những cái Nhất cũa Âu Cơ
Một Thời Để Yêu, Một Thời Để Nhớ
Hình ảnh sinh hoạt Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ
Nhạc - Phụ Nữ Âu Cơ Việt Nam
Nhạc - Âu Cơ Hành Khúc
Nhạc - Rồi Một Ngày
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BAN BIÊN TẬP

ĐẶC SAN ÂU CƠ 4
Trưởng Ban Biên Tập:

Nguyễn Bạch Tuyết
Hình bìa & trình bày:

Phạm Thái Hoàng
Ban Biên Tập & Quảng Cáo

Phạm Thiên Thanh, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Thu Huyền,
Huỳnh Thu Hồng, Nguyễn Minh Nguyệt, Trần Hương Thùy

BAN Chấp hàmh

Thiên Thanh

_____________ Cố Vấn

Minh Nguyệt

_____________ Tổng
		
thư ký
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Thùy Linh

___________ Chủ Tịch

Bạch Tuyết

___________ tổng
thủ quỹ

Thu Hồng

__________ Phó chủ tịch

Thùy Hương

____________ Ủy Viên
Phối Hợp

Thu Huyền

___________ Ủy Viên
kinh tài

Laù Thö

K

Chủ Biên

ính thưa các chị em hội viên,
ính thưa quý độc giả thân hữu Hội Phụ Nữ Âu Cơ,
Để đánh dấu 8 năm hoạt động của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Đặc
San Âu Cơ Số 4, 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 chúng ta đã trao cho nhau những nụ cười, kể cho nhau nghe
những chuyện vui buồn nho nhỏ khó quên, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sống quý giá và giúp nhau
trưởng thành trong mọi lãnh vực… 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 tiếp tục phát triển. 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, thăm viếng và săn sóc các dân tộc sống ở những
nơi ít người đến vì đường xá xa xôi cách trở, và nhiều công tác khác 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…
Điểm đáng nói nhất là trong tám năm qua, chúng ta đã tích cực kêu gọi các chính giới nơi chúng ta đang sinh
sống lên tiếng về sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam như gửi thư đến tổng thống
phu nhân Melania Trump kêu gọi bà can thiệp bản án vô lý dành cho Me Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà
Trần Thị Nga, về ảnh hưởng lâu dài của sự ô nhiễm biển Vũng Áng do nhà máy thép Formosa xả chất thải độc
hại gây cho hàng loạt cá chết đối với người dân sinh sống trong vùng, những tiếng kêu thảm thiết của dân oan
mất nhà mất đất, của giáo dân bị hành hung dã man, của thanh niên thanh nữ trí thức bị bắt giam một cách vô
lý vì biểu tình bảo vệ đất nước và tranh đấu cho nhân quyền, nhất là của những phụ nữ chân yếu tay mềm, đang
bị cộng sản Việt Nam hành hạ hay quản chế. Chúng ta 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 cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục ác với dân, hèn với giặc, làm cho Mẹ Âu Cơ phải cay
đắng ngậm ngùi và làm cho con của 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 4, 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.
Nguyễn Bạch Tuyết
4 - Đặc San Văn Lang
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FEDERATION OF VIETNAMESE AU CO WOMEN

HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ
12315 Pine Brook Dr., Stafford TX 77477, Hoa Kỳ - (408) 806-7509

TUYÊN NGÔN
NHẬN ĐỊNH RẰNG:
Trong giòng lịch sử thăng trầm, người phụ nữ Việt Nam đã đóng vai trò tích cực trong
tiến trình lập quốc và hưng quốc, qua công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, mở mang bờ cõi và xây
dựng đất nước, tiêu biểu như Trưng Trắc, Trưng Nhi, Triệu Thị Trinh, và Cô Bắc Cô Giang.
l

l Trong phạm vi gia đình, người phụ nữ Việt Nam luôn luôn là yếu tố xây dựng và bảo vệ
hạnh phúc gia đình qua vai trò làm vơ, làm mẹ, làm chị với tình yêu bao la và lòng quảng đại hy
sinh vô bờ bến.

Ngoài xã hội, người phụ nữ Việt Nam thường xuất hiện như bàn tay nâng đỡ và xoa dịu
khổ đau đối với các nạn nhân xấu số trong các cơn hoạn nạn do hoàn cảnh sống khó khăn, bị ngược
đãi, cũng như thiên tai và chiến tranh.
l

Dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị hôm nay, các thành phần nữ giới, không phân biệt
già trẻ lớn bé, đều mang số phận thiệt thòi hẩm hiu do chính sách cai trị tàn ác và do chủ trương
buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động, nô lệ tình dục hay hơn nữa bán thân nuôi miệng.
l

l Sau 35 năm xâm chiếm miền Nam, thu tóm toàn cõi Việt Nam vào ách thống trị độc tài,
cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đày đọa và hủy diệt tinh hoa của dân tộc, lại còn cam
tâm làm Việt gian bán nước cho ngoại bang, đem lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo và tài nguyên dâng
hiến cho Trung Quốc.
l Hiện nay, tại quốc nội, phong trào đấu tranh cho dân chủ đang bừng lên với nhiều khuôn
mặt phụ nữ như Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên…dám đứng lên,
thách đố với bạo quyền, chấp nhận đe dọa, hiểm nguy, bắt bớ và tù tội, kể cả sinh mạng.

TUYÊN CÁO
Từ những nhận định trên về thực trạng đau buồn của đất nước và vai trò của người phụ nữ Việt
Nam trong giòng lịch sử oai hùng của dân tộc, chúng tôi long trọng tuyên cáo:
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NAY THÀNH LẬP HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ VỚI CÁC MỤC ĐÍCH SAU ĐÂY:
1- Đóng góp công sức để bảo vệ và yểm trợ các thành phần phụ nữ đang là nạn nhân của chế
độ với tệ nạn buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động, nô lệ tình dục và mãi dâm.
2- Hỗ trợ các thành phần phụ nữ đang lâm vào cảnh khó khăn về vật chất cũng như tinh thần
tại quê nhà do chính sách cai trị tàn ác của cộng sản, với chủ trương bắt bớ, tù tội và hành hạ nhằm
hủy diệt tinh thần chiến đấu kiên cuờng bất khuất của dân Việt.
3- Quy tụ tiềm lưc đấu tranh của giới phụ nữ ngoài nước cũng như tại quốc nội để cùng sát
cánh với nam giới trong công cuộc đấu tranh chung, nhằm giải thể chế độ cộng sản độc tài toàn trị và
chặn đứng đại họa ngoại xâm đang đưa đất nước vào vòng Bắc Thuộc thêm một lần nữa.
KÊU GỌI
Hội Phụ Nữ Âu Cơ tha thiết kêu gọi;
Toàn thể dân Việt trong nước và ngoài nước tích cực hỗ trợ hội Phụ Nữ Âu Cơ trong công
cuộc đấu tranh nhằm cứu nguy Tổ Quốc trước nạn ngoại xâm và nội thù.
Thế giới tự do, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, Ân xá quốc Tế, các hội Nhân Quyền và Từ Thiện
hỗ trợ Hội Phụ Nữ Âu Cơ trong nỗ lưc bảo vệ và nâng đỡ các thành phần phụ nữ đang là nạn nhân
của bạo quyền cộng sản Việt Nam.
Toàn thể phụ nữ Việt Nam trong nước hãy noi gương Triệu Trưng và theo bước Lê Thị Công
Nhân, can đảm đứng lên đòi quyền sống và quyền làm người cho phụ nữ Việt Nam và toàn thể dân
Việt.
Làm tại Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 7 năm 2010
Thay mặt Hội Phụ Nữ Âu Cơ
Chủ Tịch
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GIẢI THIẾU NHI
					 TÀI SẮC 2017
					DENVER, COLORADO

Đ

ể duy trì và phát triển phong tục tập quán
của người Việt nơi xứ người, Hội Phụ Nữ
Âu Cơ một lần nữa lại tổ chức cuộc thi tuyển
lựa Thiếu nhi tài Sắc để khuyến khích các trẻ em gốc
Việt nhớ về cội nguồn. Đây là một trong những nỗ
lực mà các chị em Âu Cơ cố gắng thực hiện hầu cứu
nguy nền văn hoá Việt đang ngày càng bị huỷ diệt
dưới chế độ CS bạo tàn”. Đó là lời phát biểu của chị
Huỳnh Thị Thu Hồng, trưởng Ban tổ chức cuộc Thi
Tuyển Lựa Thiếu Nhi Tài Sắc (TNTS), tổ chức vào
lúc 7 giờ chiều thứ Bảy, 28 tháng 10 năm 2017, tại
nhà hàng King’s Land, thành phố Denver, Colorado.
Chị Thu Hồng cũng là Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Âu
Cơ toàn cầu. Chi Hội PNAC Colorado là đoàn thể tổ
chức cuộc thi tuyển.
Trong số gần 400 quan khách tham dự, người ta nhận
thấy có đông đảo đại diện các đảng phái chính trị,

tổ chức cộng đồng, cơ
quan truyền thông báo
chí, quý vị mạnh thường
quân, phụ huynh các thí
sinh, và đồng hương từ các
thành phố lân cận. Đặc
biệt, nhiều phái đoàn phụ
nữ Âu Cơ và thân hữu từ
các tiểu bang xa như Cali,
Nevada, Washington State
cũng có mặt để hỗ trợ các
Cô Thu Hồng
chị em Âu Cơ Colorado.
Trưởng Ban Tổ Chức
Sau nghi thức khai mạc và
phát biểu chào mừng và trình bày ý nghĩa cuộc Thi
Tuyển Lựa TNTS của chị Thu Hồng, anh Sử Ngọc
Minh đã đại diện Ban tổ chức giới thiệu quan khách
tham dự và 2 MC Song Thập và Khánh Ngọc. Tiếp

Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ Colorado
trong nghi thức khai mạc
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MC.Hoàng Gia Cảnh

MC. Khánh Ngọc

MC. Song Thập

MC. Sử Ngọc Minh

đó, chương trình diễn tiến với phần tuyên đọc thể lệ
cuộc thi, phát phiếu thứ tự cho 22 thí sinh tham dự, và
giới thiệu Ban Giám Khảo, gồm quý bà Võ Hương,
Lâm Hoàng Phượng, và quý ông Hồ Sanh, Vũ Hùng.

50 inches do ông Nguyễn Hoàng tặng. Anh Hoàng
Gia Cảnh đọc danh sách Mạnh thường quân và kêu
gọi quan khách tiếp tục ủng hộ cho buổi Tuyển Lựa
TNTS.

Cuộc thi của các thi sinh diễn ra sau đó với phần biểu
diễn các tiết mục như đàn, hát, vũ, kể chuyện, hội
họa, võ thuật, vv… do các thí sinh từ 4 đến 13 tuổi.
Quan khách vỗ tay không ngừng vì những tài năng
đặc sắc bên cạnh những câu trả lời thật thông minh
và dễ thương. Mặc dù sinh ra tại Mỹ mà khả năng hát
và nói tiếng Việt rất lưu loát của các thí sinh đã làm
cho quan khách vô cùng ngạc nhiên trong lúc thưởng
thức những món ăn hợp khẩu. Trong phần giúp vui,
em Nguyễn Liên, thí sinh về hạng nhất năm 2016,
năm nay em không thi, đã hát bài dân ca vô cùng cảm
động, được khán giả nhiệt liệt khen tặng.

Ban Giám Khảo đã chọn ra sáu thí sinh có số điểm
cao nhất để vào vòng chung kết. Hai MC đã lần lượt
hỏi các Thí sinh những câu hỏi bằng tiếng Việt để
khảo sát trình độ tiếng Việt cũng như khả năng thông
minh ứng đáp của các em. Trước khi tuyên bố kết quả
các giải thưởng, Ban tổ chức đã trao tặng cho tất cả
thí sinh tham dự mỗi em một món quà lưu niệm do
chính tay MC Khánh Ngọc thực hiện.
Sau khi Ban Giám khảo công bố kết quả vòng chung
kết, Ban tổ chức đã mời các mạnh thường quân lên
trao giải thưởng cho các thí sinh đoạt giải, gồm 3 giải
Khuyến Khích, mỗi giải $200, 1 giải Ba $400, 1 giải
Nhì $600, và giải Nhất $1,000. Tiếp đó là mục xổ số
vô cùng hồi hộp, mọi người hưởng ứng nồng nhiệt
và mong được trúng số. Một phụ huynh đã may mắn
trúng số nhưng với tấm lòng rộng rãi anh đã tặng lại
cho Ban Tổ Chức .

Trong lúc chờ đợi Ban Giám Khảo công bố kết quả
cuộc thi vòng loại, anh Sử Ngọc Minh đấu giá một
món quà do ông Lê Văn Thăng tặng và sau đó kêu gọi
quan khách mua vé xổ số trúng một chiếc truyền hình

Đại diện các Chi hội Âu Cơ và thân hữu từ các các tiểu bang khác đến
tham dự (trái qua phải): bà Quê Hương, Thiên Thanh, ông Phan Bảo
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Ban Giám Khảo: bà Lâm Hoàng Phượng,
Ô. Hồ Sanh, Bà Võ Hương, Ô. Vũ Hùng

Sau cùng là phần văn nghệ giải trí do các ca sĩ địa
phương trình diễn những bản nhạc vui nhộn và đượm
tình quê hương dân tộc.
Chương trình Thi Tuyển Lựa Thiếu Nhi Tài Sắc đã kết
thúc lúc 10 giờ 30 tối. Mặc dù chương trình đã chấm
dứt nhưng nhiều quan khách vẫn còn lưu luyến nán lại
trò chuyện và khen tặng các chị em Phụ Nữ Âu Cơ đã
tổ chức cuộc thi TNTS rất thành công.

nhiều Chi Hội của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, thành lập
tháng 09, 2010 với mục tiêu bảo tồn văn hóa truyền
thống của dân tộc Việt, và tích cực yểm trợ phong
trào đấu tranh chống lại bạo quyền cộng sản để mau
chóng đem lại dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Hội có trụ sở chính tại Houston, TX. Và đây là lần thứ
hai Phụ Nữ Âu Cơ Colorado tổ chức cuộc thi Tuyển
Lựa TNTS.

Được biết Phụ Nữ Âu Cơ Colorado là một trong số

Hồng Nhung tường trình
Trần Dũng & Thịnh cung cấp hình ảnh

Các thí sinh & Những màn biểu diễn
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		Hội

Chợ Âu Cơ

							Tại Denver, Colorado

N

hư mọi năm, Chi Hội Phụ Nữ
Âu Cơ Colorado tổ chức hội
chợ Xuân vào dịp đầu năm với
mục đích bảo tồn phong tục tập
quán ngàn đời của dân tộc Việt và
giúp giới trẻ nhớ về cội nguồn.
Năm nay Hội chợ tổ chức vào hai
ngày thứ Sáu và thứ Bảy, 23 & 24
tháng 2, 2018. Tuy là Tết, nhưng
tiết trời cũng còn lập Đông nên
buổi tối cũng hơi se lạnh nhưng
khi bước vào khung cảnh Hội chợ
tự nhiên thấy sự ấm áp, rộn ràng
như đang đón Xuân tại quê nhà.
Hội chợ năm nay được nhiều Hội
đoàn và cơ sở thương mãi tham gia
các gian hàng với nhiều sắc thái
đặc biệt khác nhau. Gian hàng ăn
năm ngoái nhộn nhịp nhất là quán
hủ tiếu của anh Toàn và Hội con
Lai, Đối diện là gian hàng nước,
chè, café của HPNAC, kế bên là
quán bánh tráng trộn của các em
học sinh rất ngon và lạ miệng.
Bên cạnh là gian hang bán quà

tặng, kỷ niệm của Hội Phụ Nữ Âu
Cơ, cũng là nơi phát hành vé Lô
Tô, vé số của Hội chợ.
Trước mặt sân khấu là gian hàng
Kim Thoa Mỹ phẩm. Tiếp đến là
gian hàng Denver Health do Cha
Đặng Sơn Tùng phụ trách. Kế bên
là hãng bảo hiểm New York Life
do anh Long và chị Hương Võ phụ
trách. Đặc biệt năm nay có casino
Grand mở gian hàng quay số cho
bà con thử vận may đầu năm với
những giải trúng rất giá trị. Kế
đến là văn phòng địa ốc Khanh
Trần và gian hàng bán áo dài với
những chiếc áo dài màu sắc rực
rỡ mà các cô, các bà không thể bỏ
qua. Bên kia là gian hàng ăn luôn
rộn ràng của Nhóm Tình Thương.
Phía trong là gian hàng chay của
Chùa Từ Vân với những món xôi,
chè đặc biệt rất hấp dẫn cho giới
hảo ngọt. Vào trong là quầy trưng
bày của hãng thêu, in Ouray. Góc
bên kia là gian hàng trò chơi phóng
phi tiêu bong bóng và vịt bơi của

GĐPT Nguyên Thiều, nơi luôn
nhộn nhịp của các đấng thiếu nhi
và các anh chàng thích làm thiếu
nhi.
Bước lên sân khấu, chúng ta không
thể kềm chế lỗ tai khi nghe giọng
hô Lô Tô rộn rã nhịp nhàng của
anh Song Thập, phát ngôn viên
của Đài Đáp Lời Sông Núi, xen
kẻ với những bản nhạc Xuân quen
thuộc, ngọt ngào của những ca sĩ
ưu tú tại địa phương.
Phía bên kia là hai gian hàng thảy
vòng chai và bầu cua, đây là góc
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Hội chợ luôn luôn ồn ào, nhộn
nhịp với tiếng hô lẫn lộn tiếng la
hét của những tay bạc ghiền đỏ
đen.
Trong suốt hai ngày Hội chợ, đồng
hương lúc nào cũng đông đúc, có
lúc không còn chỗ đứng. Những
người Việt tha hương muốn tận
hưởng hương vị mùa Xuân nơi đất
khách với không khí tự do, no ấm
trong khi tại quê nhà, bao nhiêu
mùa Xuân qua, đồng bào ta vẫn bị
kềm kẹp, tù đày bởi chế độ cộng
sản hung tàn.
Trong thời gian qua, Chi hội Âu
Cơ đã đón nhận được sự giúp đỡ
và hợp tác của quý đồng hương và
các cơ sở thương mại cả về tinh
thần lẫn vật chất. Nếu không có sự
hỗ trợ này thì Chi hội Phụ Nữ Âu
Cơ không thể thực hiện được các
chương trình như bấy lâu nay.
Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ tri ân quý
cơ sở thương mãi, quý vị mạnh
thường quân sau đây đã yểm trợ
cho Hội Chợ Âu Cơ Xuân Mậu
Tuất được thành công tốt đẹp.
Thu Hồng Tường Trình

Các cảm tình viên giúp vui chương trình văn nghệ
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P A R I S

								TỔ CHỨC LỄ
		 Tưởng Niệm HAI BÀ TRƯNG
cảnh như thế nhưng
buổi Tưởng Niệm
Hai Bà Trưng vẫn
được đồng hương
xa gần tiếp ứng, mỗi
người mỗi cách tạo
cho buổi sinh hoạt
tràn đầy tình thân
ái với hơn 150 đồng
hương tham dự.

P

MC. Hồng Hà

aris, ngày 12/3/2018 –
Nhân ngày Quốc Tế Phụ
Nữ, Chi hội Phụ Nữ Âu
Cơ (CHPNAC) Paris đã tổ chức
Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng
vào lúc 1300 giờ Thứ Bảy, ngày
10 tháng 3 năm 2018, tại nhà thờ
Saint Hippolyte, 27 Avenue de
Choisy, 75013, Paris, Pháp quốc.
Mùa đông năm nay thời tiết khá
là xấu, hết mưa gió lụt lội tràn bờ
sông Seine đến những cơn bảo
tuyết từ bắc cực phủ khắp Âu
châu, trong đó có Paris, rồi đến
những cơn mưa kế tiếp rủ nhau
gây khó khăn đi lại, khiến mọi
người không còn niềm hứng thú
bước ra khỏi nhà. Tuy trong hoàn

Buổi Lễ được khai
mạc lúc 14 giờ 15 phút. Sau phần
nghi thức chào cờ mặc niệm, MC
Âu Cơ Hồng Hà giới thiệu chương
trình và lý do Chi hội PNAC Paris
tổ chức buổi lễ này.
Tiếp theo, chị MC
giới thiệu bà Phạm
Thiên Thanh, Tổng
Bí Thư Tổ Chức
Phục Hưng Việt
Nam, nguyên Chủ
tịch Tổng Hội Phụ
Nữ Âu Cơ nhiều
nhiệm kì, hiện là
cố vấn cho Tổng
Hội và mời bà lên
phát biểu. Trong

phần phát biểu, bà Thiên Thanh
cho biết Tổng Hội PNAC đã được
thành lập vào tháng 9/2010, có
nhiều chi hội trên nhiều tiểu bang
Hoa Kỳ cũng như tại Canada,
Pháp, và Úc, với tôn chỉ bảo tồn
văn hóa và truyền thống của dân
tộc Việt; yểm trợ Phong Trào Dân
Chủ tại quốc nội và hải ngoại; hỗ
trợ các anh thư nước Việt can đảm
đứng lên đòi hỏi dân chủ, nhân
quyền; và cứu giúp những phụ nữ
bất hạnh bị ngược đãi do các tệ nạn
buôn người, làm gái mãi dâm hay
làm nhân công nước ngoài. Bà
cho biết một trong những sinh hoạt
nổi bật của Tổng hội là giải Âu Cơ
“Phụ Nữ Đảm Đang” được trao 2

Âu Cơ Đào Ngân
Sơ lược tiểu sử hai bà
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Bà Phạm Thiên Thanh

năm một lần để vinh danh các phụ
nữ Việt trong nước đã hy sinh hỗ
trợ cho cha, chồng con hay chính
bản thân họ dấn thân đấu tranh
dành chủ quyền đất nước, và đấu
tranh cho Dân Chủ Nhân quyền.
Giải đã được trao cho bà Dương
Thị Tân (2012), bà Tạ Phong Tần
(2014), và bà Bùi Thị Minh Hằng
(2016). Bà cũng cho biết với tôn
chỉ yểm trợ các phụ nữ kiên cường
đang trực diện đấu tranh trong
nước, Tổng hội PNAC đã vừa tổ
chức ra mắt cuốn hồi ký tù song
ngữ Việt-Anh Những Mảnh Đời
Sau Song Sắt vừa xuất bản của cựu
nữ tù nhân chính trị Phạm Thanh
Nghiên tại 3 thành phố ở Hoa Kỳ
là San Jose, Bắc Cali; Denver

(tiểu bang Colorado,) và Houston (tiểu bang
Texas) và đã mời
đồng hương mua
ủng hộ. Tất cả
số tiền bán được,
sau khi trừ chi
phí in ấn, tác giả
sẽ dùng để giúp
đỡ những tù nhân

mạnh thường quân và thân hữu của
Chi Hội PNAC Paris. Bà đã kết
thúc với câu “Muốn có công lý thì
phải đấu tranh, đấu tranh và đấu
tranh…”
Tiếp tục chương trình, chị Âu Cơ
Đào Ngân đã lược qua sử Hai Bà
Trưng, các chị ÂC Thanh Hoa,
Đào Ngân, Linh Chi và chị Hồng
Hà đã trịnh trọng dâng hương
trước bàn thờ Hai Bà.

lương tâm như Mẹ Nấm Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga,
Cấn Thị Thêu, đang noi gương
Trưng Triệu và đang góp phần
quan trọng trong công cuộc loại
bỏ chế độ độc tài CS, dưới nhiều
hình thức như biểu tình, tọa kháng,
viết blogs lên tiếng về tình trạng
vi phạm nhân quyền và đàn áp các
nhà đối lập trong nước, , v.v… Bà
tóm lược qua cuộc nổi dậy của Hai
Bà Trưng do chính sách đồng hóa
gắt gao và bóc lột hà khắc của nhà
Đông Hán đối với người Việt lúc
bấy giờ. Bà đã thay mặt Tổng Hội
PNAC cám tạ đồng hương Paris
đã dành cho chi hội ÂC Paris sự
thương mến và yểm trợ, đặc biệt
là Văn Phòng Liên Đới Xã Hội,

Hiện diện trong buổi lễ gồm có ông
Lê Minh Triết, Phó chủ tịch nội vụ
và ông Nguyễn Hữu Xương, Tổng
thư ký Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia Tự Do tại Pháp, ông
Nguyễn Thanh Ngọc, Trung tâm
trưởng Trung tâm điều hợp Tập
thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
tại Âu châu, ông Nguyễn Tường
Long, Trưởng ban Bảo Vệ Chính
Nghĩa Quốc gia, các nhân sĩ Paris như ông Nguyễn Đức Tăng , bà
Nguyễn Quý Toàn, ông Nguyễn
Bá Linh, ông Đoàn Trần Thiều
(Trưởng Ca đoàn FAVIC - Người
Ngoại Quốc Hát Tiếng Việt),
ông Lê Thanh Xuân (đảng Thăng
Tiến), ông Phan Lâm Khanh đại

Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ Paris
& Cảm Tình Viên
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diện Việt Nam Quốc Dân Đảng ,
bà bác sĩ Nguyễn Đan Quế và một
số nhân sĩ khác…
Cống hiến cho chương trình là
phần văn nghệ rất phong phú gồm
có Nhóm Phượng Ca trình diễn
Dân Ca Quốc Nhạc, Nhóm Thùy
Dương Áo Tím, nhóm Tây Sơn
Võ Đạo trình diễn màn Múa Cờ
và Kiếm diệt ngoại xâm phương
bắc rất là hay, Nhóm hợp ca Văn
Phòng Liên Đới Xã Hội với ca
sĩ Tuyết Dung, Giáo sư Tiến sĩ
Huỳnh Hạnh, các ca sĩ Tố Lan,
Usha, Băng Nhân, Minh Nguyệt,
Nguyệt Lan, Mỹ Ly, Vũ Đệ... cùng
với tiết mục hòa nhạc của anh Võ
Công Minh Alexandre, Thế Hùng,
anh Nguyễn Tấn Phát.
Ngoài phần vân nghệ còn có phần
triển lãm tranh do các hoạ sĩ đóng
góp như Thanh Trúc, Mỹ Linh,
giáo sư hội họa Vũ Công Minh
cùng các học viên lớp hội họa cuối
tuần của Văn Phòng Liên Đới Xã
Hội như chị Hoa Lý, chị Liễu Caroline, chị Minh Phượng, và đặc biệt
chị họa sĩ Mỹ Hạnh từ Bruxelles
đã mang sang Paris 8 bức tranh
biếu cho Ban Tổ Chức, bên cạnh
đó ông Tường Long, dù đã trên
80 tuổi, cũng cố gắng chống gậy
đến tham dự và đã tặng cho Ban
Tổ Chức bức tranh Hai Bà Trưng,
cuối cùng là bức tranh làm phông
sân khấu của chị Nguyễn Lê Xuân
Phúc ....góp phần làm cho khung
cảnh buổi lễ thêm màu sắc.
Về mặt truyền thông có ông
Nguyễn Văn Đông, chị ký giả đặc
phái viên Tường An (chị Ca Dao)
của đài SBTN và RFA. ông ký giả
nguyệt san Bạn Đường.
Sau đó, đồng hương được mời đi
thưởng lãm tranh họa và thưởng
thức các tiết mục văn nghệ rất

Âu Cơ dâng hương

Âu Cơ Paris hợp ca
bài Trưng Nữ Vương

Tây Sơn Võ Đạo trong
hoạt cảnh Diệt Ngoại Xâm

phong phú, và một tiết mục dạy
chế biến mỹ phẩm dùng chất
liệu trong nhà của chị Thanh Lý
đã kết thúc buổi lễ bế mạc đúng
1730 giờ Paris mà đồng hương
vẫn luyến tiếc chưa muốn về.

Thúy Ngọc

tường trình từ Paris

Họa Sĩ Nguyễn Lê Xuân Phúc
Vẽ phông hình hai Bà
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Buổi Ra Mắt Sách

“Những Mảnh Đời Sau Song Sắt”

		Của Blogger PHẠM THANH NGHIÊN
			

Ngày 07/01/2018 Tại Denver, Colorado

D

ù thời tiết Denver đã vào
Đông nhưng tiết trời vẫn
còn ấm áp. vào chiều
Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018. một
số đông quan khách gồm đại diện
các đoàn thể cộng đồng, chính trị,
xã hội như Cộng đồng Người Việt
Quốc Gia Colorado, Xứ Bộ Đảng
Việt Tân, Lực Lượng Cứu Quốc,
Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam,
Hội cựu Tù Nhân chính Trị Colorado, Hội Cựu SVSQ Thủ Đức,

Thanh Nghiên, cuốn hồi ký
đầu tiên do một nữ tù nhân
viết. do Chi hội Phụ Nữ Âu
Cơ Colorado tổ chức.
Sau nghi thức khai mạc
vào lúc 6 giờ, cô Nguyễn
Hoàng Yến, trưởng Ban Tổ
Chức và cũng là Chi Hội
trưởng Chi Hội Phụ Nữ Âu
Cơ Colorado ngỏ lời chào

Cô Thu Hồng
Phó Chủ Tịch HPNAC

mừng quan khách và trình bày ý
nghĩa của buổi Ra Mắt Sách này.
Tiếp theo đó, Cô Huỳnh thu
Hồng, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ
Âu Cơ Toàn Cầu đã giới thiệu
về tác giả Phạm Thanh Nghiên. Trong phần giới thiệu tác
phẩm, Ông Phạm Trọng Đức đã
tóm lượt về tác giả và tác phẩm,
nói về nguyên nhân thúc đẩy cô
Ô. Nguyễn Trọng Cường
Ô. Đức Phạm
Cựu
CT-CDNVQG-CO
Phạm Thanh Nghiên bắt đầu viết
Diễn Giả
sách. Ông rất ngạc nhiên về văn
Đài Đáp Lời Sông Núi, Gia Đình
phong cũng như nội dung tinh túy
Mũ Đỏ, Hội Ái Hữu Bình Điền,
không khác gì những nhà văn tên
Gia Đình Phật Tử Nguyên Thiều
tuổi.
vv… đã đến nhà hàng Empress,
Denver, tham dự buổi ra mắt tác Ông Nguyễn Trọng Cường,
phẩm “Những Mảnh Đời Sau nguyên chủ tịch Cộng đồng, Chị
Song Sắt” của blogger Phạm Quế Hương, đại diện phụ nữ và

Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ
Denver-CO
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Cô Hoàng Yến
CT/Âu Cơ Denver

Nguyễn Anh Tú, đại diện giới trẻ
đã lần lượt phát biểu cảm tưởng về
buổi ra mắt sách này.
Giữa các bài phát biểu, Ban tổ
chức đã chiếu lời tâm tình của tác
giả đã thu sẵn cũng như phần giúp
vui văn nghệ do các nghệ sĩ ưu tú
và có tinh thần với quốc gia dân
tộc tại địa phương trình diễn.
Trong phần cảm tạ, Cô Hoàng Yến
đã đặc biệt cám ơn Nhà Xuất Bản
Tiếng Quê Hương đã giúp chuyển
nhượng số sách đã in cho Hội Phụ
Nữ Âu Cơ để Hội có dịp giới thiệu
tác phẩm này đến đông đảo quần
chúng khắp nơi.

Thu Hồng Tường Trình

Quan khách

“Những Mảnh Đời Sau Song Sắt”
Hồi ký 4 năm tù của
Blogger Phạm Thanh Nghiên

Ra mắt đồng hương
ào trưa chủ nhật, 07 tháng
01, 2018, giữa tiết trời
se lạnh của mùa đông,
tác phẩm “Những Mảnh Đời Sau

V

đảo như báo mõ San Francisco,
SBTN, Việt Vùng Vịnh, Đài Đáp
Lời Sông Núi, vv….

Song Sắt ” của blogger Phạm
Thanh Nghiên đã ra mắt đồng
hương miền Bắc California, Hoa
Kỳ. Buổi ra mắt cuốn hồi ký về tù
cộng sản - cuốn hồi ký đầu tiên do
một nữ tù nhân viết - do chi hội
Phụ Nữ Âu Cơ Bắc California tổ
chức tại thư viện San Jose trên
đường Tully Road, thành phố San
Jose. Mặc dù không khí bên ngoài
trời se lạnh, nhưng bên trong hội
trường không khí thật ấm áp với
sự tham dự của nhiều quan khách,
gồm đại diện các đoàn thể cộng
đồng, chính trị, xã hội như Cộng
đồng Người Việt Bắc Cali, Lực
Lượng Cứu Quốc, Tổ Chức Phục
Hưng Việt Nam, Khu hội cựu Tù
Nhân chính Trị Bắc Cali, Trung
Tâm Việt Ngữ Văn Lang, vv…
Đặc biệt, các cơ quan truyền thông
trong vùng cũng tham dự dông

Sau nghi thức khai mạc vào lúc 1
giờ 30, cô Nguyễn Minh Nguyệt,
trưởng Ban Tổ Chức và cũng là
Chi hội trưởng Chi Hội Phụ Nữ
Âu Cơ Bắc California ngỏ lời chào
mừng quan khách và trình bày ý
nghĩa của buổi Ra Mắt Sách này.
Giải thích lý do Hội Phụ Nữ Âu
Cơ đứng ra tổ chức giới thiệu tác
phẩm Những Mảnh Đời Sau Song
Sắt, Cô Minh Nguyệt cho biết,
một trong những
mục tiêu của Hội
là yểm trợ những
nữ chiến sĩ dân
chủ đang trực
diện đương đầu
với bạo quyền
CSVN
trong
nước. Thêm vào
đó, cô còn nhấn
Cô Minh Nguyệt
mạnh
“ngoài
Trưởng Ban Tổ Chức

việc thi hành theo tôn chỉ kể trên
của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, việc các
chị em chúng tôi quyết định đứng
ra tổ chức các buổi giới thiệu tác
phẩm Những Mảnh Đời Sau Song
Sắt của blogger Phạm Thanh Nghiên cũng là để mỗi cá nhân chúng
tôi chia sẻ phần nào những tủi hổ,
nhọc nhằn của tác giả và cũng như
của bao nhiêu nữ tù nhân chính trị
khác đang bị đày đoạ trong ngục tù
của chế độ phi nhân “Hèn với giặc
Tàu, Ác với dân Việt”. Đó là Mẹ
Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
là Trần Thị Nga, là Ngô Thị Minh
Ước, Phạm Thị Phượng, Trần Thị
Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn,
Huỳnh Thị Kim Quyên, v.v…”
Trong phần cảm tạ, Cô Minh
Nguyệt đã đặc biệt cám ơn Nhà
Xuất Bản Tiếng Quê Hương đã
giúp chuyển nhượng số sách đã in
cho Hội Phụ Nữ Âu Cơ để Hội có
dịp giới thiệu tác phẩm này đến

MC. Hải Nguyên
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cũng như nhà tù lớn hiện nay
tại Việt Nam để giải cứu dân
tộc”.

Bà Phạm Thiên Thanh

GS. Ngô Quốc Sĩ

đông đảo quần chúng khắp nơi.
Mở đầu phần giới thiệu tác giả
tiếp đó, bà Phạm Thiên Thanh,
Tổng bí thư Tổ Chức Phục Hưng
Việt Nam, và cũng là một trong
những người sáng lập Hội Phụ Nữ
Âu Cơ, cho biết: thật ra thì có lẽ
không cần phải giới thiệu Phạm
Thanh Nghiên vì có thể nói với
quá trình đấu tranh kiên cường và
cụ thể, chứng tỏ bằng 4 năm tù và
3 năm quả chế, hầu như người Việt
hải ngoại đều biết tác giả Những
Mảnh Đời Sau Song Sắt. Vì vậy
thay vì giới thiệu về thân thế và
quá trình tham gia đấu tranh của
blogger Phạm Thanh Nghiên, bà
Thiên Thanh đã nêu lên các nét
đặc thù của tác giả, trong đó các
chi tiết nổi bật như “sinh ra và lớn
lên trong lòng chế độ CS, cả bố mẹ
đều là đảng viên (nhưng cả hai đã
từ bỏ đảng), nhưng Phạm Thanh
Nghiên đã nhìn ra bộ mặt thật của
Đảng rất sớm và đã có lập trường
rất dứt khoát: phải loại bỏ chế độ
này và quyết tâm thực hiện quan
điểm này bằng hành động cụ thể”.
Hoặc như “Là một phụ nữ vóc
dáng mảnh mai, có thể nói là sức
khoẻ rất yếu kém, thế nhưng Phạm
Thanh Nghiên lại rất can đảm,
kiên cường, … đọc hồi ký của Cô
để thấy sự chống đối dũng cảm
của cô đối với guồng máy công an
hung dữ của CSVN” và “dù tác
giả không có điều kiện và cơ hội
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Bà Kathy Trần

để học cao, nhưng lại là người rất
thông minh, mẫn cán, và linh hoạt.
Các đức tính này thể hiện qua các
hành động, các bài viết của Cô…”
Trong phần giới thiệu tác phẩm,
giáo sư Ngô Quốc Sĩ, cũng là nhà
thơ Ngô Đức Diễm, một nhân vật
rất quen thuộc trong giới văn học
- nghệ thuật, cũng như trong các
sinh hoạt chính trị, đã phân tích
tính chất đấu tranh trong tác phẩm
Những Mảnh Đời Sau Song Sắt.
Ông đã nhận định: “Điều đáng nói
thêm là ở tù cộng sản, nhiều nguời
muốn tìm cái chết để giải thoát.
Riêng Phạm Thanh Nghiên, nàng
phải sống để chứng kiến và hứng
chịu những độc ác chế độ hầu nuôi
chí phục thù. Bước vào con đường
tự do đầy chông gai, nhưng Phạm
Thanh Nghiên luôn luôn tin tưởng
mãnh liệt vào sự tất thắng của lẽ
phải và chính nghĩa dân tộc.

Cũng trong phần giới thiệu
tác phẩm, nhưng chú trọng
về tính cách văn hoá, đặc
biệt phân tích về thân phận
người phụ nữ trong chế độ
độc tài CS thể hiện qua tác
phẩm “Những Mảnh Đời Sau
Song Sắt”, nữ văn sĩ Kathy
Trần đã nói, “Sinh hoạt của các
người phụ nữ trong chế độ cộng
sản cũng giống như của chế độ tù
cải tạo cách đâu 40 năm, đói khát
triền miên, bị gông cùm, bị biệt
giam, bị khủng hoảng tinh thần.
Con người có khả năng tồn tại vô
cùng mầu nhiệm, Phạm Thanh
Nghiên đã sống sót qua những tù
đày, qua những tàn bạo của chế
độ cộng sản họ vẫn sống sót, để
họ kể lại một thời Việt Nam dưới
chế độ cộng sản man rợ”. Tiếp
theo đó, hội trường đã im lặng để
chăm chú theo dõi đoạn video dài
10 phút trình chiếu tác giả Phạm
Thanh Nghiên tâm tình cùng độc
giả. Mở đầu, tác giả cho biết động
lực đã thôi thúc Cô hoàn thành tác
phẩm Những Mảnh Đời Sau Song
Sắt, dù trong hoàn cảnh khá nghiệt
ngã, là ý nguyện ‘muốn cho thế
giới thấy tính cách phi nhân và hèn
hạ của CSVN đối với những nữ tù
nhân trong nhà tù cộng sản, những
hình phạt người tù dã man chỉ vì

Trong niềm tin chiến thắng đó,
Phạm Thanh Nghiên đã bất chấp
bạo lực, dấn
thân tranh đấu
cho tự do dân
chủ và sự vẹn
toàn lãnh thổ.
Phạm Thanh
Nghiên quyết
góp bàn tay
với các chiến
sĩ dân chủ,
tranh đấu dẹp
BS. Trần Công Luyện
bỏ nhà tù nhỏ

Ô. Huỳnh Lương Thiện

một lỗi lầm nhỏ... Theo cô, không
chỉ những người sống trong lãnh
thổ VN mới là những tù những tù
nhân, tù nhân còn là những người
VN ở nước ngoài, đang định cư ở
những nước Tự Do, nhưng đã góp
tiếng nói về quốc nội để mong VN
có nhân quyền, mong đất nước
được thay đổi, vì thế họ đã không
được nhập cảnh vào VN. Cô gọi đó
là những người tù bên ngoài biên
giới. Với lối trình bày dí dỏm và
giản dị, mặc dù chỉ qua video thu
sẵn, tác giả Phạm Thanh Nghiên
đã thu phục được cảm tình và sự
cảm mến của toàn thể đồng hương
tham dự, thể hiện bằng những
tràng pháo tay không dứt khi phần
chiếu hình vừa kết thúc.
Trong phần phát biểu cảm tưởng
sau đó, nhà báo Huỳnh Lương
Thiện, chủ nhân Báo Mõ San
Francisco đã nhiệt liệt hoan nghênh việc Hội Phụ Nữ Âu Cơ đứng
ra tổ chức giới thiệu quyển hồi
ký của blogger Phạm Thanh Nghiên. Ông nói, “tôi rất cảm động,
cảm phục và cảm mến khi đọc tác
phẩm này. Mặc dầu cô sanh ra
và lớn lên trong chế độ cộng sản,

nhưng cô đã tự phấn đấu để không
bị tuyên truyền, không bị là công
cụ của chế độ, cô đã chiến đấu
để trở thành một chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền rất
đáng cảm phục”.
Tiếp đó, bác sĩ Trần Công Luyện,
đã kêu gọi đồng hương tích cực hỗ
trợ cô Phạm Thanh Nghiên bằng
cách quảng bá rộng rãi tác phẩm
Những Mảnh Đời Sau Song Sắt,
vì “ngoài việc yểm trợ cá nhân
cô, đây còn là dịp quảng bá để
người ngoại quốc, cũng như con
em không rành tiếng Việt, biết rõ
được sự dã man, vô nhân tính của
chế độ CSVN”.
Xen kẽ trong các phần trình bày
trên là chương trình văn nghệ do
Ban Văn Nghệ Văn Lang với các
thầy cô giáo thuộc Trung Tâm
Việt Ngữ Văn Lang San Jose phụ
trách, đã làm cho không khí của
hội trường thêm sôi nổi, các quan
khách cùng vỗ tay hòa theo lời ca
tiếng hát qua hai bài hát “Vẫn Còn
Đây Các Con Của Mẹ” và “Hát
Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi”,
đều là những sáng tác của ca nhạc
sĩ Nguyệt Ánh.

