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● Chủ nhiệm & Chủ bút: Thái Hoá Lộc 
● Toà soạn: Duy Thành
● Kỹ thuật: Tô Lai Quốc
● Quảng cáo: Đức Đặng

Trên đây là chủ đề của 
dạ tiệc Văn nghệ Tất Niên 
của anh Trần Lộc đại diện 
Restland tổ chức với mục 
đích tri ân những người lính, 
người vợ lính, gia đình và 
quê hương…Thay cho nghi 
thức tưởng niệm những 

người lính đã hy sinh; anh 
Trần Lộc đã đọc lời suy 
niệm: “Để tưởng nhớ anh 
linh 300 ngàn Người lính 
xả thân Nơi chiến trường để 
bảo vệ miền Nam VN. Và 
tôi chắc chắn rằng, Không ít 
trong số họ là những người 

đồng đội dũng cảm của quý 
vị cựu chiến sĩ hoặc cựu tù 
nhân chính trị đang có mặt 
tại đây. “Túy ngọa sa trường 
quân mạc tiếu Cổ lai chinh 
chiến kỷ nhân hồi?” Chúng 

Arlington, TX.- Trưa 
Chúa Nhật ngày 27 tháng 01 
năm 2019, trong tâm thức 
của người Việt tha hương 

mỗi lần Xuân về Hội Hải 
Quân Trùng Dương Dallas-
Fort Worth tổ chức đón 
mừng xuân Kỷ Hợi tại nhà 

hàng Thanh Thanh thành 
phố Arlington với sự tham 
dự của cộng đồng và các hội 
đoàn địa phương.

Hải Quân Trùng Dương DFW tổ chức mừng Xuân 
Kỷ Hợi và tưởng niệm 75 chiến sĩ hải quân VNCH 
đền nợ nước trong trận hải chiến Hoàng Sa

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đã tổ chức Tết Kỷ Hợi 2019 thành công tại Trung tâm Thương mại Cali Saigon Mall 
2 ngày nắng ấm trong lạnh giá của mùa Đông Texas. Ba yếu tố đã đưa đến sự thành công: Thiên thời – Địa lợi và Nhân hòa.
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● Thái Hóa Lộc
 
Cuối năm khi ngồi ghi lại 

những sự kiện đã qua, tôi không 
biết bắt đầu từ đâu và sự kiện 
nào sẽ đi trước. Trong sự chờ 
đợi suy nghĩ vu vơ lại nhận được 
điện thư của Tiến sĩ Nguyễn 
Đình Thắng thăm hỏi về sự tình 
của Thánh Thất Mountain View 
qua bản tin được phổ biến trên 
tuần báo Người Việt Dallas số 
1304, phát hành ngày 18 tháng 
01 năm 2018. Nguyên văn như 
sau:

 
Chào anh Thái Hoá Lộc,
Lâu ngày không có dịp gặp 

lại anh ở Dallas. Nhân thể anh 
Dan chuyển cho tôi bài viết về 
Thánh Thất Cao Đài ở Mountain 
View, trước hết tôi muốn gửi lời 
thăm anh. 

Kế đến, tôi để ý thấy trong 
bài báo kể trên có nhắc đến 
một số nhân vật mà tôi mong 
muốn được gặp, nhất là Ông 
Nguyễn Quốc Dũng hiện đang 
ở Louisville, KY. Đây là một hồ 
sơ mà tôi để ý đến từ 2 năm nay, 
khi Ông ấy rục rịch sang định cư 
ở Hoa Kỳ do con gái bảo lãnh. 
Thấy trong bài báo có ghi là Ông 
Dũng đã đến Dallas để gặp tác 
giả, tôi hy vọng là qua toà soạn 
báo Người Việt Dallas tôi sẽ liên 
lạc được với Ông Dũng.

 
Tôi được biết Ông Dũng 

là cháu của Ông Trần Quang 
Cảnh. Tôi không xa lạ gì về Ông 
Cảnh vì trong những năm đầu 
của thập niên 1990 cho đến 
khoảng giữa thập niên 2000, tôi 
đã hướng dẫn Ông Cảnh trong 
việc liên lạc với Quốc Hội Hoa 
Kỳ và với Báo Cáo Viên Đặc 
Biệt của LHQ về Tự Do Tôn 
Giáo hay Niềm Tin. Trong 15 
năm qua Ông Cảnh và vợ, Bà 

Thoàn, bặt vô âm tín. Lần sang 
Orange County cách đây 2 năm, 
tôi có đến nhà của họ trong khu 
mobile home ngay trên đường 
Bolsa, nhưng họ đi vắng. Tôi 
cũng muốn biết họ đang ở đâu, 
làm gì. 

Là người theo dõi tình trạng 
của Đạo Cao Đài từ đầu thập 
niên 1990 đến giờ, tôi muốn 
tìm hiểu thêm những gì mà báo 
Người Việt Dallas hứa hẹn sẽ 
đăng tải trong nhiều số tới. Rất 
mong anh gửi cho tôi đường link 
cho mỗi bài viết.

Tôi nghe nói là có triển vọng 
sẽ có một buổi họp báo về 
những cáo buộc trong bài báo 
kể trên. Khi có buổi họp báo, tôi 
sẽ sắp xếp thời gian để tham 
dự. Hy vọng gặp lại anh trong 
dịp này.

Chúc anh và thân quyến năm 
Kỷ Hợi an khang, hạnh phúc và 
yên bình.

Kính thư,
Thắng
Nguyen Dinh Thang, PhD
CEO & President
BPSOS
 
Và sau khi báo phát hành, tôi 

cũng đã nhận điện thư của Dan 
M. Trần cũng là một người thân 
quen trong sinh hoạt cộng đồng 
nguyên văn như sau:

 
Kính gởi Anh Thái Hóa Lộc,
Chúc anh chị nhiều sức 

khỏe.
Với sự kính trọng anh hết 

mình, nhưng em phải bảo vệ 
“ĐỒNG ĐỘI”. Mong anh thu hồi 
bài viết này vì ông Reng sẽ bị 
bất lợi hơn ai hết nếu “họp báo”

Xin đa tạ và ghi ơn anh giúp 
đỡ công cuộc đấu tranh của em.

Sau khi đọc xong bài "THÁNH 
THẤT MOUTAIN VIEW CON 
ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN!" của 
Nguyên Nhật, trên tờ báo Người 

Việt Dallas Fort Worth nay; tôi 
rất là so đo và cẩn trọng khi viết 
những dòng chữ này, vì những 
lý lẽ sau:

1. Tôi không phải tín đồ Cao 
Đài, nhưng cá nhân tôi đã sát 
cánh, đôi khi làm thông dịch 
viên cho các vị trong Thánh 
Thất Mountain View như ông 
bà Lê Phú Hữu, ông Bùi Văn 
Quan và nhiều tín đồ Cao Đài 
trẻ đấu tranh kêu gọi và vận 
động Quốc Hội Hoa Kỳ hàng 
năm tại Thủ Đô Washington DC 
từ 2012 ̣đến nay. Ông Dương 
Xuân Lương định cư tại Texas 
năm 2017, tháng 7 năm 2018, 
Ông Dương Xuân Lương đã có 
mặt tại Washington DC để kêu 
gọi và vận động QH Hoa Kỳ bảo 
vệ đồng môn Cao Đài đang bị 
áp bức tại VN. 

Tinh thần đấu tranh vận động 
cùa các vị Cao Đài này rất cao 
và mảnh liệt như họ đang kêu 
cứu cho người thân ruột thịt cùa 
họ chứ không đồng đạo tại VN. 

**** Tôi chưa bao giờ thấy 
ông Đặng Phước Reng cùng đi 
với phái đoàn Cao Đài 1 năm 
nào cả đến Washington DC.́́́****

2. Cá nhân tôi đã thăm TTMV 
nhiều lần từ những năm 2013, 
2016, 2017 và 2018, mỗi lần 
ra về đều hỏi "sao TTMV xây 
dựng chưa xong?" cho nên ông 
Nguyên Nhật, báo Người Việt 
Dallas Fort Worth lấy tựa đề 
rất chính xác: "THÁNH THẤT 
MOUTAIN VIEW CON ĐƯỜNG 
ĐI KHÔNG ĐẾN!" vì qua bao 
năm, Thánh Thất Cao Đài 
Mountain View dưới sự cai quản 
công trình xây dựng Thánh Thất 
của ông Đặng Phước Reng cho 
đến nay cũng chưa hoàn tất 
100%. 

Thật tiếc vì TTMV mà hoàn 
tất, đó là di sản quí giá của 

CĐNV Quốc Gia tại Dallas, TX.

3. ông Nguyên Nhật, báo 
Người Việt Dallas Fort Worth 
nên tránh "chụp mũ" khi viết 
̣(trích) "... Hôm nay chúng tôi 
muốn gióng lên hồi chuông 
báo động trong chúng ta. Đồng 
hương tỵ nạn phải có trách 
nhiệm phân biệt lằn ranh Quốc 
Cộng, không thể chấp nhận và 
hòa hợp với những người tiếp 
tay với Cộng sản trong nước. 
Ông Đặng Phước Reng là 
người biết rõ hơn ai hết những 
gì đã và đang xảy ra tại Thánh 
Thất Mountain View…" (hết 
trích). ông Nguyên Nhật, báo 
Người Việt Dallas Fort Worth 
có VÔ TƯ trong tinh thần làm 
báo hay không? nếu có VÔ TƯ, 
nên rút lại đừng vì thân tình cá 
nhân nào đó mà hủy hoại tinh 
thần đấu tranh của cựu tù nhân 
lương tâm Dương Xuân Lương.

Best Regards,
Dan M Tran
 
Xin chân thành cám ơn anh 

Nguyễn Đình Thắng và Dan 
Trần qua sự quen biết và chia 
sẻ hết sức chân tình. Tôi cũng 
xin lỗi hai anh cho phép tôi được 
phổ biến điện thư của hai anh 
để rộng đường dư luận. Tiếp 
theo, tôi cũng đã tiếp chuyện 
qua điện thoại với bà Nguyễn 
Thu Thủy và ông Đỗ Minh Đức 
thành phố Houston cho chúng 
tôi biết những tài liệu và những 
sự kiện của chúng tôi ghi nhận 
từ ông Đặng Phước Reng là 
không đúng sự thật! Qua tài liệu 
của ông Đặng Phước Reng và 
những đồng đạo đã bị trục xuất 
hay ly khai Thánh Thất Mountain 
View cũng như điều tôi được 
lĩnh hội từ những người không 
chấp nhận ông Đặng Phước 
Reng cùng phe nhóm. Sự thật 
đang ở đâu nếu không có một 
cuộc công khai tranh luận. Theo 
những điều chúng tôi ghi nhận 
từ hai bên đều cho rằng đối 
phương mình là CS. Tội nghiệp 
cho những đạo hữu thuận 
thành chân tu muốn tìm một nơi 
tu hành hoang mang lạc lõng. 
Tình trạng này sẽ kéo dài bao 
lâu! Chúng tôi đã phổ biến một 
bản tin trong số báo hai tuần 
trước không ngoài mục đích 
để mọi người cùng tìm hiểu sự 

thật những gì đang và sẽ xảy ra 
tại Thánh Thất Mountain View. 
Chúng tôi không chụp mũ hay 
kết án như trong điện thư của 
ông Dan Trần, một người bạn 
thân quen từ lâu trong cộng 
đồng địa phương.

Ông Đặng Phước Reng là 
một trong những người đầu 
tiên xây dựng, trưởng ban xây 
cất Thánh Thất Mountain View 
và ông đã bị trục xuất ra khỏi 
Thánh Thất khi cùng đứng tên 
với 14 đồng đạo khác trong một 
lá thư gởi cho luật sư David C 
Voss Jr. ngày 29 tháng 6 năm 
2018. Nội dung lá thư là không 
đồng ý ba ông Lê Phú Hữu – 
Bùi Văn Quan và Dương Xuân 
Lương sử dụng bất động sản 
Thánh Thất Mountain View vào 
vụ kiện với ông Trần Quang 
Cảnh. Đồng đạo Cao Đài cũng 
như ông Đặng Phước Reng 
không an tâm vì nếu vụ kiện 
thất bại thì Thánh Thất không 
còn… Ngược lại theo lời ông 
Đỗ Minh Đức cho biết ông Đỗ 
Phước Reng đã bị sa lầy, không 
muốn kiện vì có “chỉ thị” của ông 
Nguyễn Thành Tám đứng đầu 
Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam 
lại là một cán bộ CS. 

Chúng tôi được biết Dương 
Xuân Lương đến Hoa Kỳ theo 
diện tù nhân lương tâm qua 
sự bảo trợ của Tiến sĩ Nguyễn 
Đình Thắng vào tháng 7 năm 
2017 và chính ông Dương Xuân 
Lương đưa đến sự xáo trộn tại 
Thánh Thất Mountain View theo 
lời ông Đặng Phước Reng.