Cuối chương trình, cô Minh
Nguyệt đại diện Ban Tổ Chức lên
ngỏ lời cảm tạ quý quan khách và
thân hữu đã dành cho tác giả, blogger Phạm Thanh Nghiên những ưu
ái đầy cảm kích.
San JoseBuổi ra mắt tác phẩm
Những Mảnh Đời Sau Song Sắt
kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày
sau phần quan khách dùng tiệc trà
thân mật và hàn huyên trò chuyện
cùng nhau.
Được biết, Hội Phụ Nữ Âu Cơ
được thành lập từ năm 2010 với
tôn chỉ bảo tồn văn hóa truyền
thống của dân tộc Việt, yểm trợ
Phong Trào Dân Chủ tại Quốc Nội
và Hải Ngoại, hỗ trợ các anh thư
nước Việt can đảm đứng lên đòi
hỏi dân chủ, nhân quyền cho Việt
Nam, và cứu giúp những phụ nữ
bất hạnh và bị ngược đãi do các tệ
nạn buôn người, làm gái mãi dâm
hay làm nhân công nước ngoài.
Hội hiện có các chi hội trên nhiều
tiểu bang tại Hoa Kỳ, cũng như tại
Canada, Pháp và Úc Châu.
Ngoài địa phương Bắc
California, Hội Phụ Nữ
Âu Cơ còn tổ chức các
buổi ra mắt tác phẩm
Những Mảnh Đời Sau
Song Sắt tại một số thành
phố khác như Denver, tiểu
bang Colorado, tại Dallas và Houston, tiểu bang
Texas, cũng như tại Paris và có thể tại Đức quốc
trong những ngày tháng
tới.
Tường trình:

Minh Nguyệt
Hình ảnh: Đồng Tâm
Ban hợp ca: TTVN-Văn Lang San Jose
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Tác phẩm NHỮNG MẢNH ĐỜI SAU SONG SẮT
của PHẠM THANH NGHIÊN
			

Được trình làng tại Houston, Texas

H

ouston, TX - Ngày 25
tháng 2 năm 2018 vừa
qua, tại Trung Tâm Sinh
Hoạt Cộng Đồng, Chi Hội Phụ Nữ
Âu Cơ Houston đã cho ra mắt cuốn
sách đầu tay bằng song ngữ của
blogger Phạm Thanh
Nghiên bắt đầu viết từ khi còn
trong tù với tựa đề “Những Mảnh
Đời Sau Song Sắt/Slices of Life
Behind Bars”. Để ủng hộ cho
tinh thần đấu tranh trung kiên của
người phụ nữ chân yếu tay mềm
trong nước, hơn 100 đồng hương
đã kéo đến tham dự chương trình
mặc dù trời mưa như trút nước và
đã mua cuốn sách sau khi nghe lời
giới thiệu của diễn giả nói về lòng
can đảm của nhà đấu tranh cho dân
chủ và nhân quyền của cô Phạm
Thanh Nghiên. Chương trình được
bắt đầu vào lúc 2:30 cho đến 5:00
chiều với những đóng góp văn
nghệ của Vũ Đoàn Âu Cơ Houston
xen kẽ trong các bài nói chuyện đã
giúp làm cho không khí vui nhộn
và tinh thần đấu tranh thêm phấn
khởi.
Mở đầu chương trình, MC Bác
Sĩ Trần Quốc Lâm đã hướng dẫn
phần khai mạc với nghi thức chào
cờ và mặc niệm. Sau đó, Bác sĩ
Nha khoa Phạm Thùy Linh, Chủ
tịch Tổng hội Phụ nữ Âu Cơ (THPNAC), đã lên đọc bài diễn văn chào
mừng quan khách và tuyên bố lý
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do của buổi sinh
hoạt đặc biệt này.
Cô Phạm Thùy
Linh cũng đã nói
rõ mục đích và
tôn chỉ hoạt động
của Tổng Hội
Phụ Nữ Âu Cơ là
bảo tồn, quảng bá
và phát triển cho
nền văn hóa dân

BSNK Phạm Thùy Linh,
CT Tổng HPNAC

tộc Việt Nam, nâng đỡ, đào tạo
và hướng dẫn thế hệ trẻ nối tiếp
truyền thống tốt đẹp của cha ông
để lại qua những công tác văn nghệ
hay giảng dạy tiếng Mẹ đẻ (như
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang tại
San José, Bắc California), và cuối
cùng là yểm trợ cho những giới nữ
lưu trong nước đã và đang lên tiếng
giành lại quyền tự chủ cho người
dân, đấu tranh cho nền độc lập,
dân chủ và tự do cho quê hương

BS Trần Quốc Lâm,
điều hợp viên chương trình

Việt Nam. Cô cũng nhấn mạnh là
Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ hiện đang
có nhiều chi nhánh hoạt động khắp
thế giới như tại Hoa Kỳ, Canada,
Úc Châu và Âu Châu. Các buổi ra
mắt sách của blogger Phạm Thanh
Nghiên là do THPNAC đứng ra tổ
chức với hai mục đích:
(1) Tôn vinh và yểm trợ một anh
thư nước Việt đang nối tiếp truyền
thống anh hùng của bà Trưng bà
Triệu,

Chi Hội PNAC Houston chào Quốc Kỳ

BSNK Chu V. Cương trả lời
phỏng vấn BYN-TV

Song Sắt” với bản
án 4 năm tù giam và
3 năm quản chế chỉ
vì tác giả đã dám
lên tiếng chống lại
những bất nhân và
bất công của nhà
Tác giả/Blogger Phạm Thanh Nghiên
nước CSVN. Xuất
tâm tình với quan khách
thân từ một gia đình
Chức Phục Hưng Việt Nam, ông có bố mẹ là đảng viên đảng CSVN
Lê Phát Minh, Cựu CT Liên Minh và đã ly khai với đảng khi nhận ra
Dân Chủ VN, bà Thiên Kim, ông bộ mặt thật và bản chất bán nước
Phi Long và ông Huỳnh Công Tử, của bọn hèn với giặc ác với dân,
đại diện cho Việt Nam Quốc Dân cô Phạm Thanh Nghiên chủ trương
Dảng, và ông Tố Thư, đại diện cho hành động phải đi đôi với lời nói.
Đảng Việt Tân. Hội Dồng Đại Cô đã can đảm trực diện bằng ngòi
Diện Cộng Đồng NVQG Houston bút và tiếng nói với kẻ thù cho dù
gồm có Chủ Tịch Trung Tá Trần bị bọn phản dân hại nước ngày
Quốc Anh, cô Đỗ Hồng Yến, Phó đêm tìm cách hãm hại cô.
Chủ Tịch Ngoại Vụ và anh Phạm
Quốc Hải, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Diễn Giả chính của chương trình
cũng có mặt trong chương trình. Ra Mắt Sách được Nha sĩ Chu
Về phía truyền thông, đại diện các Văn Cương trịnh trọng giới thiệu
cơ quan thông tin như BYN-TV, là Giáo sư Triết và cũng là nhà thơ
Viet-TV, SGN-TV, đài phát thanh Ngô Dức Diễm. Trong giới đấu
Đáp Lời Sông Núi, Thời Báo và tranh, ông được biết đến với danh
Báo Trẻ cũng hiện diện để làm tin. xưng là Ngô Quốc Sĩ. GS Ngô Đức
Ngoài ra, chương trình cũng được Diễm đã có nhiều đóng góp trong
truyền hình trực tiếp trên mạng xã các lãnh vực văn hoá và chính trị

và (2) kêu gọi lòng yêu nước của
tất cả con dân nước Việt can đảm
đứng lên noi theo tinh thần Phạm
Thanh Nghiên để đòi hỏi nhà cầm
quyền CSVN phải trả lại cho người
dân Việt Nam quyền làm chủ đất
nước. Các buổi ra mắt sách đã được
tổ chức tại các địa điểm sau đây:
San José, Bắc California, Denver,
Colorado, Westminster, Nam California và Houston, Texas. Tất cả
số tiền thu được sau khi khấu trừ
các chi phí in ấn và tổ chức sẽ được
gửi về cho cô Phạm Thanh Nghiên. Tuy nhiên, cô Phạm Thanh
Nghiên cho biết cô sẽ tặng hoàn
toàn 100% số tiền này cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh và bà Trần Thị Nga. Đây
là một nghĩa cử rất cao cả
của cô Phạm Thanh Nghiên vì chính cá nhân cô
cũng đang gặp khó khăn
trong nhà tù của CSVN và
đang bị bọn công an theo
dõi hạch sách hàng ngày.
Nối tiếp chương trình,
Bác sĩ Nha khoa Chu Văn
Cương, Chủ Tịch Tổ Chức
Nghị Viên Thành Phố
Phục Hưng Việt Nam, đã Cô Nguyễn Thu Huyền
GS Ngô Đức Diễm
BS Steve Le
lên giới thiệu thành phần
quan khách tham dự. Thành phần hội Facebook với hàng chục ngàn qua những tập thơ như “Đền Em
quan khách gồm có các vị dân cử người xem trên khắp thế giới và Nụ Hồng” và “Tâm Khúc Lưu
Vong”. Ông đã từng nắm những
Nghị viên Thành phố BS Steve Le, trong nước.
chức vụ quan trọng trong Tổ Chức
bà Lily Trương, Ủy viên Khu học
chánh Alief, đại diện các chánh Phần giới thiệu tác giả do một Uỷ Phục Hưng Việt Nam (PCT) và
đảng: Ông Thái Hoá Tố (Cựu viên Trung ương THPNAC đảm Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ
CT-CĐNVQG Dallas) và Ông trách. Cô Nguyễn Thu Huyền đã Quốc (PCT kiêm PNN - LLCQ).
Phạm Phương (Cựu PCT-CĐN- lược qua tiểu sử của tác giả cuốn Trong đài Đáp Lời Sông Núi, ông
VQG Austin), đại diện cho Tổ hồi ký “Những Mảnh Đời Sau từng là quản đốc của đài gần 3
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Cựu Dân Biểu VNCH
Ông Trần Văn Thung

Ông Lê Phát Minh
Cựu CT-LMDCVN

tuổi 30. Thêm
nữa, nữ tù nhân
không hề được
cung cấp băng vệ
sinh trong tù để
họ cảm thấy nhục
nhã sống trong
sự nhơ nhớp bẩn
thỉu. Thái độ hèn
hạ của bọn cai tù
không những đã

năm trong công tác thực hiện phát không làm cho cô Phạm Thanh
động chiến dịch Sự Thật phát về Nghiên sợ hãi, thối chí mà còn hun
Việt Nam của LLCQ.
đúc cho cô thêm ý chí kiên cường
chống lại bạo tàn. Bằng những
GS Ngô Đức Diễm đã phân tích lý lẽ vững chắc và bản lĩnh đanh
giá trị của tập hồi ký “Những thép, cô đã làm cho bọn cán bộ
Mảnh Đời Sau Song Sắt” của tác thẩm vấn phải điên đầu tím gan cúi
giả Phạm Thanh Nghiên qua nhiều mặt. Đáng nói nhất là cô đã vượt
khía cạnh. Tuy rằng cô Phạm qua bức tường sợ hãi, mở ra con
Thanh Nghiên không được may đường mới là Con Đường Tự Do,
mắn được học cao, nhưng ngòi bút và kêu gọi toàn dân đứng lên làm
của cô rất sâu xa và sắc bén. Cô đã lịch sử. Ngay sau khi ra tù và bị
vạch trần ra những sự dã man, thâm quản chế tại gia, cô vẫn tiếp tục lên
hiểm và độc ác của nhà tù CSVN tiếng qua các trang mạng xã hội để
đối với những người phụ nữ chân kêu gọi lòng yêu nước và lương tri
yếu tay mềm, đến nỗi nhiều người của đồng bào hãy mạnh dạn đứng
đã tìm cái chết để được giải thoát. lên bảo vệ cho sự công bằng và
Nhưng sau khi tự tử mà không chết quyền làm người. Khi ra mắt cuốn
được, lại bị đưa ra đấu tố về tội vi sách hồi ký này, cô Phạm Thanh
phạm trại quy tự hủy hoại thân xác. Nghiên đã chứng minh cho đảng
Trong tù, các tù nhân phải gọi các CSVN biết rằng cô không bao giờ
cai tù là chú, bác và xưng bằng chịu khuất phục trước bạo quyền,
cháu cho dù họ chỉ mới dưới độ cho dù thể xác và tinh thần cô bị

Vũ Đoàn Âu Cơ Houston

20 Đặc San Âu Cơ

khủng bố đến cùng cực.
Khán giả cũng đã được nghe lời
trần tình tâm sự của cô gái mảnh
mai đeo cặp kiếng cận trên khuôn
mặt gầy gò của Phạm Thanh Nghiên qua một đoạn video dài 15
phút chiếu trên màn ảnh. Những
lời tâm sự và thổ lộ về lòng yêu
nước của cô đã được tất cả khán
giả trong hội trường cảm nhận
vì giọng nói nhẹ nhàng nhưng
rất khẳng khái, chân tình của cô.
Nhiều cử tọa đã bày tỏ sự xúc động
và không cầm được nước mắt khi
nghe cô nói đến cảnh những người
phụ nữ bị bọn cai tù hành hạ thể
xác và trí óc trong trại lao tù. Khán
giả đã vỗ tay không ngớt khi video
chấm dứt như lời chào giả từ tạm
biệt một đứa con yêu của dân tộc.
Tên Phạm Thanh Nghiên đã bắt
đầu đi vào lòng người kể từ nay.
Trong phần phát biểu cảm tưởng,
3 vị quan khách đã lần lượt nói lên
tâm trạng của mình về cô Phạm
Thanh Nghiên, tác phẩm hồi ký
của cô và hiện tình của đất nước.
Mở đầu là Nghị viên BS Steve
Le, kế tiếp là Cựu Dân biểu Việt
Nam Trần Văn Thung và sau cùng
là Ông Lê Phát Minh. Đặc biệt
trong phần phát biểu, ông Thung
đã cho chiếu lên màn ảnh bản đồ

Việt Nam có chiều chỗ đánh dấu
cho thấy nhiều mảnh đất thân
thương của tổ quốc đã lọt vào tay
người Trung quốc. Ông thật sư lo
âu vể đại họa mất nước truớc âm
mưu tằm ăn dâu của Trung cộng,
đã từ từ gậm nhấm hết các yếu
điểm trên bản đồ Việt nam. Nếu
có chiến tranh, Trung cộng có thể
tấn công từ PhươngChi
Bắc,
từ hướng
Hội PNAC Houston

Tây Campuchia, từ phía biển Đông và ngay
từ trong lòng nuớc Việt nam. Đại hoạ mất
nước qúa hiển nhiên mà đảng CSVN vẫn
bình chân như vại.
Vũ đoàn Âu Cơ đã giúp vui trong phần văn
nghệ để làm cho chương trình được thêm
màu sắc tươi vui của buổi ra mắt sách. Các
màn múa mang tựa đề “Ngày Xuân Long
Phụng Sum Vầy”, “Dân Ca 3 Miền” và liên
khúc “Bắc Kim Thang và Bống Bống Bang
Bang” đã đem lại những giây phút thoải
mái cho các vị quan khách tham dự chương
trình. Buổi sinh hoạt đã chấm dứt vào lúc 5
giờ chiều và một số quan khách đã ở lại để
hàn huyên tâm sự với GS Ngô Đức Diễm
và Ban Tổ Chức, cũng như chụp hình lưu
niệm. Quý đồng hương muốn ủng hộ sách
của Phạm Thanh Nghiên, xin liên lạc với
cô Thùy Linh qua số điện thoại (281) 7011672.

Hữu Lộc

Houston, ngày 28 tháng 2 năm 2018./.
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B

én duyên với Hội Phụ Nữ
Âu Cơ (HPNAC) từ năm
2013 với bài Hình Ảnh
Người Em Không Đợi, nhóm múa
được tám em thật xinh tươi và đầy
nhiệt huyết !
Từ đó hết người này đi, rồi người
khác vào.....nhóm có lúc lên tới 16
em đủ lứa tuổi, nhỏ nhất là 18 lớn
nhất là 50, ai cũng luôn hăng hái
tham gia nhóm múa. Có những
ngày giông bão, Thầy Cô lái xe
đến nơi tập dợt nửa đường, nuớc
ngập quá đi không được, gọi lên
lớp nhưng vẫn có các em lội mưa
mà tới thấy thương làm sao. Chờ
tạnh mưa, nuớc rút, cũng ráng
“bò” lên lớp dạy, sợ lắm nhưng
rất vui vì sự nhiệt tình của các em
đã cố gắng đến để tập múa những
chương trình đầy ý nghĩa cho

Hội...
Năm 2016 Vũ Đoàn Âu Cơ
(VĐAC) chính thức sinh hoạt liên
tục, hàng tuần đều có một buổi học
đều đặn, bắt đầu từ trụ sở Cộng
Đồng, rồi qua hành lang chợ Hồng
Kông, và cuối cùng được tập tại
nhà Cô Chủ Tịch HPNAC Phạm
Thuỳ Linh. Mười hai thành viên
bám trụ dù có lúc kẻ vắng người
bận nhưng lớp vẫn sinh hoạt đầy
đủ với tinh thần học hỏi, nâng cao
trình độ múa, và hiểu biết về các
loại hình múa dân gian…vv…
Qua nhiều lần trình diễn tại chợ
đêm, các buổi gây quỹ cho Cộng
Đồng, và những ngày lễ tưởng
niệm Quốc Hận 30/4, VĐAC đã
chiếm được vị trí trong lòng khán
giả Houston về loại hình múa dân
gian và khẳng định được sự luyện
tập kiên trì và thành công.

Vũ Đoàn Âu Cơ Houston tham gia chương trình
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Đến nay,
dù chỉ
là thiện
nguyện,
mọi người cũng kiên trì bỏ thời
gian, công sức để học hỏi và gần
như đã nhuần nhuyễn những điệu
múa mà các em đã và đang tập dợt.
Thầy Cô rất hãnh diện và hạnh
phúc khi có được các học trò biết
lắng nghe và chịu học hỏi .
Nói tới các học trò thân yêu, phải
nói đến 5 khuôn mặt đã theo đội từ
ngày mới biết nhau:
1. Thương nhất phải nói cô học trò
Thuỳ linh, dù bận trăm công ngàn
việc cũng ráng cố gắng đi tập, lo
phòng ốc, dọn dẹp .....để các em
có một buổi học thật tốt.
2. Tiffani, trưởng ban văn nghệ,
luôn sát cánh cùng Thầy Cô, chăm
lo cho các em mỗi khi đi diễn, và
make up rất đẹp nên cô nàng luôn
là người cuối cùng trang điểm cho
chính mình.
3. Hương Huyền và Hương Thuỳ
là cặp song sinh rất dễ thương, đầy
nhiệt huyết, là tấm gương sáng cho
các em noi theo, được các chị em
yêu thương hết mực.
4. Kelly, một khuôn mặt xinh đẹp,
dáng vẻ đoan trang, thuỳ mị, và
hiền dịu, luôn là người được các
phóng viên săn ảnh, biệt tài của
em là làm các loại bánh ngọt rất
ngon và hấp dẫn, không thể không
ăn được.
5. Bạch Tuyết, luôn đúng giờ,
nhiệt tình chụp hình cho các chị
em, nhất là những ngày đi diễn,

luôn đi đầu trong hoạt động bán
chợ đêm kiếm tiền cho quỹ của
Hội và xuất sắc trong món bánh bò
nướng ai cũng chết mê vì quá ngon
trong đó có Cô.
Và còn thêm các thành viên đã
gia nhập sau này cũng không thể
không khen ngợi là Bạch Trinh
hiền lành, dễ thương, luôn là người
chăm lo cái bao tử cho mọi người
không ai không mê các món ăn
của chị nấu, vắng chị hầu như ai
cũng nhớ vì....đói hi hi.....Thu Vân
năng nổ và nhiệt tình, Hà Hoa dù
là Hoa hậu quí bà luôn yêu và múa
rất hăng say .....
Còn nữa, các em nhỏ đầy năng
động và vui tươi: Ngọc Nga,
Quỳnh Anh, Thảo, Nguyên,
Thiện, Lan, Thy, Mercedes, bé
Lan.....luôn đặt cho Cô cái tên thật
ấm áp: Má !!!
Lớp học tuy có người giỏi người
yếu, nhưng ai cũng rất nhiệt tình
nên trong các bài múa đều đủ mặt,
mọi người luôn cố gắng hết sức
hoàn thành vai trò của mình, vì
vậy, ngoài chất lượng về bài múa
,VĐAC còn có tinh thần đồng đội
luôn sát cánh bên nhau nên các em
biểu diễn rất thành công và được
khán giả nhiệt liệt khen ngợi.....
Chính vì xuất phát từ tinh thần yêu
mến nhau, yêu múa, Thầy Cô đã
bỏ hết tâm huyết truyền dạy lại
cho các em với hy vọng sau này
mỗi thành viên là một Đạo Diễn
giỏi. Thầy Cô rất mong rằng, Vũ
Đoàn Âu Cơ ngày càng khẳng
định được con đường truyền bá
Văn Hoá Dân Tộc Việt Nam cho
thế hệ trẻ sống tại hải ngoại biết
đến, mong lắm thay!!!

Niềm tâm sự
Lời này dành tặng Âu Cơ
Chúc Âu Cơ với gia đình bình an
Đầu năm gia đạo an khang,
Năm Hai Mười Tám tiếng vang xa gần
Tiên phong trong việc nghĩa nhân
Mến người yêu nước không ngần ngại chi
Tặng ai cùng một hướng đi,
Linh hồn tâm trí luôn vì việc chung
Cùng thương yêu dẫu ngàn trùng
Chị em rồi sẽ trùng phùng năm nay.
Em mong góp sức đường dài,
Hội ta phát triển mỗi ngày mạnh hơn.
Phụ nhau việc khó chẳng sờn,
Nữ nhân đồng sức đồng lòng góp tay.
Âu Cơ là chúng ta đây!
Cơ may thời vận, rồng mây tụ về.
Toàn tâm, toàn ý mọi bề,
Thế nhân việc nghĩa hai quê một nhà.
Giới răn điều luật thông qua,
Một lòng chung sức thuận hòa chị em.
Năm nầy đại hội kỳ năm,
Mới nghe vui quá nên làm bài thơ.
Thành tâm mến chúc Âu Cơ,
Công thành danh toại, giúp người, giúp ta.
Âu Cơ Kiều Tiên

Xuân Mậu Tuất 2018

Minh Tâm
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Trường Ca
			MẸ

Âu Cơ lòng mẹ ngàn thương
Sữa thơm đã nức trăm con Lạc Hồng
Non cao biển thẳm Tiên Rồng
Vòng tay nồng ấm trời đông vỗ về
Sử xanh hùng gót sơn khê
Vung tay Phù Đỗng chém tre bạt ngàn
Thăng Long ngất nghểu trời Nam
Rùa thiêng kiếm báu chỉ ngang mặt thù
Sài Gòn ngà ngọc thiên thu
Hương Giang trăng nước lời ru ngọt ngào
Cửu Long cá lội xôn xao
Biển cha núi mẹ dạt dào âm xưa
Nổi trôi mệnh nước chao đưa
Thuyền nan gối sóng cho vừa nhặt khoan
Trăm con ngụp lặn sử đen
Nội thù giày xéo ngoại xâm đọa đày
Mặt người dạ thú cuồng say
Bàn tay đao phủ quyết xây ngai vàng
Tội đời chát mặn biển Đông
Lấm lem nhục sử nát lòng cháu con
Mẹ về nhặt lá Trường Sơn
Đốt lên hương khói niệm hồn thác oan
Nồi da xáo thịt xay gan
Giàn thiêu cốt nhục Bắc Nam một dòng
Mẹ thu mảnh ván bềnh bồng
Nhóm lên từng đóm lửa hồng lất lây
Xác con trôi giạt chân mây
Hồn con tức tưởi dưới tay dâm cuồng
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Âu Cơ
Mẹ vào ngục tối thê lương
Tinh hoa con mẹ trơ xuơng nhục hình
Châu thân máu nhuộm hôi tanh
Chí trai còn đó tinh anh nát nhầu
Mẹ nhìn ngọn tháp ngất cao
Giáo đường nức nở hận trào lời kinh
Tay lần chuỗi hạt cung nghinh
Làn môi mấp máy phận mình rong rêu
Mẹ ra biên ải nhìn theo
Mịt mờ sương khói ải đầu mất tăm
Bản Giốc suối nhỏ thì thầm
Ai đem sông núi hiến dâng ngoại thù
Mẹ xem biển mặn nghìn thu
Hoàng Sa chìm khuất mịt mù khói sương
Trường Sa ai thấu đoạn trường
Ai đem từng mảnh thịt xuơng chôn vùi
Mẹ về Đồng Tháp miền xuôi
Dân oan đói khổ kêu đòi áo cơm
Ruộng vườn hoa trái ngát thơm
Tay ai cướp mất chén cơm nghẹn ngào
Thăng Long rồng lượn ngất cao
Ba Đình xác ướp ai chào ai than?
Tội đồ điếm nhục sử xanh
Mẹ đưa tay dứt hôi tanh một thời
Dân Nam hớn hở mừng vui
Cháu con Hồng Lạc ngậm ngùi tay đan..

Ngô Đức Diễm

Người Con Gái

Việt Nam

Tôi thương qúa, những người con gái Việt.
Sống nhục nhằn dưới chế độ phi nhân.
Vì mưu sinh phải nhắm mắt đưa chân.
Đem thân xác để ngoại nhân dày xéo.
Chế độ nào làm cho dân nghèo khổ?
Mẹ đem con gạ bán để kiếm tiền
Vài trăm đô đổi lấy vạn ưu phiền
Đời đã lỡ, từ đây con làm điếm!
Tôi thương qúa những người con gái Việt.
Tuổi còn xanh nhưng dày dạn phong trần.
Xã hội nào đang gây những nghiệt oan.
Để em phải bán thân cho dân ngoại
Họ đến đây, chơi đùa vui thoải maái
Vài ba đô....một cô gái Việt Nam.
Chúng kể nhau nghe những chuyện chúng làm.
Tình cờ đọc, tôi chợt nghe mặn đắng.
Dân tôi đó, vì sao phải làm điếm?
Vì miếng ăn mà phải chịu bán trôn?
Nguyên nhân nào đang gây cảnh nghiệt oan.
Vì cuộc sống hay vì em muốn thế?
Tôi ở phương xa, tay không với tới.
Để đưa em ra khỏi cảnh lầm than.
Chỉ biết đưa tin đến những bạn hiền.
Mong tất cả lặng nghe niềm tủi nhục.
Ta may mắn sống bên bờ hạnh phúc.
Xin đừng quên nỗi cơ cực của em.
Hãy nguyện lòng, tận sức với quê hương.
Đưa nước Việt về con đường Dân Tộc.
(Cảm thương thân phận của cô gái VN dưới chế độ cs)

			

Nguyễn K. Luân

Tôi
Xa Mẹ từ thuở ấu thơ
Giữa thời chiến loan, sống nhờ bà con
Mẹ theo Cha đến Kiến Phong
Con ở Rạch Giá chờ mong đêm ngày
Mỗi khi Hè đến phượng bay
Con đi thăm Mẹ, vui ngày bên nhau
Bỗng dưng trời thảm, đất sầu
Ba mươi tháng Bốn nhuộm màu tóc tang
Bao năm diệt Cộng hiên ngang
Vì đâu buông súng quy hàng, lệnh ai?
Rồi Cha chịu cảnh tù đày
Mẹ lo bương chải từng ngày nuôi con
Thủy chung Mẹ giữ lòng son
Lo Chồng trong ngục, dạy con nên người
Bốn năm sống với đười ươi
Ba liều vượt ngục tìm đời tự do
Vượt biển, sóng gió chẳng lo
Ra đi là phó mạng cho đất trời
Lênh đênh sóng gió biển khơi
Mười một ngày lẻ, bến bờ nơi đâu?
Đói khát gây cảnh thảm sầu
Trẻ khô nước mắt, gục đầu khóc khan
Tưởng đâu bỏ xác giữa đàng
Nhờ ơn trên dẫn dắt sang bến bờ
Bi Đong gởi kiếp sống hờ
Nhung Mẹ lại thấy vui nhờ họp sum
Ngày đến Mỹ, Mẹ thấy mừng
Tương lai con Mẹ danh xưng xứ người
Ngờ đâu Mẹ vướng mệnh Trời
Mẹ lìa con dại, về nơi Phật Đài
Tim con rộn tiếng bi ai
Công Mẹ sinh dưỡng, chưa ngày đền ơn
Giờ con Mẹ đã thành nhơn
Nhưng con không Mẹ, như đờn đứt dây.

			

Nguyễn Luân

Kỷ niệm 8 năm thành lập HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ 25

MẸ NẤM
NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH

		

T

hói thường, người ta khua
trống dộng mõ một thời
gian trước khá lâu cho
những biến cố tuyển lựa ca sĩ hay
hoa hậu với danh hiệu này, danh
hiệu nọ... để tìm người đẹp nhất
cho một cuộc thi tuyển có chủ đề.
Thói thường, trong cái nhìn về
thẩm mỹ của con người, khi nhận
xét về một người phụ nữ có thể nói
không ngoa là người ta chỉ nhìn,
ngắm cái diện mạo bên ngoài của
đối tượng. Rất hiếm khi người phụ
nữ đó được đánh giá toàn diện về
CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH
mà có lẽ chỉ được nhận xét về
“Dung” mà thôi. Bằng chứng là
đọc thông báo tuyển dụng nhân
viên như kế toán, thư ký hay các
tiếp viên văn phòng... yếu tố quan
trọng nhất không bao giờ thiếu, đó
là: NGOẠI HÌNH. Thì không phải
là sắc đẹp bên ngoài sao?
Đây cũng là một trong những yếu
tố dẫn đến thành công cho người
phụ nữ nhưng cũng là nguồn cơn
của biết bao nhiêu hệ lụy, phiền
hà, kể cả thành công lẫn thất bại
gây ra biết bao nhiêu giống tội.
Tuy nhiên, có một người phụ nữ
nếu chỉ nhìn phiếm diện một cách
toàn diện thôi, nàng chẳng có gì
đặc sắc; nhưng trong con người
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này có một cuộc sống nội tâm sâu
xa, một ý chí chiến đấu kiên cường
không hề biết khuất phục hay e dè
trước bạo quyền, bất công.
Khó có sức mạnh của một mãnh
lực nào cản được một người con
chí hiếu, một người mẹ gương
mẫu… có một cuộc sống luôn
luôn lạc quan, đã làm cho cả một
guồng máy cầm quyền độc tài độc
ác phải nể vì, sợ hãi, đến nỗi nhà
đương cục phải huy động cả một
binh đội hùng hậu, áp dụng nền
công lý cong quẹo để đưa ra bản án
đã được dàn dựng kịch bản có sẵn
từ lúc nảo lúc nao, sẵn sàng giáng
lên thân hình người phụ nữ yếu
đuối này một bản án không khác
nào tội sát nhân, mà kỳ thực, người
phụ nữ này có tôi chi đâu, việc làm
của Mẹ Nấm chỉ nhằm mục đích
đòi hỏi công lý và minh bạch cho
người dân thấp cổ bé miệng.
Nếu đem ra so sánh Mẹ Nấm
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với tên
tội phạm Trịnh Xuân Thanh hoặc
Đinh La Thăng quả là xúc phạm
đến một nữ anh thư đất Việt. Mặc
dù Mẹ Nấm và chúng đều bị giam
trong nhà lao cộng sản, nhưng tư
cách, tác phong, danh dự và lòng
tự trọng cũng như liêm sỉ của hai
loại con người này khác nhau một
trời một vực.

Một bên lớn tuổi hơn, chức tước
- bổng lộc - địa vị - thế lực hơn,
tiền bạc - tài sản dồi dào hơn,...
tất cả mọi thứ kể cả học lực đều
hơn người phụ nữ mảnh mai bé
nhỏ một nách mẹ già và 2 con thơ,
nhưng đã hiên ngang trước những
kẻ côn đồ hung hãn. Cứ nhìn tấm
hình khi Trịnh Xuân Thanh hoặc
Đinh La Thăng đứng trước vành
móng ngựa với những lời lẽ van
xin kẻ nắm vận mạng mình mà kẻ
đó lại không là thẩm phán ở tòa
án thì mới thấy rõ những kẻ cầm
quyền cộng sản hèn hạ và khiếp
nhược ra sao! Thế thì, ai tư cách, ai
hiên ngang, ai anh hùng hơn ai…
đã quá hiển nhiên!
Khi người cộng sản còn đương
chức đương quyền có ai dám nói
một lời xúc phạm hay khiếm nhã
trước mặt tên ủy viên Bộ chính
Trị, kiêm Bộ Trưởng, kiêm tổng
giám đốc một tổng công ty then
chốt của cả nước không? Chúng
đã từng được tâng bốc là tư lệnh
của dân, lại quỵ lụy khiếp nhược
trước những tranh chấp đê hèn,
tiểu nhân thô bỉ, ghen ăn tức ở, tranh quyền đoạt lợi. Than ôi! Chỉ là
những thứ phù du vì một vài tranh chấp quyền lợi, quyền lực phe
đảng nhỏ nhen.

Một đàng có cuộc sống nghèo nàn
đơn sơ đạm bạc, nhưng lòng yêu
nước nồng nàn. “Ninh tử bất ninh
thọ nhục”. Không cần diệu võ
dương oai, trống giong cờ mở, hô
phong hoán vũ gì… mà cả một chế
độ cai trị bằng công an xô vào bắt
bớ, đàn áp, tù đày... lại tỏ ra khiếp nhược phải phủ đầu trước một
người phụ nữ không một tấc sắt
trong tay, chẳng thế lực phe đảng
gì. Thật chưa hề thấy thái độ nào
của những kẻ cầm quyền cộng sản
đê hèn hơn!!! Quả thực, không có
bất cứ người phụ nữ nào của cái
nhà nước và cái đảng cầm quyền
hiện nay đáng xách dép cho nàng.

Em về đâu
sau tháng Tư 1975?

T

ôi cảm thấy tim mình như
thắt lại, lòng quặn đau
theo từng giọt nước mắt
không ngừng rớt xuống trên bàn
phím. Đó là một ngày sắp vào
đông. Người cựu giáo sư khả kính
thời Trung học gởi vào diễn đàn
câu chuyện thương tâm. Cô kêu
gọi học trò cũ mở lòng ra giúp.

Người phụ nữ quả cảm có lòng tự
trọng, đẹp cả người lẫn nết!
Có lẽ nàng đã được hồn thiêng
sông núi gởi gắm vào biết bao
nhiêu kỳ vọng hun đúc nên hình
hài vóc vạc kiên cường như vậy!
Người phụ nữ kiên cường đó chính
là:

Người con gái bất hạnh trong câu
chuyện thật, là đứa bé mới lên 5
trong ngày tang của tháng Tư xưa.
Những năm tháng đi qua cuộc đời
đứa trẻ mồ côi, là chuỗi ngày tối
tăm, đau khổ lẫn nhục hình, gặm
mòn thân xác héo khô. Từ một
thiếu nữ thanh xuân chưa bước vào
Miền Nam đời, cô đã bị bắt cóc rồi trở thành
nạn nhân tình dục. Sau khi đào
thoát, cô tiếp tục bị bán cho bọn
MẸ NẤM
NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH buôn người. Và rồi thảm cảnh xảy
ra, hủy hoại khuôn mặt và biến cô
thành cô gái mù lòa tàn phế trọn
đời
Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nga.
Năm lên hai tuổi, Tuyết Nga và
người anh trai trở thành cô nhi.
Cha em là quân nhân thuộc binh
chủng nhảy dù, đã tử trận trong
mùa hè đỏ lửa 72. Gia đình cô nhi
tử sĩ này nhận thêm bất hạnh, khi
ba mẹ con bị đẩy ra khỏi thành
phố, đày đi vùng “kinh tế mới” ở
Mộc Hóa, Long An. Sau một năm,
bé Tuyết Nga trở thành trẻ mồ côi
cả mẹ lẫn cha và vĩnh viễn mất
anh. Mẹ của bé và anh trai đã lìa
đời trong tai nạn thảm khốc nơi

vùng kinh tế mới.
Năm đó, bé Tuyết Nga mới có
6 tuổi thôi. Người hàng xóm tốt
bụng đã đem em về nuôi nấng.
Năm 1980, gia đình ân nhân của
em quyết định vượt biên bằng
đường bộ, đi qua Cam bốt trước
khi qua Thái Lan. Bé Tuyết Nga
cũng được họ dắt đi theo. Tất cả
mọi người nương náu tạm gần
cảng Bôn Son khoảng 7 năm. Lần
vượt thoát thứ hai, họ âm thầm ra
đi để lại đứa con nuôi ở đất Miên.
Năm đó Tuyết Nga 17 tuổi. Một
thân, một mình không biết nương
tựa vào đâu. Em lang thang thang
tìm kiếm gia đình, để rồi rơi vào
tay của bọn lính Khờ me đỏ. Cô
gái Việt lạc loài côi cút, sa vào tay
bọn quỹ râu xanh. Chúng giam giữ
Tuyết Nga cùng vài cô gái khác
nơi hòn đảo nhỏ, thay nhau dày
vò thân xác các em trong suốt 5
năm. Tuyết Nga cho chào đời một
bé gái trong khoảng thời gian hứng
chịu nhục hình, bởi lũ người mang
thú tính này.
Khi con gái được hai tuổi, Tuyết
Nga cùng con tìm đường trốn thoát
địa ngục trần gian để đến Thái
Lan, chấm dứt 12 năm kinh hoàng
sống ở đất Miên.

			

Thảo Ly
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tuổi trẻ hải ngoại
				

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CỨU DÂN TỘC?