Riêng đối với Cộng Đồng 
Dallas-Fort Worth chưa ai biết 
nhiều về ông Dương Xuân 
Lương nhưng đã biết ông Đặng 
Phước Reng trong thời gian dài 
trong các sinh hoạt Cộng đồng. 
Ông là Hội Trưởng Quân Cảnh 
và thành viên Liên Hội Cựu 
Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa 
nhiều năm sinh hoạt với hai 
Cộng Đồng Dallas – Hạt Tarrant 
và các hội đoàn Người Việt 
Quốc Gia. Chúng tôi thiết nghĩ 
Cộng Đồng và Liên Hội Cựu 
Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa 
Dallas cũng cần phải lên tiếng 
về người “đồng hành” của mình 
là ông Đặng Phước Reng trong 
Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia tại địa phương.
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Việt Nam: Những người nông dân
đứng lên giữ đất

Thụy My

Mong muốn tăng trưởng, Việt Nam dựa vào đà tiến của kỹ nghệ với việc sử dụng nhiều 
nhân công và phát triển địa ốc, nhưng không quan tâm mấy đến hậu quả cho môi trường và 
đất nông nghiệp. Điều này gây phẫn nộ cho giới nông dân.

Cưỡng chế đất: Nguồn gốc gây căng thẳng trong xã hội Việt Nam
Tác giả Pierre Daum trên Le Monde Diplomatique dẫn ra một trường hợp độc đáo tại 

làng Đồng Tâm ở ngoại ô Hà Nội hồi tháng 4/2017. Hàng trăm người dân biểu tình từ nhiều 
tháng chống lại việc lấy đất cho một dự án địa ốc. Họ đã dám bắt giữ 38 cảnh sát cơ động 
được điều đến để cưỡng chế. Thay vì dùng đến vũ lực, chính quyền Việt Nam đã gởi chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến thương lượng với những người bắt 
con tin. Cuối cùng dân làng đã thả các tù nhân, đổi lấy lời hứa bồi thường thỏa đáng.

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Tại Nam Ô ở miền trung vốn nổi tiếng về nước 
mắm, nhiều gia đình hiện đang từ chối rời bỏ nhà cửa để nhường chỗ cho dự án xây dựng 
một khu du lịch rất lớn. Khu vực này nuốt trọn diện tích bờ biển, khiến ngư dân không thể 
ra biển đánh cá cơm, nguyên liệu thiết yếu để làm món nước chấm truyền thống.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh tức Saigon, thủ đô kinh tế của Việt Nam, vùng đất còn 
xanh cây duy nhất còn tồn tại là Thủ Thiêm, từ 20 năm qua vẫn chống chọi lại nạn bê-tông 
hóa. Một nhóm nông dân kiên trì liên tục thưa kiện chống lại lệnh trục xuất, vì các thủ tục 
không được tiến hành theo đúng quy định. Mà thật ra các vụ cưỡng chế tùy tiện diễn ra rất 
nhiều, do lợi dụng Luật Đất đai.

Những vụ phản kháng chống tịch thu đất nông nghiệp để làm dự án công nghiệp, du lịch 
hay địa ốc xảy ra như cơm bữa. Theo hai nhà nghiên cứu Marie Gibert và Juliette Segard, 
đây là « nguồn gốc chủ yếu gây ra căng thẳng xã hội trong một Việt Nam đương đại ». Đây 
cũng là dạng thức phản kháng chính trị duy nhất mà người dân có thể tiến hành được, trong 
một đất nước do đảng Cộng Sản cai trị.

Chỉ là phần nổi của tảng băng…
Báo chí dù bị kiểm soát chặt chẽ cũng đã phản ánh phần nào phong trào chống tịch thu 

đất, nhất là khi một quan chức đảng đến nơi để thương thảo với người dân. Những thông 
tin liên quan xuất hiện hàng ngày trên Facebook, vốn có đến 30 triệu người Việt đăng ký 
sử dụng trên 95 triệu dân. Một nhà báo của đài truyền hình nhà nước VTV nói : « Đó chỉ là 
một phần của thực tế, nhiều trường hợp người nông dân chống đối không được ai biết đến 
». Theo nhà báo này, đó là vì đi điều tra khá nguy hiểm. Nhiều người cảnh báo : « Đừng 
đến làng đó, rất căng thẳng, sẽ bị công an bắt ». Trái lại người dân có khi từ chối tiếp xúc 
với phóng viên.

Chủ đề này lại càng nhạy cảm hơn khi việc cưỡng chế đất đi ngược lại với những tuyên 
bố cộng sản chủ nghĩa. Danielle Labbé, nhà nghiên cứu về đô thị hóa ở đại học Montréal 
vốn làm việc từ 15 năm qua về đề tài này tỏ ý tiếc là không thể có được số liệu cụ thể, cho 
rằng chính quyền không muốn cung cấp.

Tịch thu đất nông nghiệp trở thành vấn đề quan trọng tại Việt Nam do là trung tâm của 
phương thức phát triển mà đất nước này đã chọn lựa cách đây 30 năm. Hồi năm 1986, tin 
vào sự thất bại của kinh tế tập trung theo kiểu xô-viết – được áp dụng ở miền Bắc trong thập 
niên 50 và tại miền Nam sau khi thống nhất đất nước năm 1976 – các nhà lãnh đạo đã đưa 
ra chính sách Đổi Mới. Những hợp tác xã nông nghiệp dần dà biến mất, doanh nghiệp công 
phải làm ra lợi nhuận, cho phép thành lập công ty tư nhân và mở cửa cho đầu tư nước ngoài.

Trước nhu cầu khẩn thiết về thực phẩm, các nông trang được giải tán và đất được chia 
cho nông dân. Kinh tế gia Trần Ngọc Bích từng làm việc cho CNRS cho biết, tác động tích 
cực lập tức thấy ngay. « Chỉ trong vòng ba năm, nạn khan hiếm lương thực không còn nữa, 
lượng gạo sản xuất ra nhiều hơn nhu cầu tiêu thụ ». Tuy nhiên việc mở cửa cho kinh tế thị 
trường không đi kèm theo việc xét lại một số nguyên tắc, như « sở hữu toàn dân » về đất 
đai. Thế nên chính quyền có thể « thu hồi » đất một cách dễ dàng.

« Sở hữu toàn dân » : Chủ đất chỉ được quyền sử dụng
Cho dù là sở hữu chủ, người nông dân chỉ có được quyền sử dụng cho mục đích nông 

nghiệp (và chỉ nông nghiệp mà thôi), được ghi trong « sổ đỏ ». Họ có thể bán lại quyền sử 
dụng, và con cái được thừa kế. Tuy nhiên Nhà nước giữ độc quyền việc chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp sang công nghiệp hay địa ốc. Dù có thủ tục tham vấn, 
luật giao cho các quan chức cao cấp quyền thông qua dự án.

Sau khi mở cửa, việc Mỹ bỏ cấm vận năm 1994 và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) năm 2007, Việt Nam từ một nền nông nghiệp tự cung tự cấp đã chuyển thành 
kinh tế công nông nghiệp. Theo ông Vũ Đình Tôn, đại học Nông Nghiệp Hà Nội, nếu năm 
1995 nông nghiệp chiếm 80% dân số hoạt động, thì ngày nay chỉ còn 40%. Năm 1988, 
nông nghiệp chiếm 46% GDB, đến 2017 chỉ còn 15%.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam chủ trương « hiện đại hóa », « phát triển ». Nhưng hai phần 
ba diện tích đất đai là đồi núi, những vùng đất có thể « hiện đại hóa » rất đông dân và được 
dùng để trồng trọt. Chính quyền bèn chuyển những vùng đất nông nghiệp rộng lớn thành 
khu đô thị (ở ngoại ô các thành phố), khu công nghiệp (xung quanh thành phố hay trục 
đường lớn), hoặc khu du lịch (dọc theo 3.000 km bờ biển), bất chấp cuộc sống của hàng 
triệu gia đình.

Từ 20 năm qua, Luật đất đai cho phép giao đất cho doanh nghiệp, đổi lại nhà kinh doanh 
phải cam kết tạo việc làm cho những người nông dân mất đất, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đầu cơ đất, hậu quả của chính sách địa ốc
Nhà kinh tế Nguyễn Văn Phú của CNRS cho rằng trên giấy tờ, chính sách này có thể 

chấp nhận được. Le Monde Diplomatique dẫn ra trường hợp một nông dân ở Viêm Đông, 
Đà Nẵng – một bãi biển ngày nay đã bị bê-tông hóa với những cái tên khách sạn quốc tế : 
Four Seasons, Hyatt, Pullman, Sheraton…Người này hài lòng khi được giữ lại hai sào đất, 
khi bán đi đã xây được nhà mới, một người con được vào làm việc ở hãng giày Rieker.

Xung quanh làng, cứ mỗi 100 mét lại thấy một tấm bảng rao bán đất xây biệt thự. Người 
bán không thể trả lời câu hỏi chừng nào bắt đầu xây dựng, nhưng cho biết đa số người mua 
để bán lại kiếm lời.

Nạn đầu cơ chính là hệ quả của chính sách tất cả cho xây dựng. Đất hiếm hoi, nên các 
nhà đầu tư nhanh chóng hiểu rằng chỉ nên thực hiện một phần dự án được cấp phép hoặc 

không làm gì cả, rồi chia nhỏ đất ra bán lại.
Bà Nhung, một nông dân ở làng Dương Nội, ngoại thành Hà Nội giận dữ cho biết chính 

quyền chỉ bồi thường với giá rất rẻ, và sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng, đất có giá cao 
gấp 100 lần ! Từ tám năm qua, dân làng liên tục phản đối dự án xây dựng khu biệt thự sang 
trọng. Một bệnh viện và trường học cũng được dự kiến, trên lý thuyết.

Những chữ ký hái ra tiền
Từ chối nhận tiền đền bù, kiện ra tòa, kiến nghị, tuần hành ở trung tâm thành phố, biểu 

tình ngồi trước trụ sở ủy ban, tập hợp lại ngăn các xe ủi đất, thông tin trên Facebook : người 
dân Dương Nội đã làm tất cả để cất lên tiếng nói. Các video trên internet cho thấy hàng 
trăm công an ập vào đánh đập dân làng, một chiếc xe ủi lao vào đám đông khiến một người 
biểu tình bị bất tỉnh phải nhập viện.

Cha của bà Nhung đã trên 60 tuổi, cựu chiến binh trong chiến tranh chống Trung Quốc 
năm 1979, bị bỏ tù 18 tháng nhận định : « Hồi còn trẻ, việc cầm súng chống ngoại xâm, 
bảo vệ tổ quốc là điều tự nhiên. Nhưng nay thật khủng khiếp là tôi phải chống lại đất nước 
mình, vì chính quyền thối nát từ bên trong ».

Tất cả những người mà nhà báo Pháp gặp được, từ nông dân, giáo sư đại học cho đến 
nhân viên bình thường đều khẳng định nạn tham nhũng lan tràn cùng với xu hướng đô thị 
hóa quá trớn. Các quan chức cao cấp chỉ cần một chữ ký, một con dấu đã có được rất nhiều 
tiền. Nhà nghiên cứu Kimberly Kay Hoang, đại học Chicago thu thập được khoảng 100 lời 
chứng. Các doanh nghiệp được giao đất phải biết « gõ đúng cửa ».

Bị mất đất, người nông dân còn phẫn nộ vì bản thân và con cái không có được việc làm 
như đã hứa. Ông Đào Thế Anh, Viện Nông Nghiệp Việt Nam nhận định dù sao đi nữa, kỹ 
nghệ Việt Nam còn yếu, khó thể hấp thu được tất cả những người nông dân thất nghiệp.

Tham nhũng lan tràn, ô nhiễm khắp nơi
Một vấn nạn nữa là ô nhiễm. Tại khu du lịch Sầm Sơn, ngư dân từ lâu vẫn đấu tranh để 

giữ lại 300 mét chiều dài bờ biển để neo thuyền, trong khi tập đoàn FLC chuẩn bị xây một 
phức hợp du lịch nhìn ra biển với khách sạn 5 sao, biệt thự, sân gôn. Công trình này đã đi 
vào hoạt động từ hai năm qua, « nhưng chúng tôi tiếp tục biểu tình trước ủy ban vì họ cho 
đường cống xả ra biển » - một nhóm ngư dân mà nhà báo Pháp gặp trên bãi biển cho biết. 
« Ngày nay cá ít hơn, và con nào còn sống cũng nhiễm độc ».