			

43

năm trôi qua, từ sau ngày miền Nam
Việt Nam rơi vào tay cộng sản, hàng
ngàn người Việt đã phải dứt ruột bỏ
nước ra đi vì không thể sống nổi dưới chế độ độc
tài của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ đã phải tha
phương lập nghiệp mong tìm được một cuộc sống
mới tự do, dân chủ nơi miền đất lạ.
43 năm qua, một thời gian dài như nửa đời người,
đã có biết bao thay đổi đối với cộng đồng Việt Nam
tại hải ngoại; trong đó đã có sự trưởng thành của lớp
thanh niên, thế hệ trẻ đã sinh ra và lớn lên ở hải ngoại.
Giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại, luôn là niềm tự hào và
kỳ vọng của các bậc trưởng thượng đi trước. Họ kỳ
vọng và mong muốn quê hương thứ hai, nơi họ đang
sống là nơi thực hiện nền dân chủ một cách thiết thực,
đồng thời cũng tỏ cho người bản xứ thấy rằng tuy
sống xa quê hương nhưng tấm lòng và tâm trí của họ
không bao giờ xa rời tổ quốc, xa rời quê hương Việt
Nam mến yêu nơi những người dân Việt hiền hòa,
chất phác đang vật lộn với cuộc sống cơ cực dưới ách
Cộng Sản.
Hỡi các bạn trẻ Việt Nam đang sống ở hải ngoại, các
bạn nên nhận thức được rằng được sống trong một xứ
sở đầy nhân bản, tự do và dân chủ, quả là một hạnh
phúc rất lớn mà chúng ta đang có được. Tuy nhiên,
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hạnh phúc đó đã phải đánh đổi bằng máu và nước
mắt của triệu người dân Việt. Hàng hàng, lớp lớp
người lần lượt bỏ nước ra đi. Hàng triệu người đã
bỏ mình trên biển, chấp nhận đánh đổi mạng sống
của mình để con cháu có ngày hạnh phúc như hôm
nay. Mãi mãi và mãi mãi, chúng ta sẽ không thể
quên được những câu chuyện thương tâm, quá đau
buồn mà hàng triệu người Việt đã phải đương đầu
với muôn vàn sóng gió, với muôn vàn cơn ác mộng
đã xảy ra trên biển cả và trên đường vượt biên, vượt
biển. Họ đã phải dùng mọi cách để giành lại mạng
sống của gia đình và của chính mình từ tay tử thần
trên con đường tìm đến bến bờ tự do.
Đối với thế hệ trẻ, những người may mắn được sinh
ra và được nuôi dưỡng, được trưởng thành trong một
xã hội tự do, thì thường các bạn lại ít khi nghĩ đến
nó, vì sự tự do luôn có sẵn quanh ta. Nhưng có một
điều các bạn cần phải biết rằng sự tự do này, luôn
là sự khao khát mà không thể có được của 90 triệu
người dân Việt hiện đang sống trong chế độ cộng
sản độc tài, độc trị. Một đất nước cộng sản, thì muôn
đời sẽ không có sự tự do hiện hữu.
Giới trẻ hải ngoại hôm nay, chúng ta cần phải cùng
nhau sát cánh tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân
quyền tại Việt Nam , các bạn hãy cùng nhau đem

tiếng nói của mình đến mọi nơi trên thế giới, để cho mọi người trên thế giới thấy và
hiểu được chính sách cai trị tàn ác của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.
Họ đã thẳng tay triệt hạ những nhân tài của đất nước. Vì quyền lợi cá nhân và phe
Đảng, họ đã nhẫn tâm hủy diệt toàn bộ những tinh hoa của dân tộc, họ đã ngang nhiên
rước giặc Tàu vào hủy hoại đất nước, hủy hoại con người Việt Nam. Tất cả dân Việt
trong nước đang rất cần đến những tiếng nói và những hành động hỗ trợ của các bạn.
Nếu thật sự các bạn còn một tấm lòng trung kiên với tổ quốc, các bạn hãy mạnh dạn
đứng lên, hãy đánh động lương tâm thế giới, hãy kêu gọi sự giúp đỡ, lên tiếng của mọi
người để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào, cho quê hương Việt
Nam thân yêu của chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy tự suy nghĩ rằng tương lai đất
nước rồi sẽ đi về đâu nếu chúng ta không cùng đoàn kết, không cùng góp chung một
tiếng nói để cùng gìn giữ đất nước Việt Nam, dãy đất hình cong chữ S luôn hằn sâu
trong tim những người Việt tha hương.
San Jose, 12 tháng 5 năm 2018.

Âu Cơ Minh Nguyệt
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BÀ TRƯNG

hững nữ Quân nhân có cấp bậc cao trong
QUÂN ĐỘI HOA KỲ (United States
Armed Forces)

Trước 1975 quân lực VNCH cũng có Nữ quân
nhân phục vụ trong công tác xã hội, tâm lý chiến
và một thiểu số nữ trong ngành CSQG. Những
người có cấp bậc cao nhất được nhiều người
biết đến ở hải ngoại là bà cố Trung tá Nguyễn
Thị Hạnh Nhơn, (Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ
Thương Phế Binh) và thiếu tá Nguyễn Thị Thanh
Thủy, Biệt Ðội Trưởng Thiên Nga (Khối Ðặc Biệt
Bộ Tư Lệnh CSQG). Sau 1975 thế hệ thứ II theo
gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ, thành công trên
mọi lãnh vực: kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị,
thương mãi, văn học nghệ thuật, âm nhạc … và
một bước tiến xa hơn, các cô vào quân đội chiến
đấu anh hùng như những đấng mày râu, thật đáng
tự hào là con cháu Hai Bà Trưng, làm rạng danh
cho người Việt Nam chúng ta và cũng cho thế giới
thấy người đàn bà Việt Nam rất thông mình, trí tuệ
không có thua ai trên thế giới.
Hàng ngàn quân nhân gốc Việt văn vỏ song toàn
phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, trong số đó có
Thiếu Tướng Trương Xuân Việt, Chuẩn Tướng
Châu Lập Thể Flora, Chuẩn tướng William H.
Selly III, và rất nhiều sĩ quan cấp Tá cũng như cấp
Úy gốc VN. Trong bài nầy chúng tôi chỉ sưu tầm
những nữ chỉ huy có cấp bậc cao trong quân đội:
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Đại Tá Nữ Bác sĩ
MYLENE TRẦN HUỲNH
(sắp lên Chuẩn Tướng)
Ðại Tá Bác Sĩ Không Quân
Mylene Trần Huỳnh, giám đốc
của Air Force Medical Service(AFMS), thuộc chương
trình Chuyên Viên Y Tế Quốc
Tế (International Health Specialist IHS), trực thuộc văn phòng “Office of the Air
Force Surgeon General,” Đại Tá Trần Huỳnh là con
của cựu Y Sĩ Thiếu Tá Trần Đoàn thuộc binh chủng
Nhẩy Dù QLVNCH. Năm 2017 nằm trong danh sách
đề nghị vinh thăng Chuẩn Tướng.
Đại tá Hải quân HK
VŨ THẾ THÙY ANH
Cô Vũ Thế Thùy Anh, ái nữ
của Cựu Đại úy Hải Quân
VNCH, Vũ Thế Hiệp, được
vinh thăng Đại Tá (Hải Quân
HK) hồi Tháng Bảy, 2015.
Hiện trong danh sách hàng
đầu vinh thăng Chuẩn Tướng.
Cô Thùy Anh sinh năm 1968,
theo gia đình định cư ở Hoa Kỳ
năm cô lên 7 tuổi. Lớn lên cô theo học ngành Dược
ở University of Maryland, tốt nghiệp năm 1994. Sau
khi ra trường cô làm việc ở John Hopkin Hospital.
Chín năm sau, năm 2003 cô gia nhập Hải Quân Hoa

Kỳ vì lý tưởng thích đi xa để phục vụ, giúp đỡ nhiều
người. Hiện cô làm việc tại một căn cứ Quân sự ở
Bethesda.
Đại tá DANIELLE NGÔ
us corps of engineers
(Công Binh)
(sắp lên Chuẩn Tướng).
Đại tá Danielle Ngô tốt nghiệp cử nhân ngành tài chánh
tại đại học Massachusetts. Cô
cũng đã hoàn tất 2 văn bằng
cao hoc tại trường chỉ huy và
tham mưu (Command and
General Staff College) và đại
học Georgetowns. Ngoài ra, cô cũng theo các khóa
học quân sự như: khóa căn bản và cao cấp sĩ quan
công binh; khóa CAS3 tại trường chỉ huy tham mưu
và trường cao cấp quân sự (School for Advanced Military Studied).
Đại Tá Danielle J. Ngô hiện là Lữ Đoàn Trưởng, Lữ
Đoàn 130 Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ. từng tham
dự cuộc hành quân Operation Iraq Freedom I, Iraq;
Sĩ quan bộ tham mưu liên quân (Joint Chiefs of Staff
Intern) …Phụ tá quân sự cho Chủ tịch ủy ban quân
sự khối NATO tại Brussels, Bỉ quốc…Cô được thăng
cấp Đại tá ngày 28/8/2014.
Trung Tá ELIZABETH PHẠM
US MARINE CORPS
(Thủy Quân Lục Chiến).
Cô Elizabeth Phạm sinh tại
Seattle, Washington (hậu duệ
VNCH), tốt nghiệp đại học University of California, San Diego
(UCSD). Sau khi tốt nghiệp đại
học, cô gia nhập Không Quân.
Học kỹ thuật bay tại trường huấn luyện phi hành T34
của Hải Quân Hoa Kỳ tại Pensacola, Florida, với cấp
bậc thiếu úy. Sau đó, cô tiếp tục theo học về kỹ thuật
bay cấp cao T45 Goshawk tại trung tâm huấn luyện
Meridian của Hải Quân Hoa Kỳ tại tiểu bang Mississippi. Cuối năm 2003, Trung Úy Elizabeth Phạm tốt
nghiệp “Top Hook” (thủ khoa), được đại tướng chỉ
huy trưởng đích thân trao bằng tốt nghiệp và được
tuyển chọn là phi công đầu tiên của Thủy Quân Lục
Chiến Hoa Kỳ điều khiển một chiến đấu cơ siêu thanh
F-18 Hornet trị giá $66 triệu. Elizabeth Phạm được

thăng đại úy năm 2005.
Cô đã từng phục vụ tại lực lượng tiền phương vùng
Thái Bình Dương, chiến trường Trung Đông. Tại Iraq,
Đại Úy Liz Phạm phục vụ trong Không Đoàn 242
TQLC Yễm Trợ và Tấn Công Dưới Mọi Thời Tiết
(Marine All Weather Attack Fighter Squadron 242).
Không Đoàn này còn vang danh trong Quân Chủng
TQLC Hoa Kỳ với danh xưng là Không Đoàn “Bats”
(Con Dơi Cú đánh bất ngờ và chính xác, không chậm
trễ). Không Đoàn này có nhiệm vụ không yễm cực
cận cho các lực lượng bộ binh khi chạm địch trên các
mặt trận tại Iraq. Những phi công của không đoàn này
được tuyển từ những phi công ưu tú nhất của Quân
Chủng TQLC Hoa Kỳ và Elizabeth Phạm là người
nữ phi công duy nhất có mặt trong không Đoàn này.
Trung Tá Phạm có khả năng yểm trợ hỏa lực chính
xác nơi mục tiêu cách xa với đồng ngũ Thủy quân
Lục chiến dưới đất không tới 200 yards, vì bay rất
thấp nên F-18 của Phạm đã nhiều lần trúng đạn tại
Iraq. Bạn đồng ngũ gọi Phạm là “miracle woman”.
Phạm là phụ nữ gốc Á châu đầu tiên lái Fighter F-18.
Sau một thời gian phục vụ tại Bộ Quốc Phòng tại vùng
thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhiệm vụ mới của tân trung
tá Elizabeth Phạm sẽ là phi công trong lực lượng ứng
chiến thường trực tiền phương của Quân Lực Hoa Kỳ
tại Thái Bình Dương, căn cứ tại Nhật Bản với hàng
không mẫu hạm Kitty Hawk.
Trung Tá MICHELLE VŨ
là nữ phi công duy nhất trong
Phi đội kỵ binh 6-17.
Nữ phi công chiến đấu của
quân đội Hoa Kỳ. Người trước
là Elizabeth Phạm lái phi cơ
phản lực F18. Người sau này là
Michelle Vũ lái trực thăng. Cả
hai đều có thời kỳ phục vụ tại
chiến trường Iraq.
Trung Tá
JOSEPHINE CẨM VÂN
US NAVY (Hải Quân).
Cô Josephine Cẩm Vân
Nguyễn đỗ hạng nhì (Á khoa)
tại Học Viện Hải Quân Annapolis, Maryland năm 1999; đây
là nơi đào tạo với chương trình
4 năm các sĩ quan hiện dịch
của quân chủng Hải Quân và
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Thủy Quân Lục Chiến.
Vài cựu sinh viên sĩ quan nổi tiếng trong số nhiều
vị khác là cựu tổng thống Jimmy Carter (sĩ quan
tiềm thủy đĩnh nguyên tử), nghị sĩ John McCain (sĩ
quan phi hành trên hàng không mẫu hạm), nghị sĩ
Jim Webb (sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến). Theo hệ
thống tự chỉ huy của quân trường, cô Cẩm Vân chỉ
huy 2 tiểu đoàn sinh viên sĩ quan với quân số 2,000.
Mỗi năm Học Viện tiếp nhận một khóa khoảng 1,000
sinh viên và luôn có 4 khoá tại trường.
Cô theo học y khoa tại Stanford University, khi tốt
nghiệp thực tập tại Bethesda Naval Medical Center,
trung tâm y tế có nhiệm vụ theo dõi và săn sóc sức
khỏe cho các tổng thống đương nhiệm. Sau khi theo
học phi hành tại Pensacola, Florida, cô được thăng
cấp hải quân đại úy với nhiệm sở tại Yokosuka và đi
theo hàng không mẫu hạm Kitty Hawk trong vai trò
bác sĩ quân y phi hành từ 2005-2009. Cô là Trung Tá
làm việc tại Trung tâm quân y Walter Reed, tiểu bang
Maryland.
Bà DƯƠNG NGUYỆT ÁNH
Bà giữ chức Tổng Giám Đốc
về Khoa Học và Kỹ Thuật
của Trung Tâm Nghiên Cứu
và Chế Tạo Vũ Khí Hải Quân
Hoa Kỳ ở Maryland.
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Bà GIAO PHAN
Bà Giao Phan giữ chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc về
“Điều Hành” dự án đóng
Hàng không mẫu hạm. Công
việc của bà rất quan trọng
trong việc làm sao cho dự
án được thực hiện đúng thời
hạn, trong vòng ngân khoản
đã được chấp thuận.
Chúng tôi (Hoamunich) cũng muốn sưu tầm những
người đàn bà tài giỏi trong nước, thì có người đã trả
lời dùm là trong nước hiện nay có hai người đàn bà
nổi tiếng: bà chuyên môn đóng quan tài cho bệnh
nhân vì bị dùng thuốc giả và một bà có tài cho cá ăn
cả rổ ….
			Sưu tầm NQĐ K/8 SQCSQG

Bài Lượm Trên Net

bài thơ

Viết Dưới Trăng Mơ
(kính dâng Từ Mẫu - tặng các bạn đồng tâm cảnh)

Mẹ ơi, trăng sáng đêm nay
Con ngồi viết những dòng này dưới trăng
Trăng buồn nhớ ánh sao băng
Còn con nhớ mẹ, ai rằng buồn hơn ?
Đầu ghềnh, trăng đứng cô đơn
Con, thân én lẻ tủi hờn đường bay
Nhìn trăng nhớ dáng mẹ gầy
Nhớ tràn lên bút, nhớ đầy vào thơ
Vần thơ dù chẳng đợi chờ
Nhưng ngôn ngữ có tình cờ thế đâu
Mà là nghĩa đậm ân sâu
Của tình mẫu tử nhiệm màu mẹ ơi ...
Mẹ dầu hạc nội mây trời
Nhưng nhân ảnh mẹ muôn đời trăng sao
Trong con vẫn những dạt dào...
Trái tim từ mẫu ngọt ngào nụ hoa
Mẹ ơi, ngày mẹ con ta
Sinh ly tử biệt quả là đớn đau
Hồn con tan nát u sầu
Tim con gió bão biển dâu quay cuồng
Tuổi hồng khăn trắng đau thương
Và đời từ đấy đoạn trường mẹ ơi
Đã hơn bốn chục năm rồi
Mỗi khi nhớ mẹ bồi hồi hồn thơ
Bài thơ viết dưới trăng mơ
Long lanh lệ nhớ thẫn thờ chợt rơi ....
		

Ngô Minh Hằng
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NÀNG DÂU

		không
1
964. Năm mà quyển Đời Phi Công được giới
trẻ yêu chuộng nhất. Một tác phẩm đoạt Giải
thưởng văn chương toàn quốc hai mùa thu trước.
Sở dĩ nhắc đến, vì những bức thư gởi Phượng có ảnh
hưởng không ít tới lời cầu hôn của gia đình họ Lê.
Tôi hiển nhiên là vợ của anh chàng lính tàu bay, và
một trong những nàng dâu không quân.
Phượng không chỉ là người trong tranh như tác giả
nói. Phượng ở khắp nơi trên lãnh thổ Việi Nam. Mỗi
một gia đình không quân đều có một nàng Phượng
nũng nịu bên người chồng hiên ngang. Đầu đội trời,
chân đạp thế gian. Lòng mơ người lên Thiên Tào Bắc
Đẩu.
Có những giờ phập phồng lo sợ, chờ chồng sau các
phi vụ đầy hiểm nguy. Những năm tháng xa nhau
muôn dặm, nghìn trùng vì anh ở khung trời Âu du
học. Những buổi tất niên Huỳnh Hữu Bạc. Những
ngày vui trong cư xá Bắc Phạt, hay những buổi chụm
đầu vào nhau bàn chuyện đời, chuyện đạo. Tất cả đó
làm nên bức tranh Đời Phi Công muôn màu.
Mãi đến 25 năm sau, đối diện với tác giả. Cái gì chờ
rồi cũng phải đến. Điều muốn nói với người làm sách
là: “Vì tác phẩm ĐỜI PHI CÔNG của anh mà chúng
em phải sống trọn đời với nhau.”
Anh cười, sửa như sau:
-“Nhờ quyển ĐỜI PHI CÔNG mà em được
gặp chàng”. Rồi anh không quên nói thêm:
-Phượng chỉ là nhân vật tưởng tượng đấy nhé.
Người đẹp trong tranh, người đẹp tưởng tượng hay
người đẹp có thật đâu quan trọng. Quan trọng ở chỗ
tác gỉa tạo dựng một cô Phượng rất đáng yêu bên cạnh
người không quân hào hoa phong nhã. Cám ơn tác
giả, cho lại cuốn Đời Phi Công đã mất. In lần thứ
năm, đoán rằng chưa phải là lần chót, dài dài trong
tương lai, con cháu không quân sẽ tái bản để kỷ nệm
ngày cha ông chúng con còn tuổi thanh xuân! Vang
bóng một thời.
Từ Ann Arbor, Đời Phi Công bay về Mai-Mi với lời
đề tặng:
Người có thiền căn với nhiệm mầu
Gương đài tâm sự, phấn tranh lâu
Thân Trai hiệp sĩ tươi cành Trúc
Sánh bước bên nhau tới bạc đầu
				
Toàn Phong
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quân

Khi nhận được Đời Phi Công lần đầu, đọc xong, cứ
ước mơ: Phải chi mình là văn sĩ để viết về người yêu
của Phượng. Phải chi mình là thi nhân để làm thơ cho
người tình không quân ngâm?
Sau bao năm, Đời Phi Công trở lại, tháng 5-1989, cô
Phượng của Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 550 đã phần
nào thực hành mơ ước của mình và giọng ngâm của
chàng rể không quân cũng bay đi bốn phương trời
qua những bài: Thương Quá Việt Nam, Ru Em Ngủ,
Những Cánh Đại Bàng... với giọng ngâm đầy quyến
rũ.
Ai bảo những chàng rể không quân không phiêu lưu
hẹn ước?
Sau mười mấy năm xa cách, gặp lại những anh hùng
không quân thuở xưa, đêm không gian thứ năm được
tổ chức ở Houston, vẫn thấy họ hiên ngang như dạo
nào. Các bà thì khỏi nói, lộng lẫy trong những chiếc
áo màu thiên thanh, quàng chéo vải lụa màu nước
biển với hàng chữ: “TỔ QUỐC KHÔNG GIAN” nổi
bật như những cô hoa hậu. Các nàng đứng trước phu
quân để hát bài chào quốc kỳ và Không Quân Hành
Khúc. Giọng hát vút cao được phụ họa với giọng trầm
hùng của những chàng trai danh tiếng muôn đời, tạo
nên một khung cảnh uy nghi lạ thường. Không ai có
thể ngăn được niềm xúc động dạt dào!
Nét phong sương chỉ phớt bên ngoài thôi. Tâm hồn
các nàng dâu không quân vẫn vui vẻ trẻ trung. Nơi
đây, gặp người về từ muôn nẻo: Chị Vượng, chị
Chính, chị Nghiêm, chị Bé, chị Toàn, chị Minh, chị
Hổ, chị Phương, chị Thiết, Catherine, phu nhân tướng
Watkins...
Ánh đèn màu kỳ ảo, tiếng nhạc nhip nhàng, lời ca
thanh thoát tuyệt vời. Những đôi uyên ương dìu nhau
âu yếm, chẳng khác chi những đêm Mây Bốn Phương
của thời hòa bình năm ấy! Im lặng, nhưng họ đã nói
bên tai chàng:
“Anh là gió sông hồ kết hợp và em vẫn là người em
gái của ngày xưa”.
Chàng hào hoa phong nhã,
Nhưng không biết, Nàng “có sắc nước hương trời”?

Thúy Trúc

		Ơi
Người Mẹ Điên ơi!

B

uổi chiều hôm ấy, đúng
rồi, là một buổi chiều
muộn. Tôi nhớ rõ như thế.
Mẹ tôi quẩy đôi quang gánh trên
vai, tay dắt theo một người đàn
bà điên. Đúng là người đàn bà từ
sáng tới giờ vẫn quẩn quanh ở khu
tập thể này, vừa đi vừa nói nhảm.
Thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt
bất cứ thứ gì chị ta nhìn thấy dưới
đất rồi bỏ vào miệng. Đôi quang
gánh mẹ tôi quẩy về, còn nằm
chỏng gọng ra đấy mấy mớ rau
muống ế. Thế là bữa cơm tối nay,
lại sẽ ăn rau độn.

nhất là mỗi ngày tàn, mẹ tôi về nhà
vẫn gánh theo vài mớ rau chưa bán
hết. Ế hàng, cơm còn thiếu lấy đâu
cá với tép săm mà ăn. Bao nhiêu
nỗi buồn tênh lẫn khấp khởi vui
mừng của những buổi chiều muộn
cứ bám lấy tôi suốt tuổi thơ như
thế. Tôi thấy thương, thương biết
mấy nỗi nhọc nhằn của mẹ. Cho
đến bây giờ khi đã qua tuổi 40, tôi
vẫn không nguôi đắm đuối về căn
gác chật chội trong khu tập thể nghèo, nơi bố mẹ và mấy anh chị em
chúng tôi sống chật vật nhưng đầm
ấm xiết bao.

Lần nào cũng vậy, hễ thấy mẹ về
là mấy chị em tôi đều ngó trân trân
vào đôi quang gánh. Và hồi hộp
đợi chờ. Rồi cảm xúc vui buồn,
lo lắng hay mừng rỡ cứ xuôi theo
đôi quang gánh của mẹ. Đôi quang
gánh nhẹ bẫng với chiếc sảo (*)
trống rỗng có nghĩa là mẹ tôi đã
bán hết hàng, cả nhà sẽ không phải
ăn khoai hay ăn rau trừ bữa. Gương
mặt chị em tôi sẽ sáng bừng lên
nếu trông thấy thấp thoáng trong
cái sảo là con cá, bìa đậu, vài lạng
tép săm hay ít thịt mỡ. Bữa cơm
hôm ấy có tí chất tanh, sang phải
biết. Nhưng ít khi được thế. Buồn

Hôm nay, mẹ tôi dắt theo người
đàn bà điên.
Không hiểu tại sao mẹ tôi dắt
người đàn bà điên, vừa bẩn thỉu
vừa hôi hám ấy về nhà? Chị ta
cũng không ngoan ngoãn đi theo
mẹ tôi đâu. Thỉnh thoảng, chị ta lại
vùng vằng, leo được vài bậc thang
lại toan chạy xuống. Mẹ tôi phải
nịnh nọt, nắm chặt bàn tay nhớp
nhúa ấy kéo lên gác. Nhà tôi tận
trên tầng 4, chắc chị ta cũng mỏi
chân.
Bố tôi ra mở cửa, gỡ đôi quang

gánh khỏi vai mẹ. Ông không hỏi
vì sao mẹ tôi “tha” người đàn bà
điên ấy về. Làm như điều ấy chẳng
có gì lạ. Mẹ tôi, tay vẫn không rời
người đàn bà điên. Tôi đứng nép
vào tường, vừa hiếu kỳ, vừa sợ sệt
quan sát từng cử chỉ của mẹ và của
người đàn bà ấy.
Nhiều người, và cả tôi nữa, đã
thấy chị ta lang thang, quanh quẩn
ở khu tập thể này từ sáng tới giờ.
Người ta biết chị bị điên vì trên
người mặc độc một chiếc quần
lót cắt bằng vải phin màu trắng.
Nhưng cái “màu trắng” ấy đã
chuyển sang màu bùn đất. Hai quả
vú thỗn thệ, chảy xuống tận bụng.
Mái tóc từng được uốn xoăn, ngắn
đến ngang cằm bê bết những đất
và rối bù. Khắp người chị ta bốc
lên mùi hôi hám, khăm khẳm hết
sức khó chịu. Thỉnh thoảng, chị ta
lại đưa tay tự bấu vào đầu vú mình,
rồi nhăn nhó vì đau hoặc lại cười
khanh khách. Chị ta điên đến nỗi
không gợn một chút gì của cái cảm
giác xấu hổ về sự lõa lồ của mình.
Đầu tiên, người lớn còn bàn tán,
hoặc xúm vào hỏi han chị ta.
Nhưng chị ta toàn nói nhảm, nói
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những câu không ai hiểu được.
Rồi ai làm việc người nấy, bỏ mặc
người đàn bà lem luốc, bẩn thỉu trở
lại với sự quẩn quanh, cười cười
nói nói một mình.

đựng quần áo vào chiếc hòm sắt.
Khoảng 20 năm sau, tôi đi tù (vì
chống chế độ) cũng đựng quần áo,
đồ dùng, và thức ăn vào cái hòm
giống như thế.

Đám trẻ con lẽo đẽo đi theo chị ta,
trêu chọc. Bọn thằng Hoàn “bội”,
Toàn “béo” còn lượm gạch đá ném
vào người chị ta, rồi nhe răng cười
khoái chí với nhau. Đến hồi người
đàn bà kia đuổi theo, hai đứa nó
co cẳng chạy. Thằng Toàn “béo”
chạy về đến nhà, đóng chặt cửa lại,
khóc tu tu. Thằng ấy chúa nhát.

Người đàn bà điên đã được tắm rửa
sạch sẽ. Nhưng chị ta không chịu
mặc bộ quần áo mẹ tôi cho mà
nằng nặc đòi mặc lại chiếc quần
lót cũ bẩn thỉu và ướt nhẹp kia.
Nịnh thế nào cũng không được.

Tôi không biết người đàn bà điên
kia bao nhiêu tuổi, ở đâu, vì sao mà
điên. Tôi ước chừng chị ta khoảng
ngoài hai mươi tuổi. Còn tôi, năm
ấy (có lẽ) lên 9, lên 10 tuổi gì đấy.
Mẹ tôi kéo người đàn bà điên vào
bếp, ấn chị ta ngồi xuống rồi múc
từng gáo nước xối lên đầu, lên
người chị ta. Mẹ tôi tắm rửa, kỳ cọ
cho người phụ nữ không quen biết,
lại bị điên, bằng sự tỉ mỉ, ân cần
như chăm sóc cho một đứa trẻ.
Chị Phượng từ trên nhà ngó xuống
bếp, mỗi lần thấy mẹ tôi múc
một gáo nước dội lên người đàn
bà điên, lại một lần rên rỉ vì tiếc.
Hàng ngày, chị Oanh, chị Phượng
sau khi đi làm về đều phải gánh
nước từ dưới gác lên tầng 4 cho cả
nhà dùng.
-Oanh lấy cho mẹ bộ quần
áo cũ trong hòm ra đây.
Mẹ tôi vừa lau mình cho người đàn
bà điên, vừa nói với chị gái tôi.
Chị tôi mở nắp hòm, lấy bộ quần
áo cũ (vả lại cũng làm gì có đồ
mới) đưa cho mẹ tôi. Nhà nghèo,
không có tủ nên chúng tôi phải
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Tôi nhớ rất rõ bữa cơm hôm ấy chỉ
có duy nhấy món rau bắp cải xào.
Mẹ tôi cho người đàn bà điên ngồi
cùng mâm cơm. Bà không quan
tâm xem thái độ của mấy bố con
tôi thế nào. Nhưng từ bố tôi, đến
các anh chị hình như không ai khó
chịu. Ai cũng coi việc làm của mẹ
là bình thường, và mọi người cần
đồng tình với điều ấy. Lên chín
tuổi, tôi chưa hiểu thế nào là đạo
lý. Tôi chỉ đơn giản hiểu rằng,
người đàn bà ấy bị điên, mẹ tôi
thương nên dẫn về nhà. Thế thôi.
Song thú thực, tôi không thể nuốt
nổi miếng cơm nào khi ngồi cùng
mâm với chị ta. Phần vì khó chịu
cái mùi bốc ra từ cơ thể ấy, phần vì
sợ. Tôi nhớ như in cảnh chị ta đuổi
thằng Toàn “béo” lên tận cửa nhà
nó. Vừa đuổi vừa la hét, giơ cánh
tay lên đòi đánh thằng bé.
Mẹ tôi đơm cơm vào bát ô tô, trộn
ít rau bắp cải xào đưa cho chị ta.
Vừa ăn, người đàn bà điên vừa lẩm
bẩm “ăn cơm với thịt gà, ăn cơm
với thịt gà, ăn cơm với thịt gà...”.
Rồi lại cười một mình. Ăn được
vài miếng, chị ta vứt bát ngay tại
mâm, cơm văng ra tung toé. Chị
ta đứng phắt dậy, lao ra ngoài, đập
cửa thình thịch rồi la hét ầm ĩ. Mẹ,
rồi các chị tôi nịnh nọt cũng không
nghe. Cuối cùng, mẹ tôi phải mở
cửa cho chị ta đi. Người đàn bà
điên lao như bay xuống các bậc

thang. Tôi chạy ra hành lang nhìn
xuống đất, thấy chị ta (lúc này đã
hơi khang khác vì vừa được tắm
gội sạch sẽ) khuất dạng về phía
đầu hồi khu tập thể. Chị ta xuất
hiện trong nhà tôi vào buổi chiều
muộn. Và chạy biến đi khi trời vừa
chạng vạng tối.
Trong tôi chợt dấy lên sự lo lắng.
Rồi chị ta sẽ đi đâu? Có ai nắm lấy
đôi bàn tay nhớp nhúa, bẩn thỉu
của chị ta như mẹ tôi đã ân cần thế
không? Rồi lỡ có kẻ xấu làm hại
chị ta thì sao? Liệu người đàn bà
điên ấy có gặp lũ trẻ nào nghịch
ngợm tai quái, cầm que, cầm gạch
doạ nạt như bọn thằng Hoàn “bội”,
thằng Toàn “béo” không?
Tôi thôi nhìn xuống gác, trở vào
nhà, lại đứng nép vào tường. Một
cảm giác buồn tê dại chiếm lấy
tâm hồn bé nhỏ của tôi. Bố mẹ và
các chị tôi đang đứng ở cửa nói
chuyện với cô chú hàng xóm. Cô
Loan nhà kế bên nói với mẹ tôi:
-Hình như nhà con này ở gần Ngã
Năm (**) thì phải. Nghe đâu bị
người yêu ruồng bỏ nên phát điên.
-Thế gia đình còn ai không? Lang
thang như thế, gặp bọn xấu thì khổ.
Mẹ tôi hỏi cô Loan, vẻ ái ngại.
-Nào em có biết đâu. Thấy người
ta đồn như thế. Mà chị cũng bạo
thật đấy, hết đưa ăn xin rồi lại dẫn
người điên về nhà. Nó điên, biết
cái gì, lỡ nó vung tay đánh mình
một cái thì sao. Cô Loan trách mẹ
tôi.
-Chị đi chợ về, thấy nó đang nằm
ở đầu hồi ấy. Trông tội quá. Mình
cũng chỉ tắm rửa, cho ăn bữa cơm
thôi. Định hỏi xem nhà nó ở đâu
rồi kiếm cách giúp nó tìm lại gia
đình. Mà nó chẳng hiểu gì, cứ nói

luyên thuyên. Con trai nhà nào mà
tệ thế, phải tội chết. Làm hỏng một
đời người ta.
Mẹ tôi thở dài.
-Xã hội bây giờ nó thế chị
ạ. Hy vọng là con bé đó tìm được
về nhà. Từ đây lên Ngã Năm cũng
gần ấy mà.
-Ừ, hy vọng thế.
-Hôm nay ế rau hả chị?
Vậy bán cho em một mớ rau
muống, mai thằng Tuấn ở nhà nấu.
Trưa mai em về ăn cơm.
Mẹ tôi mang cho cô mớ rau vẫn
còn tươi nguyên.
-Cô cầm lấy mà ăn, chị em
với nhau mua bán gì.
Mọi người lại lục tục kéo nhau vào
nhà, ngồi xuống mâm cơm còn
đang ăn dở. Mẹ tôi cứ xuýt xoa về
người đàn bà điên ấy mãi. Bố tôi,
lúc này mới trách:
-Bà làm thế con Liên (***)
nó sợ. Lần sau bà có đem người
điên nào về, thì cho ngồi ăn riêng.
Mà nhà mình cơm ăn còn thiếu, bà
cứ rộng rãi quá, con mình khổ.
-Cũng chỉ cho người ta một
bát cơm chứ có gì đâu mà ông cằn
nhằn. Năm thì mười hoạ mới gặp
một lần. Thấy những cảnh ấy tôi
không nỡ. Để người ta ngồi riêng
trong khi cả nhà mình quây quần
thì thà không cho người ta ăn lại
còn hơn.
Mãi lo cho người đàn bà điên, đến
lúc nghe bố tôi nhắc “con Liên nó
sợ”, mẹ tôi mới sực nhớ ra.
Bà bước đến bên tôi lúc này vẫn
đang đứng mút tay, lưng dựa sát
vào tường, hai mắt đỏ hoe chực
khóc. Tôi có tật xấu là hay mút

tay, nhất là những lúc xấu hổ hay
cảm thấy tủi thân. Thói quen mút
tay, mãi đến khi học cấp hai tôi
mới bỏ được.
Mẹ tôi cười, nửa vỗ về, nửa như
chọc quê tôi:
-Trông kìa, có thế mà cũng sợ. Chị
ấy bị điên, khổ thân lắm con.
Được mẹ hỏi han, miệng tôi méo
xệch, mếu máo. Nhưng tôi không
khóc vì sợ mẹ buồn. Với lại mẹ tôi
đã nói “có thế mà cũng sợ”, thì tôi
phải cố nén. Tôi mà khóc, các anh
chị tôi sẽ hùa nhau mà trêu chọc.
Thực tình thì lúc ấy, tôi đã bớt sợ
hơn, nhưng tủi thân quá. Tôi biết
là không nên ganh tị với người
điên kia, nhưng tôi đã quá quen
với việc hàng ngày được mẹ ôm
ấp, nựng nịu mỗi khi bà tan chợ.
Hôm nay tôi bị ra rìa.
Mẹ kéo tôi ngồi cạnh bà bên mâm
cơm. Tôi đã quá quen với những
bữa cơm chỉ có rau, hoặc khoai
độn. Nhưng hôm nay, tôi không
nuốt nổi vì cảm giác người đàn bà
điên vẫn đang ngồi ăn cùng, dơ
dáy và bẩn thỉu.
Mẹ tôi bưng bát cơm thừa của
người đàn bà điên lên, định ăn. Bố
tôi gàn:
-Bà bỏ đi. Người ta bẩn
thỉu, bệnh tật thế, bà còn tiếc.
Mẹ tôi bỏ bát cơm ấy đi, nhưng
vẫn tiếc.
Từ lần đấy, tôi không bao giờ
trông thấy người đàn bà điên ấy
nữa. Khoảng một năm sau, cũng
vào buổi chiều muộn, mẹ tôi (lúc
này không còn đi bán rau nữa, mà
chuyển sang bán than) vừa về tới
nhà, đã khoe:

-Lúc sáng kéo xe than đi
qua Cửa Hàng Gạo (***) thấy con
bé điên ngày xưa bế một đứa trẻ,
đang ngồi cho nó bú.
Sáng hôm sau tôi đi học, thấy
người đàn bà điên năm nào đang
ngồi trên bậc thềm ở Cửa Hàng
Gạo. Trên tay là đứa trẻ sơ sinh.
Chị ta đang cho nó bú. Người đàn
bà điên ấy không còn mặc độc một
chiếc quần lót cắt bằng vải phin
nữa. Trên người chị ta là bộ quần
áo bảo hộ lao động, cũ kỹ và rách
bươm. Bộ quần áo không biết chị
ta nhặt ở đâu, hay có người cho.
Vẫn là mái tóc xoăn ngang cằm
bê bết, bẩn thỉu. Bên cạnh chị ta,
đùm túm nào chiếu, nào túi vải với
lỉnh kỉnh những đồ dùng chắc chỉ
có người điên mới cần đến. Có cả
mấy thứ cho đứa bé.
Tôi ôm chặt chiếc cặp sách, đứng
lặng người. Từ xa, tôi cố rướn mắt
để nhìn cho rõ đứa bé chị ta đang
ẵm. Chợt có mấy người phụ nữ từ
đâu đi tới, người thì đá chân chị
ta, người khác thò tay vào giằng
đứa trẻ. Người mẹ điên gào thét,
những âm thanh thống thiết, ghê
sợ. Tiếng gào thét không hẳn của
một con người. Đứng ở góc này,
tôi kinh hãi và bất lực. Chị ta ôm
chặt lấy con, ánh mắt trừng lên
giận dữ, lẫn vẻ hoảng sợ.
Tôi run lên cầm cập. Tôi thương
người đàn bà điên và căm ghét hai
kẻ bắt cóc trẻ con kia. Tôi cũng
không biết là mình đã khóc tự bao
giờ. Tuổi tôi, tâm hồn bé nhỏ của
tôi ngày ấy còn biết làm gì ngoài
việc khóc lóc. Nhưng tôi không
phải khóc lâu. Hai người phụ nữ
kia không phải bọn bắt cóc trẻ con
như tôi nghĩ lúc ban đầu. Họ kiếm
sống ở khu Cửa Hàng Gạo này, họ
quen thuộc với người đàn bà điên.
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Thỉnh thoảng, họ lại kiếm chuyện
trêu chị ta rồi cả bọn phá lên cười
với nhau. Họ khoái nhất là chơi
trò “cướp con” để được xem cảnh
người mẹ điên bảo vệ con mình.
Mỗi lần chơi trò “cướp con” xong,
họ đều trầm trồ khen “con điên
này khôn thật. Đố ai động được
vào con nó”.
Tôi thở phào. Người đàn bà điên
ngồi nép vào tường, đôi bàn tay
đen đúa ôm con chặt hơn. Đứa bé
không khóc, vẫn ngủ ngon lành
trên tay mẹ.
Tôi biết về cuộc đời người đàn bà
điên qua những câu chuyện người
ta bàn tán với nhau. Chị ta bị điên
tình. Chị từng yêu say đắm một
anh chàng cũng từng yêu chị say
đắm như thế. Họ đã định ngày
cưới nhưng đùng một cái, anh
chàng phản bội người yêu để đi
lấy người khác. Đám cưới bị hủy
bỏ. Chị ta phát điên. Từ đó, chị
cứ bỏ nhà đi lang thang. Bố mẹ,
rồi anh chị em bao phen phải cất
công đi tìm. Họ nhốt người đàn
bà điên trong phòng. Nhưng chị ta
vẫn trốn được ra ngoài để đi lang
thang, sống kiếp người điên. Lúc
mới phát bệnh, gia đình cũng chạy
chữa. Hết đi bệnh viện rồi lại gõ
cửa hết ông thầy lang này đến ông
thầy cúng kia, vẫn không mang
lại kết quả gì. Nghe người ta xúi,
bệnh điên là do “ma làm”, ma sợ
roi dâu tẩm nước tiểu. Thế là bố và
anh trai chị ta trói người đàn bà tội
nghiệp ấy vào gốc cây, rồi cứ roi
dâu tẩm nước tiểu mà quất. Không
thấy con ma nào chạy ra khỏi cơ
thể người phụ nữ ấy người. Chỉ
thấy mỗi lần bị đánh, người đàn bà
tội nghiệp kia lại thống thiết kêu
gào đau đớn, người ngợm bầm tím
và rỉ máu. Đánh mãi, không hết
điên. Rồi cũng chán.
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Khoảng một năm trước, gã đàn
ông khốn nạn nào đó đã hại chị
ta. Người ta điên dại, bẩn thỉu như
thế nó cũng không tha. Cái bụng
người đàn bà điên cứ lớn dần lên.
Từ ngày có con, chị ta không lang
thang xa nữa. Cứ quẩn quanh ở
mấy khu chợ, Cửa Hàng Gạo hoặc
Ngã Năm. Tức là gần ngôi nhà ruột
thịt của chị. Người dân ở đấy kẻ thì
cho đồ ăn, người khác cho tã lót
hay manh quần tấm áo. Không ai
cho tiền vì chị ta toàn xé rách hoặc
ném đi. Có con, người đàn bà điên
bớt bị người đời đùa ác ý, đánh đập
hay ném đá vào người. Tất nhiên
ngoại trừ trò đùa “cướp con” của
mấy người phụ nữ kiếm ăn gần
đấy. Người ta không giải thích nổi
vì sao một người đàn bà điên loạn
như thế lại có thể yêu con tột cùng
như vậy. Nó trong sáng, hồn nhiên
và vô cùng vĩ đại. Người mẹ điên
ấy, yêu con hơn bất cứ người mẹ
bình thường nào. Dường như chị ta
dùng toàn bộ sức mạnh và cả sự
điên loạn của mình để bảo vệ con,
để yêu con.
Thỉnh thoảng, trên đường đi học,
tôi vẫn trông thấy chị ta bế con
ngồi ở Cửa Hàng Gạo. Mỗi lần
như thế tôi lại thấy an tâm hơn.
Tôi sợ chị ta đi mất. Tôi sợ không
còn trông thấy đứa trẻ. Và mẹ tôi,
thỉnh thoảng vẫn mang cho chị ta
bộ quần áo cũ, đồ ăn, chai nước
hoặc thứ gì đó cho em bé.
Rồi một hôm, trên đường đi học,
tôi không còn trông thấy hai mẹ
con người đàn bà điên ấy đâu nữa.
Người thì nói chị ta được gia đình
đón về, nhốt trong nhà. Có người
lại bảo chị ta tha con đi lang thang
ở một nơi khác.
Tôi bần thần bao nhiêu ngày. Hình
ảnh người đàn bà điên bế đứa trẻ
sơ sinh, non nớt trên tay làm tôi bị

ám ảnh. Tôi như người mất trí, có
lúc lại như người tương tư. Tôi nhớ
thương họ. Giá như tôi là người
lớn và thật giàu có. Nếu tôi giàu
có, và là người lớn thì…
Ơi người Mẹ Điên ơi! Ơi đứa con
khốn khổ ơi!
Xoáy vào tâm can tôi đến giờ.
04.25.2018

Phạm Thanh Nghiên
Chú thích:
(*) Sảo: Vật dụng được đan bằng
nan tre, to khoảng bằng chiếc mâm
ăn cơm, nông lòng.
(**) Ngã Năm:Từ Ngã Năm đi ra
nhiều con đường. Nhà tôi ở đường
Đà Nẵng, cách Ngã Năm chừng
hơn một cây số.
(***): Liên: Tên thường gọi của
tôi ở nhà.
(****) Cửa Hàng Gạo: Nơi cung
cấp gạo, lương thực cho người dân
địa phương thời bao cấp.