Nếu trong hợp đồng, doanh nghiệp cam kết tôn trọng môi trường, thì thực tế để có giấy 
chứng nhận chỉ cần đưa bao thư cho thanh tra hoặc tặng túi xách Hermès cho vợ sếp – như 
một trong những nhân chứng nói với Kimberly Kay Hoang. Năm 2016 xảy ra nạn cá chết 
hàng loạt tại bờ biển miền Trung do nhà máy Formosa của Đài Loan xả thải thẳng ra biển, 
dẫn đến những cuộc biểu tình quy mô trên cả nước.

Bà Liên, một giảng viên đại học về hưu khẳng định: «Người ta nói nhiều lãnh đạo địa 
phương đã nhận hối lộ. Nhưng tệ hại nhất là sự xâm lăng của Trung Quốc! Phía sau những 
công ty lớn Việt Nam là tiền từ Trung Quốc. Họ mua hẳn nhiều đoạn bãi biển của chúng 
tôi, vốn là những địa điểm chiến lược về quốc phòng. Và nếu chính quyền chẳng nói gì cả, 
đó là do đã nhận được những phong bì dày cộp». Những lời đồn đãi như thế hiện diện đầy 
trên mạng xã hội và trong những cuộc nói chuyện riêng tư.

Hậu quả của đô thị hóa bừa bãi, tham nhũng lan tràn, không chỉ là các cuộc nổi dậy của 
nông dân hay nỗi lo bị Trung Quốc xâm lược từ nhiều đời nay. Nhà địa lý học chuyên về 
Việt Nam Sylvie Fachette thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển nhắc nhở: «Toàn bộ lãnh thổ 
Việt Nam đều rất sát mực nước biển. Sông Hồng ở Hà Nội nhiều khi tràn bờ. Việc bê-tông 
hóa mặt đất nhất thiết phải gắn liền với nỗ lực to lớn về thoát nước, nhưng hoàn toàn không 
có. Một đợt gió mùa tạo thành mưa lớn cũng đủ gây ra thảm họa».

Theo tổ chức phi chính phủ Germanwatch, Việt Nam hiện đứng thứ năm trong danh 
sách các nước dễ bị ảnh hưởng nhất do biến đổi khí hậu.

Nông dân luôn thiệt thòi khi đấu tranh giành lại đất
Trước sự bất bình của những người nông dân mất đất, chính quyền thường bắt đầu bằng 

việc thương thảo. Các quan chức cấp trung cố giải thích cho họ là nhân dân cần thông cảm, 
phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tuy hiếm khi thuyết phục 
được người biểu tình, chính quyền vẫn có thể trông cậy vào giai cấp trung lưu đang tăng 
lên : từ 13% dân số, trong năm năm tới sẽ là 20%.

Một trong những dự án gây ấn tượng nhất là Ecopark, khu dân cư sang trọng mới được 
xây lên sau nhiều năm kháng cự bất thành của nông dân. Một phụ nữ trẻ giàu có, chủ một 
chuỗi cửa hàng hoa, có ngôi nhà vườn 190 mét vuông ở Ecopark thổ lộ, có một hôm người 
giúp việc tiết lộ là ngôi biệt thự này được xây lên ngay chỗ nông trại mà bà đã bị cưỡng 
chế. Cô chủ trẻ có hơi xấu hổ, nhưng một chủ nhà khác lại cho rằng người nông dân phải 
chấp nhận thiệt thòi để phát triển.

Việt Nam được phương Tây trầm trồ vì tỉ lệ tăng trưởng từ 20 năm qua vẫn là 6 đến 7%. 
Nhưng việc tịch thu đất vẫn không ngừng lại, giúp quan chức địa phương chóng giàu, và 
trút vào thị trường lao động hàng trăm ngàn thanh niên nông dân trẻ.

Dù phong trào phản kháng lan rộng, nhưng nông dân thường thua cuộc, và trong trường 
hợp khả quan nhất chỉ có thể làm chậm lại dự án. Nổi lên rải rác khắp nước, nhưng không 
có quyền tổ chức phong trào một cách hợp pháp, họ không thể đối phó với chính quyền. 
Báo chí luôn bị kiểm soát chặt chẽ, chỉ còn Facebook để đoàn kết những tiếng nói. Nhưng 
từ ngày 01/01/2019, Luật An ninh mạng buộc các trang web trong vòng 24 giờ phải xóa tất 
cả những lời bình «đe dọa đến an ninh quốc gia».

Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động Dương Thị 
Lanh mà không công bố cáo buộc

Tin từ Dak Nong – Cơ quan công an tỉnh Dak Nong đã bắt giữ cô Dương Thị Lanh, một 
công dân địa phương, về những hoạt động trực tuyến của mình. Theo anh Trần Côi, chồng 
của Dương Thị Lanh, công an đã bắt giữ vợ anh vào chiều ngày 30 tháng 1, nhưng không 
thông báo cho gia đình biết về cáo buộc mà vợ anh phải đối mặt.

Sáng ngày 30 tháng 1, vợ anh nhận được một giấy mời của cơ quan điều tra công an 
tỉnh Đak Nong, đến trụ sở UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, để “làm việc liên quan 
đến Facebook Uyên Thuỳ và Mai Bùi” vào đầu giờ chiều cùng ngày. Anh Trần Côi nói, sau 
khi vợ anh đi lên trụ sở UBND xã thì công an kéo tới rất đông và lục soát nhà anh, thu giữ 
ba điện thoại và vài bộ quần áo lính mà vợ chồng anh đã mua ở chợ. Công an thông báo 
việc bắt giữ vợ anh nhưng từ chối đưa lệnh bắt cũng như không công bố nguyên nhân của 
việc bắt giữ.

Chị Dương Thị Lanh là một người hoạt động ôn hoà, từng tham gia một số cuộc biểu 
tỉnh ở Sài Gòn, trong đó có buộc biểu tình phản đối hai dự luật An ninh mạng và Đặc khu 
kinh tế vào ngày 10/6/2018. Chị đã từng bị bắt vào ngày 11/6 nhưng được trả tự do sau 
nhiều giờ tra khảo. Chị thường viết và chia sẻ nhiều bài viết về nhân quyền và dân chủ trên 
tài khoản Facebook cá nhân SG Ngọc Lan Uyên Thuỳ là Facebook của Nguyễn Thị Thuỷ, 
một thành viên của nhóm Hiến Pháp.

Từ đầu tháng 9 năm 2018, 8 thành viên của nhóm đã bị bắt với những cáo buộc mơ hồ 
trong phần an ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự, trong khi một số khác phải trốn chạy.