			

PHẠM THANH NGHIÊN

NGƯỜI QUÉT RÁC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

N

			
gày 19 tháng 5, Nguyễn
Chí Thiện định “làm thơ
chửi bác”, nhưng vì biết
“bác là chính trị gia sọt rác”, nên
quyết định “kệ cha bác…”. Hôm
nay, chúng ta cũng kệ cha bác, để
dành thì giờ nói chuyện về người
con gái đã từng được gọi là con
cháu bác, chỉ mong đến ngày sinh
nhật bác để được ăn ngon, nay coi
bác như kẻ thù, và trở thành chiến
sĩ dân chủ đất An Biên Hải Phòng,
với “máu Trưng Vương hồn Lê
Chân.” Đó là Phạm Thanh Nghiên
với “Những Mảnh Đời Sau Song
Sắt”.
Đã có nhiều tác phẩm viết về tù
cộng sản, tiêu biểu như Quần Đảo
Ngục Tù của Alexander Solzhenitsyn, Cùm Đỏ của Phạm Quốc
Bảo, Đại Học Máu của Hà Thúc
Sinh, Tắm Máu Đen của Võ Đại
Tôn, Hoa Địa Ngục của Nguyễn
Chí Thiện, và Tôi Phải Sống của
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, kể cả
Le Goulag Vietnamien của tên
phản chiến Đoàn Văn Toại..Tất
cả đều thuộc phái Nam. Hôm nay,
một khuôn mặt nữ, đã cuốn hút sự
chú ý của dư luận thế giới. Đó là
Phạm Thanh Nghiên.

Cuốn bút ký dày 512 trang, gồm
nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh, đã
ghi lại bằng máu và nước mắt,
những mảnh đời nhục nhã nhất,
đau đớn nhất và bất nhân nhất
trong bốn năm tù đày của một
người con gái.
Nếu hỏi động lực nào đã thúc đẩy
Phạm Thanh Nghiên dấn thân
đấu tranh và thực hiện tập bút ký
này, thì xin nghe lời tác giả thổ
lộ: “Chúng tôi không thể sống và
thức dậy mỗi sáng để đón nhận sự
sợ hãi. Không còn cách nào khác.
Chúng tôi phải bước qua. Và chính
khát vọng tự do, khát vọng được
sống với đầy đủ quyền con người
của mình, đã thúc đẩy chúng tôi đi
về phía trước..”
Đi về phía trước để làm gì? Vũ
Thư Hiên trả lời là để “Quét rác
xã hội”. Thật ra Phạm Thanh Nghiên không chỉ muốn quét rác xã
hội bình thường như một nhà hoạt
động xã hội, mà cô đã khoác lên
vai sứ mệnh của một nhà đấu tranh
dân chủ để quét rác “Xã Hội Chủ
Nghĩa”, bởi lẽ, cái gọi là “Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”

chính là nguồn gốc của tội ác, là kẻ
thù của tự do dân chủ, là thảm họa
của con người. Thật vậy, với chủ
trương nhuộm đỏ Việt Nam, cộng
sản Việt Nam đã biến đất nước
thành nhà tù lớn đày đọa trên 90
triệu dân Việt, và các nhà tù nhỏ,
gọi là trại cải tạo, mà thực chất chỉ
là những trại tập trung nhắm hủy
diệt tinh hoa dân tộc, đúng như
Phạm Thanh Nghiên đã mô tả: “
Cái địa ngục không cần đợi đến
lúc chết mới nếm trải. Nó là địa
ngục trần gian mang tên “nhà tù
cộng sản”.
Từ địa ngục đỏ Việt Nam, bao nhà
ái quốc chân chính đã bị thủ tiêu,
gần nửa triệu người đã bị thảm sát
trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất,
trên 5 ngàn người đã bị chôn sống
tại Huế. Đó là chưa nói tới bao tinh
hoa đã bị vùi lấp trong các trại tù dị
sử từ Nam chí Bắc, cả triệu người
chết tức tưởi giữa biển khơi, nghẹn
ngào trong tay hải tặc. Nay trên 90
triệu người cũng đang nghẹt thở
trong địa ngục đỏ. Từ địa ngục đó,
Phạm Thanh Nghiên đã gào lên
“khát vọng tự do, khát vọng được
sống với đầy đủ quyền con người”.
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Phạm Thanh Nghiên đã vượt qua sự sợ hãi, thách đố
với bạo quyền, gồm“những người khổng lồ đấy gân
thiếu trái tim” của Nhân Văn Giai Phẩm, với “Cổ máy
giết người” của Bùi Minh Quốc. Phạm Thanh Nghiên
đã thách đố với máu, với tiếng khóc và độc ác: “Ở đó,
có sự tăm tối, độc ác, có mùi máu tươi với tiếng thét
kinh hoàng của những người vô tội..”.
Dưới ngòi bút Phạm Thanh Nghiên, cộng sản Việt
Nam đã hiện nguyên hình là cầm thú man rợ, đúng
như Nguyễn Chí Thiện đã khẳng định, “trước khi đào
tạo đảng tính, cộng sản Việt Nam đã đào tạo thú tính.”
Thật vậy, chỉ vì muốn làm người, nên Phạm Thanh
Nghiên phải viết bản “cầm thú đại cáo”: “Cần thẳng
thắn thừa nhận nhà tù cộng sản là mọi khổ đau cùng
cực, mọi nỗi uất hận nghẹn ngào. Là đau thương, rệu
rã, mệt mỏi, tăm tối và cả chết chóc. Là sự tàn bạo và
bất lực, là nhẫn tâm, thù oán, là trông đợi, tuyệt vọng,
là nỗi chết. Và là địa ngục, địa ngục của những người
còn đang hít thở, đi lại và cười khóc..”
Qủa thế! Nhà tù cộng sản là khổ đau cùng cực. Nào
là muối hẫm cơm ôi, nào bệnh hoạn và tra tấn nhục
hình! Chỗ ăn và chỗ làm vệ sinh sát cạnh nhau trong
căn phòng ngột ngạt, đến nỗi phải bỏ tiền mua chỗ
nằm để có thêm khí thở! Bàn chải đánh răng phải cắt
cụt phân nữa để khỏi sử dụng làm vũ khí gây hấn hay
tự sát. Ngay chuyện làm vệ sinh cũng khó khăn vì sợ
công an dòm ngó, như lời Luyến thỏ thẻ với Nghiên:
“Em luyện mãi mà không được! Cứ nhìn thấy công an
là nó thụt vào. Hình như cứt sợ công an chị ạ..”
Ghê tởm nhất là các nữ tù nhân đã bị đối xử một cách
man rợ hết chỗ nói. Họ không được mang nịt ngực,
không được cung cấp băng vệ sinh, không được kết
thân với bạn tù, còn bị ép cung và hành hạ đủ điều.
Người đời vẫn nói “Đừng đánh người phụ nữ, dù chỉ
bằng một cành hoa!” Thế mà cộng sản Việt Nam lại
đối xử độc ác với nữ tù nhân đến nỗi nhiều người
đã tìm cái chết để được giải thoát, tiêu biểu như chị
Hồng Tỷ tự tử bằng thắt cổ, chị Thao quyên sinh bằng
thuốc trừ sâu, chị Cúc cắt mạch máu, cô Nụ nhảy
xuống giếng..Oái oăn thay! Tự tử mà không chết, lại
bi đem ra đấu tố, chế diễu về tội hủy hoại thân xác!
Tù nhỏ man rợ như thế, tù lớn cũng bất nhân không
kém. Dương Thu Hương đã mô tả xã hội chủ nghĩa là
vũng lầy nơi đó, “máu và nước mắt dân tộc bị trị trộn
lẫn với vàng của kẻ thống trị”. Nguyễn Chí Thiện
thấy đó là Đồng lầy “Máu lệ mồ hôi rớt rãi, Đi về ai
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nhận ra ai, Khiếp sợ hững hờ tê dại..” Còn Bùi Minh
Quốc lại thấy đó là một bãi rác đáng nôn mửa “Quay
mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa, cả một thời
đểu cáng đã lên ngôi”. Ở đây, Phạm Thanh Nghiên
cũng mượn lời anh Long để biểu tỏ cảm giác buồn
nôn trước những thối tha của chế độ “Chế độ thối,
thời những thằng đểu lên ngôi..”. Trong những thằng
đểu đó, bọn công an là đại đểu, là côn đồ là số một:
“Thế mới biết, trên đời to nhất ghê gớm nhất là công
an..chứ không phải ông Trời. Dứt khoát là thế! Ông
Trời không đoạt mạng ai. Công an đoạt mạng người
dễ như ngồi bàn nhậu..”.
Cần nói thêm rằng, cộng sản đối xử độc ác không
những đối với người sống, mà còn cả với người chết.
Trong đám tang thân mẫu của Nghiên, bọn cán bộ
phường khóm đã dành giật với gia đình để đọc điếu
văn nhằm ca tụng ân huệ của đảng và nhà nước, rêu
rao là cụ bà “Được sự quan tâm và và giúp đỡ của
chính quyền địa phương và đảng bộ..” Xảo trá đến
thế là cùng. Trần Đĩnh kể lại Hồ Chí Minh giả vờ
khóc với những giọt nước mắt cá sấu trong buổi sửa
sai Cải Cách Ruộng Đất. Bùi Minh Quốc phẫn nộ
trước cảnh cộng sản giết người xong lại đặt vòng hoa
tưởng niệm:
		Giết xong một thiên tài
		
Hắn dâng hoa trước mộ
		
Hoa đao phủ ngạo cười
		
Giết anh thêm lần nữa.
Ở đây, cộng sản đã hành hạ Phạm Thanh Nghiên như
một tử tội, thế mà còn dành đọc điếu văn rêu rao ân
huệ của đảng đối với gia đình trước tử thi bà mẹ, thì
thử hỏi còn gì bỉ ổi hơn?
Điều đáng nói thêm là ở tù cộng sản, nhiều nguời
muốn tìm cái chết để giải thoát. Riêng Phạm Thanh
Nghiên, nàng quyết sống để chứng kiến những độc ác
của chế độ hầu nuôi chí phục thù. Nàng tự nhủ “Sự
trừng trị đối với người khát khao tự do đôi khi là một
cơ hội để khám phá ra bản thân, không chỉ qua khả
năng chịu đựng đói rét, bệnh tật, mà là bản lĩnh đối
mặt với nỗi cô đơn tinh thần..”
Bản lĩnh kiên vững của Pham Thanh Nghiên đã được
thể hiện một cách hùng hồn trong buổi thẩm vấn tại
tù. Tên cán bộ Nguyễn Thành Dương đã đọc cho Nghiên chép lại bài thơ “Thư Gửi Thầy Mẹ” của Nguyễn
Bính để chửi xéo Nghiên: “Thầy mẹ ơi! Thầy mẹ ơi!
Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư”. Nghiên liền

mượn ngay bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ để đáp trả:
“Gậm một khối căn hờn trong cũi sắt. Ta nằm dài
trông ngày tháng dần qua. Khinh lũ nguời kia ngạo
mạn, ngẫn ngơ. Giương mắt bé riễu oai linh rừng
thẳm.”.! Lời đáp trả của Nghiên chắc đã làm tên cán
bộ tím mặt..
Từ quyết tâm vượt qua bức tường sợ hãi, giữ vững bản
lĩnh, Phạm Thanh Nghiên đã tìm thấy một con đường
mới mở ra với tương lai đầy hứa hẹn: “ Tôi chỉ cho
mình khóc một chút thôi…Mọi chuyện đã kết thúc.
Đang bắt đầu một chặng đường mới. Chặng đường
mù mịt và tăm tối. Chính tôi phải thắp sáng đường đi
cho mình..Bởi, tôi không phải ai khác, mà chính tôi
đã chọn cho mình con đuờng ấy: Con đường Tự Do..”
Bước vào con đường tự do đầy chông gai, nhưng
Phạm Thanh Nghiên luôn luôn tin tưởng vào sự tất
thắng của lẽ phải và chính nghĩa dân tộc. Tên công
an Đinh Trọng Chiềm khi đọc lệnh bắt giữ đã mỉa
mai Nghiên “Chị Nghiên, chị thua rồi”. Phạm Thanh
Nghiên đã đáp lại bằng một tuyên ngôn xuất thần như
nhát búa bổ xuống đầu địch: “Không, tôi thắng chứ.
Tôi thắng các anh về chính nghĩa. Tôi thắng các anh
về lẽ phải. Tôi thắng các anh về lòng yêu nước. Tôi
thắng các anh về lương tâm và trách nhiệm..Tôi chỉ
thua các anh về cơ bắp thôi! Nhưng các anh không
thể dùng vũ lực mãi được. Vũ lực sẽ dẫn các anh đến
thất bại..’
Trong niềm tin tất thắng đó, Phạm Thanh Nghiên đã
thách đố với bạo lực, dấn thân tranh đấu cho tự do
dân chủ và sự vẹn toàn lãnh thổ. Anh Bằng đã hô to
“Đừng im tiếng mà phải lên tiếng..” và Việt Khang
đã thét lên:
Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.

tranh đấu dẹp bỏ địa ngục đỏ đang nung đốt dân Việt.
Tuy hiện thực tù lớn cũng như tù nhỏ còn đó như một
thách đố. Dân oan đang thét gào. Giáo oan đang thổn
thức. Các tiếng nói dân chủ đang bị bóp nghẹt. Bản
án tổng cộng gần 100 năm tù dành cho các chiến sĩ
dân chủ tháng Tư vừa qua tiêu biểu như Nguyễn Văn
Đài, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm
Văn Trội, Nguyễn Viết Dũng, Trương Minh Đức, Lê
Thu Hà..cộng thêm vào những bản án bất nhân cho
Mẹ Nấm, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga.. qủa
là một phỉ báng công lý, một sỉ nhục lẽ phải và một
thách đố lương tâm con người, phơi bày bộ mặt phi
pháp với cả hệ thống luật rừng của những bàn tay đao
phủ. Hẳn nhiên, cuộc đấu tranh phế bỏ điạ ngục đỏ
Việt Nam không dễ dàng đúng như Nghiên đã nhận
thức “Dù cộng sản rệu rã đến mấy vẫn có thễ hồi
sinh nếu không gặp một sức ép nào đáng kể từ khối
quần chúng,”. Từ ý thưc chính trị sâu sắc đó, Phạm
Thanh Nghiên đã cổ võ cho sức mạnh dân tộc làm
đòn bẫy cho công cuộc cứu nước: “Hãy bắt đầu bẳng
một công việc nhỏ nhất nhưng có tiếp cận, có bóng
dáng của quần chúng..”. Hôm nay con đường tự do
đã hé mở với ý chí quyết thắng và sức mạnh dân tộc.
Xã hội dân sự đang thành hình. Lực lượng dân chủ
đang triển nở. Giới trẻ đang vùng lên. Tôn giáo cũng
đang xuống đường, tiêu biểu như Thái Hà, Kỳ Đồng
Phú Yên, Song Ngọc, nhất là Dòng Mến Thánh Giá
Thủ Thiêm.. Đó là con đường sống, con đường phục
sinh của dân Việt đang bị đóng đinh trên khổ giá búa
liềm. Hẹn nắm tay Nghiên một ngày nắng ấm trên
quê hương Việt Nam thân yêu sạch bóng thù trong
giặc ngoài..

Ngô Quốc Sĩ

Đây, Phạm Thanh Nghiên cũng đã kêu gọi dân Việt
đứng lên làm lịch sử “Năm mươi năm qua, chúng ta
không thể quên. Vì một phần thân thể của mẹ vẫn bị
cắt đứt, Chúng ta không thể cúi đầu, vì danh dự và
tư hào dân tộc bị bôi một vết nhục chưa xóa nhòa.
Chúng ta không thể im lặng, vì im lặng là đồng ý với
hành động bán nước..”
Cô gái mảnh mai đã nắm tay các chiến sĩ dân chủ,
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NGÀY
Khi nào ngày bắt đầu .
Đó là đêm lui dần
Khi nào ngày chấm dứt .
Đó là đêm bắt đầu
Ai vẽ được lằn mức
Giữa đêm đen và ngày.
Mặt trời lên đến đâu
Bóng tối lùi đến đó
Đó là ngày bắt đầu
Mặt trời lùi đến đâu
Bóng tối dâng đến đó
Ta bảo đấy là đêm
Lúc nào ngày bắt đầu
Lúc nào đêm chấm dứt
Chia ranh giới bao giờ
Hỏi chân trời buổi sáng
Hỏi lòng mình đêm đen
Mấy mươi năm trong đời
Chưa một lần phân biệt
Lúc nào ngày bắt đầu
Lúc nào đêm kết thúc
Thức giấc mỗi sáng mai
Không biết gọi là ngày
Khi nào hết đêm đen
Cuộc đời nhân gian khổ
Đêm nhiều hơn ánh sáng
Nên người ta không tỉnh
Sống trong đêm đen tối
Mà cứ ngỡ ban ngày
Mấy mươi năm trong đời
Đâu biết nhìn mặt trời
Không biết đâu là ngày
Không biết đâu là đêm
Bao nhiêu năm trăn trở
Nhìn bóng tối lui dần
Không vẽ nổi lằn ranh
Biên giới tự lúc nào
Giữa ngày và đêm đen
Làm sao phân biệt được
Khi hạnh phúc phai mờ
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VÀ

Phụ Nữ Việt Nam,

ĐÊM
Và đổ vỡ đang đến.
Có khi ngày đang hết
Và đêm đen xuống dần
Ta cứ mải không hay
Ta cứ mải chần chừ
Tưởng đời mình còn dài
Trước ngưỡng cửa hoàng hôn
Ta cứ gọi là ngày
Có khi trước bóng đêm
Mà ta cứ thản nhiên
Chỉ vì không biết được
Khi nào đêm bắt đầu
Khi hoàng hôn rơi xuống
Không phải ngày còn dài
Ta cứ tưởng là ngày.
Thách đố bởi câu hỏi :
Khi nào ngày bắt đầu
Lúc nào đêm chấm dứt
Ta mải mê đi tìm...
Đường đời muôn vạn nẻo
Cho đến một tháng ngày
Tâm hồn mình rộng mở
Trước biển cả mênh mông
Lòng từ bi , nhân hậu
Đó là ngày tươi sáng
Còn lòng tham , thù hận
Ghét bỏ hết mọi người
Thì đêm đen là đấy.
Ta đi giữa ban ngày
Mà trái tim trĩu nặng
Thì vẫn là đêm đen
Ngày và đêm không thể
Phân biệt bằng vật lý
Lòng từ ái bao dung
Anh em chung một nhà
Là ánh sáng soi đường
Rõ đêm đen, và ngày ...

Châu Hà.

Danh Rạng Ngời!
Việt Nam đây ngàn năm chói sáng,
Mẹ Âu Cơ nuôi lớn từng ngày.
Giang sơn con hành trang gấm vóc
Phụ nữ Việt Nam danh rạng ngời.
Người Mẹ xưa nuôi con Phù Đổng
Vụt lớn khôn gìn giữ non nhà.
Người chị đây Mê linh quật khởi
Đánh quân thù lấn tới xâm lăng.
Triệu Trưng Vương gương xưa ghi rõ
Giơ cao gươm bất khuất anh linh.
Giặc ngoại bang phanh thây chạy trốn,
Phụ nữ Việt Nam chí quật cường.
Bao nhiêu năm điêu linh chinh chiến
Vẫn dạy con bất khuất không sờn
Quê hương đây chắn che tiếp sức
Lũ con nay sánh bước năm châu
Dân tộc đây ngàn năm gìn giữ
Phụ Nữ Việt Nam xứng lạc hồng.
Gom một cõi về đây Con! Mẹ!
Chung sức nhau bảo vệ quê cha
Gương anh linh ngàn năm tiếp bước
Phụ Nữ Việt Nam: Giống Tiên Rồng!
Mến tặng Hội Phụ nữ Âu Cơ
Houston 4/17/2018

Lưu thị Hải

Đợi đến bao giờ?

Ở

Mỹ, đời sống của con
người rất là bận rộn đến
nỗi thì giờ dùng để bày
tỏ tình yêu với nhau còn hiếm
hoi, nói chi đến thì giờ để giận
hờn nhau? Thôi thì:”chín bỏ làm
mười” và hiểu rằng: “một nụ cười
bằng mười thang thuốc bổ”, ta hãy
cứ tập “thở” và “cười” để sống hòa
thuận với mọi người chung quanh
mình.

cho ai một biệt lệ nào về sự bất
tử cả. Thật ra, người chết dù sao
cũng yên phần. Chỉ tội cho người
sống, thường dằn vặt với những
tiếc nuối vì đã không kịp bày tỏ
tình cảm của mình cho người quá
cố khi còn sống. Hay cũng có bày
tỏ, nhưng hình như chưa đủ để cho
người vắng mặt biết về tình cảm
thắm thiết vô cùng mà mình dành
cho người ấy.

Ở tuổi 50-60, chúng ta bắt đầu
chứng kiến những lần ra đi không
bao giờ trở lại của những người
quen biết, hay bạn bè thân tình.
Có những cuộc ra đi thường rất bất
ngờ: Mới hôm qua còn cười nói ở
quán cà phê, quán phở quen thuộc;
ngày hôm sau đã nghe tin ra người
thiên cổ. Bên cạnh những cái chết
về bệnh tật, người ta còn có thể
biến mất khỏi cuộc đời vì tai nạn
xe cộ,máy bay, hay những khủng
bố bạo động bất ngờ xảy đến.

Tôi đã gặp ngay hoàn cảnh này
và giờ thì rất là “ăn năn hối hận”
khôn nguôi. Ông bạn người Ấn Độ
cùng chung sở làm với tôi đã gởi
email thông báo cho tôi biết rằng:
Ông sẽ vào bệnh viện để operated for heart surgery ( mổ tim) , và
ông rất mong muốn được gặp tôi.
Lúc này thì tôi đang đi nghỉ hè ở
Canada, nên không trả lời email
cho ông vì nghĩ rằng ông vẫn còn
khoẻ mạnh chắc không đến nỗi
nào đâu. Không ngờ đến khi về
sở làm mới hay là ông bạn Vinay
Trived đã vĩnh viễn ra đi sau ca
mổ đó. Và cô con gái của ông đến

Đời sống con người với những bất
trắc, những vô thường không dành

gặp tôi bảo rằng:
- Trước khi vào phòng mổ thì
ba tôi cứ quanh quẩn bên cái máy
Computer để check mail,hình như
ông đợi tin của ai đó?
Quả thật là tôi vô tình. Và càng bất
ngờ hơn khi vợ và con gái của ông
cho tôi biết rằng: Ông rất quí mến
tôi, xem tôi là một trong 5 người
bạn mà ông thương mến nhất,
xứng đáng được chia phần gia sản
của ông.
Tình cảm của con người đợi đến
bao giờ mới được bày tỏ ra? Tại
sao ta cứ phải ôm giữ mãi trong
lòng mà không chịu nói ra khi cảm
thấy tình thương yêu đang tràn
ngập trong tâm hồn của mình?
Là phái nữ, chúng ta hay bộc lộ
tình cảm của mình ra ngoài hơn
là phái nam. Những săn sóc trìu
mến của người mẹ dành cho con
cái, những giọt nước mắt chảy
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ra khi buồn khổ - kể cả những la
hét không mấy đẹp đẽ của chúng
ta nữa khi có những bực tức, giận
hờn... - đều là những tình cảm thật
bình thường mà người phụ nữ bộc
lộ ra.
Nhưng cách biểu lộ của phụ nữ
chúng ta thường khác nhau mà do
tính tình, sự giáo dục, môi trường
sống và sự hiểu biết đem đến.
Là phụ nữ thì ai cũng thương con,
yêu chồng. Nhưng hình như chúng
ta bày tỏ cái tình cảm ấy không
đúng cách thì phải. Ngay cả chính
tôi, mỗi khi la rầy con về lỗi lầm
của nó, biết mình quá đáng nhưng
tôi tự bào chữa ngay là vì mình
thương con nên mới la rầy, dạy dỗ
cho nó nên người. Nhưng nhà tâm
lý thì lại nói rằng: -” Các bà, các
chị thương con theo kiểu đó bằng
mười ghét con”.
Thật vậy hay sao? Bởi vì con cái
thấy mẹ chỉ tìm ra những điều xấu,
vấp phạm hay sai quấy của mình
để la rầy, còn những điều phải,
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điều tốt thì sao không thấy nói đến
hay khen thưởng con. Như vậy rõ
ràng là mẹ có thương yêu gì mình
đâu...!
Ngay cả với người phối ngẫu
của mình cũng vậy, chúng ta yêu
chồng nhưng mấy ổng chỉ nhìn
thấy hình ảnh một “ con sư tử cái “
suốt ngày cằn nhằn, lảm nhảm về
chuyện tiền bạc, về chuyện ông xã
đi làm về trễ không chịu săn sóc
con cái hay thay hộ cái bóng đèn
trong phòng khách, không chịu cắt
cỏ, xúc tuyết, hay đổ rác..v.v..Còn
cái lời hỗ trợ đầy yêu thương, dịu
ngọt êm đềm nhẹ như...hơi thở hồi
mới quen nhau sao bay đâu mất
tiêu? Có thể bạn sẽ nói rằng :
- Vẽ chuyện, lấy nhau lâu rồi,
biết nhau quá rồi, già rồi còn “ cải
lương “ làm gì nữa?
Không đâu, chúng ta hãy ngồi
xuống để sắp xếp lại những tình
cảm (? ) sao cho nó được quân
bình khi biểu lộ ra ngoài. Nên nhớ
cho rằng: có chê thì phải có khen.

Mà nếu khen nhiều hơn chê thì lại
càng tốt, chúng ta chẳng mất mát
gì cả, mà lại thấy được bầu không
khí hòa bình vui tươi. “Lời nói
chẳng mất tiền mua , lựa lời mà
nói cho vừa lòng nhau”.
Bạn ơi! không có thì giờ cũng là
một lý do ở cái xứ sở khá bận rộn
này. Nhưng hình như bạn vẫn có
một phút để ôm con, hôn con một
cái trước khi nó đi học hay trước
khi bạn đi làm phải không?
Ông trời sinh ra mỗi người một
tính, không ai giống ai nhưng mỗi
người trong chúng ta đều có một
trái tim. Trái tim đó tiếp tục đập
mỗi ngày để giữ sự sống, và thiết
nghĩ nó cũng cho ta những rung
động tình cảm nữa. Và chúng ta
chỉ cần thực hiện những rung động
của con tim đó bằng hành động
phải không các bạn?

Châu Hà.

Ngược Dòng
H

ai người đàn bà đứng
trước quầy tính tiền của
một tiệm thực phẩm Á
Châu, họ đang trao đổi với nhau
về cách làm món bún chả. Nếu cứ
nhìn những thực phẩm khô và rau
tươi trên quày hàng, người ta liền
liên tưởng đến những món ăn Việt
Nam quen thuộc trên mâm cơm
hằng ngày của người Việt
Nhưng lạ lắm, một người Mỹ,
một người Việt, hai người này rõ
ràng là một đôi bạn, vì họ đang
trò chuyện cười nói ríu rít. Người
đàn bà Mỹ khoảng hơn bốn mươi,
đôi mắt xanh hiền hậu với mái tóc
vàng óng, nước da trắng lốm đốm
những điểm tàn nhang trên đôi
má phơn phớt hồng. Còn người
phụ nữ Á Ðông là một người Việt
Nam, dáng người nhỏ nhắn, vẻ
mặt xinh tươi, ăn mặc thật giản
dị. Hai người lại trao đổi tiếp tục
câu chuyện dở dang, người đàn bà
Mỹ lắng nghe với tất cả sự chăm
chú, hình như bà ta dự định sẽ làm
thêm món bún chả vào ngày lễ Tạ

Ơn năm nay,bởi vì món gà Tây đút
lò và món bánh bí đỏ tuy thích hợp
cho đám trẻ con và gia đình bên
ngoại đến chơi, lại vẫn không hợp
khẩu vị với bà mẹ chồng và hai cô
em gái.
Cứ nghe hai người nói chuyện thì
người ta cũng đoán ra bản tính
của hai dân tộc đã có tý chút khác
nhau khi làm một việc gì. Người
Mỹ có thói quen làm theo sách vở,
còn người Việt lại chỉ làm theo
cảm tính hay bằng sự hiểu biết
quen thuộc hằng ngày. Tuy nhiên,
cuối cùng thì họ cũng đồng ý với
nhau rằng cái lưỡi của loài người
là dụng cụ đo lường chính xác
nhất, để biết rằng món ăn ấy ngon
hay dở, có thể làm hài lòng khẩu
vị hết thảy mọi người. Người phụ
nữ Việt còn hóm hỉnh bảo bạn,
cũng không nên tin hoàn toàn vào
cái lưỡi của mình, vì còn tùy theo
lúc ấy cái bụng no hay đói, hay khi
người không được khỏe, sự nêm
nếm cũng vì thế sẽ không chính
xác như mình tưởng.

Hóa ra, hai người này là hai người
bạn cùng xóm,hay đi chung nhà
thờ mỗi sáng chủ nhật. Họ kết
thân với nhau cũng chỉ vì có cùng
hoàn cảnh khá ngộ nghĩnh, một
người phụ nữ Mỹ có chồng Việt
Nam và một người đàn bà Việt
Nam lấy chồng Mỹ. Ðó là lý do
khiến họ tìm đến với nhau để trao
đổi một vài khía cạnh khác biệt
giữa con người , đối với cuộc hôn
nhân dị chủng thì dẫu có hòa hợp
bao nhiêu, vẫn xảy ra những điều
không hiểu nổi về tâm hồn cũng
như văn hóa của hai dân tộc.
*
*
*
“ Chị biết không? Tôi gặp nhà
tôi khi chúng tôi học cùng một
phân khoa ở trường Ðại Học Clear
Lake,nơi ấy có một cái hồ rất đẹp
và cũng là thành phố mà gia đình
tôi đang cư ngụ. Tôi cũng không
hiểu tại sao chúng tôi lại trở thành
đôi bạn thân, rồi yêu nhau lúc nào
không biết nữa.
Anh ấy sang đây có một mình, tôi
nghe anh kể về chuyến vượt biển
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cam go của anh, và những thảm
cảnh xảy ra với những người vượt
biển tìm tự do, tôi đã không ngăn
được xúc động. Hồi ấy, tôi đã ngạc
nhiên mỗi lần thấy anh chăm chú
theo dõi tin tức, khi nghe có những
thuyền nhân được vào định cư ở
Hoa Kỳ, tôi đã hỏi anh rằng tại sao
anh và những người đồng xứ lại có
thể bỏ quê hương mà đi. Khi nghe
anh cắt nghĩa tới hai chữ Tự Do thì
tôi hiểu ngay, thông cảm với anh
ấy liền vì từ lúc còn nhỏ, mới bắt
đầu đi học, chúng tôi đã được biết
thế nào là quyền tự do của một
con người.
Hóa ra, ở quê hương anh con người
bị tước đoạt nhiều thứ tự do mà tôi
tưởng nó phải được tôn trọng bất
cứ ở đâu, nơi nào có con người
là phải được hưởng đồng đều như
nhau. Ngoài giờ học, hai đứa tôi
cùng làm thêm ở thư viện, có điều
kiện gần gũi nhau nên chúng tôi
trở thành một đôi bạn thân. Nhìn
lối làm việc chăm chỉ của anh,
cần mẫn, ngăn nắp, tôi thật sự bị
rung cảm với con người đầy vẻ
chịu đựng đó. Bản tính anh hiền
hòa, dường như trong đôi mắt đen
kia còn chất chứa một nỗi buồn
sâu kín nào đó mà tôi không hiểu
nổi, khi anh ngồi hằng giờ nhìn ra
mặt hồ sóng lăn tăn, im lặng như
có một cõi riêng mà tôi rất muốn
chia xẻ.
Người Mỹ chúng tôi là thế. Chúng
tôi không chủ trương xâm phạm
vào đời sống riêng tư của nhau,
nhưng nhìn nét u uẩn trong đôi
mắt anh với dáng ngồi lặng lẽ
hằng giờ, tôi đoán anh đau khổ
mà nếu anh cho phép, tôi rất muốn
chia xẻ. Anh càng buồn tôi càng
băn khoăn, và từ nỗi băn khoăn đó
tôi đã yêu anh ấy, khi ra trường thì
hai đứa quyết định lấy nhau.
Vào mùa hè, tôi thường rủ anh
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đi biển với gia đình tôi. Lúc ngồi
bên ghềnh đá, nhìn từng cơn sóng
vỗ vào bờ, tôi thường bắt gặp anh
chìm đắm trong một nỗi niềm xa
xăm, dường như mỗi lần tới biển,
anh thường bị ám ảnh vì một điều
gì không xóa được trong tâm
khảm. Tôi chưa hề xa đất nước này
bao giờ, chỉ có những chuyến du
lịch ngắn đầy vui tươi với gia đình,
cho nên hồi ấy tôi chưa thể thông
cảm hết được nỗi nhớ nhà của một
kẻ xa quê, mà anh ấy gọi là tình
hoài hương.
Thật ra, khi yêu anh, tôi cũng bị
ảnh hưởng phần nào lối suy nghĩ
của một tâm hồn Á Ðông, thì ra
nó có nhiều điều phức tạp mà nếu
không có tình yêu, người ta không
dễ gì hòa hợp được với nhau để
trở thành một. Cuối cùng khi hai
đứa lấy nhau, tôi mới thực sự thấy
được sự ngược nguồn của những
giòng sông. Anh qua đây có một
mình, gia đình còn ở lại Việt Nam,
cho nên khi chấp nhận lấy anh, là
tôi cũng phải chấp nhận luôn việc
chia xẻ gánh nặng vật chất với gia
đình ở bên kia.
Tuy nhiên, tôi có nhận thấy điều
này, khi cho rằng chia xẻ chỉ là tự
nguyện và tùy theo khả năng, chứ
còn lúc biến nó thành bổn phận thì
nặng nề quá. Tôi thẳng thắn bày
tỏ với anh điều này, nhưng không
ngờ tôi thực sự bị “xốc” khi anh
phản kháng lại tôi ngay lập tức,
mà nếu không khéo thì cuộc hôn
nhân có mòi bị tan vỡ. Biết làm thế
nào bây giờ, vì người Mỹ chúng
tôi nghĩ khác. Tôi không ích kỷ để
bỏ mặc anh với những điều trăn trở
với gia đình ở bên kia, nhưng tôi
cũng không thể bằng lòng khi anh
phải lo lắng quá nhiều như vậy.
Hình như người Việt của chị có
quan niệm hướng về gia đình ,

và những người thân yêu của họ.
Cũng vì thế mà đi hơi xa mức giới
hạn của họ trong đời sống gia đình
của người khác. Cái này chị cho
tôi nói hết nghe, vì theo tôi nó có
hợp lý và cũng bất hợp lý theo
cách nhìn của một người Mỹ. Nó
có cái hay vì nó biểu hiện được sự
chia xẻ và tình thương yêu của một
gia đình thuần nhất, nhưng mà ...
biết nói thế nào nhỉ, ăn nhiều quá
cũng mất ngon, mà nói nhiều quá
cũng có thể lỡ lời (câu này tôi học
được từ chồng tôi đấy nhen chị).
Tuy vậy, theo tôi mình phải tìm
ra một giải pháp để quân bình giữa
hai cái với nhau, để không vì được
cái này mà lại mất cái kia đó mà.
Từ ngày lấy anh ấy đến nay, tôi
thấy mình đổi khác nhiều lắm.
Một cuộc hôn nhân dị chủng,
nhưng giờ đây ngôn ngữ không là
vấn đề nữa vì chúng tôi đã có thể
hiểu nhau sau khi cùng nhau ngồi
xuống nói chuyện, thành thật bày
tỏ cho nhau hiểu nỗi khó khăn vì
khác biệt tư tưởng, và cách hành
xử sao cho dung hòa với nhau để
gia đình hạnh phúc. Cuối cùng thì
anh ấy cũng làm đầy đủ giấy tờ để
mang gia đình sang bên này, sau
khi nói với tôi rằng nếu không làm
được điều đó, anh cảm thấy như
mình có lỗi, khi việc ra đi tìm Tự
Do của anh, là do sự hy sinh của
tất cả người thân trong gia đình.
Chúng tôi đã hoàn toàn hiểu nhau,
và tôi cũng hiểu khi chấp nhận làm
vợ anh, là tôi cũng phải hy sinh
phần nào chút riêng tư để cùng anh
ấy làm tròn bổn phận.
Ba anh ấy đã qua đời, nhưng mẹ
anh ấy lại thật hiền. Chúng tôi đã
một lần về thăm nhà ở Việt Nam,
nhìn bà cụ già ôm mấy cháu nội
hai giòng máu vào lòng, nụ cười
móm mém, đôi mắt bà đầy những
thương yêu, tôi nghĩ mình không

thể ích kỷ để chỉ lo cho hạnh phúc
của riêng mình, mà phải cùng anh
ấy giúp đỡ mẹ anh và các em của
anh. Bây giờ mẹ anh và hai cô em
gái đã sang đây, mới đầu tôi cũng
hơi lúng túng khi không biết giải
quyết thế nào để cuộc sống đừng
bị xáo trộn. Nhưng chị à, nhà tôi
anh ấy cũng thật tế nhị, cho nên
vì thế mà chưa có gì đáng tiếc xảy
ra. Hai cô em đã đi làm, họ sống
chung với mẹ trong một căn chung
cư hai phòng ngủ, và bây giờ khi
tôi muốn đi đâu xa mà không dẫn
con theo, có thể gửi bé út cho bà
nội và hai cô trông giùm.
Hồi gia đình anh ấy chưa sang, tôi
chỉ hay làm thức ăn theo lối Mỹ để
cả nhà cùng ăn. Sau này, anh ấy
dẫn tôi và các con đi ăn nhà hàng
Việt Nam, tôi lại thấy thích những
món ăn Việt. Thế là tôi đề nghị
anh ấy chỉ dẫn, và cho tới khi gặp
chị, tôi mới hoàn toàn thực hiện
được cho thật hoàn chỉnh. Ðàn ông
mà chị, anh ấy nói hồi còn ở nhà,
anh ấy có bao giờ phải lo gì đến
việc bếp núc, đã có mẹ, chị hay
em gái làm tất cả. Người Việt của
chị hình như quý con trai hơn con
gái, cho nên cách đối xử cũng hơi
bất công đấy nha! Tôi không hoàn
toàn đồng ý chuyện này đâu, vì
con trai hay con gái cũng là người
mà thôi, có lẽ vì vậy mà người ta
khó có thể tìm được cái họ gọi là
dân chủ ở nước chị, vì trong phạm
vi nhỏ bé gia đình đã không thực
hiện được dân chủ rồi, huống gì
cho một quốc gia thì chuyện ấy lại
càng khó.
Tuần trước, chị chỉ cho tôi làm món
chả cá Thăng Long theo kiểu Hà
Nội. Chị biết không? Hôm ấy nhà
tôi ngạc nhiên lắm, vì anh không
thể ngờ tôi lại có thể làm được một
món ăn cầu kỳ như vậy. Cá ướp
nghệ, riềng, mẻ, mắm tôm, thêm ít

gia vị mà nướng trên lửa than thơm
phức, sau đó lại rắc thìa là sắt nhỏ
lên mặt trước khi ăn, cùng những
thứ rau phải có để ăn kèm với bánh
tráng cuộn lại, chấm nước mắm
chua ngọt hay mắm tôm chanh ớt.
Tuyệt lắm chị à, nhưng lúc phải
pha chế món mắm để ăn với nó,
thú thật với chị tôi ớn quá. Sao lại
có thứ mắm gì nặng mùi quá sức
như vậy, tôi không đủ can đảm để
làm món đó ở trong nhà, vì nó sẽ
bám vào thảm và đồ đạc, cho nên
tôi phải nhờ chị giúp là vậy.
Người ta bảo “tình yêu đi qua bao
tử “. Mới nghe thì có vẻ nặng mùi
vật chất, nhưng công nhận từ hồi
tôi biết nấu nướng, thỉnh thoảng
hay làm những món ăn mà chồng
tôi thích, tôi thấy hình như anh ấy
thương tôi nhiều hơn, hạnh phúc
nhiều hơn. Thứ nhất là được ăn
ngon, thứ hai là anh ấy cũng nhận
thấy được tình yêu của tôi dành
cho anh ấy và gia đình, đã phải bỏ
nhiều thì giờ hiếm hoi trong cuộc
sống vật lộn với vật chất của xứ
này, khi thực hiện những bữa ăn
tốn kém khá nhiều thì giờ như vậy.
Lũ con tôi mê món cơm chiên với
chả giò nhất hạng, người Tàu cũng
có món này nhưng chúng không
thích vì nó trộn nhiều bắp cải và
món cơm chiên thì nhiều dầu quá.
Lễ Tạ Ơn năm nay có gia đình bên
ngoại cuả mấy nhỏ đến chơi, nghe
tôi kể về món bún chả ai cũng tò
mò muốn được thưởng thức. Riêng
mẹ chồng tôi chắc hẳn bà cụ sẽ
ngạc nhiên lắm, nếu cần hai cô em
chồng sẽ phụ tôi một tay để làm
món này, cách pha nước mắm chị
chỉ hôm nọ, ngon đến nỗi ăn xong
rồi húp luôn nữa đó. Mẹ chồng tôi
chắc sẽ không thể ngờ rằng con
dâu Mỹ cũng biết chiều mẹ chồng
như phụ nữ Việt Nam vậy.”
*
*
*