Chị Dương Thị Lanh là Facebooker thứ hai bị bắt vì những hoạt động trực tuyến sau khi 
luật An ninh mạng có hiệu lực từ đầu tháng 1 năm nay. Tuần trước, cơ quan an ninh tỉnh 
Đồng Nai đã bắt giữ nhà hoạt động Huỳnh Minh Tâm (Facebooker Huỳnh Trí Tâm) nhưng 
vẫn không công bố cáo buộc.

Quốc Tuấn

Hai em trai của tín đồ Hòa Hảo
Nguyễn Hữu Tấn đến Mỹ tị nạn

VOA Tiếng Việt

Từ trái sang: vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị gái của ông Nguyễn Hữu Tấn, 
và ông Nguyễn Hữu Vũ và ông Nguyễn Hữu Hải. Photo: BPSOS.

Hai em trai của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn nghi bị chính quyền sát hại tại tỉnh 
Vĩnh Long đã đến Hoa Kỳ tị nạn.

Trong một thông cáo hôm 30/1, Uỷ ban Cứu trợ Người vượt biển (BPSOS) cho biết hai 
em trai của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn đã đến phi trường thành phố Atlanta, bang 
Georgia vào tối ngày 30/1.

Một video của BPSOS cho thấy hai người em của ông Nguyễn Hữu Tấn là ông Nguyễn 
Hữu Tài và Nguyễn Hữu Vũ được gia đình và người thân tại Mỹ chào đón.

Trong video, người thân cầm chân dung của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, 
người được cho là bị cắt cổ chết tại một đồn công an ở tỉnh Vĩnh Long vào tháng 5/2017, 
sau khi bị bắt tạm giam về hành vi “tuyên truyền chống nhà nước.”

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch BPSOS được kênh Net Việt trích lời nói:
“Sau khi ông Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết trong đồn công an, chúng tôi đã đưa vấn 

đề này ra tại buổi điều trần do dân biểu Chris Smith làm chủ tọa. Ông cùng với Sở di trú 
Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng can thiệp cho gia đình được đi. Lý do là sau khi ông 
Tấn bị giết, công an yêu cầu gia đình phải thừa nhận rằng đó là một vụ tự sát, gia đình nhất 
định không chịu. Họ bị truy bắt, khủng bố tinh thần và bị đe dọa.”

Ông Thắng nói thêm rằng hai người em của ông Tấn đã đến lánh nạn tại vườn rau Lộc 
Hưng ở Sài Gòn, nhưng may đã chạy thoát khỏi khu nhà này trước khi bị cưỡng chế vào 
ngày 8/1/2019.

Bà Trần Minh Thi, một cư dân ở Vườn rau Lộc Hưng, chia sẻ với VOA về hai anh em 
Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Hữu Vũ.

“Hai người này từng thuê nhà ở vườn rau Lộc Hưng. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ 
cưỡng chế thì họ đã chạy trốn. Họ rất là tốt, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhưng thuộc kinh 
của Công giáo. Họ sống chan hòa với bà con Lộc Hưng.”

Trang Mạch sống Media trích lời ông Thắng nói: “Chúng tôi tin rằng vụ cưỡng chế phá 
nhà và chiếm đất của xóm đạo Công Giáo này sẽ được đưa vào bản phúc trình của USCIRF 
(Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ) sẽ được công bố vào tháng 3.”

Trang này còn cho biết thêm rằng hai anh em của ông Tấn sẽ làm nhân chứng của vụ 
cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng trước các cuộc tiếp xúc với giới chức của Hoa Kỳ.

Công an VN khoe phá vỡ được âm mưu 
trước tết của Việt Tân

RFA

Mạng Báo Công an Nhân dân (CAND) ngày 30/1/2019 loan tin, Công an Việt Nam “đã 
phát hiện và ngăn chặn thành công đối tượng là thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố 
Việt Tân xâm nhập, tìm cách hoạt động chống phá” trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, qua đó thừa 
nhận đã bắt ông Châu Văn Khảm, đảng viên Việt Tân người Úc gốc Việt và ông Nguyễn 
Văn Viễn, thành viên của Hội Anh em dân chủ và Dân chủ Việt.

Cụ thể là vào lúc 23 giờ ngày 12/1/2019, Cục An ninh nội địa Việt Nam phối hợp với 
Công an TPHCM tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Văn Viễn (48 tuổi) và ông Châu Văn Khảm 
(70 tuổi) khi đang lưu trú tại khách sạn Vàng Anh, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tờ báo là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam tiết lộ, tại cơ quan điều tra ông 
Khảm khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/1/2019 bằng đường bộ từ Campuchia 
theo chỉ đạo của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân.

Trước đó ông Châu Văn Khảm được cho là đã gửi lại toàn bộ hành lý gồm 1 hộ chiếu, 
1 điện thoại và 1 thẻ tín dụng cho một thành viên Việt Tân khác tại Campuchia cất giữ và 
sử dụng một chứng minh nhân dân Việt Nam mang tên Chung Chính Phi để qua cửa khẩu 
Hà Tiên với nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và tổ chức huấn luyện cho ông Nguyễn Văn Viễn; 
khảo sát tuyến xâm nhập bất hợp pháp qua biên giới đường bộ từ Campuchia về Việt Nam.

Quá trình gặp gỡ, ông Viễn được ông Khảm bồi dưỡng các kiến thức về Việt Tân và 
được cho 300 USD. Sau khi huấn luyện, Ông Nguyễn Văn Viễn được kết nạp vào tổ chức 
Việt Tân.

Theo Mạng báo Công an Nhân dân, ông Châu Văn Khảm dự kiến vào ngày 14/1 trở lại 
Campuchia để xuất cảnh về Úc, cùng với đó đảng viên Việt Tân người Úc gốc Việt cũng 
khai nhận đã liên lạc với ông Viễn đầu năm 2018 khi đang tham gia Hội Anh em dân chủ 
và đề nghị ông này kiếm người cho Việt Tân nhưng không được.

Hôm 25/1/2019, trang web của đảng Việt Tân đăng tải Thông cáo báo chí cho biết ông 
Châu Văn Khảm, đảng viên Việt Tân đã bị bắt cùng với ông Nguyễn Văn Viễn vào ngày 
13/1.

Theo thông cáo, ông Châu Văn Khảm là một khuôn mặt quen thuộc và tích cực trong 
cộng đồng người Việt tại Sydney, Úc châu và mặc dù biết rằng việc đi về Việt Nam của ông 
sẽ “có nhiều rủi ro và bị chế độ CSVN ngăn chặn, ông Khảm vẫn không ngần ngại trở về 
để thu thập dữ kiện và lượng định thực trạng nhân quyền tại quê nhà.”