“Ðúng ra tôi không thích lấy
chồng ngoại quốc đâu, nhất là
lúc còn ở quê nhà, người xứ sở
tôi hay nhìn những người phụ nữ
lấy chồng nước ngoài với cái nhìn
không đẹp. Ðừng trách họ nghe
chị, vì thời đó họ còn bảo thủ lắm,
tư tưởng phong kiến vẫn ít nhiều
còn tồn tại trong những gia đình
Việt Nam. Với lại, hồi đó là thời
kỳ chiến tranh, đa số những người
đàn ông đến nước tôi chỉ đi tìm
đàn bà để giải quyết sinh lý, ít có
những cuộc tình trọn nghĩa yêu
thương. Cho đến bây giờ, trên xứ
sở này, vẫn có nhiều gia đình phản
đối con cái khi kết hôn với người
nước ngoài.
Ðiều ấy cũng dễ hiểu thôi, vì nói
cho cùng thì sự khác biệt về phong
tục cũng như văn hóa dễ đưa đến
sự đổ vỡ. Tôi công nhận điều này
không phải là họ hoàn toàn sai, vì
chính tôi lắm lúc cũng vẫn ngược
nguồn với nhà tôi để trở về với
những gì của dân tộc, nhất là về
mặt tư tưởng thì thật sự có khác
nhau đó, khi tôi đã được ảnh hưởng
nó từ hồi còn thơ bé.
Ðôi khi người ta vẫn có cái nhìn
thiển cận khi đánh giá một sự việc
hời hợt bên ngoài, chứ thật ra tôi
rất cảm phục những người phụ nữ
Mỹ như chị. Chị có thể thay anh
làm được tất cả những việc đòi hỏi
sức khỏe của người đàn ông, sửa
chữa nhà cửa, xốc vác nhiều việc
nặng nhọc mà người đàn bà xứ
tôi không làm được, vì quan niệm
đàn bà “chân yếu tay mềm”. Thế
nhưng những việc nấu nướng, thêu
thùa, vá may tỉ mỉ thì công nhận
người đàn bà Á Ðông có năng khiếu hơn, và họ thường tự hào về
điều đó.
Bây giờ tôi kể lại chị nghe chuyện
tại sao tôi lại kết hôn với nhà tôi
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nghe, cái ông David “gà tồ” lúc nào cũng hay cười
nói huyên thuyên vui vẻ đó. Người nhà tôi trách tôi
tại sao lại ly dị với người chồng Việt Nam, để kết hôn
với một người Mỹ, nhưng câu chuyện này nó dài lắm,
tôi chỉ tóm gọn để chị hiểu tại sao tôi thương yêu ông
David nhà tôi nghe chị.
Chị còn nhớ những thập niên trước, lúc làn sóng
những người đi tìm Tự Do ào ạt bỏ quê hương ra đi,
chắc chị đã nghe anh kể chuyện và cũng thông cảm
với anh lý do tại sao lại có những người phải bỏ quê
hương, xứ sở ra đi. Tôi là một trong những người ấy
đó chị. Bây giờ chuyện đã cũ, nhưng nhắc lại tôi vẫn
bàng hoàng và tưởng như cả đời mình chẳng bao giờ
quên nổi những ô nhục, đớn đau mà mình phải chịu.
Tôi là người phụ nữ không được may mắn vì chuyến
vượt biển của tôi đã gặp tụi hải tặc Thái Lan, và cũng
như bao phụ nữ trong chuyến tàu hôm ấy, tôi đã bị
chúng nó làm nhục. Chị là người phụ nữ, có lẽ chị
thông cảm cho một người đàn bà khi bị tước đoạt
những gì cao đẹp nhất, do sự đòi hỏi thô bỉ của đàn
ông, không do sự dâng hiến của tình yêu. Bởi vậy khi
được cứu thoát, và cho đến lúc được định cư ở xứ này,
tôi vẫn bị ám ảnh vì những bất hạnh đau đớn đó. Thú
thật với chị là trước khi gặp David, tôi cũng có yêu
thương một người cùng quê, anh ấy là người bảo trợ
cho tôi từ đảo sang, dù rằng tôi có nói với anh những
điều nhục nhã mà tôi cũng như những người phụ nữ
gặp phải trong chuyến đi ngày đó.
Anh ấy nói với tôi là hoàn toàn thông cảm và cho đấy
là nỗi bất hạnh của người con gái Việt Nam, nỗi đau
chung của cả một dân tộc chứ không phải cho riêng
ai. Thế nhưng nói một đằng mà đến khi sống với nhau
lại không phải vậy, chỉ vì những lời đàm tiếu thiếu tế
nhị của những người cùng hoàn cảnh với chúng tôi.
Mỗi khi nhắc nhau về những chuyện cũ, họ vẫn hay
nói ra những điều đau đớn riêng tư của người khác,
không biết với ý đồ gì, nhưng cũng chỉ vì quá khứ cứ
quấn quýt họ hoài, mà không nghĩ là lại lôi kéo chúng
tôi trở lại niềm đau cũ. Họ hoài niệm dĩ vãng của
họ, nhưng cũng hay nhớ đến dĩ vãng của người khác,
như lại làm vết thương mưng mủ khi nó đã thành sẹo.
Ðiều đó thật là kỳ cục phải không chị?
Thật mệt mỏi cho một số người hẹp hòi hay đàm tiếu
trên nỗi bất hạnh của người khác. Chính vì thế mà làm
cho cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ, vì tôi cũng không
chịu nổi vẻ mặt buồn rầu, đóng kín trong sự im lặng
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riêng tư của người chồng cũ. Anh ta thương tôi chứ
không phải không, nhưng chính vì không vượt qua
được cái đau khổ của dĩ vãng, nó chỉ là chuyện chẳng
ai mong đợi, để mỗi khi nghe ai nói đến vấn đề này,
anh lại có mặc cảm như tôi làm điều gì xấu xa vậy.
Tôi có một quan niệm. Ðời bình thường chưa chắc
gì tránh khỏi lầm lỡ, huống gì đây chỉ là một tai nạn
cho những người phụ nữ Việt Nam, mà hoàn cảnh
đất nước đưa đẩy đã phải tội tình gánh chịu. Cuộc
sống đâu phải một mặt nước phẳng lặng, cho nên khi
có xung đột trong gia đình, tôi vẫn phải cúi đầu chịu
đựng nỗi cay đắng một mình. Cho nên giải pháp cuối
cùng là chia tay. Ðồng ý là khi tan vỡ, tôi cũng đau
khổ vậy, nhưng nhờ thế tôi mới có cơ hội biết rằng đời
vẫn có những người đàn ông tốt, không quẩn quanh
mặc cảm, đầy thành kiến với thứ dĩ vãng buồn khổ,
mà đúng ra cần phải gột bỏ để vươn lên những điều
tốt đẹp.
Tôi gặp David khi đến cơ quan xã hội để nhờ giúp đỡ
tìm việc làm. Không hiểu sao tôi kể cho ông ấy nghe
hết những gì xảy ra trong đời tôi, và chị biết điều gì
xảy ra không? Ông ấy đã khóc khi nghe tôi kể hết
những bất hạnh tôi phải chịu. Ông ấy nói rằng chính
đất nước ông cũng phải chịu trách nhiệm trước những
bất hạnh này, vì đã không hết lòng giúp đỡ người anh
em bé nhỏ của mình, để gây ra bao thảm cảnh cho
người dân Việt Nam. David đưa tôi đi nhà thờ, sinh
hoạt với người bản xứ, giúp tôi quên đi quá khứ tủi
hờn để hòa nhập vào một xã hội hoàn toàn hướng tới
tương lai. Những gì xảy ra hôm qua là dĩ vãng, những
gì hôm nay là hạnh phúc và sự hiến tặng của Thượng
Ðế trong mỗi ngày cho con người, và những gì sắp tới
sẽ là những khám phá kỳ thú hơn.
.
Từ ngày lấy David, không bao giờ tôi nghe ông ấy
nhắc nhở những riêng tư của tôi trong quá khứ, và vẫn
rất hãnh diện khi giới thiệu tôi với gia đình, bè bạn.
Họ chấp nhận và yêu thương tôi, khiến tôi tự tin và
tự nhiên tâm hồn cũng theo chiều hướng đó mà thích
yêu thương, chia xẻ với mọi người. Tôi đã đưa David
về thăm quê hương, bởi vì anh ấy muốn nhìn rõ sự
vươn lên của một đất nước sau chiến tranh ra sao. David cùng công nhận với tôi một điều, tất cả những mặt
nổi của bên ngoài không giúp gì cho người dân bao
nhiêu, đất nước vẫn còn quá nhiều người nghèo,một
xã hội loè loẹt màu sắc và băng hoại vì chạy theo
đồng tiền khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng cho quê
hương của mình .

Chuyến trở về quê hương của chúng tôi vừa qua thực
sự làm tôi xúc động lắm chị à. Tôi với David đi thăm
những người thương phế binh bị bỏ rơi sau cuộc chiến,
hiện tại họ vẫn là những cái bóng lẻ loi, đơn độc trong
một xã hội lắm thành kiến chính trị. Chúng tôi cũng
vào thăm chỗ nuôi trẻ mồ côi hay khuyết tật, thật ái
ngại cho đời sống của chúng nó, mong sao sự giúp đỡ
cuả những tấm lòng nhân ái, có thể những con người
vô tội ấy được sống một cuộc sống tối thiểu no ấm để
làm người. Mỗi người đều có một quê hương như ai
cũng có một mẹ vậy, tôi vẫn giữ trong lòng những cái
đẹp của dĩ vãng, nhưng đồng thời tôi cũng phải mang
ơn xứ sở tôi đang sống, đã giúp tôi có cơ hội để nhìn
lại quê hương của mình, bản thân mình mà biết cái gì
phải quên và cái gì phải nhớ.
À quên. Chị hỏi tôi về món bún chả để ăn vào ngày
Lễ Tạ Ơn năm nay phải không chị? Có lý lắm khi chị
đã nghĩ tới bà mẹ chồng Việt Nam, chắc hẳn không
quen với món gà tây và món bí đỏ tuyệt cú mèo cuả
người Mỹ. Nhưng chị muốn làm theo kiểu nào, vì quê
tôi có tới ba miền Trung, Nam, Bắc, mỗi nơi cũng
dùng thịt heo để nướng nhưng lối dùng gia vị thì có
khác nhau tý chút. Người Nam hay cuộn tròn miếng
thịt bên ngoài một miếng mỡ heo xắt mỏng, họ ướp
đường nhiều hơn nên khi ăn có vị ngọt ngọt. Còn
người Bắc lại dùng thịt pha mỡ, họ chỉ ướp củ hành
và chút nước mắm ngon với tiêu thôi. Riêng người
miền Trung thì không thể thiếu ít hột mè cho miếng
thịt thơm và bùi hơn đó chị. Nhưng với tôi, kiểu nào
cũng ngon hết, miễn là mình gửi vào đó cái tình của
mình đến với những người mình yêu thương và muốn
phục vụ, phải không chị?”

Nguyên Nhung

Đảng Cướp Xin Viện Trợ
Do đâu dân chúng xứ tôi nghèo
Từ sáng đến chiều bụng đói meo
Dân bé uống, ăn tương tợ kiến
Đảng to chơi, nhậu giống như heo
Tăng đô, cán bộ tiền càng nở
Kiệt sức, dân lành túi phải teo
“Xóa đói giảm nghèo” xin viện trợ
Lấy dân núp bóng đảng ăn theo

		

CTN

Tin em

Đặng thị Thu Hương 		
				 mất
Tin em mất làm lòng tôi tan nát!
Tuổi đang xuân sao nỡ vội ra đi!
Ước mộng dở dang trong tuổi xuân thì!
Đem nhân ái xóa tan bao khổ hạnh.
Nghe lũ đến nhấn chìm dân bất hạnh!
Em vội vàng gom góp những yêu thương,
Cùng bao nhiêu bạn trẻ đã lên đường,
Mang những món quà cho dân bớt khổ.
Các em tôi với tấm lòng rộng mở,
Không ngại ngùng khi vượt quãng đường xa,
Vào vùng hiểm nguy với những gói quà,
Tuy rất nhỏ nhưng tâm tình thật lớn.
Ai ngờ đâu ước mơ em chưa trọn!
Đã vội vàng bỏ lại những người thân,
Tuổi đang xuân như lá thắm lìa cành!
Đau xót lắm cho người thân còn lại!
Được tin em mà lòng tôi tê tái!
Bài thơ này xin cầu nguyện cho em,
Được vãng sinh lên cõi cực lạc miền,
Xin được thắp nén hương lòng kính cẩn.

Ngọc Trân
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Truyện Ngắn

Nhánh Sông Ngậm Ngùi
T

ôi không bao giờ nghĩ
mùa hè năm ấy, sau hơn
bốn mươi năm kể từ ngày
từ giã mái trường, chút duyên xưa
vẫn còn để tôi lại có dịp thấy Toàn
trong đêm Hội Ngộ. Đời biền biệt
trôi đi như dòng sông, cuốn những
con thuyền ra biển xa. Sau khi nối
lại được liên lạc với người bạn cũ,
hai đứa hẹn gặp nhau kỳ họp mặt
Trường ở Toronto, hội ngộ với
các bạn đồng môn trường cũ, để
được sống lại những phút giây của
tuổi học trò.
Cuối cùng, bạn tôi lại không đến
được vì một lý do bất ngờ, thế là
chỉ có mình tôi khăn gói lên đường
với một mớ tâm sự ngổn ngang.
Chưa bao giờ tôi nôn nao đến thế,
như lần đầu tiên năm đệ thất được
mặc chiếc áo dài trắng đồng phục
bước vào ngưỡng cửa Trung Học,
cô bé 12 tuổi bỗng thấy mình trở
thành người lớn trước mấy đứa
em còn đang học Tiểu học. Hơn
bốn mươi năm rồi, một quãng thời
gian khá dài đủ để cho những kỷ
niệm ngậm ngùi và cay đắng đã
nhạt nhòa đi, vậy mà chỉ hôm nay
thôi, tôi nghe trái tim bừng bừng
reo vui những nhớ nhung bao hình
ảnh về trường xưa, bạn cũ, nhất là
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hình ảnh của ai kia một thời đã
làm trái tim tôi đắm say chất ngất,
để rồi cũng nát tan khi cuộc tình
không trọn.
Từ chiếc bàn trong góc tối của
hội trường đang ồn ào tiếng trò
chuyện, thăm hỏi lẫn nhau, tôi đã
nhận ra Toàn khi anh bước vào
ngưỡng cửa căn phòng lớn. Không
thể nhầm lẫn được, dù có đến mấy
mươi năm chúng tôi không gặp
lại nhau. Vẫn dáng cao cao nghệ
sĩ ấy, mái tóc bồng bềnh đã bạc
màu thời gian, khuôn mặt xương
xương và nụ cười phảng phất một
nét gì không trọn. Toàn đang bắt
tay một vài người quen, tôi ngỡ
ngàng tưởng mình đang sống
trong mơ, một cảm giác lạnh buốt
chạy dài khắp châu thân. Hóa ra
chàng vẫn còn đó, cái tin chàng
bỏ mình trong một trại tù sau năm
bảy mươi lăm chỉ là ngộ nhận, bạn
tôi đã nghe phong phanh như thế
khi ở Việt Nam, rồi kể lại cho tôi
nghe. Khi nghe bạn nói, tôi chỉ
biết ngậm ngùi và cầu nguyện cho
Toàn, cũng mừng là Toàn đã qua
được những phút giây cận kề với
nỗi chết.
Bốn mươi năm với biết bao khổ

ải đẩy xuống cuộc đời, cuối cùng,
đêm nay cả tôi và chàng cùng có
mặt nơi đây, từ hai ngả đường
khác nhau, để tìm về những kỷ
niệm dưới mái trường xưa thuở
ấy.Trong hội trường vẫn ồn ào
tiếng cười, tiếng nói của bạn bè
gặp lại nhau, những bàn tay xiết
chặt bàn tay, những đôi mắt rưng
rưng vì xúc cảm khi không ngờ
bao nhiêu năm còn có đêm này.
Họ đến đây từng nhóm, từng cặp,
có đủ vợ chồng con cái, có người
già người trẻ, có những người cô
lẻ như tôi, như Toàn, mỗi người
mang theo bên mình nhiều kỷ
niệm và họ cũng đang đi tìm kỷ
niệm, ước mong tìm gặp lại thầy
cũ, bạn cũ, những hình ảnh ấy
tưởng đã mịt mờ với thời gian, đã
tản mát đi khắp bốn phương trời,
từ khi chia tay với mái trường thân
yêu ấy.
Từ chỗ ngồi trong góc tối này, tôi
vẫn không thể nào không nhìn về
phía Toàn, nơi chàng đang ngồi
với vài bạn cũ. Hình như chưa ai
nhận ra tôi, còn tôi thì im lặng tìm
kiếm. Thời gian hơn bốn mươi
năm trôi qua, trông tất cả đã già
đi với mái tóc điểm sương, riêng
Toàn, vẻ lặng lẽ của chàng đã nói

lên chiều sâu của một nỗi đau nào đó khiến lòng tôi
ngậm ngùi vô tả. Có thể là nỗi đau từ mối tình đầu
không trọn, có thể là sự mất mát thảm khốc hơn từ
những cuộc tình sau, sự thay đổi của thời gian đã
làm chàng mất đi nét vui tươi ngày trẻ tuổi, tất cả nỗi
đau ấy biết cái nào hơn. Thỉnh thoảng tôi thấy Toàn
nhìn quanh, tìm kiếm một cái gì đó để rồi lại có vẻ
thất vọng khi không tìm thấy gì cả. Không biết anh
có đang nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến anh đêm
nay, và liệu sự gặp gỡ bất ngờ này, có làm tan biến đi
hình ảnh cũng như tình cảm đẹp đẽ và dễ thương của
tuổi học trò hơn bốn mươi năm trước.
Riêng tôi, không phải chỉ đêm nay lòng tôi mới xôn
xao như thế, mà đã biết bao nhiêu lần trong đời,
dường như bao kỷ niệm êm đềm của những ngày trẻ
tuổi vẫn âm ỉ trong lòng tôi, cho hơn bốn mươi năm
tôi làm cánh chim viễn xứ. Biết bao lần trong căn nhà
cô quạnh tôi đứng lặng nhìn cơn mưa ào ạt đổ xuống
cánh đồng cỏ hoang vu, gió lồng lộng hun hút lùa
vào khung cửa gỗ trong những ngày mưa bão. Bao
nhiêu lần ấy, nước mắt như hòa với nước mưa, tôi nhớ
về quê nhà trong một nỗi cô đơn khủng khiếp.
Làm sao chồng con tôi có thể chia sẻ với tôi được nỗi
nhớ nhung của kẻ xa nhà , khi ở đấy có một góc trời
riêng, chất chứa hình ảnh gia đình, bạn bè và những
kỷ niệm buồn vui trong quá khứ. Mưa ở đâu cũng là
mưa, gió ở đâu cũng là gió, vậy mà trong sâu thẳm
của trái tim, tôi không khỏi không nhớ lại tiếng mưa
rơi rào rào trên chiếc áo đi mưa một chiều tan học,
Toàn đứng đợi tôi ngoài cổng trường, hai đứa đã che
chung một tấm áo mưa, lòng vui vui như còn nghe
vẳng lại tiếng cười chế giễu của bạn bè.
* * *
Trên sân khấu, người điều khiển chương trình đang
giới thiệu những tiết mục trong đêm hội ngộ, tiếng vỗ
tay rào rào, người ngồi chung bàn hỏi tôi câu gì đó
làm tôi giật mình ngượng nghịu. Từ lúc biết Toàn có
mặt trong đêm hội ngộ, đầu óc tôi bỗng dưng quay
cuồng ngẩn ngơ, cảm tưởng đau sót của lần chia tay
năm ấy như hiện về trong trí nhớ, suốt cả đời tôi
không hề mong mỏi một lần hạnh ngộ .
Định mệnh. Tôi thường tin vào hai chữ định mệnh để
an ủi mình khi sinh ra trong một gia đình nghèo với
bao điều bất hạnh. Toàn và tôi gặp nhau thật tình cờ
với những bài thơ đăng trên Đặc San của trường năm
đó. Anh học hơn tôi hai lớp, là một trong những cây
bút khá nổi tiếng với những bài thơ hay, tôi là người

ngưỡng mộ và cũng đang tập tành viết lách. Thơ của
Toàn như nói hộ giùm tôi những trăn trở của tuổi
trẻ về quê hương, khi chúng tôi đang sống trong đất
nước chiến tranh, với cái nhìn hoài nghi về tương lai.
Hai tâm hồn văn nghệ gặp nhau, quý mến nhau, để
rồi thương yêu nhau đó là chuyện tự nhiên của thế
giới học trò
Chỉ có điều là tôi quá vô tư để không nhìn thấy trở
ngại, giữa tôi và chàng lại có hai hoàn cảnh khác biệt
hẳn nhau. Toàn may mắn sinh ra trong một gia đình
giàu, có tiếng tăm trong xã hội lúc bấy giờ, trong khi
đó ba tôi chỉ là người lính tầm thường rong ruổi suốt
bốn vùng chiến thuật. Mẹ con tôi cứ lẽo đẽo theo ba
từ đơn vị này tới đơn vị khác, mãi tới khi đám con
khôn lớn cần phải có một nơi cố định học hành, một
mình ba tôi ra đơn vị, để vợ con ở lại trú ngụ trong
xóm nghèo đa số là dân lao động, những con đường
ngoằn nghoèo trong ngõ hẻm với những mái lá tối
tăm, chật chội.
Tôi vẫn nhớ ngôi biệt thự xinh đẹp có tường vây
xung quanh trên con đường rợp bóng sao, có giàn hoa
tigôn màu hồng nhạt leo quanh chiếc cổng sắt sơn
trắng, đấy là ngôi nhà của cha mẹ Toàn. Mỗi lần đi
ngang qua đấy, tôi vẫn mang chút tự ty mặc cảm để
không dám nhìn vào hai cánh cổng sắt đóng im ỉm.
Tôi biết Toàn có một đời sống no đủ và sung sướng,
khác biệt hẳn cuộc sống của tôi, đứa con gái nhà nghèo, con một người lính trận, lúc nào cũng đối diện
với hiểm nguy và nỗi chết.
Biết tôi nghèo như thế nhưng Toàn vẫn yêu tôi, với
tất cả sự nồng nhiệt cuả tình yêu tuổi trẻ, Toàn không
hề nghĩ rằng đấy là một trong những trở ngại mà hai
đứa gặp phải, để có ngày phải chia tay nhau mãi mãi.
Những ngày đi học, Toàn thường đứng chờ tôi trước
cổng trường dù nắng hay mưa, chàng đưa tôi về trên
những lối ngõ quanh co , tặng nhau những bài thơ
tuổi học trò thơm ngát tình yêu ngây thơ, trong sáng.
Tôi vẫn hồn nhiên sống trọn vẹn với tình yêu tuổi học
trò, dù đôi lần vô tình bắt gặp cái nhìn khinh khỉnh
của cô em gái Toàn cùng học một trường với tôi. Mỗi
lần bắt gặp Toàn đứng đón tôi ở cổng trường, dù năm
ấy anh vừa lên Đại Học, cô bé lại phóng cho tôi một
cái nhìn đầy vẻ miệt thị, khiến Toàn cũng ngượng
ngùng không biết nói gì cho không khí bớt phần căng
thẳng.
Không biết những gì đã xảy ra trong gia đình chàng
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lúc ấy, nhưng tôi linh cảm có sự chống đốí ngấm
ngầm của cha mẹ Toàn, khi biết Toàn đã yêu một đứa
con gái nhà nghèo, con của một người lính trận không
tên tuổi. Tuy biết phận mình, nhưng vì yêu Toàn tôi
vẫn không chống đỡ nổi tình yêu đó, chỉ biết cố gắng
học để hy vọng trong tương lai, tôi sẽ thoát khỏi hoàn
cảnh nghèo khổ hiện tại, nhất là để đỡ đần gánh nặng
cho ba mẹ tôi trong lúc tuổi già.
* * *
Mùa hè năm ấy, mùa hè có những trận đánh từ nơi
chiến trường xa, ba tôi theo đoàn quân tiếp viện cho
đơn vị bạn ngoài địa đầu chiến tuyến, cũng để bảo vệ
cho những người thành phố được sống một cuộc đời
yên vui, hạnh phúc. Sự bất hạnh luôn luôn đeo đuổi
những cảnh đời cùng khổ, ba tôi ngã xuống vào mùa
hè năm ấy, mẹ tôi đã ngất đi không biết bao nhiêu
lần khi dẫn đám con dại đi nhận xác chồng trong nhà
quàn của Quân Y viện.
Chiều hôm ấy, cũng một buổi chiều mưa rơi tầm tã,
trên mái tóc xanh tôi quấn vội vã mảnh khăn tang,
nhìn mẹ bằn bặt trong tiếng nức nở đến xé lòng, rũ
xuống như một tàu lá đổ trước nấm mộ của ba tôi. Tất
cả là một chấm hết cho đời người góa phụ, là nỗi mất
mát lớn lao cho lũ con thơ, kể từ đây, ba tôi đã vắng
mặt vĩnh viễn trên cõi đời này, mãi mãi và mãi mãi.
Đêm mưa. Nhìn ảnh ba tôi trong màu áo trận, trên
bàn thờ nhòa nhạt khói nhang, tôi vẫn ngỡ ba tôi còn
sống và đang băn khoăn, ái ngại cho hoàn cảnh bi đát
của vợ con giữa thời buổi chiến tranh, cùng bao nhiêu
cạm bẫy, cam go của cuộc đời. Mưa vẫn rơi đều trên
mái lá, càng về khuya càng não nùng như những lời
tỉ tê, tiếng mưa tí tách từng giọt buồn tênh rớt xuống
chiếc thau nhôm hứng những giọt mưa từ mái nhà
giột ẩm ướt, như những giọt lệ tủi buồn của đứa con
mồ côi rớt xuống cõi đời hiu quạnh.
Số tiền tử tuất của ba tôi quá ít ỏi, chỉ đủ cho mẹ tôi
mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, bán đủ thứ than củi,
mắm muối cho những người hàng xóm trong khu lao
động lúc nhúc những mảnh đời khốn khổ. Cái quán
nghèo nàn ấy càng ngày càng thâm thủng đi vì sự đau
ốm của mẹ tôi, cùng sức ăn của bầy em đang tuổi lớn.
Cố gắng hết niên học, tôi quyết định bỏ học đi làm
giúp đỡ mẹ. Mảnh bằng Tú Tài I chưa đủ cho tôi có
một hành trang vững chãi bước vào đời, nhưng tôi
không thể nào chịu nổi khi mỗi đêm trời giông bão,
căn nhà lá nghèo nàn, dột nát như muốn đổ xuống
dưới sức gió của đêm mưa, mẹ tôi phải lẩm nhẩm tính
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toán suốt ngày những đồng thu chi trong cái vốn cỏn
con ấy, rồi nó cũng sẽ mất đi lúc nào chẳng biết. Nghĩ
đến Toàn và căn nhà xinh đẹp của gia đình chàng,
tôi lại thấy nghẹn ở ngực. Tình yêu Toàn dành cho
tôi vẫn không thay đổi, vẫn đầy tràn hơn bao giờ hết,
nhưng mặc cảm trong lòng đứa con gái nhà nghèo
vẫn làm tôi tủi thân, để có cảm tưởng là cả hai đứa
khó nắm được tình yêu cho nhau, khi gia đình hai bên
quá khác biệt.
Không dễ gì tìm một việc làm tương đối trong thời
buổi ấy, là con một tử sĩ, tôi chỉ có thể xin một việc
làm khiêm nhượng trong hệ thống quân đội, hoặc làm
một chân thư ký đánh máy trong căn cứ Mỹ đang
chiến đấu ở Việt Nam. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối
cùng nhờ một người bà con, tôi cũng xin được một
việc làm cho quân đội Mỹ. Nói sao cho hết cái mặc
cảm của đứa con gái Việt Nam ra vô mỗi ngày nơi
căn cứ Mỹ, phải nhận những cái nhìn nghi kỵ phẩm
giá của người đồng chủng, nhưng cứ đến kỳ lương,
cầm những đồng tiền trong chiếc bao thư về nhà cho
mẹ, tôi mừng rỡ hơn bao giờ hết, vì biết từ nay có thể
thay ba để lo cho lũ em dại.
Nhưng điều ấy không đem lại may mắn cho tôi trong
tình yêu, khi chính Toàn ngại ngần mãi rồi mới nói
cho tôi biết cái trở ngại trong tình cảm của hai đứa,
nếu tôi cứ tiếp tục đi làm sở Mỹ. Cái nghèo đã là
một cái tội, huống chi đứa con gái nào đi làm sở Mỹ
trong thời buổi ấy cũng tự nhiên gánh thêm một cái
tội nữa trên đầu, dù chưa làm gì nên tội, nhất là đối
với những gia đình trưởng giả, nhiều thành kiến như
gia đình Toàn.
Toàn khổ sở vì yêu tôi, vì những thành kiến ích kỷ
của gia đình chàng, nhưng liệu chàng có cách gì để
giúp tôi thoát ra cái bế tắc của cảnh nghèo hiện tại.
Với sự giàu có, dư dả của cha mẹ chàng, Toàn đâu thể
hình dung nổi cái khổ của đám người cùng đinh trong
xã hội, mà mỗi miếng cơm là những giọt mồ hôi ướt
đầm manh áo vá. Chàng làm sao thấy hết được, tôi đã
phải gò lưng trên chiếc xe cọc cạch chất đầy than củi,
mắm muối, mùi hôi hám của những thứ thực phẩm
nhà nghèo ấy làm cho tôi trông càng thê thảm hơn.
Có bao giờ trong căn biệt thự sáng trưng ánh đèn,
văng vẳng điệu nhạc dặt dìu êm dịu, Toàn có biết lúc
ấy lũ em tôi đã phải vật lộn với sách vở dưới ngọn
đèn đỏ quạch, không đủ soi sáng cho những hàng chữ
của bài học.

Gia đình Toàn vốn đã không ưa tôi ở cái nghèo, nay
lại thêm một yếu tố nữa để bắt chàng đoạn tuyệt. Có
lúc quẩn quanh Toàn nghĩ đến chuyện hai đứa đem
nhau đi thật xa, đến một phương trời nào đó, xa loài
người, xa cuộc đời, gạt bỏ tất cả thành kiến hẹp hòi
của những người xung quanh. Tôi đâu có can đảm
để làm điều ấy khi nghĩ mình đâu có tội tình gì, nếu
không phải chỉ vì nghèo để không được yêu. Hơn nữa
tôi còn một bà mẹ đau khổ và một bầy em cần nương
tựa, tôi không thể sống chết với một mối tình mà bỏ
bê mẹ và các em. Thôi thì đành chia tay, để Toàn
được yên tâm học hành và để cha mẹ chàng được vui
vẻ sắp xếp cuộc đời của con họ. Tôi ngậm ngùi cắt
đứt mối tình học trò, phải nói những lời phũ phàng
chát đắng với Toàn để rồi lại khóc vùi một mình trong
những đêm không ngủ.
Không biết Toàn nghĩ gì về tôi lúc đó, nhưng tôi chấp
nhận xa chàng để được trọn vẹn cả hai phía, cho gia
đình tôi cũng như gia đình chàng. Một thời gian sau
tôi nghe tin Toàn bỏ học, gia nhập quân đội dù gia
đình chàng dư sức lo cho chàng ăn học. Tôi không hề
trách anh, vì cả hai đứa cùng là nạn nhân của một xã
hội hẹp hòi ích kỷ, nhưng từ lúc ấy, tôi không còn mơ
mộng để tin rằng tình yêu sẽ mang đến niềm vui cho
cuộc đời, lòng bỗng dửng dưng như giọt mưa buồn
tênh rớt xuống hiên nhà rồi trôi đi biền biệt.
Không biết may hay rủi, vào những ngày cuối tháng
tư năm ấy, tôi vội vã rời xa quê hương theo diện nhân
viên sở Mỹ, trong một chuyến bay cuối cùng đến đảo
Guam. Mẹ tôi nhất định ở lại vì nấm mộ của chồng
trong nghĩa trang quân đội, một thân nơi đất khách quê
người, tôi phải tìm nơi nương tựa. Chồng tôi là một
cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam,
nay làm việc trong cơ quan thiện nguyện. Người đàn
ông có màu mắt mênh mông như biển khơi, đã chia
xẻ với tôi suốt những tháng năm tôi lạc loài nơi xứ lạ,
giúp tôi nguôi ngoai những đau buồn trong quá khứ.
* * *
Đêm hội ngộ tiếp theo với màn văn nghệ “cây nhà
lá vườn” thật vui mà cũng thật cảm động, tôi có cảm
tưởng mình đang dự một đêm liên hoan trong sân
trường những mùa hè năm xưa. Trên sân khấu, những
người bạn đồng môn muôn năm cũ đang thi thố tài
năng của mình, không màu mè kiểu cách.
Tôi ngỡ ngàng thấy Toàn đã đứng trên sân khấu tự bao
giờ. Vẫn một cung cách giản dị và vững chãi, Toàn
đang nói mấy lời ngắn ngủi về bài thơ của chàng hơn
bốn mươi năm trước, bài thơ mà chàng đã đọc cho tôi

nghe khi hai đứa đứng trú mưa dưới mái hiên một căn
phố cũ. Có một cái gì làm tay chân tôi tê dại, nghe
được cả tiếng đập của con tim đang thổn thức trong
lồng ngực. . .
“ Trời vào mưa rồi em
Mưa sáng, mưa chiều, mưa ngày, mưa đêm
Tiếng mưa nức nở, đau nhức về khuya
Như lời thì thầm anh yêu em . . .”
Trái tim tôi như muốn òa vỡ khi nhớ lại bài thơ tình
hơn bốn mươi năm trước Toàn đang đọc trong đêm
Hội Ngộ. Làm sao tôi có thể quên, từng lời thơ như
xoáy vào tim khiến tôi nhớ lại buổi chiều năm ấy, hai
đứa che chung một tấm áo mưa, đi dưới trời mưa bay
bay khi gió từ bến sông thổi vào lồng lộng. Hai đứa
nép vào nhau, nghe ấm áp nồng nàn trong từng nhịp
đập của trái tim rộn rã, từng tiếng cười khúc khích
mặc cho gió mưa lạnh lẽo. . .
Toàn vẫn say sưa với những âm thanh vang vọng từ
ngày trẻ tuổi, như chàng đang lướt nhẹ trong trái tim
tôi phím tơ chùng năm cũ cho một cung đàn dở dang,
tiếng ngân như những vết đau dù đã hàn gắn với thời
gian, sao đêm nay tôi nghe như dư âm tiếng thổn thức
của lần chia xa năm ấy. Trên sân khấu, giọng chàng
mượt mà trong mấy vần lục bát, nghe như điều gửi
gấm từ trái tim với một nỗi đau chất ngất. . .
“ Đôi khi nhìn mãi lên trời
Tìm trong mây ảo bóng người năm xưa
Nghe vườn rung lá thu mưa
Lao xao trong nắng lời xưa thầm thì
Kể từ gió cuốn mây đi
Đời xa, xa mãi mong gì thấy nhau...”
					
(Thơ NN)
Bài thơ còn dài với giọng ngâm trầm ấm năm nào,
như những giọt mưa ướt sũng trong đôi mắt tôi. Tai
tôi như ù đi, mỗi một lời thơ như một dòng nước mắt
chảy ngược vào tim khiến tôi ngồi chết lặng. Có phải
chàng đang đi tìm kiếm lại cố nhân với chút hy vọng
mong manh nào đó, mặc dù tôi đang ngồi trong góc
tối này với những giọt nước mắt. Chắc không ai nhìn
thấy tôi khóc. Bây giờ thì tôi đã hiểu, trong lòng
chàng cũng như trong lòng tôi, cái tình yêu ấm áp và
đau đớn thuở ban đầu ấy vẫn không bao giờ tan biến,
dù giờ đây cuộc đời hai đứa đã là hai nhánh sông
ngậm ngùi trôi theo những bến bờ xa lạ. Xung quanh
tôi giờ đây im lặng quá, đâu đây nghe như có tiếng
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thở dài để sót thương cho một cuộc tình không trọn. . .
Các bạn đồng môn đang trao nhau những cuốn giai
phẩm mùa hè Toronto, ai nấy hối hả và chăm chú lật
từng trang, nhìn từng tấm ảnh cũ và mới, họ đang cố
tìm một vài nhân ảnh đã mịt mờ trong quá khứ. Cầm
cuốn Giai Phẩm với trang bìa là hình ảnh cô nữ sinh
kiều mị trước sân trường, những bướm hoa ngày cũ,
dãy hành lang vàng đục, từng ô cửa và tiếng phấn
rít trên bảng đen như hiện về trong trí nhớ. Tôi thấy
tôi ngày xưa, tôi thấy Toàn ngày xưa, tôi thấy những
giọt mưa rớt xuống sân cỏ non giăng giăng nhạt nhòa
trong mắt tôi một màn lệ mỏng.
Không, tôi không muốn gặp chàng đêm nay, dù chàng
đã đến đây, đã khơi lại trong trái tim đau những ngất
ngây ngày cũ, chút đắng cay của một mối tình học
trò đằm đẵm những kỷ niệm xót xa. Kỷ niệm vẫn chỉ
là kỷ niệm, khi những nhánh sông đã rẽ ra trăm ngàn
hướng đời khác biệt, để mỗi lúc nhớ đến nhau, lòng
chỉ vẫn rưng rưng với những hình bóng cũ. Nếu có
lúc nào đó, sông bốc lên thành mây, thì tôi mơ được
là mưa trên mái trường xưa, một lần nữa xôn xao trên
mái tóc xanh tuổi học trò.
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Tôi bỏ ra về trước khi đêm hội ngộ bế mạc, không một
lần nhìn lại người tình năm xưa. Đêm Toronto mát
lạnh dù đang giữa mùa hè, suốt đêm tôi chập chờn
không ngủ, gần sáng lại thiếp đi với một giấc mơ lạ
lùng, nghe như có tiếng mưa rơi rào rào trên tấm áo
mưa ngày nào. Mở cửa bước ra ngoài hành lang của
khách sạn, tôi mới biết đêm qua trời mưa, những vũng
nước mưa còn ướt sũng trên mặt đường, gió từ Ngũ
Đại Hồ lồng lộng thổi đem cái lạnh hắt hiu vào lòng
người, như cái lạnh của cơn mưa chiều năm xưa.
Thu xếp hành lý ra phi trường cho kịp chuyến bay lúc
mười giờ, tự nhiên tôi lại khóc, những giọt nước mắt
cứ ứa ra trên viền mi, nào ai biết, nào ai hay. Giã từ
Toronto, giã từ bạn bè gần xa, giã từ hình ảnh người
yêu thuở học trò một đêm hội ngộ, từ đây cho mãi đến
nghìn sau, tôi vẫn là nhánh sông ngậm ngùi, để nhớ
tiếc hoài hoài những tháng ngày tuổi mộng.

Nguyên Nhung

Mềm Mại
		như cánh

B

hoa…

Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không
thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ
(Vladimir Lobanok)

ánh xe thời gian trôi rất nhanh. Cuộc đời vốn
thăng trầm, biến đổi. Trời đất bốn mùa luân
chuyển xuân, hạ, thu đông. Huống chi là con
người sao tránh khỏi những biến động. Đôi lúc hạnh
phúc, có khi khổ đau. Trong những trận chiến của
cuộc đời, mỗi người phụ nữ Việt Nam đều có một
nguồn năng lượng dồi dào và kỳ diệu. Nguồn năng
lượng ấy xuất phát từ trái tim tràn đầy yêu thương và
một ý chí mạnh mẽ, kiên cường.
Ngày xưa…
Dưới chế độ phong kiến, phụ nữ phương Đông chịu
ảnh hưởng của các quan niệm Nho giáo. Vì vậy, phụ
nữ Việt Nam phải chịu sự ràng buộc bởi chữ “tòng”:
“Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”.
Có nghĩa là người phụ nữ khi còn ở nhà thì nghe lời
cha, khi lấy chồng nghe theo chồng, chồng mất thì
nghe theo con trai. Thời ấy, phụ nữ chỉ đảm trách việc
nhà, tề gia nội trợ, thậm chí phải chịu “khuê môn bất
xuất”- khép mình nơi cánh cửa, “phu xướng phụ tùy”chồng nói thì vợ phải nghe. Cha ông ta từng thể hiện
rõ tư tưởng trọng nam khinh nữ:
Trai thì đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử, đợi chờ kịp khoa
Gái thì giúp việc trong nhà
Khi thì canh cửi khi ra thêu thùa.
Thế nhưng, dù phải đối mặt với những ràng buộc đạo
lý, người phụ nữ Việt Nam xưa vẫn luôn dịu dàng như

một dòng nước êm đềm. Cũng như dòng nước sẵn
sàng đổ mình xuống chỗ trũng, chỗ thấp để nâng cao
một hòn đá nhỏ. Cũng như người phụ nữ Việt Nam
dịu dàng, sẵn sàng hạ mình xuống để nâng gia đình,
“vượng phu ích tử”, mang lại nhiều may mắn, thành
đạt cho chồng và ích lợi cho con cái. Họ giống như
dòng nước nhẹ nhàng, mềm mại. Họ lấy nhu thắng
cương, lấy mềm yếu mà chế ngự bạo tàn, lấy sự ôn
hòa mà giảm bớt sự ngang tàng, lấy lời nói ngọt ngào
mà lấy lòng quân tử.
Ngày nay…
Người phụ nữ Việt Nam vẫn mềm mại như cánh hoa,
ôn hòa như dòng nước nhưng họ đã biết yêu bản thân
hơn. Phụ nữ thường được gọi là “phái đẹp”. Bởi phụ
nữ sinh ra đã là phái đẹp, nên chỉ cần sống thực với
chính mình, họ sẽ đẹp một cách tự nhiên, không cần
gượng ép. Nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam dịu
dàng như cánh hoa, e ấp trong ánh nắng ban mai. Nét
đẹp của họ êm đềm, tươi sáng như ánh trăng trong
màn đêm tĩnh lặng. Người phụ nữ biết phải biết yêu
bản thân, sống đúng với bản chất của mình sẽ luôn
cảm thấy yêu đời, yêu người và luôn hướng về hạnh
phúc như đóa hoa hướng dương luôn hướng về những
tia nắng mặt trời.
Và ẩn bên trong sự mềm mại ấy của người phụ nữ
Việt Nam là một sự mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh.
Giống như cánh hoa mềm mại nhưng vẫn bám chắc
vào cành lá dù đang rung rinh trong mưa bão. Phụ
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nữ Việt Nam ngày nay đã thực
sự có thể tận hưởng niềm vui
trong cuộc sống. Họ tạo dựng sự
nghiệp cho riêng mình, cởi trói
một cách quyết liệt và mạnh mẽ
những sợi dây ràng buộc. Họ đã
có thể sải những bước chân tự
tin, mạnh mẽ, kiên cường trên
đường đời, đường sự nghiệp, lập
công danh. Quan trọng nhất là
những người phụ nữ Việt Nam
luôn nuôi dưỡng trong bản thân
một ý chí kiên cường, luôn hăng
hái trong mọi công việc, tích
cực trong các mối quan hệ. Họ
chấp nhận những gì thuộc về
mình và luôn tìm cách cân bằng
trong cuộc sống để hướng về
một cuộc đời hạnh phúc, bớt
khổ đau…

TUỔI HỒNG
Dù nàng còn bé bỏng
Nũng nịu trên vai mẹ
Rồi biết đi
Bắt bướm
Hái hoa
Kế đến tuổi dậy thì
Biết yêu
Biết lấy chồng

Người phụ nữ Việt Nam cười
khi có thể cười nhưng muốn
khóc thì lúc nào cũng được.

Sanh con đầu lòng
Hạ thu rồi lại đông
Con khôn lớn
Nhà trống không
Còn lại hai vợ chồng

Người phụ nữ Việt Nam tuy
mềm mại như cánh hoa nhưng
không mong manh và tin rằng
mình được sinh ra là để yêu và
được yêu.

Hỏi ai ai có biết
Đời đẹp hay là không?
Riêng tôi tôi chợt nghĩ
Tuổi nào cũng màu Hồng!

Du Mi

Nép đầu trên vai mẹ
Êm đềm tiếng à...ơ...
Dịu dàng mẹ cất giọng,
Em ngủ tự bao giờ.
Xuân về em bắt bướm
Hái hoa ở ngoài vườn
Ngọt ngào me ới gọi:
--Con xem chừng hơi sương!
Tưng bừng mùa hạ đến
Lắm bạn bè hỏi thăm
Mỉm cười me sung sướng
Con tôi tuổi trăng rằm!
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Lá vàng rơi song cửa
Âm thầm em làm thơ
Gởi người hào hoa ấy
Mãi thấy trong giấc mơ.
Đây rồi đêm về lạnh
Thiu thiu bên cạnh chồng
Chăn bông êm áp má
Ngoài kia trời đang đông.
Xuân đáo mai nở nhụy
O oe con chào đời
Tròn trĩnh lớn như thổi
Ai đẹp? Tả không lời!
Hạ, thu rồi đông đến
Con càng ngày càng khôn
Ngồi giở trang kỷ niệm
Niềm vui ngập cả hồn.
Lật xấp thơ bỏ dở
Bên cạnh người tôi yêu
Kề vai anh khẽ đọc
Nhìn tôi, mắt đăm chiêu.
Giờ đây hai tay rỗi
Trở lại tuổi mộng mơ
Tung tăng cùng hoa bướm
Để tìm thấy vần thơ.
Hỏi ai ai có biết
Đời đẹp hay là không?
Riêng tôi tôi chợt nghĩ
Tuổi nào cũng màu Hồng!
		

Thúy Trúc

WAI WAI

nU

Cô gái Bảo vệ

Nhân Quyền

T

uần báo TIME của Mỹ số ra ngày 13 tháng
3 năm 2017 đăng bài phóng sự do nhiều
ký giả hợp soạn, tựa đề Những Nhà Lãnh
Đạo Thế Hệ Kế Tiếp “Next Generation Leaders”. Bài viết trình bày về 10 người trẻ, hầu hết ở
độ tuổi vừa tròn 30, được cho là những người khai
phá, vượt thoát khỏi những giới hạn thường tình để
vạch ra những hướng đi mới phục vụ nhân quần.
Những người trẻ này, nam có nữ có, thuộc nhiều
quốc gia các vùng Âu, Á, Mỹ, Phi Châu, Úc Châu;
và hoạt động trong nhiều lãnh vực Thương mại,
Nghệ thuật, Giải trí, Công quyền, vân vân. Trong
số 10 người này, cô Wai Wai Nu của Miến Điện,
tức Myanmar, được tuần báo TIME xem là nhân vật
tiêu biểu trong lãnh vực chính trị.
Wai Wai Nu sinh năm 1987 trong một gia đình
thuộc sắc tộc Rohingya, tiểu bang Rakhine, miền
tây Miến Điện, giáp ranh nước Đông Hồi Bangladesh. Đây là sắc tộc theo đạo Hồi, thường bị các sắc
dân khác của Miến khinh rẻ. Đầu thập niên 1990,
để tránh bị quấy nhiễu, gia đình cô dọn lên Rangoon, thủ đô Miến Điện lúc bấy giờ. Năm 2005, khi
Wai Wai vừa tròn 18 tuổi, đang theo học Luật thì cả
gia đình bị bắt trong chiến dịch càn quyét của nhà
cầm quyền quân phiệt. Cha cô, một đại biểu quốc
hội đắc cử trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng kết
quả bị nhà cầm quyền hủy bỏ, lãnh án 47 năm tù.
Mẹ và 3 anh chị em Wai Wa Nu bị xử mỗi người 17
năm. Tất cả đều bị nhốt trong nhà tù INSEIN, một

trại giam tàn ác nổi tiếng của Miến.
Tháng 1 năm 2012 gia đình Wai Wai cùng với hàng
trăm tù nhân chính trị khác được trả tự do trong
chính sách cải tổ kinh tế và chính trị của tân tổng
thống Thein Sein. Ra tù, Wai Wai tiếp tục học luật
và sau khi tốt nghiệp đã dành trọn thời giờ và năng
lực để tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Một
trong những thành công ban đầu của cô là chiến
dịch “Bạn Tôi” - #MyFriend, kêu gọi giới trẻ Miến
Điện, dùng máy điện thoại thông minh tự chụp hình
với các bạn không cùng sắc tộc, tôn giáo, gốc gác,
và phổ biến rộng rãi chúng qua các mạng truyền
thông xã hội. Mục đích của chiến dịch là xóa bỏ
hố ngăn cách giữa người với người. Công tác tiêu
biểu hiện nay của Wai Wai là dự án “Công lý cho
Phụ nữ” bao gồm việc cung cấp các dịch vụ pháp
lý miễn phí và giáo dục về các quyền căn bản của
con người. Động lực thúc đẩy cô chú tâm đến lãnh
vực này vì đã chứng kiến và trải nghiệm những bất
công mà giới phụ nữ phải gánh chịu trong thời gian
7 năm tù của cô.
Không phải bỗng dưng hoặc ngẫu nhiên mà tuần
báo TIME chọn cô gái Miến Điện vừa qua tuổi 30
này làm nhân vật tiêu biểu của giới trẻ trong lãnh
vực khai phá chính trị. Có thể nói Giới Trẻ Miến
Điện đã có những đóng góp vô cùng quan trọng
cho tiến trình đòi dân chủ và nhân quyền đày gian
nan, xương máu của đất nước này. Thật vậy, ngay
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cả cuộc nổi dậy lịch sử ngày 8 tháng 8 năm 1988, mà
sau này người ta gọi đây là “Biến Cố 8888” (4 số 8),
cũng khởi đầu như là một phong trào đấu tranh của
sinh viên. Chính cái chết của sinh viên Phone Maw
ngày 12 tháng 3 năm 1988, kéo theo các cuộc xuống
đường của sinh viên Trường Đại học Nghệ Thuật và
Khoa Học, và Học Viện Kỹ Thuật ở thủ đô Rangoon
đã mở ra cao trào đấu tranh đòi hủy bỏ chế độ quân
phiệt độc tài ở Miến. Và trong số hơn 300 người bị
lực lượng võ trang của nhà cầm quyền quân phiệt hạ
sát trong biến cố “4 số 8” này phần đông đều là thanh
niên, sinh viên. Tương tự trong số hàng chục nghìn tù
nhân chính trị bị giam giữ, một phần không nhỏ thuộc
thế hệ “4 số 8”, tức thành phần tuổi trẻ dấn thân sau
biến cố ngày 8 tháng 8 năm 1988.

bất chấp dùi cui và cả những viên đạn bắn thẳng từ
lực lượng quân phiệt mà bà Suu Kyi mới tỉnh thức
và quyết định tham gia tranh đấu. Thêm nữa, không
những giới trẻ đã tạo hứng khởi cho người phụ nữ can
trường này dấn thân tranh đấu, mà thành phần này
còn là lực lượng nòng cốt yểm trợ và hậu thuẫn cho
Bà trong trong suốt quãng thời gian kéo dài hơn 20
năm. Các sự kiện trên cho thấy tầm quan trọng của
tuổi trẻ Miến Điện, cả nam lẫn nữ, trong công cuộc
chuyển đổi vận mạng của nước này.

Cô Wai Wai Nu đã thừa hưởng được truyên thống hào
hùng của tuổi trẻ Miến Điện. Và cô cũng đang truyền
thụ truyên thống này cho các thế hệ đi sau.

Trong tương lai không xa, những khối óc và trái tim
này sẽ xuất hiện và kết hợp để góp phần đẩy mạnh
công cuộc dân chủ hóa Việt Nam như giới trẻ Miến
Điện đã từng làm.

Nhiều người cho rằng công cuộc đấu tranh dân chủ
hóa đất nước Miến Điện thành công được là do bà
Aung San Suu Kyi. Thế nhưng, chính vì chứng kiến
cảnh hàng chục ngàn sinh viên nam nữ xuống đường,
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Tuổi trẻ Việt Nam chắc chắn cũng không thua kém
tuổi trẻ Miến Điện. Và dân tộc Việt chúng ta cũng
không thiếu những phụ nữ trẻ có khối óc và trái tim
như của Wai Wai Nu.

Hương Nguyên Thơ

Nam Cali, chớm Hè, 2018

Nhớ mẹ

T

ừ khi không còn mẹ, tôi
trốn nỗi buồn, nỗi trống
vắng lặng thầm bằng cách
đi làm ngày lễ Mother’S Day- là
ngày nghỉ của tôi. Năm nay không
ngoại lệ. Những người khách thân
tình tỏ vẻ xót xa. Tôi trấn an rằng,
được gặp những bà mẹ cùng con
gái, nhìn họ hạnh phúc bên nhau,
đó cũng là hạnh phúc của tôi. Bà
Kathleen lắc đầu không biểu đồng
tình. Bà nói tôi cũng là người mẹ,
là niềm vui của các con tôi. Đã
tám mùa lễ trôi qua không có mẹ,
mà sao nỗi trống trải, quạnh hiu
vẫn còn nguyên.
Vừa rồi trong ngày giỗ mẹ tôi, sau
bữa ăn gia đình đám chị em gái và
chị em dâu tự dưng xoay quanh
câu hỏi: Làm thế nào để mai này
được con dâu, con rể mến thương?
Chúng thực sự “về nhà” mỗi lúc
đến thăm, thực sự xem mình là
người mẹ thứ hai của chúng.
Đứa em dâu nhỏ nhất góp lời. Em

sẽ ráng học theo má
mình để con dâu, con
rể thương mà muốn
về thăm. Về nhà má
lúc nào cũng có món
ăn ưa thích má nấu
để sẵn đợi mình. Má
lúc nào cũng cười
hiền, nhỏ nhẹ hỏi han
chuyện nhà, chuyện
việc làm. Đó là sự
quan tâm, sự dịu dàng
có sẵn tự tâm. Ngoài
niềm vui biểu lộ mỗi
khi gặp mặt cháu con,
suốt mấy mươi năm
em chưa một lần nào thấy má cau
mày không vừa ý chuyện gì, hay
nghe một câu hơi gay gắt vì đang
lo lắng buồn phiền hay khi cơn
bệnh hoành hành…
Tôi nhói lòng, kềm giọt nước mắt
sắp tràn mi. Các chị em dâu của
tôi đều biết mình có phước khi có
trong đời bà mẹ hiền thiện, từ bi
toát ra từ khuôn mặt, lời nói và
trong hành xử. Chúng tôi gắn bó
với nhau suốt bao năm cũng chính
là nhờ tình thương bao la của
người mẹ, trong gia đình mười anh
em cùng dâu rễ, thêm mấy mươi
đứa cháu vây quanh. Mẹ là cây cổ
thụ, tàng lá xum xuê cho bóng mát
chở che.
Em trai nhỏ của tôi là đứa “ghiền”
mẹ nhất. Ngày mẹ dứt sữa cho em,
lũ chúng tôi cũng gian nan. Mẹ bôi
thuốc đỏ, thoa dầu cù là, dầu nhị
thiên đường, bôi ớt lên đầu vú….
dẫu làm cách gì thằng bé cũng

không chừa. Mùa hè năm đó mẹ
giao cho mấy chị em tôi, ẳm đứa
em nhỏ rời xa mẹ để cho em thôi
bú hẳn. Dường như khi ấy chị tôi
ở tuổi 15, tôi mới 8 tuổi và em kế
tôi 6 tuổi. Không có tôi và chị, mẹ
cực nhọc nhiều hơn nên chỉ giữ
lại đứa em gái 3 tuổi ở nhà thôi.
Từ Bình Long, cha chở ba chị em
tôi cùng em trai bé bỏng lên Lộc
Ninh, cách tỉnh lỵ hai mươi mấy
cây số. Mẹ dặn ở lại đó cho tới khi
nào em dứt sữa, cha sẽ đón về nhà.
Chúng tôi được mẹ gởi gắm ở nhờ
nhà người dì, là chị bà con của mẹ
tôi.
Chị em tôi được gia đình dì chăm
sóc thật là chu đáo. Đúng là kỳ
nghỉ hè lý thú nhất trong đời, nếu
như không có “thằng cu tí khóc
nhè” bất kể ngày đêm đòi vú mẹ!
Dì và người con gái, bằng tuổi chị
tôi, ngày nào cũng làm nhiều món
bánh trái để đãi đám nhi đồng.
Chúng tôi thưởng thức tận tình
những món ngon của miền quê và
khoai củ ê hề trồng ở nhà dì. Chị
tôi bồng bế em trai, thỉnh thoảng
tôi thay phiên nằm lên võng, ôm
đứa em bé bỏng trong lòng để
dỗ dành. Giữa trưa hè rộn tiếng
ve kêu, là những bài hát ru em
thuộc lòng được nghe từ mẹ, lẫn
trong tiếng khóc của em tôi. Hết
bài, chị em tôi đổi qua hát nhạc
Lam Phương, Trúc Phương, Anh
Bằng…Ngày nhỏ tôi thuộc bài hát
dễ dàng hơn bài học thuộc lòng ở
trường, vì mỗi ngày đều được nghe
qua làn sóng phát thanh của đài
Sài Gòn hay đài Quân Đội..
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Sau hơn một tuần tiếng khóc đòi
vú mẹ cũng lơi đi. Mấy chị em
từ giã dì và người chị dễ thương,
bồng em về cho mẹ. Vừa thấy mẹ
là thằng bé chạy nhào tới sà vô
lòng, bất kể cay, đắng trên đầu vú
nó lao vô bú, tưởng chừng như đói
khát từ lâu lắm,
Chị em tôi thất bại hoàn toàn
nhưng đã có một mùa hè bất ngờ
và quá tuyệt vời ở đất Lộc Ninh.
Riêng mẹ phải kéo dài thời gian
dứt sữa thêm chút nữa, thay vì
đúng một năm như đám chúng tôi.
Khi em trai lấy vợ, chị em tôi kể
lại chuyện xưa với đứa em dâu.
Sau trận cười của mọi người,
“nhân vật chính” cười tủm tỉm mà
rằng: Giá như hồi đó có phim hoạt
họa thì em bỏ sữa không cần dùng
biện pháp! Thật “cay đắng” ê chề
nhưng không ai hiểu cho em! Đứa
em này có con lớn lắm rồi nhưng
vẫn còn mê phim hoạt hoạ. Và
dẫu lớn tới chừng nào, nó vẫn còn
“ghiền” mẹ nhiều hơn ai hết. Ba
đứa con sinh ra trên đất Mỹ được
đặt tên bằng nơi chốn mẹ chào đời:
Mỹ Thạnh, Bến Cát và An Lộcnơi chào đời của mấy chị em tôi.
Em chỉ ăn những món ăn mẹ nấu
cùng vài món do tôi nấu. Có gia
đinh rồi, em kêu vợ theo học mẹ
nấu ăn, vì muốn có đúng hương
vị của món ăn quen thuộc khi còn
bên mẹ. Tính thâm trầm chỉ nói
khi cần, ngày mẹ mất em về nhà
đóng cửa phòng khóc to như đứa
trẻ thơ. Không còn mẹ, em nhắc
tôi làm món bánh miền quê ngoại.
Cả mấy bố con đều ghiền bánh
ít nhân dừa của tôi làm, cho bao
nhiêu cũng không bao giờ đủ, kể
cả đứa con gái đi học xa nhà cũng
giành phần.
Tôi có thể nấu được vài món ăn có
cùng hương vị mẹ nấu khi xưa, vẫn
cách nhắm chừng chứ không gia
60 Đặc San Âu Cơ

vị theo liều lượng. Tôi có thể cảm
thông, yêu thương dễ dàng không
phân biệt gần xa. Nhưng thật lòng
tôi học hoài vẫn chưa có được
nhiều đức tính tốt lành từ nơi mẹ.
Mẹ nói ít, nghe nhiều nên không
bị lỡ lời. Nghe với tâm tĩnh lặng,
không phán đoá hay chê trách nên
cả đời chẳng vướng thị phi. Tôi
còn nhớ những lần chở mẹ qua
nhà hàng xóm, cũng là nhà tên bạn
học chung trường thuở xưa ở Bình
Long. Vợ của nó là con một, nên
anh chàng ở rể dài lâu. Những năm
đầu gia đình thuận thảo, bà mẹ vợ
còn giặt áo quần cho con rể. Sau
cuộc đổi đời họ đến xứ này, những
ân oán, oan khiên từ đâu kéo đến.
Họ không nói chuyện, không nhìn
nhau nữa dù vẫn sống một nhà.
Đứa bạn mê trồng rau trái, thường
gọi tôi qua nhà cắt, hái đem về ăn
phụ. Khi tôi ra vườn hái ớt, hái rau,
mẹ tôi ngồi đợi và nghe bà mẹ bạn
trút nỗi bất bình, khó chịu vì con
rể, đôi khi kèm theo lời mắng vì
cơn giận kéo theo sau. Mẹ ngồi
đó, khuôn mặt hiền hoà, thánh
thiện như nghe chỉ để mà nghe.
Mẹ cho mượn đôi tai, để làm nhẹ
lòng người. Sau câu chuyện, mẹ
tôi tuyệt nhiên không nói một lời
nào, ngoài nụ cười chấp nhận, cảm
thông. Cả đời không nói câu sân

hận với ai, nhưng mẹ không mảy
may khó chịu khi nghe người khác
nói. Tất cả đều theo gió bay đi khi
câu chuyện đã xong. Nhưng lòng
trắc ẩn của mẹ thì không giới hạn,
không phân chia chủng tộc màu
da. Mẹ đã cho đi không chút đắn
đo, ngay cả trong lúc cơ hàn chật
vật. Chỉ cần tôi chạm nhẹ, mẹ có
niềm tin tuyệt đối để đồng hành.
Mẹ đúng là tri kỷ, tri âm của đời
tôi. Tìm đâu? Biết tìm đâu khi mẹ
đã rời xa?
Mẹ là kho tàng vô tận, cho anh em
tôi học chia sẻ áo cơm. Học cúi
xuống qua đôi mắt thương nhìn
đời, thấu hiểu từng cảnh khổ quanh
mình. Không mê say vật chất, xa
hoa có lẽ là điều rõ nhất trong cách
sống mà chúng tôi nhận được từ
cha mẹ. Hầu hết đàn con của mẹ
ưa tĩnh lặng, yêu thiên nhiên hơn
nơi tụ họp lao xao. Có lần cô em
nhỏ đến từ trời Tây xa tắp, tình cờ
gặp rồi nhanh chóng trở thành chị
em đã hỏi tôi. Em ra đời hay gặp
nhiều ganh ghét, tỵ hiềm. Sao chị
mới gặp em đã mến thương không
chút băn khoăn, xét nét gì em? Tôi
cười, không biết trả lời sao. Có lẽ
tôi quen lắng nghe tiếng nói của
con tim nên dễ dàng cảm thông,
chia sẻ buồn vui trong cuộc sống ở

chung quanh. Giá mà tôi còn mẹ.
Gặp mẹ rồi chắc em không còn
thắc mắc vì sao.
Những ngày mẹ sống bên tôi, mấy
chị em đi đâu cũng có mẹ cạnh
bên. Khi mẹ không đi ra ngoài
nữa, những buổi họp mặt với các
anh em trường cũ thường tổ chức
ở nhà tôi. Mẹ nhận nhiều tình
thương mến của Thầy Cô và các
anh em. “Bà mẹ Nguyễn Trãi” là
cách gọi trân quý dành cho mẹ.
Ngày mẹ còn, một cựu giáo sư từ
Virginia đã nói với tôi. Cô muốn
dọn về đây ở cho ấm áp nên xin
“điều đình” một chuyện trước khi
cô quyết định. Khi cô có nhà, xin
các em cho mẹ về sống với cô. Cô
sẽ chăm sóc mẹ cho các em yên
tâm đi làm, không lo lắng nhiều
giống bây giờ. Bù lại, cô được gặp
các em ghé thăm mẹ mỗi ngày.
Như vậy là ổn thỏa mọi bề.
Nghe những lời chân thành xuất
phát từ con tim tràn ngập yêu
thương, tôi biết mẹ có phước và
chị em tôi có phước, trước tình
thương vô bờ bến của người cựu
giáo sư trường Nguyễn Trãi Sài
Gòn- người thầy đức
độ cao dày, dẫu chị em
tôi chưa từng được học
với cô. Cô dạy các lớp
đàn anh, khi tôi vào
trường thì cô đã thật xa
rồi. Duyên đưa đến chỉ
sau một lần gặp, khi cô
đến thăm học trò cũ ở
đây. Cô chưa dọn về thì
mẹ đã ra đi. Những lần
về sau đó cô ở nhà tôi,
trong căn phòng dành
cho mẹ ngày nào. Chỗ
mẹ ngồi niệm Phật là
chỗ cô ngồi thiền mỗi
tối. Những lần từ giã là
từng vòng tay ôm dịu
dàng, kèm nụ hôn ấm
cô âu yếm dành cho tôi

trước lúc chia tay. Những tưởng sẽ
đón cô về vùng nắng ấm đong đầy,
chàng của tôi không ngần ngại
mời cô về sống với chúng tôi, thay
vì một mình hiu quạnh trong căn
nhà vắng. Cô chưa nhận lời mà chị
em tôi đã tưởng tượng ra, chúng
tôi sẽ có từng buổi sáng quay quần
bên cô trước lúc đi làm như thuở
còn có mẹ.
Đời sống là chuỗi dài nhân duyên
vô tận. Cô không về sống nơi này
như dự định ban đầu. Tuổi hạc
mong manh, sức khỏe giờ đã yếu
nhiều khiến cô phải dừng chân.
Em ơi, lực bất tòng tâm! Em từng
chứng kiến thân mình là ngôi nhà
mục, trong những ngày bên mẹ
trước đây. Thôi thầy trò mình
hãy tập xa nhau dần, bởi đường
về ai rồi cũng chỉ một mình thôi.
Đã hơn bốn năm, tôi chưa gặp
lại người mẹ hiền qua bóng dáng
người thầy. Mong ước sang năm
tới, được đón cô về làm lễ mừng
thọ cho cô không biết có thành
không?

thấy ngậm ngùi trong từng câu
chúc Happy Mother’s Day, trong
từng vòng ôm nồng ấm của những
người làm mẹ trao nhau thay câu
chào lúc giã từ ở nơi làm việc. Rồi
trên trang FB, một người anh cùng
nơi chào đời post lại tấm hình của
mẹ năm nào. Trong hình, mẹ và
các cựu giáo sư Trung học Bình
Long, cùng cắt chiếc bánh mừng
lần hội ngộ đầu tiên của dân An
Lộc tại California, sau mấy mươi
năm tứ tán muôn phương. Tôi rưng
rưng chùi nước mắt, bởi đó cũng là
lần đi xa sau cùng của mẹ và bầy
con gái trong nhà. Hơn nửa năm
sau đó mẹ ra đi.
Mẹ không còn, tôi vui nhìn từng
người mẹ quanh đời. Khi hiểu và
thương được họ, chợt nhận ra mẹ
luôn luôn ở trong tôi. Biết thương
yêu và nhận lại yêu thương. Phải
chăng mẹ vẫn mãi còn trong
từng hơi thở, của những đứa con
biết thương người như thể thương
mình.

Thảo Ly

Mother’Day 2018

Gần tới ngày lễ dành cho mẹ, lòng
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Mẹ Tôi

ẹ tôi được sinh
ra trong một gia
đình khá giả tại
Vĩnh Điện, Quảng Nam và
rất được cưng chiều! Chuyện
là như vậy-ông bà ngoại trước đó
có 4 cậu con trai liên tục, khi bà ngoại
mang thai mẹ, ông bà ngoại cứ thấp tha thấp
thỏm, ông ngoại là thương gia, đang làm ăn phát đạt,
sợ sinh ra thêm cậu con trai nữa thì không tốt, ngày
bà ngoại sinh ra mẹ, bà cố và ông bà ngoại mừng ghê
lắm! Cho nên mẹ được cưng từ khi mới lọt lòng! Mẹ
lớn lên trong tình thương yêu của dì Hai và bốn cậu,
ai cũng thương cô em gái út của gia đình!
Mẹ nổi tiếng ở Vĩnh Điện là một thiếu nữ xinh đẹp
với mái tóc dài đen huyền và đã làm biết bao nhiêu
chàng trai Phố Cổ ngẩn ngơ! Thế rồi, trong một lần
đại đội thám báo của ba hành quân ngang qua nhà
ngoại, người đại đội trưởng thám báo đó với vóc dáng
của chàng trai Võ Bị oai hùng, với một chút phong
sương của bụi đất miền xa còn vương trên áo trận đã
làm “ai đó” động lòng. Mỗi khi đoàn xe nhà binh
nào ngang nhà, người “thiếu nữ ấy” lại đưa mắt dõi
trông theo với lời chúc cầu an lành cho người đang
xông pha ngoài trận chiến… Chỉ ít lâu sau, ba đã trở
thành thành viên của dòng họ “Trần Xuân” của gia
đình mẹ.
Mẹ đi theo ba về Long Khánh...Rất nhiều lần mẹ đã
kể cho chúng tôi biết lý do tại sao gia đình chúng tôi
lại “trôi dạt” về vùng quê hẻo lánh này với rừng cao
su ngút ngàn, với những rẫy cà phê và vườn cây ăn
trái…Mẹ còn giải thích cho chúng tôi hiểu nghĩa của
câu nói mà chúng tôi thấy rất khó nhớ: “Tại gia tòng
phụ, xuất giá tòng phu”…Đại khái là sống trong gia
đình phải theo cha, nghe lời cha mẹ, lập gia đình phải
phụ thuộc theo chồng… Bà ngoại nói: “Có chồng thì
phải theo chồng, chồng đi hang rắn, hang rồng cũng
phải theo!”. Thế là mẹ phải theo Ba về “hang rắn”
Long Khánh vì lúc bấy giờ, ba đang đóng quân ở đó.
Thị trấn Xuân Lộc với “nắng bụi, mưa bùn sình” và
chiến trận thì như gần sát đâu đây: Rừng Lá, Định
Quán, đường bộ về Sài Gòn, đi Đà Lạt thỉnh thoảng
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lại bị nổ mìn, những chiếc xe đò bị lật đổ ngã nghiêng,
gây thương vong cho bao
người dân vô tội. Rồi hằng
đêm tiếng đạn pháo kích ì
ầm. Mẹ bảo ba lúc nào cũng
mặc quân phục để dễ vào ra
doanh trại, và cứ thế, mẹ tôi
luôn sống trong phập phồng
lo sợ, hằng đêm chỉ biết cầu
xin cho ba tôi được bình an.
Ba là sinh viên sĩ quan
Đà Lạt nên rất gan dạ. Từ
những mặt trận nảy lửa ở
miền Trung, rồi miền Tây
của vùng chiến thuật, và sau đó về Sư Đoàn 18 Xuân
Lộc địa danh nổi tiếng với cuộc chiến lẫy lừng cuối
cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trước giờ
tang rã hàng ngũ 1975.
Mẹ đâu có ngờ cuộc đời của mẹ thay đổi quá nhiều
khi mẹ quyết định đi theo ba, lao theo những thăng
trầm của đất nước, nhiều lúc tưởng như là quá sức
chịu đựng của một người đàn bà yếu đuối. Tháng
Sáu năm 1975, ba đi tù cải tạo, trước khi ba đi, ba
chỉ biết an ủi mẹ: “Em hãy thay anh lo cho đàn con,
anh sẽ ráng về sớm với mấy mẹ con!” Vậy mà ba đi
biền biệt, họ nói, chỉ một vài tuần thôi, nhưng sau
này, mẹ mới biết là họ chỉ lừa ba và tất cả những vị
quân dân cán chính...ngày này qua tháng nọ, rồi một
năm, hai năm...ba bị đổi từ trại tù Long Giao đến Suối
Máu, Yên Bái, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh, Hoàng Liên
Sơn… những chuyến thăm nuôi của mẹ không phải
dễ được thực hiện! Mẹ phải chuẩn bị cả mấy tháng
trời mới được, phần vì phải kiếm cách buôn bán đủ
thứ để có ít tiền mua thức ăn cho ba, tôi vẫn nhớ hoài
món mắm ruốc mẹ xào với tóp mỡ thịt heo, mẹ bỏ
thêm xả và ớt vào...mẹ nói món này dễ làm, giữ được
lâu, rất dễ ăn và cũng là một món thức ăn tuyệt vời
vào những ngày mùa đông lạnh buốt ở ngoài Bắc!
Những ngày tháng ba đi cải tạo, hình ảnh của mẹ lúc
đó làm tôi chợt nhớ tới bài thơ nổi tiếng của Trần Tế
Xương mà tôi đã được học qua:
Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo xèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công…
Sau năm 1975, mẹ được tiếp tục làm giáo viên cho
trường tiểu học tại Long Khánh, có lẽ nhờ vậy mà
các chị em chúng tôi được học hành tử tế. Dù bận rộn
trăm công nghìn việc hằng ngày, một mình lo cho
đời sống gia đình, mẹ vẫn không quên kèm dạy cho
chúng tôi học bài, làm bài… Người cha thân yêu vắng
nhà 10 năm, hoàn cảnh đưa gia đình tôi vào chổ bế
tắc. Mẹ đã thu xếp mua được một căn nhà nhỏ bằng
ván pháo binh xinh xắn làm chổ trú ngụ cho mấy mẹ
con, mẹ bỏ được mấy bộ bàn để mở lớp dạy thêm buổi
sáng, vừa để chăm sóc cho lũ nhỏ chúng tôi, buổi
chiều lên dạy lớp trường công ở
ngay thị trấn.
Mẹ con chúng tôi sống được tiện
nghi ấm cúng trong căn nhà đó
được vỏn vẹn 6 tháng. Vào một
ngày cuối tháng 3, mẹ đang đứng
giảng bài ở lớp, bỗng một thanh
niên hàng xóm hối hả chạy vào
báo tin: “Nhà của cô giáo đang
bị cháy lớn, người hàng xóm nấu
cám heo, cháy bén qua, nhà ván
bốc cháy nhanh quá, cửa khóa
chặt, không thấy các con của cô
đâu…”. Mẹ tôi sững người, hai
chân như muốn quỵ xuống, chỉ
một đoạn đường ngắn, mẹ chạy
không muốn nổi, một cô giáo chở
mẹ bằng xe đạp, chạy nhanh về
đám cháy. Mẹ tôi như điên dại,
vừa khóc vừa tuyệt vọng, gọi tên các con và cứ muốn
nhảy vào ngọn lửa tàn nhẫn đó tìm. Mọi người ôm giữ
chặt mẹ lại, vừa lúc đó có một cậu bé học trò chạy đến
bảo: “Con cô giáo đang ở nhà em, tụi nó sợ quá rúc
trốn dưới gầm bàn”. Nghe được, mẹ mừng quá, tưởng
như vừa được sống lại, và chạy đến ngôi nhà gần đó
đón chúng tôi. Chị Hai tôi bảo với mẹ nhà cháy nóng,
con dắt các em và bồng bé út chạy ra, thấy người
ta chạy đến đông quá, con sợ mất đồ, nên khóa cửa
lại. Trong nước mắt, mẹ xoa đầu chị và nhoẻn miệng
cười.
Sau trận hỏa hoạn, mẹ con tôi hầu như trắng tay, ngay
cả áo quần mùng mền, tiền bạc tất cả đều bị thiêu rụi,