Mạng Báo Công an nhân dân cũng cho biết ông Khảm có nhiều hành động gần đây, cụ 
thể là vào tháng 6/2018, Đảng bộ Việt Tân Úc Châu liên kết cùng Cộng đồng người Việt tự 
do tổ chức biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra.

Cũng theo CAND tại buổi biểu tình, “Châu Văn Khảm đại diện ban tổ chức phát biểu, 
xuyên tạc Nhà nước Việt Nam ra dự án luật nhằm phục vụ cho Trung Quốc xâm chiếm Việt 
Nam.”

Hay trong buổi tưởng niệm “31 năm anh hùng đông tiến”, ông Châu Văn Khảm đã phát 
biểu, “ca ngợi hoạt động chính nghĩa của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn”.

Bài báo ký tên tác giả Xuân Mai quy kết rằng, hiện nay Việt Tân “tiếp tục tuyển mộ, 
huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, 
bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tổ chức 
các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại. Đồng thời tán 
phát lên mạng Internet các tài liệu kích động biểu tình, hoạt động khủng bố, phá hoại…”

Hôm 31/1, trên trang mạng change.org xuất hiện Thư ngỏ gửi Thủ tướng Úc Scott Mor-
rison với đề nghị “Hãy Đoàn Tụ Ông Châu Văn Khảm Với Gia Đình” đồng thời kêu gọi 
chính phủ Úc can thiệp để trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho công dân Úc Châu Văn 
Khảm cũng như ông Nguyễn Văn Viễn quốc tịch Việt Nam.

Hoa Kỳ sẽ cho các hãng máy bay
Việt Nam bay thẳng tới Mỹ

RFA

Cục Quản lý Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) dự kiến sẽ sớm xếp hạng Loại 1 
cho Việt Nam, tạo cơ hội cho các hãng hàng không của Việt Nam có đường bay thẳng tới 
Mỹ và thực hiện các chuyến bay liên danh với các hãng hàng không của Mỹ. Reuters đưa 
tin hôm 30/1/2019.

Hiện chưa có chuyến bay thẳng nào giữa hai nước, dù nhu cầu về thị trường du lịch, 
thăm thân nhân và bạn bè là khá lớn.

Hai hãng Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều bày tỏ mong muốn có những 
chuyến bay thẳng tới Mỹ, nhưng phải đợi cho tới khi Việt Nam nhận được xếp hạng Loại 1.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết trong những tuần tới sẽ công bố việc 
xếp hạng cho Việt Nam.

Năm ngoái, FAA đã đưa người tới Việt Nam để xem xét đánh giá an toàn hàng không 
Việt Nam.

Reuters cho biết chưa nhận được phản hồi từ FAA.
Khác với Thái Lan, nước trước đây từng được xếp hạng Loại 1, sau đó bị hạ xuống Loại 

2, Việt Nam chưa từng có xếp hạng của FAA.
Thị trường hàng không Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng với mức tăng 

trung bình 16% mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2010 và 2017. Các hãng hàng 
không giá rẻ như VietJet và Jetstar là các khách hàng lớn của tập đoàn Boeing và Airbus.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị phần lớn nhất hiện nay thuộc về Vietnam Airlines 
Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO). Số liệu Cục Hàng không Việt Nam 
cho biết, năm 2018, tổng sản lượng vận chuyển của Vietnam Airlines và các hãng thành 
viên đạt trên 28 triệu lượt khách, chiếm 56% thị phần; Vietjet chiếm 44% thị phần.
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Chương trình bắt đầu lúc 12 giờ 
15 với nghi thức thường lệ chào 
quốc kỳ Việt Mỹ dưới sự điều hợp 
của Sĩ quan nghi lễ - Nghi thức đặt 
vòng hoa tưởng niệm tri ân của các 
Niên trưởng hiện diện: Cựu Chuẩn 
tướng Đặng Đình Linh, cựu Đại Tá 
Đinh Thách On, cựu Trung tá Trịnh 
Thiên Khoa, cựu Trung tá Trần Văn 
Kính…Năm nay đặc biệt để tưởng 
nhớ 75 chiến sĩ Hải Quân đã hy sinh 
trong trận hải chiến Hoàng Sa đã cử 
hành thật cảm động. 75 chiến sĩ hy 
sinh lần lượt được xướng danh lần 
lượt từ người đầu tiên là cố Trung 
tá Ngụy Văn Thà HQ10. Trong lúc 
các chiến sĩ được nêu danh thì các 
Niên trưởng, quan khách và đồng 
hương một tay cầm nến tiến về lễ 
đài đặt lên với lời cầu nguyện theo 
nghi thức tôn giáo của mình…

Và theo tục lệ, mừng Tết vui 
xuân không thể thiếu phần chúc Tết 

của các Niên trưởng và phần lì xì 
cho các em nhỏ… 

Cũng trong dịp này, trong lúc 
mọi người thưởng thức món ăn 
ngon của nhà hàng, ông Hội trưởng 
Hải Quân Trùng Dương Nguyễn 
Văn Lạt xin mọi người một phút 
nói về “ ngày Xuân Không Quên 
Chiến Sĩ – Những Thương Phế 
Binh khốn khó ở quê nhà với tuổi 
già trong dịp Tết và đã được đáp 
ứng gồm có:Hội HQTD/Dallas 
$500.00 - Niên Trương Dư Chí 
Hùng: $100 - HQ Nguyễn Văn Lý: 
$100 - Niên Trưởng Lê Tứ Hài: 
$100 - Chị Hài cựu học sinh Lê văn 
Duyệt: $50.00 - Chi Xuân Cảnh 
thân hữu HQ: $100.00 - Ch/Hữu 
OCS Nguyễn Hữu Tường: $100 – 
MC Thanh Hằng HQ: $100  - Thân 
hữu Oanh Vũ: $100.

Niên Trưởng Đinh Thạch On: 
$50.00 - Vàng Nguyễn: $200.00

Tổng Cộng: $1,500.00
Số tiền này, vào sáng Thứ Hai 

ngày 28-01-2019 đã gửi về Linh 
mục Trương Hoàng Vũ – Dòng 
Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Saigon 
$1,000 – TPB Nguyễn Văn Đức 
– Điện thoại: 097-312-5266 (Cụt 
hai chân): $100.00 – TPB Nguyễn 
Ngọc To – Điện thoại: 098-704-
7364 (Cụt hai chân) Xã Tư Nghĩa 
Quảng Ngãi: $100.00 

Tiếp theo là chương trình văn 
nghệ có ca sĩ Vân Anh và các nghệ 
sĩ địa phương giúp vui. Chương 
trình chấm dứt vào buổi chiều cùng 
ngày.