không biết rồi đây sẽ sống ở đâu và ra sao?
Về sau này, nghe mẹ kể lại, chiều hôm đó, cô Hiệu
Trưởng đã quyết định đưa mẹ con chúng tôi về trường
ở tạm. Các cô giáo bận rộn tiếp khách đến thăm hỏi
mẹ con tôi khi nghe tin hỏa hoạn. Một phụ huynh ở
gần trường đem cho một chiếc chiếu mới trải ở văn
phòng nhà trường, mẹ tôi ngồi bệt xuống đất ôm
chúng tôi vào lòng như những bảo vật quý giá nhất
của mẹ. Cứ thế, mẹ ngồi sững ra không một giọt nước
mắt.
Các thầy cô giáo của trường lăn xăn xách nước cọ rửa
một phòng học bỏ trống lâu nay, và kê ở góc phòng
hai bục gỗ, trải chiếu làm chỗ ngủ cho chúng tôi. Các
thầy cũng không quên kê một bàn học sinh kế cửa
sổ và phía ngoài một bàn khác để chúng tôi có thể
bước vào, bước ra cho tiện việc sinh hoạt hằng ngày.
Các sư cô ở tịnh xá thì đem cho mùng mền, còn các
phụ huynh học sinh và bạn bè
người cho túi gạo, người cho
chai nước mắm. Các cô giáo
đã nhận nấu cho mẹ con tôi
bữa cơm tối thật tươm tất. Tình
người thật thắm thiết trong
cơn hoạn nạn, thật xúc động
biết bao, ân tình đó của bà con
Long Khánh mà mẹ con tôi
nhớ mãi…
Sau này mẹ bảo tối hôm đó
nằm bên các con trên bục gỗ,
mẹ mới hiểu được ý nghĩa của
4 chữ “màn trời chiếu đất” thật
thấm thía mà trước kia tuy có
đọc qua mà mẹ chưa hề quan
tâm đến, và mẹ không bao giờ
ngỡ mình lại có thể rơi vào
những cay đắng này.
Vào năm tôi được 2 tuổi, theo mẹ kể lại, tôi bị bệnh
sốt xuất huyết nặng, bệnh viện Long Khánh bó tay
vì ở đấy không đủ thuốc men và phương tiện y khoa
để trị liệu cơn bệnh hiểm nghèo vì bị muỗi chích đó.
Bệnh viện đã khuyên mẹ tôi chuyển gấp về bệnh viện
nhi đồng Sài Gòn. Thời đó, bệnh viện không có xe
chuyển bệnh về Sài Gòn, thế là mẹ tôi để chị ở bệnh
viện trông em, mẹ về nhà dắt mấy anh chị tôi gởi các
nhà hàng xóm, thu xếp một xách nhỏ áo quần cho mẹ
con, rồi bồng tôi ra đón xe đò, lúc đó đã hơn 7 giờ tối,
trời lại bắt đầu lất phất mưa…
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Về Sài Gòn đã một đêm, một ngày, trình bày đầy đủ
giấy tờ mà tôi vẫn chưa được nhập viện, mẹ vẫn trải
chiếu nằm ngồi lê la ở hành lang để chờ được gọi
vào khám bệnh. Các bác sĩ và y tá thì bận rộn trong
phòng cấp cứu, trẻ con và gia đình từ các tỉnh đổ về
bệnh viện càng lúc càng đông, cha mẹ sốt ruột ôm con
trong lòng, người mẹ nào cũng mắt mũi đỏ hoe, chỉ
biết chườm đá, thoa chanh cho con, thỉnh thoảng lại
nghe tiếng chân chạy nhanh vào phòng chăm sóc đặc
biệt, tiếng người lớn khóc gọi y tá, bác sĩ ầm ĩ: “Cô ơi,
bác sĩ ơi, cứu con tôi… ”. Mẹ tôi cuối cùng không còn
bình tĩnh được nữa, cố đưa mắt tìm kiếm một người
quen biết nào trong những bóng áo trắng đang bận
rộn kia, nhưng chẳng có ai, mẹ tôi tuyệt vọng cố tìm
một khuôn mặt hiền từ, thông cảm trong số các y tá
và bác sĩ… Nhìn tôi mắt nhắm nghiền và đang nóng
sốt cao độ, mẹ tôi nước mắt ràn rụa, ôm chặt tôi vào
lòng, cầm chặt tờ hồ sơ bệnh lý đưa cao cho một vị
bác sĩ vừa từ phòng săn sóc đặc biệt bước ra. Mẹ tôi
tức tưởi ôm lấy chân vị bác sĩ không cho ông bước đi:
“Bác sĩ ơi, xin ông cứu dùm con tôi!”. May quá, bác sĩ
dừng lại, nhìn qua cháu, rồi nhìn vào tờ khai bệnh lý,
đọc tên tôi: “Cao Xuân…,” bác sĩ hỏi mẹ, có bà con
với ông Cao Xuân Vỹ không? Không ngượng ngùng,
mẹ tôi đáp ngay: “Dạ là bác của cháu!” Thế là bác
sĩ ra dấu mẹ tôi bồng tôi vào phòng khám đặc biệt.
Sau những chẩn đoán của bác sĩ, mẹ tôi thấy được
nét không ổn trên mặt vị bác sĩ, ông viết toa bảo mẹ
tôi lên lầu ba, mua gấp hai bịch máu, mẹ tôi với đôi
chân run lập cập vì mất bình tĩnh, chạy lên mấy bục
cấp cầu thang, mấy lần suýt té, vừa chạy đi, vừa cầu
nguyện Đức Quán Thế Âm… Đem máu về, mẹ tôi
thấy bác sĩ và hai cô y tá đang đứng cạnh giường tôi,
bên cạnh giường là một xe đẩy nhỏ có lót khăn trắng,
sắp một số dao kéo, bác sĩ và các y tá đều đang đeo
găng tay. Một y tá đón mẹ tôi ở cửa phòng bệnh, họ
không cho mẹ vào phòng săn sóc đặc biệt, cô báo cho
mẹ: “Mạch của cháu lặn hết rồi, bác sĩ đang tiểu phẩu
để tìm cách chuyền nước biển và máu trên trán và
dưới chân cho cháu…”. Mẹ tôi chợt nấc lên khóc, vừa
lo và thương tôi quá, mẹ tôi cảm thấy tủi thân, liền úp
mặt vào hai bàn tay, gục đầu xuống lan can lầu bệnh
viện, đau đớn và cô đơn, mẹ tôi thầm gọi tên ba tôi
trong nước mắt…
Những ngày kế tiếp, bác sĩ và y tá luôn lẩn quẩn bên
tôi viết toa và chích thuốc cho tôi. Mẹ tôi rối rít cám
ơn bác sĩ và các cô y tá. Các cô y tá nhìn mẹ tôi dịu
dàng và nói: “Chị yên tâm, bác sĩ có dặn tụi tôi phải
lo cho cháu, vì là người nhà của bác sĩ!”. Sau này,
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mỗi lần nhắc lại chuyện trong lúc bối rối, vì bệnh
tình nguy kịch của tôi, mẹ đã nói dối tôi là cháu của
ông Cao Xuân Vỹ. Đến nay, chúng tôi vẫn mong có
một dịp nào đó, được gặp ông và kể lại chuyện tôi đã
được một vị bác sĩ cứu sống chỉ vì tôi may mắn có
cái họ: “Cao Xuân… ”.
Mẹ thường hay kể với đàn con, từ ngày ba bị đưa đi
“cải tạo”, tự nhiên mẹ trở nên mạnh mẽ và tràn đầy
nghị lực! Dường như sự lo lắng cho đàn con dại đã
không cho phép mẹ bị bệnh hay gục ngã trước bất cứ
chuyện gì! Mọi thử thách mẹ đều vượt qua và gượng
đứng dậy được! Nhưng sức người có hạn, có một lần,
mẹ bệnh sốt nặng cần nhập viện, đó là lần đầu tiên mẹ
bệnh nặng như vậy. Căn nhà lụp xụp của sáu mẹ con
ở cũng hơi xa bệnh viện, chị hai và chị Trúc phải nấu
cháo đem vô cho mẹ ăn mặc dù mẹ nói các con đừng
lo, mẹ sẽ mau khỏe thôi...Ngày hôm sau, tai nạn lớn
lại ập đến, trên đường lái xe đạp đi thăm mẹ, vì đường
xá đất đỏ gập ghềnh, chị hai đã không giữ vững được
tay lái, hai chị em bị té xuống...cái giỏ đựng cháo
và một bình thủy đựng nước sôi đổ ập vào chân của
chị Trúc, lúc đó chị hai khoảng 18 tuổi và chị Trúc
khoảng 15 tuổi, hai chị em quýnh lên khi chị Trúc
khóc òa lên và nói “nóng chân của em quá!” Theo
phản xạ, chị hai kéo cái quần ra, tưởng là sẽ giúp cho
em đỡ nóng, nào ngờ, vừa kéo ra là nguyên cả lớp da,
từ đầu gối cho đến gót chân của chị Trúc bị kéo theo!
Chị Trúc bị phỏng nặng! Sau khi mẹ nghe tin dữ, mẹ
dường như hết bệnh và bỏ tất cả chạy về nhà với con!
Cả một bắp vế phía sau chân phải của chị bị tróc hết
da để lại phần thịt đỏ hỏn, rất dễ bị nhiễm trùng nếu lo
không khéo, da bị kéo lại và chị có thể bị tật nguyền
suốt đời! Suốt 2 tháng sau đó, chị Trúc phải nằm im
một chỗ, phước đức của gia đình, có một bác y tá của
thời VNCH, bác rất quý ba mẹ, chị được bác đến nhà
chăm sóc vết thương mỗi ngày! Cho đến bây giờ, nếu
nhìn kỹ, tôi vẫn thấy vết thương phỏng nước sôi trên
chân của chị Trúc!
Gia đình tôi đã trải qua một khoảng thời gian khổ cực
tột cùng, nhưng sự chịu đựng đáng khâm phục của ba
trong suốt 10 năm trong những trại tù cộng sản, và với
sức mạnh phi thường của mẹ, mẹ đã nuôi nấng và hy
sinh cả cuộc đời của mẹ cho gia đình! Giờ đây, chúng
tôi đã yên bề gia thất, tôi chỉ cầu xin ơn trên cho ba
mẹ được sức khỏe tốt để an hưởng tuổi già bên con
cháu của mình!

Cao Xuân Thanh Ngọc

Mẹ là Mẹ
Con yên giấc trong vòng tay ôm Mẹ.
Vỗ về đêm êm ái tiếng ru xưa
Giọng Ê. A chập chững bước ban đầu
Giang đôi cánh ấp ủ con khôn lớn.
Hành trang cũ mang theo thời binh biến
54 xưa bỏ xứ kiếp sống còn
Miền đất mới gánh gồng không quản ngại
Vén đôi tay Mẹ tươm tất vuông tròn.
Mẹ là bóng mát dịu cơn nắng cháy
Là hạt Phù sa ươm sống nẩy mầm
Mười một nhánh chăm lo Mẹ vun xới
Vẫn tươi vui rạng rỡ lúc con cười
Cuộc đời ngỡ dù bể dâu trôi nổi
Tháng tư đen cơn bão lửa lan tràn
Lại bồng bế cùng đàn con rời bến
Xứ sương mù buốt giá có mộng mơ?
Đường dài bước đời Con còn có Mẹ
Tóc bạc vôi còn ước vòng nôi ru
Tiếng cười vang tổ ấm đêm đong đầy
Dòng chảy mãi từ ngọn nguồn thổn thức
Trên trái đất có gì so bằng Mẹ?
Quả tim yêu so sánh với kỳ công!
Đắp yêu thương chăm chút đong thật đầy
Mẹ là Mẹ! Bên con vẫn có Mẹ.

Lưu thị Hải

(Để tưởng nhớ Mẹ Nguyễn Thị Hán- Một đời vì đàn con)

Houston,Texas 4/17/2018

		 Em là

MẸ NẤM NHƯ QUỲNH
(Thương gởi Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh
trong ngục tù cộng sản.)
Em là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Bút danh Mẹ Nấm nặng tình nước non
Em là Mẹ của hai con
Yêu Quê Hương vẫn sắt son một lòng .
Một đời vất vả long đong
Tình yêu non nước vẫn không đổi dời
Thấy thương em quá Quỳnh ơi
Người con gái của đất trời Nha Trang .
Tình quê em vẫn riêng mang
Xuống đường tranh đấu chẳng màng tấm thân
Chỉ mong trả lại cho dân
Là non nước Việt ngàn lần dấu yêu .
Trần Lễ Nguyên

Kỷ niệm 8 năm thành lập HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ 65

Thủy quân

Tả tướng
Phật Nguyệt

T

hời Hai Bà Trưng là thời đại có nhiều bậc
anh thư cùng phất cờ khởi nghĩa dựng lại nền
độc lập tự chủ cho dân tộc Việt. Trong 20 nữ
tướng tài ba của Hai Bà có người con gái tên Phật
Nguyệt, xuất thân vùng sông Thao, trước cảnh lầm
than của đất nước đã đứng lên chiêu mộ hào kiệt và
được tôn làm nữ chúa Ðộng Ðình Hồ. Bậc nữ lưu này
đã lập được nhiều công trạng hiển hách trong cuộc
chiến chống ngoại xâm theo truyền thống hào hùng
của dân tộc.
Tích trù Động Đình, uy trấn Hán,
Phương lưu thanh sử, lực phù Trưng.
Đó là hai câu đối tại đền thờ Thủy quân Tả tướng Phật
Nguyệt ở Phương Lĩnh, có nghĩa là:
“Sự tích hiển hách còn lưu ở Động Đình, trấn áp nhà
Hán,
Danh thơm lưu truyền sử sách, sức mạnh phò vua
Trưng”.
***
Vào những năm 40 sau Công nguyên, Thái thú Tô
Định của nhà Hán được sang Giao Châu và áp dụng
chính sách cai trị tàn bạo. Với ý chí yêu nước thương
nòi và trước nợ nước thù nhà, Hai Bà Trưng đã phất
cờ khởi nghĩa. Hai Bà đã cho người đi khắp nơi chiêu
mộ quân sĩ, lúc sứ giả về đến làng Ẻn thì có người con
gái tên là Phật Nguyệt gia nhập.
Nữ tướng Phật Nguyệt tên là Đinh Phí Nguyệt, ra đời
tại làng Ẻn, bên bờ sông Thao. Cha là Đinh Văn Bôn,
mẹ là Phí thị Vang. Do họ Đinh của cha và họ Phí
của mẹ đặt bên nhau thành chữ Phật, nên Đinh Phí
Nguyệt có tên là Phật Nguyệt. Thuở nhỏ Phật Nguyệt
rất thông minh hoạt bát, khoẻ mạnh, sống bằng nghề
chài lưới và đam mê cung kiếm.
Từ khi gia nhập vào nghĩa quân, Phật Nguyệt ra sức
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chiêu mộ binh sĩ ở các làng lân cận, lập thành đạo
thủy quân và ngày đêm tập dượt thủy chiến trên dòng
sông Thao. Đạo thủy quân với hơn 2 ngàn quân thiện
chiến đã kiên cường trấn giữ và đánh thắng nhiều trận
lớn, làm cho quân Tô Định nhiều phen khiếp vía vì
luôn bị tổn thất nặng nề.
Với những chiến công hiển hách, nữ tướng Phật
Nguyệt đã được Hai Bà Trưng phong chức Thao giang Tả tướng quân và sắc phong là Công chúa Phật
Nguyệt.
Do có sự liên kết, chuẩn bị bí mật nên địa bàn khởi
nghĩa lan rộng ngay từ những ngày đầu, với nghĩa
quân đến từ 9 quận là Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật
Nam, Uất Lâm, Thương Ngô, Nam Hải, Hợp Phố,
Châu Nhai và Ðạm Nhĩ. Tổng cộng có đến 65 huyện
thành cùng tham gia vào cuộc khởi nghĩa.
Giao Chỉ là một trong những quận lớn, và cũng là cái
nôi của cuộc khởi nghĩa với những huyện thành là Mê
Linh, Chu Diên, Long Biên, Liên Thụ, An Ðịnh, Cẩu
Lâu, Khúc Dương, Bắc Ðới, Kê Từ, Tây Vu. Trong
số 10 huyện thành này thì 2 căn cứ khởi nghĩa quan
trọng đặt tại hai huyện Mê Linh và Chu Diên. Nghĩa
quân lấy núi Ba Vì và sông Hồng làm điểm tựa và là
nơi xuất phát những mũi tấn công chính. Lực lượng
nghĩa quân của Hai Bà Trưng đã khiến hàng loạt các
tên Thái thú nhà Hán ở 9 quận hốt hoảng tháo chạy,
một số bị bắt giết và một số người đầu hàng. Thậm
chí Thái thú Tô Ðịnh cũng phải cải trang thành phụ
nữ để đào thoát.
Oanh liệt hơn nữa là không phải chỉ có hơn 2 vạn
quân Hán sang trấn áp cuộc khởi nghĩa do Hai Bà
lãnh đạo như Hán sử đã viết, mà thực sự là có hàng

chục vạn quân Hán bị thảm bại trước sức quật cường
của dân quân nước Việt. Bằng chứng là năm 49 sau
Công nguyên, khi tìm cách rút quân tháo chạy ra khỏi
quận Giao Chỉ, tướng giặc là Mã Viện cùng với đám
tàn quân còn sót lại cũng bị nghĩa quân vây hãm và
giết chết.
Phật Nguyệt chỉ là một nữ tướng, nhưng đánh bại Mã
Viện là đệ nhất danh tướng trong lịch sử các vương
triều Hán. Các sử liệu mới nhất cho thấy là hầu hết
các danh tướng nhà Hán được gọi là “nhị thập bát tú”
cũng bị đại bại dưới tay Hai Bà Trưng.
Vì quân Hán quá đông nên sau một trận đánh hào
hùng, nữ tướng Phật Nguyệt và các nghĩa binh đã tử
trận trên dòng sông Thao. Sử chép, ngày mùng 10
tháng 2 năm Quý Mão, tướng giặc tên Lưu Long bao
vây phá vỡ căn cứ của Phật Nguyệt. Công chúa Phật
Nguyệt đột phá vòng vây, chạy ra bờ sông thì bị tử
thương.
Từ đó, dân làng Ẻn lập đình thờ bà Phật Nguyệt cùng
các tướng lãnh, gọi là đình Ngũ Giáp. Hàng năm vào
ngày mùng 3 tháng Giêng, dân chúng trong vùng mở
hội và tổ chức lễ tưởng niệm công đức của bà. Ngoài
ra, bà được dân chúng các xã Thanh Vân, Phương
Lĩnh huyện Thanh Ba, Vĩnh Phú lập đền thờ phượng.
***
Trải qua 4897 năm văn hiến, hình ảnh người phụ nữ
Việt Nam được truyền tụng mãi đến ngày hôm nay
với tinh thần bất khuất và ý thức độc lập tự chủ mạnh
mẽ. Người phụ nữ VN đã đóng góp nhiều công sức
trong công cuộc chống giặc ngoại xâm. Bà Âu Cơ
đưa các con đi mở nước và dạy dân dựng làng xã.
Bà mẹ làng Gióng kiên trì nuôi cậu bé Phù Đổng,
đứa con “chậm lớn” để đánh giặc Ân. Hai Bà Trưng
cùng các nữ tướng tụ binh khởi nghĩa và thà tuẫn tiết

chứ không để thân xác rơi vào tay giặc Đông Hán. Bà
Triệu và nhiều bậc nữ lưu tài giỏi, dũng cảm trong
các thời đại Ngô, Đinh, Lê, Trần, Lý, Lê, như Thái
hậu Vương Vân Nga, Ỷ Lan nguyên phi, Huyền Trân
công chúa, Ngọc Hân công chúa, nữ tướng Bùi Thị
Xuân thời Tây Sơn .v.v. Thời cận đại có Cô Bắc,
Cô Giang của Việt Nam Quốc Dân Đảng trong thời
chống Pháp.
Một trong những điểm rất đáng chú ý trong cuộc khởi
nghĩa của Hai Bà Trưng là có hàng chục nữ tướng tài
ba dưới trướng. Ngoài Công chúa Phật Nguyệt còn
có Công chúa Lê Chân, cũng là một nữ tướng thiện
chiến về thủy binh. Trong khi đó, những phụ nữ nổi
tiếng trong lịch sử Trung Hoa hiếm có người nào là
nữ tướng anh dũng trên chiến trường.
Nhờ được hun đúc bởi tinh thần kiên cường bất khuất
của các nữ lưu như Công chúa Phật Nguyệt, mà dân
tộc Việt luôn có những bậc Anh thư hào hùng xuất
hiện trong những giờ phút đen tối nhất của đất nước.
Người ta có thể nhận thấy rõ là dòng máu Anh thư này
đang tiếp tục chảy tràn trong huyết quản của những
người phụ nữ VN đã và đang xuất hiện ngày càng
đông đảo trong phong trào đấu tranh giành lại chủ
quyền và nhân quyền cho dân tộc, bất chấp sự đàn áp
bỉ ổi và tàn nhẫn của tập đoàn lãnh đạo cộng sản VN
đã thối nát đến cùng cực, đang cam tâm cúi đầu làm
thái thú cho Tàu Cộng.
Trong giai đoạn tổ quốc lâm nguy hiện nay, con dân
Việt cần gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt
đẹp này để phục hồi lại nền đạo đức đang bị băng
hoại, ngõ hầu tiếp nối sự nghiệp cứu quốc và kiến
quốc của các bậc tiền nhân.

Lý Việt Thư
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Hoa Hạnh Phúc
P

“Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân”

hi Vân con,
Sáng ra vườn, hoa bưởi trắng rung rinh gọi
gió, tỏa ngát mùi thơm làm mẹ nhớ con khôn
xiết. Hương tâm nồng ấm thoang thoảng đâu đây như
mùi thơm trên má trên tóc Phi Vân. Hoa cúc vàng,
nơ con màu vàng, hoa cà tím, áo con màu tím. Ôi,
đẹp tuyệt trần! Phải, vườn hoa dù đẹp cách mấy cũng
chẳng có nghĩa gì nếu thiếu sự có mặt của một người:
Con.
Mới ngày nào con tung tăng đùa giỡn với các em, với
nắng, với bươm bướm nhà mà nay đã theo chồng ở
phương xa. Con chẳng là hiện thân quá khứ của mẹ là
gì. Cái chi con còn trong tương lai đã là quá khứ của
mẹ. Nhớ con như mẹ nhớ đến chính mình.
Phi Vân con,
Tuổi thanh xuân không riêng gì con. Đây, cái tuổi
hăm hở với sự sống, nhiệt thành với cuộc đời. Bồng
bột và hăng say. Có nhiều người tưởng mình thừa
tài năng nên quá ôm đồm, rốt cuộc không làm được
việc gì, lại có người tưởng rằng mình không đủ khả
năng nên không dám xây đắp một lý tưởng sống. Con
ơi, lý tưởng như ngọn đèn treo trong đêm tối, hãy an
nhiên, quyết tâm và cứ thế mà đi tới.
Phi Vân con,
Khi đã có một lý tưởng sống, hạnh phúc rất dễ dàng
đến với con. Hạnh phúc thật giản dị, hãy mở mắt,
nới rộng vòng tay để ôm nó vào lòng. Đừng than thở
tiếc nuối dĩ vãng và đuổi chạy viển vông theo tương
lai mà quên đi hiện tại, cái mình đang thực có. Hãy
sống, sống thật sâu, thật đậm, thật tỉnh thức với giây
phút hiện tại. Hạnh phúc rất nhiệm mầu, khi con đem
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chia cho kẻ khác, hạnh phúc không những không
vơi đi mà còn đầy thêm nữa!
Phi Vân con,
Thời xưa, cha ông chúng ta có quan niệm: “Nhất
nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Hoặc nhẹ nhàng
hơn một chút, Quách Phác, thi sĩ Trung Hoa đã viết:
“Chàng như mây mùa thu
Thiếp như khói trong lò
Cao thấp tuy có khác
Một thả cũng tuyệt vời!”
Người con trai tượng trưng cho một thứ cao viễn
như mây mùa thu. Người con gái tượng trưng cho
một thứ thấp kém như khói trong lò. Nhưng dù
mây hay khói cũng cùng một tính chất, khi buông
thả, khói hay mây đều bay bổng tuyệt vời như
nhau. Ngày nay, may mắn cho chúng ta là không
những vấn đề trọng nam khinh nữ không còn nữa
mà ngược lại xã hội này lại trọng nữ khinh nam!
Tốt hơn hết mình sống trong bình đẳng, công bằng,
nhường nhịn nhau, sống trong lẽ phải, giúp chồng
trong mọi hoàn cảnh. Gương sáng của những người
đàn bà xưa hãy còn đó như bài thơ của Tú Xương
xưng tụng vợ, một người đàn bà đảm đang, suốt đời
chịu thương chịu khó nuôi đàn con, nuôi cả chồng:
“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi nấng đàn con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước, buổi đò đông...”
Có lúc người đàn bà phải:
“Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”
Hoặc là:
“Lòng lão thân buồn khi tựa cửa
Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm
Ngọt bùi, thiếp đã hiếu nam
Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân”
(Thơ Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm dịch)
Trong thời điểm này, vai trò của phụ nữ Việt Nam rất
quan trọng, nhất là ở hải ngoại. Phải dạy con bảo tồn
văn hoá, tiếng Việt, bảo tồn luân lý, công dân giáo
dục. Giúp chồng thành công trong mọi lãnh vực, xã
hội, tông giáo và nhất là rút ngắn ngày về. Đừng
đánh mất mình trong cuộc đời náo động. Phụ nữ tạo
những hạt giống cho thế hệ tương lai. Khoan thai
nhưng không ngừng nghỉ, như nhịp đi của bốn mùa,
như nhịp quay của trái đất.
Phi Vân con của mẹ sẽ là mẹ Việt Nam, mẹ Việt Nam
hãy xứng đáng với lời ca tụng của thi sĩ Đoàn Văn
Cừ:
“...
Hỡi cô gái Việt Nam! Tôi kính cẩn
Cúi chào cô: Người vợ thảo, mẹ hiền
Cô là hiện thân của lòng kiên nhẫn
Của dịu dàng, tình âu yếm vô biên.”
Phi Vân con,
Châm ngôn Pháp có câu: “Les femmes font et defont la famille”. Gia đình có căn bản thì xã hội mới
vững bền. Phụ nữ chúng ta, trong đó có con, là những
người có trách nhiệm lớn phải bảo vệ hạnh phúc gia
đình và xây dựng xã hội. Việt Nam cũng như các
nước khác trên thế giới xưa nay thiếu chi những người
đàn bà danh tiếng muôn đời: Trưng Trắc, Trưng Nhị,
Aquino, Indira Gandhi... Thi sĩ Terence đã nói: “Khi
ta chưa thể làm những gì ta muốn thì ít ra cũng phải
biết muốn những gì ta có thể làm”. Hãy tự làm cho
sen mình nở. Phụ nữ là đóa sen trong gia đình, là đóa
hoa hạnh phúc tràn ngập thương yêu.
Hoa Hạnh Phúc trong trái tim chồng
Hoa Hạnh Phúc trong từng nhịp đập trái tim các con.
Hoa Hạnh Phúc tỏa hương trong xã hội và ngát hương
các tầng trời...

Đêm

Thao Thức

Đêm thao thức nằm nghe hồn sông núi
Đang thở dài trong tủi nhục buồn đau
Trên Quê Hương giờ tang tóc một màu
Dân quằn quại với khổ đau chồng chất .
Mấy chục năm Quê Hương mình thống nhất
Để giặc Tàu cướp mất Ải Nam Quan
Người dân oan phải sống cảnh lang thang
Đất bị lấy còn hai bàn tay trắng .
Dân làm chủ nghe trong lòng cay đắng
Hết dầm mưa đến dãi nắng quanh năm
Chôn cuộc đời trong khổ cực tối tăm
Oán sao vàng càng hờn căm cờ đỏ .
Đêm thao thức nghe thét gào trong gió
Triệu mảnh đời không có đất dung thân
Khắp ba miền khinh ghét lũ bất nhân
Hèn với giặc, ác với dân nước Việt .
Đêm thao thức nằm nghe lời thống thiết
Của những người đang đi viết sử xanh
Những Anh Thư can đảm dám đấu tranh
Để dân tộc đồng hành cùng thế giới .

Trần Lễ Nguyên

Phi Vân, đất nước Việt Nam đang chờ con.
Mẹ,

					

Thúy Trúc

Mai-Mi, ngày ước mong.
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Truyện ngắn

T

Lời Hứa Bên Sông

rên đoạn đường ngắn từ cư xá trở lại trạm gác,
khi đi ngang đoàn chiến đỉnh đang cặp nơi
cầu tàu, Bảo Ngọc chợt nghe tiếng hát văng
vẳng trong không gian tĩnh lặng của một buồi chiều:
“There is a river called the River of No Return. Sometimes it’s peaceful and sometimes wild and free…”
(1) Tình khúc này gợi lại trong hồn Bảo Ngọc hình
ảnh thê thảm sau những giờ phút êm đềm, hạnh phúc
khi ông bà Trực đưa bé Bảo Ngọc đi xem xi-nê, phim
River Of No Return. Lúc đó, Bảo Ngọc chỉ là cô bé
con, được ông Trực cầm tay cho khỏi lạc; còn bà Trực
mang thai gần ngày sinh.

năm trước, khi Marilyn Monroe hát trong phim xi-nê,
Bảo Ngọc chỉ thích giai điệu êm đềm, thiết tha của
dòng nhạc chứ chưa hiểu được lời ca. Sau thời gian
học Tú Tài ban Anh văn và học thêm Anh văn tại Hội
Việt Mỹ, trình độ Anh văn của Bảo Ngọc rất khá. Bây
giờ, nghe Taylor kết thúc bằng câu “…She’ll never
return to me!” (3) tự dưng niềm thương nhớ người
Mẹ trẻ và đứa em chưa được chào đời như lời gọi sâu
thẳm từ tiềm thức, làm cho những bước chân vô hồn
của Bảo Ngọc đi dần về hướng bờ sông, đến gần đoàn
chiến đỉnh, rồi đứng yên, lắng nghe!
Thấy Bảo Ngọc, Hải Quân trung úy Ngân, cùng khóa
với Thuận con riêng của bà Thắm, Mẹ kế của Bảo
Ngọc nhìn Bảo Ngọc không rời. Nhiều lần, nửa đùa
nửa thật, Ngân nói với Thuận: “Thuận! Cho tao làm
em mày, nha.” Thuận giả vờ như không nghe; vì ý
Thuận muốn Bảo Ngọc phải đạt được những ước mơ
trên đường học vấn mà Thuận phải bị gián đoạn vì
lệnh động viên.

Chiều nay, bất ngờ nghe lại ca khúc River Of No Return, Bảo Ngọc nhìn quanh, chợt thấy nơi cầu tàu,
một quân nhân Hoa Kỳ Hải Quân đại úy Taylor đang
ôm Guitar, ngồi bệt phía trước chiếc Cammand, chân
thòng xuống sông, vừa đàn vừa hát. Tiếng hát của
Taylor làm cho sự hãi hùng, nỗi đau thương và niềm
uất hận bừng lên trong hồn Bảo Ngọc một cách dữ
dội và tàn ác không khác chi tiếng nổ của mấy trái
lựu đạn do Việt Cộng thảy vào đám người vừa từ rạp Bảo Ngọc đứng chơ vơ trên cầu tàu. Hai tà áo dài
xi-nê đi ra!
trắng chờn vờn nhè nhẹ theo từng cơn gió chiều, trông
như hai cánh bướm.
Mấy tiếng nổ kinh hoàng vừa vang lên, nhiều thân
người gục xuống trong tiếng gào khóc, réo gọi nhau! Nhân dáng của cô gái nơi cầu tàu làm Taylor ngạc
Bảo Ngọc nghe giọng hốt hoảng của ông Trực: “Má nhiên đến không tin vào thị giác của chàng! Tin làm
bé Ngọc đâu? Má bé Ngọc đâu?” Bảo Ngọc sợ quá, sao được khi mà dáng người thanh cao, đồng phục
khóc thét lên.
trắng, khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt ươn ướt của cô
gái này lại giống y như nhân dáng và khuôn mặt của
Tối đó Bảo Ngọc khóc thét vì hãi sợ tiếng nổ và cảnh cô học trò mà cách nay vài hôm, khi lái chiếc Jeep
hỗn loạn! Vài ngày sau, Bảo Ngọc khóc âm thầm qua khỏi cầu, tình cờ Taylor thấy cô nàng đang loay
trong không gian buồn thảm khi Bảo Ngọc thấy bà hoay gỡ tà áo dài ra khỏi giây “sên” xe đạp mà gỡ
Trực nằm trong quan tài bụng của Bà vẫn còn căn không được! Taylor dừng xe Jeep, hỏi thăm, thấy mắt
lớn!
cô nàng ửng đỏ như khóc. Taylor gỡ giúp vạt áo dài
cho cô.
Dòng ký ức đau thương của Bảo Ngọc đến đây cũng
là lúc Taylor hát đến câu: “…down the river of no Nếu người đời cho rằng “love at first sight” có thật,
return. Wail-a-ree, wail-a-re-e-ee….” (2) Bao nhiêu thì ngay hôm giúp cô gái gỡ tà áo, Taylor tự biết
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rằng chàng không thể xua đuổi khuôn mặt diễm kiều
và ánh mắt buồn của cô gái này ra khỏi trái tim của
chàng! Taylor hỏi tên, nhưng theo cách phát âm của
nàng, không thể nào Taylor có thể nhớ hoặc lập lại
được. Taylor đưa cuốn sổ tay, nói nàng viết tên và địa
chỉ của nàng, với dụng ý sẽ đến thăm nàng. Cô gái lắc
đầu, bảo chỉ có thể viết tên Bảo Ngọc, không dám cho
địa chỉ; vì gia đình nghiêm lắm.
Bảo Ngọc biết trước rằng, khi về nhà, thế nào bà Thắm
cũng dành cho nàng một trận đòn! Vì biết trước, vì
lo sợ, cho nên, trước khi lên xe đạp, Bảo Ngọc nhìn
Taylor bằng đôi mắt biết ơn nhưng rất buồn. Chính
đôi mắt buồn của Bảo Ngọc làm cho lòng Taylor xao
xuyến vô cùng! Sau khi Bảo Ngọc đạp xe đi, Taylor
quyến luyến nhìn theo, lòng thầm ước sẽ được gặp lại
nàng.
Chiều nay, bất ngờ thấy cô gái mặc đồng phục trắng
đang đứng bên bờ sông An Giang, nghĩ rằng có thể
niềm mơ ước của mình thành hiện thực, Taylor dựng
Guitar cạnh pháo tháp rồi lên bờ, đi về hướng cô gái.

Bảo Ngọc thật thà quá đổi:
- Tại sao?
Taylor chưa kịp đáp lời của Bảo Ngọc thì đã nghe
tiếng Thuận có vẻ rất gay gắc khi thấy em gái đang
nói chuyện với một người Mỹ phát ra từ nhóm quân
nhân đang đi gần đến cầu tàu:
- Bảo Ngọc! Đi về!
Bảo Ngọc vội nói “Good bye” với Taylor. Taylor
ngạc nhiên:
- Cô bé ơi! Tại sao cô có vẻ sợ?
-Tôi…tôi không được phép nói chuyện hoặc
làm quen với người ngoại quốc.
-Tại sao?
-Dài dòng lắm, tôi không thể giải thích ngay
bây giờ.
-Tôi muốn làm quen với cô.
- Sorry! Không được đâu!
Bảo Ngọc xoay bước. Trong giây phút bồng bột, Taylor không nén được tình cảm, nói vói theo:
- Cô bé ơi! “Rever Of No Return” but I will
return!

Lời hứa hẹn của Taylor khiến Thuận nhận thức được
Lúc này Bảo Ngọc cũng mườn tượng như đã thấy rằng Bảo Ngọc không còn bé nữa! Thuận nghĩ đến
quân nhân Hoa Kỳ này đâu đó. Khi nhận ra chữ Tay- Ngân. Thuận tự hứa sẽ tìm cơ hội để “hai đứa nó”
lor trên miệng túi áo, Bảo Ngọc mới nhớ.
quen nhau. Bây giờ phải ngăn Taylor trước, Thuận
bước đến gần, khẻ nói:
Sau vài câu xã giao và xác định, Taylor hỏi Bảo Ngọc
- Đại úy Taylor! Ông đừng nên tìm cách gặp
vào căn cứ Hải Quân có việc gì? Bảo Ngọc đáp:
em tôi.
- Tại sao?
- Tôi đem thức ăn vào cho anh Thuận của tôi.
- Phong tục của đất nước tôi là: Những thiếu
Nhưng khi trở ra cổng gác, nghe tiếng ai hát bài River nữ chưa lập gia đình, thuộc vào những gia đình nề
Of No Return thì những kỷ niệm đau thương trong tôi nếp, lễ nghĩa, có giáo dục cao không bao giờ được
chợt sống lại. Tôi muốn biết xem ai đang hát bài đó, phép nói chuyện hoặc làm quen với người ngoại quốc.
vì tôi thích bài đó lắm.
- Tôi không hiểu gì cả.
- Ông không cần hiểu. Tôi khuyên ông, khi
Taylor nhìn vào mắt của Bảo Ngọc một cách tha thiết: nào buồn, nhớ nhà thì ra “bars” mà giải khuây.
- Rất tiếc vô tình tôi gợi lại kỷ niệm buồn của
- Tôi không muốn giải khuây. Tôi muốn làm
cô. Xin cảm ơn cô đã thích bài hát mà tôi cũng yêu theo ước vọng của trái tim tôi.
thích. Nếu có cơ hội, tôi sẽ vui vẻ để đàn và hát cho
cô nghe. Tiếc rằng trung úy Thuận và chúng tôi sắp đi Chưa kịp đáp lời Taylor, chợt thấy thiếu tá Quang
công tác; và hai tuần nữa tôi sẽ mãn nhiệm kỳ để trở Chỉ Huy Trưởng giang đoàn đang bước xuống chiếc
về Hoa Kỳ.
Command, Thuận và Taylor cũng bước theo.
- Chúc anh may mắn. Có lẽ anh vui lắm vì sắp
***
mãn nhiệm kỳ chiến đấu trên đất nước tôi.
Đoàn chiến đỉnh giang hành chầm chậm, gần bờ.
-Cảm ơn lời chúc lành của cô. Nhưng, nếu Nhìn dòng An Giang bát ngát trong bóng hoàng hôn
trước đây khoảng một tuần, cô nói với tôi câu ấy thì mịt mùng, tự dưng Taylor cảm thấy nhớ những ngày
hoàn toàn đúng; nhưng từ hôm gỡ hộ tà áo dài của cô thơ dại bên dòng Mississippi bao la. Bất giác Taylor
ra khỏi giây “sên” xe đạp cho đến nay thì câu nói ấy “ngân nga” nho nhỏ: “Oh, you Mississippi River with
không đúng nữa.
waters so deep and wide. My thoughts of you keep
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rising just like an evening tide. I’m just like a seagull
that’s left the sea. Oh, your muddy waters keep on
calling me…” (4) “Ngân nga” đến đây, Taylor chợt
nhận ra, ngày đó, chàng yêu thích Hải Quân và ghi
tên theo học tại United States Naval Academy chỉ vì
sự quyến rũ của dòng Mississippi hùng vỹ!

được “giải phóng”, tại sao Taylor chỉ thấy nụ cười hớn
hở phô hai hàm răng vẩu trên khuôn mặt sạm đen của
những người mặc quân phục màu cứt ngựa, đội nón
cối, hoặc nón tai bèo, chân mang dép làm từ vỏ xe
hơi; còn thường dân thì mặt ai trông cũng hốc hác như
thiếu ăn, mất ngủ?

Trong khi Taylor thương nhớ dòng sông hùng vỹ nơi
quê nhà thì màn đêm từ từ bao phủ vạn vật. Đoàn giang đỉnh lầm lủi tiến, không được mở đèn. Nếu không
có tiếng của Quang dùng ám từ truyền tin để liên lạc
với các đơn vị bạn trên bờ và nếu không có tiếng máy
tàu “vi vu”, đoàn chiến đỉnh trông như những “quái
vật” khổng lồ đang di động. Trên mỗi “quái vật”
khổng lồ này, nhiều cặp mắt quan sát hai bên bờ sông
để đề phòng bị Việt Cộng phục kích.

Quanh Taylor là sự tiêu điều toàn diện! Sự tiêu điều
thể hiện nơi từng bộ quần áo vá víu trên tấm thân
gầy đét của người dân; trên những đôi chân trần; trên
những gánh hàng rong chỉ loe ngoe vài trái bắp, trái ổi
hoặc mấy bó rau èo uột. Sân trường thưa thớt học trò,
vì tất cả phải bươn chải kiếm sống và cũng vì chính
sách “kê khai lý lịch” cho nên con của “Ngụy quân
Ngụy quyền” không được đi học!
Qua sách báo, Taylor hiểu, tất cả sĩ quan của “bên
thua cuộc” đều bị “Vi-Ci” đày đọa trong những nhà
tù được ngụy danh là “trại cải tạo”; còn hạ sĩ quan và
binh sĩ thì sao? Cả một quân lực như vậy mà nay tất
cả biến đi đâu?

Dù trong đêm đen, hình dáng “dềnh dàng” và những
cột “ăng-ten” cao lêu nghêu trên chiếc Command
cũng cho thấy sự khác biệt của “quái vật” này với
những “quái vật” khác trong đoàn. Chính sự khác biệt
này khiến Việt Cộng thường tấn công chiếc Command trước.
Nhiều lần Taylor gạ chuyện, muốn làm quen với
người Việt để hỏi về những quân nhân V.N.C.H. và
Nhiều tiếng nổ kinh hồn vang lên. Chiếc Command về những loa phóng thanh được gắn khắp nơi, phát ra
và LCM trúng đạn! Đoàn giang đỉnh bắn hỏa châu, tiếng nói rổn rảng, quyết liệt như họ đang cãi nhau,
soi sáng một vùng. Từ máy truyền tin: “Hai lần tư nhưng dường như không ai hiểu tiếng Anh; chỉ có
tưởng Québec! Hai lần tư tưởng Québec! Đây Ho- người quản lý khách sạn là có thể vừa ra dấu vừa đàm
tel! Métro ‘đi phép dài hạn’ rồi!” (5) Quang giận dữ, thoại một cách rất giới hạn! Ngày trước, những người
hét lên trong ống liên hợp: “Tất cả cho ‘gà cồ’ ‘gáy’ lính và thủy thủ, cũng có thể vừa nói vừa ra dấu để
hướng 3 giờ. Nghe rõ, trả lời?” Âm vang của súng cối hiểu nhau và ngay cả mấy bác xích lô cũng rất thân
từ đoàn chiến đỉnh át hẳn tiếng trả lời. Trong bờ Việt thiện, lúc nào cũng “Hello! How are you?” Bây giờ
Cộng dùng B40 bắn ra xối xả. Quang ra lệnh đoàn mọi gương mặt đều lạnh lùng với đôi mắt không bao
chiến đỉnh ủi thẳng vào bờ bên phải, xử dụng hỏa lực giờ dám nhìn thẳng. Cái gì làm cho mọi người hãi sợ
tối đa.
đến như vậy?
Thấy Việt Cộng “chém vè” và tiếng B40 dịu dần, Như để giải đáp thắc mắc của Taylor, tiếng thét của
Quang ra lệnh đoàn giang đỉnh ngưng tác xạ; vì ngại một phụ nữ vang lên. Taylor quay nhìn về hướng phát
đạn lạc trúng các đơn vị bạn đang đánh bọc hậu.
ra tiếng thét và thấy một tên công an đang dằn co với
một bà bán hàng rong; vì bà này không có giấy phép
Gác ống liên hợp xong, Quang mới thấy Taylor đang “đăng ký kinh doanh”! Cả hai đều lớn tiếng với nhau.
ôm chân và máu đọng từng vũng trên sàn chiếc Command.
Đây là lần đầu tiên sau khi trở lại Việt Nam Taylor
***
thấy một phụ nữ dám lớn tiếng với một nhân vật mặc
Vừa bước đi Taylor vừa lắc đầu như chán nản, như quân phục “Vi-Ci”. Bất ngờ tên “Vi-Ci” “dộng” vào
không tin vào nhận xét của chính mình. Tin sao được mặt phụ nữ bán hàng. Cú “dộng” này khiến bà bán
khi mà, thời còn chiến tranh, những thành phố miền hàng té xuống, kiếng đeo mắt rớt, mẻ một góc. Trong
Nam Việt Nam mà chàng đã đi qua dù thường xuyên khi Taylor giận dữ, vừa quát “Hey! Stop it!” vừa cố đi
bị “Vi-Ci” pháo kích và đặt chất nổ để khủng bố vẫn nhanh đến bên bà bán hàng nhưng vì chân bị thương
vui tươi, đầy sức sống; còn bây giờ, sau khi miền Nam trong thời kỳ chiến tranh, đi nhanh không được thì tên
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“Vi-Ci” đạp vào người bà bán hàng; thuận chân, hắn
đạp luôn vào thúng xôi của bà khiến xôi đổ vươn vải
trên nền đất. Và, trước ánh mắt kinh ngạc của Taylor,
đám trẻ con từ đâu ùa đến, chụp nhanh mớ xôi, vừa
chạy vào hẽm vừa cười vừa ăn!
Thấy một người “nước ngoài” đi đến, tên “Vi-Ci” bỏ
đi thật nhanh.

cảm. Taylor thầm chửi lũ phản chiến Mỹ; vì lũ phản
chiến đã áp lực Hoa Kỳ rút quân khỏi miền Nam Việt
Nam. Taylor tự hỏi, có phải hệ lụy về việc Hoa Kỳ
rút quân khỏi miền Nam để “Vi-Ci” đem tất cả oán
thù, đau thương và thảm khốc trút lên đầu người dân
miền Nam đã làm cho chính người miền Nam cũng
không còn thiện cảm với người Mỹ nữa hay không?
Không thể nào Taylor tự giải đáp được. Taylor cảm
thấy buồn buồn, đi dần về hướng bờ sông.

Taylor cầm tờ $20.00 Mỹ kim trong tay, khom người
đỡ bà bán hàng dậy, giọng dịu dàng:
Taylor tựa vào thân cây, nhìn dòng An Giang lặng
- Bà bị đau ở đâu? Bà cần đi bác sĩ hay bệnh lờ. Ngày xưa, nhìn dòng An Giang, Taylor nhớ dòng
viện không?
Mississippi hùng vỹ. Giờ đây, nhìn dòng An Giang,
Taylor lại nghĩ đến lời hứa của chàng với cô học trò
Khi hỏi hai câu đó Taylor cảm thấy hơi xốn xang áo trắng. Buồn lòng, Taylor cất tiếng hát nho nhỏ như
trong lòng, vì nghĩ rằng làm thế nào bà bán hàng hiểu than thở với dòng An Giang về niềm riêng của chàng:
được; nhưng chàng không thể nói tiếng Việt thì làm “There is a river called the River of No Return….
sao! Thật bất ngờ, Taylor thấy bà bán hàng vừa lượm Swept on forever to be lost in the stormy sea…” (6)
cặp kính bể đeo vào, vừa khóc tức tưởi vừa đáp:
Tiếng hát của Taylor văng vẳng trong gió chiều khiến
bà bán hàng ngẩn ngơ. Nhìn quanh, không thấy ai có
- Cảm ơn. Nhưng cơm chúng tôi còn không có radio dù có radio cũng không ai dám nghe đài của
mà ăn thì làm thế nào tôi có thể đi bác sĩ hoặc bệnh “bọn đế quốc xâm lược” bà bán hàng băng nhanh qua
viện được!
đường, đến phía sau thân cây và nhận ra người ngoại
- Một người nói tiếng Anh khá như bà mà tại quốc này đang hát.
sao phải đi bán hàng rong?
- Từ 30 tháng Tư 1975 đến nay, mọi tầng lớp Theo tiếng hát khàn khàn của người đàn ông Mỹ đã
xã hội miền Nam, mọi sự việc trên đất nước tôi đều mất hết nét thanh xuân vì bộ râu “quai nón” cùng với
đảo ngược hết rồi ông ạ!
thân người bệ xệ, bà bán hàng chợt nhớ lại hình dáng
- Thế bà là người miền Nam, đúng không?
thon thả, đôi mắt xanh biếc cùng lời hứa của đại úy
Bà bán hàn buồn bả gật đầu.
Taylor nơi cầu tàu thuộc trại Vân Đồn, năm xưa.
Thấy kính cận của bà bán hàng bị bể, Taylor lấy thêm
hai tờ $20.00 Mỹ kim nữa, đưa cho bà:
Bà bán hàng nghĩ đến Taylor không phải bà thương
- Đây, $60.00 Mỹ kim, tôi mua tất cả thức ăn yêu Taylor; mà chỉ vì bà vừa nhớ lại ý tưởng của bà
trong gánh của bà.
trong hai lần tiếp xúc với Taylor.
Biết giá trị của sáu mươi Mỹ kim vào thời bao cấp
thời mà hằng ngày, mỗi gia đình “Ngụy” chỉ biết ăn
bo bo thay cơm nhưng bà bán hàng cũng vẫn lắc đầu:
-Cảm ơn. Nhưng xôi đổ hết rồi, ông mua mớ
lá chuối và gióng gánh này để làm gì?
-Không. Không. Tôi không lấy bất cứ vật gì.
Bà giữ tất cả. Tôi muốn trả tiền cho mớ “cơm” bị đổ.
-Xôi bị đổ không phải lỗi của ông, tại sao ông
phải đền tiền? Cảm ơn ông, nhưng tôi không thể nhận
tiền của ông.
Không thể nào Taylor hiểu được rằng bà bán hàng
được nuôi dạy trong một gia đình theo nền giáo dục
xưa: “Giấy rách phải giữ lấy lề” và “Đói cho sạch
rách cho thơm”. Vì không hiểu cho nên Taylor bị mặc

Ý tưởng của bà thuở ấy là: Ước mơ được du học ngoại
quốc để thoát khỏi sự đọa đày triền miên của bà Thắm
người dì ghẻ ác độc; ước mơ có thể quên được hình
ảnh bi thảm của Mẹ và đứa em chưa chào đời; và ước
mơ quân đội Hoa Kỳ sẽ giúp Quân Lực V.N.C.H.
“đuổi” được Việt Cộng những người đã trực tiếp đưa
bà vào cuộc sống đầy đau thương và tủi hận về Bắc.
Khi Taylor vừa dứt lời ca, bà bán hàng bước ra phía
trước, hỏi:
- Thưa ông, xin lỗi, ông làm ơn cho tôi hỏi
một câu.
Gặp người nói tiếng Anh khá, Taylor vui, muốn kéo
dài cuộc đàm thoại, “Okay” ngay.
- Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam hay là
ông từng tham chiến tại Việt Nam?
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Nhìn dáng người gầy còm, lưng còng vì thiếu dinh
dưỡng, khuôn mặt đen đúa, đầy nếp nhăn, răng sún
và đôi mắt tí hí ẩn sau đôi kính cận dày cộm bị mẻ,
Taylor đáp:
- Tôi đã phục vụ đơn vị Hải Quân tại đây.
- Ông trở lại để tìm kỷ niệm của thời đáng yêu
nhất trong đời người, phải không?
- Không. Ngay sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam
bang giao, tôi tìm mọi cách để trở lại đây chỉ với mục
đích tìm một người; nhưng suốt gần hai tuần qua tôi
tìm không ra.
Nghi đây là cựu Hải Quân đại úy Taylor, nhưng bà
bán hàng muốn chính Taylor xác nhận:
- Nếu ông không ngại, ông có thể cho tôi biết
tên người mà ông muốn tìm hay không?
Taylor vừa đáp vừa lấy ví, mở ra, lật cuốn sổ tay cũ,
giấy đã úa vàng:
- Tôi không thể nói được tên của cô ấy; nhưng
đây, chữ viết của cô ấy, nhờ bà đọc giùm.

Cúi mặt tránh ánh nhìn của Taylor, Bảo Ngọc chợt
nhớ những buổi chiều, nếu xôi bán không hết, nàng
đút từng miếng xôi rất nhỏ cho bà Thắm ăn. Bà Thắm
thường thều thào: “Ngọc…ơi! Dì…biết Dì đã quá tàn
ác đối với con cho nên Trời phạt Dì! Con… tha thứ
cho Dì. Con cố làm phước, lấy đức cho hai thằng con
của con. Đừng bỏ Dì… chết bờ chết bụi, nhen, con.”
Bảo Ngọc xúc động, “dạ” nho nhỏ. Bà Thắm tha thiết
hơn: “Con hứa với Dì, nha, Ngọc!” Từ tâm thức nhân
hậu của nàng, Bảo Ngọc vừa nghĩ đến người Cha đang
bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù vừa đáp: “Dạ, con xin
hứa với Dì. Con cũng xin cảm ơn Dì đã thay Má con
mà chăm sóc cho Ba con suốt bao nhiêu năm dài”. Từ
đôi mắt mờ của bà Thắm, hai hàng nước mắt lăn dài…
Lời hứa với bà Thắm, hình ảnh hai đứa con của nàng
đang phụ bán cơm dĩa với vợ con của Thuận tại bến
xe đò và nhân dáng tan thương, đói rách của ông Trực
và Ngân chồng của nàng trong nhà tù A30 đem đến
sự dằn co rất mãnh liệt trong lòng Bảo Ngọc. Cuối
cùng, nàng nói nhỏ:

- Cảm ơn ông rất nhiều. Gia đình tôi cũng như
Vừa thấy nét chữ của chính mình, Bảo Ngọc xúc không biết bao nhiêu gia đình người miền Nam bị
động, không thốt nên lời! Bảo Ngọc cúi mặt. Bất ngờ “Vi-Ci” đuổi đi kính tế mới rất cần sự giúp đỡ của mọi
hình ảnh của Thuận cùng tiếng khóc than của vợ con người. Chào ông.
Thuận khi hay tin Thuận tử thương trong khi chiến
hạm chuyển quân và dân di tản từ Vùng I và Vùng II Taylor chưa kịp nói gì, Bảo Ngọc đã vội vàng băng
Duyên Hải đi Phú Quốc chợt hiện về!
qua đường, đến bên gánh xôi, quảy gánh, bước nhanh
như chạy trốn.
Tin Thuận tử thương khiến bà Thắm trở nên lầm lì
như một người câm! Nhưng, sau khi bị Việt Cộng tịch Trong khi Bảo Ngọc như muốn liệm chết một dĩ vãng
thu nhà, đuổi đi kinh tế mới và tiếp đến là tin Thảo tươi đẹp lẫn đau thương đang bừng sống trong hồn
con của bà và ông Trực tử trận khi thi hành nghĩa vụ nàng thì Taylor nhìn theo người đàn bà khốn khổ, đi
quân sự bên Cao Miên thì bà Thắm…quỵ xuống và chân trần, lòng buồn buồn, vừa tưởng nhớ cô học trò
không bao giờ bà có thể ngồi dậy được nữa!
áo trắng năm xưa vừa “ngân nga” nho nhỏ: “…Gone
gone forever down the river of no return. Wail-a-ree,
Bảo Ngọc quyết định không cần suy nghĩ:
wail-a-re-e-ee, she’ll never return to me!” (6)
- Rất tiếc, tôi cố nhớ xem bạn hữu của tôi ai có
tên đó hay không mà nhớ không được! Chào ông.
Điệp Mỹ Linh
Bảo Ngọc trả lại cuốn sổ tay.
http://www.diepmylinh.com/
Lúc nãy, trong khi Bảo Ngọc bị tình cảm chi phối,
Taylor kín đáo lấy một số tiền kha khá, cuộn nhỏ. Khi
nhận lại cuốn sổ tay, Taylor nắm bàn tay xương xẩu
của Bảo Ngọc, để cuộn tiền vào, giọng ân cần:
- Bà cố gắng như vậy là tốt rồi. Tôi cảm ơn bà.
Tôi muốn biếu bà món quà để bà mua đôi kính khác;
đeo kính bể rất nguy hiểm. Và nếu bà cần đi bác sĩ
hoặc đến bệnh viện vì bị chấn thương do tên “Vi-Ci”
gây ra cho bà lúc nãy thì bà có thể dùng
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1-2-3.6- River Of No Return của Lionel Newman,
Ken Darby.
4.- Mississippi River Blues của McWilliams, Elsie /
Rodgers, Jimmie.
5.-Ám từ truyền tin: Québec được hiểu là thiếu tá
Quang. “Métro đi phép dài hạn” là Ông Mẫn tử trận
rồi.

Những Cái Nhất
				
			 Của

Âu Cơ

Bài viết dưới đây chỉ là một góc nhìn của phó nhòm kiêm thủ quỹ Bạch Tuyết
trong thời gian sinh hoạt với Hội Phụ Nữ Âu Cơ từ ngày thành lập vào tháng 9
năm 2010 cho đến nay, mong Thầy Quang Mỹ, Cô Minh Tâm, các chị bạn, các em
thông cảm cho những thiếu sót ngoài ý muốn.

G

iản dị nhất, việc
gì cũng biết làm
& làm giỏi nhất,
nhanh nhất, luôn được mọi
người ngưỡng mộ nhất, kỳ
cựu & giỏi nhất: Thiên
Thanh

Nhỏ con nhất, ốm nhất, làm nhiều nhất, ít nói nhất,
thầm lặng nhất - Ngọc Canada
Dạy tiếng Việt cho trường Việt Ngữ Văn Lang (San
Jose) & Hùng Vương (Houston) lâu nhất: Thiên
Thanh (trên 20 năm), Minh Nguyệt (16 năm), Bạch
Tuyết (10 năm).

Công Dung Ngôn Hạnh, Tháo vác và lanh lẹ nhất, xin được nhiều quảng cáo
duyên dáng nhất, may cho Đặc San Âu Cơ nhất, hăng say làm việc nhất :
nhiều cà vạt, khăn quàng Thu Hồng
nhất để gây quỹ cho Âu
Cơ: Thu Huyền
Xinh đẹp, nhỏ tuổi nhất nhưng hát Quốc Ca Mỹ &
VN hay nhất trong mọi chương trình của Âu Cơ :
Học giỏi nhất, hát hay nhất, du lịch nhiều nhất : Hoàng Yến, Huyền Trân, Bảo Trân
Huyền Trân và Bảo Trân
Nổi tiếng nhất với món Bún Bò Huế trong Hội Chợ
Đạo diễn múa hay nhất, làm đạo cụ đẹp nhất và dành Âu Cơ: Kim Cúc
nhiều thời gian cho Vũ đoàn Âu Cơ nhất: Cô Minh
Tâm &(Thầy) Quang Mỹ (thân hữu Âu Cơ)
Vui vẻ, năng động và luôn ủng hộ quảng cáo cho Đặc
San Âu Cơ: Kim Ngân
Bán cà vạt, vé số, khăn quàng nhiều nhất, múa hay
nhất, vòng eo đẹp nhất: Thùy Linh
Làm việc không có ngày nào được nghỉ làm nhưng
vẫn cố gắng tới giúp với chị em Âu Cơ nhất: Trần
Giàu nhất (tiền vô nhiều nhất mà không được xài), Ly, Trần Hạnh, Trâm Nghi
đúng giờ nhất, chụp hình nhiều nhất cho Âu Cơ, kể
chuyện vui nhất, Nam kỳ nhất: Bạch Tuyết
Làm chè Thái, sâm bổ lượng số 1 cho Hội Chợ Âu Cơ
Denver: Võ Sương
Nhiệt tình nhất, hăng say nhất, pha nước mát ngon
nhất: Hương Thuỳ
Dạy các em múa hát hay nhất, pha rượu ngon nhất,
múa hay nhất, trang điểm nhanh & đẹp nhất, điệu
MC hay nhất, ca cải lương mùi nhất, tếu lâm chọc nhất: Nguyễn Tiffani
cười thiên hạ nhất : Minh Nguyệt
Khéo tay, nấu ăn ngon nhất, đóng kịch, hoạt cảnh hay
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nhất: Bạch Trinh

Giử trẻ giỏi nhất: Cindy, Ngọc Bích Brittney, Như
Xì trum nhất, nhẹ cân nhất, múa giỏi nhất, dễ thương Nguyễn
nhất: Quỳnh Anh, Ngọc Nga
Hay đi lạc ở phi trường nhất: Mi Hương
Chụp hình đẹp như người mẫu thứ thiệt nhất: Thanh
Xuân, Kelly, Hà Hoa, Huyền Trân, Bảo Trân, Cindy, Mê đánh đàn Piano nhất: Minh Ánh
Vân Anh, Thiên Trang, Ngọc Ánh, Cindy
Bánh ít nhân dừa, bánh tét ngon nhất: Cẩm Hồng
Có tâm hồn ăn uống nhất và hay lo bao tử cho mọi
người với những món ăn vặt ngon nhất: Thảo Taylor Âu Cơ bô lão nhất, ngồi thiền hay nhất, người bắn
Luôn nhiệt tình, thân thiện, hay mua nem nướng cho súng lục và súng Carbin hay nhất : Hương Nhu
các chị và đưa đón Cô đi dạy múa mỗi tuần: Minh
Nhật
Du lịch nhiều nhất, thong thả nhất , biết nhiều chuyện
thâm cung nhất, ham ca hát nhất, có con cháu nhiều
Mơ mộng, làm thơ hay nhất: Mi Hương, Kiều Tiên
nhất: Loeung Thi Hạnh, Thanh My, Nguyễn Hoa,
Âm thầm, lặng lẽ nhất nhưng hay đóng góp nhất: Jo- Trần Thi, Ngân
lie Li, Khánh Trâm, Như Nhã, Thanh Như, Michelle,
bé Lan, Thúy
Viết nhạc cho Âu Cơ hay nhất: Mễ Khuê
Mê chụp hình nhất trên Facebook, chạy shows nhiều Đi du lịch nhiều nhất, một mình lo phần ẩm thực cho
nhất mà không được thù lao bao nhiêu, kiếm được Đại Hội Âu Cơ tại Dallas : Thái Thủy
nhiều shows diễn cho Âu Cơ nhất : Thu Vân
Chịu khó chuyển tin tức nhiều nhất: Bạch Cúc
Làm ô mai gừng cam thảo ngon nhất, giọng nói ngọt
ngào nhất: Chị Minh Châu
Đảm đang, nấu ăn ngon, trang trí đẹp nhất : Cẩm
Thư, Thái Thuỷ, Cẩm Hồng, Kelly, Thu Hường
Xin tạm kết thúc ở đây, hẹn quý Âu Cơ và Thân Hữu
Thông tin, quay phim, làm phóng sự hay nhất: Vương vào kỳ tới. Thân chúc Thầy Cô & các chị em luôn
Nhật
được vui khỏe.
Houston, TX 30.05.2018

Âu Cơ Bạch Tuyết
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Một thời để YÊU

N

và một thời để NHỚ

gười ta không cố ý phạm tội “ ngoại tình “,
hay lẻn đi tìm một “ khoảng trời riêng “ khi
mà cuộc sống hôn nhân ngày lại ngày qua với
những chán chường buồn tẻ.
Đó chỉ là những phút xao lòng, khi bất chợt trong
một lúc nào đó bỗng nhớ lại ngày xưa ...với người ấy.
Thường thì khi lúc người ta bước vào lứa tuổi
trung niên với những thành đạt và ổn định trong
cuộc sống, đã có được những phút thảnh thơi ngồi
nhìn lại chính mình.
Và nếu như trong những tháng ngày đã qua,
người ta đã từng để ý thương thầm, trộm nhớ một
người nào đó ...thì có lẽ nào không thể tìm gặp lại?
Có những cuộc gặp lại thật tình cờ, người ta lặng
lẽ quay đi như chẳng hề quen biết.
Có những lần gặp lại khiến người ta thất vọng!
...Vì những biến đổi về hình dáng bên ngoài đã làm
hình bóng thần tượng của mình năm xưa sụp đổ.
Nhưng, cũng có những cuộc gặp lại do người ta
chủ động đi tìm - Với một chút lãng mạn của một
thời tuổi trẻ - Không để làm gì hết, cũng không đủ
sức làm thay đổi cuộc sống hiện tại, mà chỉ vì một
nỗi nhớ và mong ước được gặp lại, thế thôi.
Xưa, lúc còn bé; Tôi đã một lần chứng kiến cuộc
gặp lại sau 15 năm của anh và chị. Lần gặp ấy thật
cảm động, đã để lại một ấn tượng thật sâu sắc trong
lòng tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu được nỗi lòng của
những người yêu nhau và đã mất nhau trong đời.
Anh đến ngay đầu ngõ nhà chị, nhờ tôi báo với
chị là anh đã tới ...Họ gặp nhau, không nói một lời.
Chỉ đứng chết lặng nhìn nhau một hồi lâu ...Rồi chị
bật khóc, và anh cũng khóc theo...
Anh không phân trần, chị không trách móc. Họ
cứ ngồi bên nhau, im lặng như thế. Và rồi, anh lại trở
về nhà với vợ con, với cuộc sống thường ngày. Chị
lại tiếp tục những tháng ngày tần tảo thay cha mẹ lo
cho một đàn em nhỏ. Lúc ấy, tôi thật sự không hiểu
vì sao họ lại phải chia cách, nhưng anh hiểu và chị

cũng hiểu.
Còn anh Tâm thì mỗi năm cứ tới ngày sinh nhật
của mình, anh lại tìm đến một quán càphê quen,
ngồi suốt từ chiều đến tối. Anh vẫn nhớ lời hẹn của
Vy, cô bạn gái thuở xa xưa:
- “ Sau này nếu có xa nhau, đến ngày Sinh Nhật của
anh, khi buổi chiều về, em cũng sẽ đi ngang qua nơi
này để chúc mừng anh “ .
Nhưng không lần nào anh gặp được. Nhiều khi
anh lang thang qua những con đường ngày xưa mà
lúc còn yêu nhau, hai người vẫn sánh đôi ...để mong
tìm lại chút nỗi nhớ thương.
Rất lâu sau đó, anh tình cờ biết được Vy có một
cô con gái cùng học tại một trường tiểu học với
con anh . Ngày họp phụ huynh, anh đến đứng đợi ở
trước cổng trường. Lòng cũng rộn ràng, hồi hộp như
ngày nào anh vẫn thường chờ, đón Vy sau giờ tan
học.
Nhưng bao nhiêu lượt phụ huynh ra vào, anh dõi
tìm mỏi cả mắt cũng chẳng nhìn thấy chị đâu?
Anh băn khoăn lắm,tự hỏi lòng rằng : “Chẳng
lẽ hai người đã thay đổi đến độ không thể nhận ra
nhau hay sao? “
Một lần gặp tôi, anh năn nỉ nhờ tôi tìm Vy giúp
anh vì anh biết là tôi dạy học ở trường đó. Anh vẫn
còn hy vọng ở những lần họp phụ huynh sau.
Những người đàn ông, khi muốn - họ có thể làm
bất cứ việc gì để đạt được mục đích- Còn đối với phụ
nữ, dù hoàn cảnh có cho phép, vẫn có một giới hạn
nhất định để bắt họ phải dừng lại.
Khi tôi gặp Vy và kể cho chị nghe chuyện của anh
Tâm, hỏi Vy rằng:
- “ Có muốn gặp lại anh Tâm không? “
Chị liền hỏi lại:
- “ Để làm gì? “
Và chị tiết lộ rằng sẽ chẳng bao giờ anh Tâm gặp
được chị Vy ở cổng trường tiểu học đó, vì chị đã
chuyển trường cho con rồi.

Châu Hà.
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Trang

SINH HOẠT
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ÂU CƠ DENVER

Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ Denver

Trong buổi Thắp Nến Tuyệt Thực
cho Nhân Quyền ở VN

Phát quà cho những người
nghèo vô gia cư

Ra Mắt DVD Thảm Họa Đỏ

Biểu tình chống chương trình
ca nhạc của Đàm Vĩnh Hưng
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Hội Chợ Tết Âu Cơ tại Denver

Â/C Denver Chào Cờ Đầu Năm

Biểu tình cho nhân quyền
tại Việt Nam

Bầu Ban Chấp Hành
Âu Cơ - Denver

Văn Nghệ Tưởng Niệm 30.04
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ÂU CƠ
Bắc CAlifornia

Hội PNAC tham dự lễ Kỷ Niệm
35 năm thành lập TTVN-Văn Lang

Tham dự biểu tình
“chống Formosa”

Tại Viện Dưỡng Lão Los Gatos, CA.
ngày 01/04/2018.

Â/C Minh Nguyệt & Thiên Thanh
tại Đại Hội Giới Trẻ Sydney- Úc Châu 8.9.2017
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Â/C Phan Hà & Thiên Thanh
tại tiệc họp mặt đồng hương Đà Nẵng

Â/C Bắc Cali trong buổi ra mắt
tác phẩm “Vết Chém” 12.17.2016

AC Minh Nguyệt và
Ban Hợp ca TTVN-Văn Lang
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Thăm đài Truyền hình SBTN.
Los Angeles-CA 12.08.2016

Đại diện HPNAC trao ngân phiếu $1000 US
cho ông CT. CĐNVQG Bắc Cali
để yểm trợ nạn nhận lũ lụt tại San Jose

Tham dự Hội Thảo Văn Hóa
học giả Đỗ Thông Minh

ÂU CƠ HOUSTON

Tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
cùng với CĐNVQG Houston

Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa 1974 - 2016

“Em vẫn mơ một ngày về”
tưởng niệm Quốc Hận 30.4.2015

Diễn Hành Xe Hoa Cùng
Với CĐNVQG Houston
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Đêm gây quỹ cho Đài Phát Thanh
Đáp Lời Sông Núi tại Houston - 2016

Â/C Houston Tham Dự Buổi Gây Quỹ
Cho Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
Tại Nam California 2017

Tổ Chức Buổi Ra Mắt tác phẩm
Những Mảnh Đời Sau Song Sắt
Của Blogger Phạm Thanh Nghiên
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Quốc Hận 30/4/2018 tại
Houston, Texas

Giúp phát Quà cho Trẻ Em
Giáng Sinh 2017

Giúp Nạn Nhân Bị Lũ Lụt
bão Harvey - 2017

Vũ Đoàn Â/C Houston
Đêm Gây Quỹ cho 30.04.2016

Cô giáo Â/C Bạch Tuyết với các em
lớp 2A2 trường Việt Ngữ Hùng Vương

Thầy Mỹ & Cô Minh Tâm cùng với
Vũ đoàn Â/C Houston trong Hội Tết Gala 2016
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ÂU CƠ CANADA

Diễn Hành Tưởng Niệm 50 năm Chiến Tranh
Việt Nam Tại Hawaii, Tháng 5, 2018

Diễn Hành Tưởng Niệm 50 năm
Chiến Tranh Việt Nam
Tại Hawaii, Tháng 5, 2017

Trình Diễn Nhạc Cảnh Hội Nghị Diên Hồng Tại Buổi
Gây Quỹ Cho Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
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Diễn Hành Tưởng Niệm 50 năm
Chiến Tranh Việt Nam
Tại Hawaii, Tháng 5, 2017

Buổi Gây Quỹ Cho Đài Phát Thanh
Đáp Lời Sông Núi

Hợp Ca “Việt Nam Ơi,
Ngày Vinh Quang Đã Tới”

ÂU CƠ đó dây

Đại hội Âu Cơ kỳ 3
tại Houston-Texas 2014

Ban Chấp Hành
Hội Phụ Nữ Âu Cơ 2014-2016

Thân hữu Âu Cơ Austin & Dallas
họp mặt trong Đại Hội Âu Cơ # 3

Văn nghệ mừng xuân Bính Thân - 2015
Chi Hội Âu Cơ Paris

Buổi thắp nến cho Nhân Quyền Việt Nam
Chi Hội Âu Cơ Paris - 2015

Chi Hội Âu Cơ Bắc Cali
thăm Viện Dưỡng Lão
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Chi hội Âu Cơ Dallas
Ra mắt DVD Thảm Họa Đỏ

Họp mặt Thầy Cô
Trường Việt Ngữ Hùng Vương
đầu năm niên khoá 2008-2009

Âu Cơ Bạch Tuyết trong ngày Tu Nghiệp Sư Phạm
với Thầy Quyên Di đến từ Cali 16-10-2011
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Biểu tình cho nhân quyền
tại Việt Nam

Âu Cơ Houston trong màn múa
“Hình bóng người em đợi chờ”

Phuï Nöõ AÂu Cô Vieät Nam
Nhaïc: Hoaøng Thanh
Lôøi: Meã Khueâ
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Doác heát söùc ngöôøi

Phuï Nöõ

AÂu

Cô
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Caûm taï

Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ
Chân thành cảm tạ quý Thân hào nhân sĩ, quý
Mạnh thường quân và Thân hữu đã nhiệt tình ủng hộ
tinh thần, tài chánh và những bài viết có giá trị để giúp
Đặc San Âu Cơ 4 được hoàn thành tốt đẹp và phong phú.
Trân trọng
Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ

Chân thành cảm tạ
Crystal Nail
Hải Cảng Seafood
Advance Dental
Firewheel Dentistry
Sterling Real Estate Group, Inc.
Absolute Realty Group Inc.
Pham & Nguyen Law Group, P.C.
Horizon Healthcare Clinic
Atlantic International Trading Inc.
Kim Jewelers
Lafayette Liquor Depot
Tiệm Vàng Kim Lý
Saigon Supermarket
Troy’s Auto Tech
Nhà hàng Đồng Khánh Sài Gòn Bowl
Đường Sáng Printing
Alpha Realtors
Candor Tax Agency
Tuần báo Mõ San Francisco
Benny Bình Nguyễn
Air Vangard
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose
Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam
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Địa chỉ: 2825 Wilcrest Drive, Suite 361, Houston, TX 77042
T: (832) 982-7891 a F: (832) 201-7797 a C: (713) 584-8538

www. candor.tax a info@candor.tax.

CHUYÊN VIÊN THUẾ VỤ
Uy tín - chuyên nghiệp - tận tâm
Khai Thuế Cá Nhân, Thương Mại và Tổ Chức Vô Vị Lợi.
Đại diện và cố vấn khách hàng về thuế vụ
Thiếu thuế hoặc bị sở thuế thẩm vấn trong và ngoài tiểu bang Texas.
Hướng dẫn thành lập công ty và giữ sổ sách.

15 phút tham khảo miễn phí
*** Chúng tôi đang chờ đón để được phục vụ quý vị ***
“No Ligacy is no rich as honesty” - Wilkliam Shakespeare
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7175 W. Jefferson Ave., #4700, Lakewood, CO 80235
WWW.Sterlingreg.com
Mobile: 303-912-0150 L Office: 303-274-7724 L Fax: 303-274-9003
Email: hoang2win@gmail.com

Chuyên Viên Ðịa Ốc
NGUYỄN PHẠM HOÀNG
Mua bán nhà đất, Comervial buildings,
Apartment Buildings,
Cơ sở thương mại: Nhà hàng, Tiệm rượu v.v...
Mua nhà tịch thu forclosure, đấu giá.

TẬN TÂM, KÍN ĐÁO, CHÂN THẬT
HOANG WINN NGUYEN
100 Đặc San Âu Cơ

Broker Associate

ATLANTIC INTERNATIONAL
TRADING INC.
1630 W. Evans Ave., Unit B, Englewood, CO 80110
Tel: (303) 936-1888 l Fax: (303) 936-1889
Chuyên cung cấp mọi loại thực phẩm
đến các nhà hàng Việt, Tàu

Đặc biệt các loại thực phẩm
dành riêng cho tiệm phở:
Thịt, xương, rau thơm v.v...
VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
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ĐƯỜNG SÁNG PRINTING
1950 THREADNEEDLE WAY
SAN JOSE, CA 95121

Tel: (408) 440-0289 (408) 279-3266
Cell: (408) 234-5959
duongsangprinting@yahoo.com
www. duongsangprinting.com
SPECIALIZING IN:

ĐẶC BIỆT

- BUSINESS STATIONARY, NCR FORMS,
- LETTERHEADS, ENVELOPES, BOOKS.
- BUSINESS CARDS, MENUS, FLYERS,
- NEWSLETTERS, - INVITATIONS,
- BINDERYS, RUBBER STAMP ...

CÓ NHẬN IN SÁCH
THÁNH LỄ AN TÁNG

ĐẶC BIỆT:
WORK ORDER, INVOICE
READY SAME DAY ORDER

SPECIAL ! SPECIAL !

SUPER LOW PRICE

ONE DAY SERVICE
(WITH LAYOUT READY)

BUSINESS CARD

FULL COLOR
BUSINESS CARD
&
FLYER
108 Đặc San
Âu Cơ

BLACK (WITH ANY PAPER)

1,000 = $20.00+ Tax + Layout
(READY SAME DAY ORDER)

AIR VANGARD
(832) 279-8839
Chuyên: Sửa chữa, bảo trì, thay mới máy lạnh & Sưởi,
walk-in Freezer & Cooler cho nhà và cơ sở thương mại

VĂN NGUYỄN

THẬT THÀ - TẬN TÂM - UY TÍN
GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

TACLA87904C
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ĐOÀN THANH NIÊN THIỆN NGUYỆN VIỆT NAM SAN JOSE

TRUNG TÂM VIỆT NGỮ VĂN LANG SAN JOSE
P.O. BOX 32563, SAN JOSE, CA 95152
www.vanlangsj.org - www.vanlangsj.com
email: admin@vanlangsj.org
Phone: (408) 647-5147
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose được hình thành từ
năm 1982 và do Đoàn Thanh Niên Thiện Nguyện Việt Nam San Jose trực tiếp điều hành với 3 mục đích:
a Bảo tồn Văn Hoá
a Phụng sự xã hội
a Mưu cầu Tự Do và Dân chủ cho Việt Nam

Là một Trung Tâm Việt Ngữ lớn nhất của người Việt hải ngoại
với khoảng 1000 em học sinh theo học tuổi từ 6 đến trên 20.
Trung Tâm có 35 lớp học được chia thành 10 cấp lớp do trên
100 thầy cô tình nguyện trực tiếp điều hành và giảng dạy. Các
thầy cô đã hy sinh những thì giờ quý báu cuối tuần đến với Văn
Lang chỉ mong cho con em không quên văn hóa cội nguồn của
dân tộc Việt và đối xử với nhau trong "Tình anh chị em ruột thịt".

Giờ hoïc:

Từ 9:00 sáng
đến 12:00 trưa
mỗi sáng Chủ Nhật

Địa chỉ trường:

Gunderson High school
622 Gaundabert ln.
San Jose, CA 95136

Nhằm mục đích bảo tồn văn hoá Việt và gầy dựng một thế hệ
trẻ Việt Nam tại Hải ngoại biết ý thức về giòng giống Lạc Hồng,
Trung Tâm đã áp dụng câu tục ngữ: "Tiên học lễ hậu học văn"
là phương châm giảng dạy qua chương trình Đức dục, Lịch sử
và Địa lý Việt Nam. Thêm vào đó, các em được học hỏi về
phong tục tập quán của người Việt để các em sẽ luôn tự hào là
người Việt Nam. Xen kẽ trong những giờ học là những giờ sinh
hoạt ngoài trời, hoặc những buổi sinh hoạt với cộng đồng người
Việt và cũng để tạo cơ hội cho các em tập sống hoà đồng với
cộng đồng, với thiên nhiên và cả đến với những người cùng
máu mủ Việt Nam.
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