Để hồi tưởng lại trận Hoàng Sa 
cách nay đã 45 năm, xin mời quý 
vị đọc lại diễn biến trận chiến qua 
lời tường thuật của chiến hữu Hải 
Quân của Hồ Hải (HQ5)

 
Trưa ngày 17 tháng 01 năm 1974, 

HQ5 cặp cầu quân cảng Tiên Sa, 
Đà Nẵng. Hạm trưởng HQ Trung tá 
Phạm Trọng Quỳnh lên BTL/HQ/
V1DH họp, chiều tối ông về thì sau 
đó không lâu, thấy HQ Đại tá Hà 
Văn Ngạc và gần 02 trung đội Hải 
kích/Người Nhái cùng lên tàu. Tối 
đó lệnh hành quân được phổ biến 
giới hạn, ngắn gọn: chiến hạm tham 
dự hành quân mang tên Trần Hưng 
Đạo 47 ra lấy lại Hoàng Sa nơi có 
quân Trung cộng (TC) lén lên cấm 
cờ một vài đảo nhỏ và đã đổ quân 
lên chiếm đóng đảo Quang Hòa 
(Ducan) thuộc nhóm đảo Nguyệt 
Thiềm gần 2 tuần trước. Quan niệm 
hành quân: “Cứng rắn, dứt khoát 
yêu cầu TC phải rút ra khỏi đảo, 
tránh dùng biện pháp quân sự, trừ 
trường hợp bất khả kháng.” Tôi là 
SQ trưởng ngành Vô tuyến – Điện 
tử thuộc Khối Hành Quân, cũng sẽ 
là SQ truyền tin bên cạnh Đại tá 

Ngạc, nên được nghe biết lệnh này. 
Đại tá Ngạc trên HQ5 để chỉ huy 
nên HQ5 là Soái hạm.

HQ5 ra đến Hoàng Sa, nhập 
vùng hành quân khoảng 3 giờ chiều 
ngày 18 tháng 01. Cùng đi với HQ5 
còn có HQ10. HQ10 đang hỏng 01 
máy chánh, chỉ còn 01 máy nên 
đi chậm, tối đó mới đến. Tại vùng 
Hoàng Sa, HQ4 và HQ16 đã có mặt 
trước đó.

Sau khi nắm tình hình do HQ 
4 và HQ 16 báo cáo, Đại tá Ngạc 
chỉ thị HQ5 tiến gần về đảo Quang 
Hòa để quan sát. Ngay lập tức hai 
tàu TC loại Kronstad tiến nhanh 
đến ngăn cản, tàu mang số 274, 
chận ngay trước mũi cách HQ5 
chưa đến 10 mét. Hai bên trao đổi 
quang hiệu, bên nào cũng yêu cầu 
đối phương rời khỏi vùng đảo này 
vì thuộc quyền sở hữu của mình. 
Tất nhiên là không bên nào chịu đi. 
Tình hình lúc đó rất căng thẳng bởi 
thái độ hung hãn, khiêu khích của 
quân TC có thể đụng độ bất cứ lúc 
nào. Vài tên lính TC cởi nút áo, chỉ 
vào ngực, ý muốn nói: bắn đi, dám 
không? 

Không quan sát được rõ trên 
đảo để ước tính quân số/phòng 
thủ của địch, hai bên chỉ quan sát 
được hỏa lực trang bị trên tàu của 
đối phương. Đại tá Ngạc báo cáo 
tình hình về BTL/HQ/V1DH (Đà 
Nẵng) và BTL/HQ/SGN. Sẩm tối, 
ông cho tàu lui về gần đảo Pattle, 
đây là đảo quan trọng nhất tuy 
không phải là đảo lớn nhất, tên 
tiếng Việt là Hoàng Sa. Đảo Quang 
Hòa và đảo này là 2 trong 7 đảo 
thuộc nhóm Nguyệt Thiềm (Trăng 
Khuyết) của quần đảo Hoàng Sa 
(Paracel), nhóm thứ hai là An Vĩnh 
cũng có 7 đảo nhỏ nằm xa về phía 
đông, bắc. Đảo Pattle trước kia có 
một tiểu đoàn TQLC trấn giữ sau 
rút xuống còn một trung đội Địa 
phương quân. Có đài khí tượng, hải 
đăng, miếu Bà, cầu tàu và bia chủ 
quyền.

Tại đây, trong đêm 18 rạng 19, 
Đại tá Ngạc ở trong phòng truyền 
tin rất nhiều giờ để liên lạc về Đà 
Na94ng, Saigon và các chiến hạm 
đang tham dự hành quân để thảo 
luận nhiều lần. Bên cạnh Đại tá 
Ngạc, những việc như điều chỉnh 
máy, thay đổi tần số, liên lạc với 
giới chức ông muốn gặp, cho ông 
biết ngay ai vừa gọi ông? (vì tất 
cả đều dùng danh hiệu truyền tin) 
mã hóa, mã dịch đều do chính tôi 
phụ trách vì tôi cũng là SQ Mật mã. 
Một vài sự kiện cần biết trước khi 
đi vào trận đánh.

1/ Đại tá Ngạc phân chia 4 
chiến hạm thành hai Phân đoàn 
đặc nhiệm: Phân đoàn I: HQ4 và 
HQ5 trách nhiệm phía tây-nam 
đảo Quang Hòa, nơi có hai tàu 
Kronstad 271 và 274 của TC án 
ngữ. Và Phân đoàn II: HQ16 + 
HQ10 ở phía bắc đảo, nơi có hai 
tàu 389 và 396 của TC canh giữ.  
TC còn có 2 tàu nữa mang số 402 
và 407, một loại tàu đánh cá có vũ 
trang. HQ16 và HQ4 phát hiện hai 
tàu này trước khi HQ5 ra vùng. Tuy 
nhiên 2 tàu này đã ở vòng ngoài 
chứ không trực tiếp tham chiến. Có 
thể vì ta khai pháo bất ngờ ngoài 
dự tính của chúng hoặc có thể 2 tàu 
này chỉ là tàu tiếp tế, giả dạng tàu 
đánh cá để lén chuyển quân, lương 
thực, không có đại pháo thích hợp 
cho một cuộc hải chiến?

2/ Các tàu nói trên của TC có 
trang bị đại bác 100 ly (sau này có 
tài liệu nói 88 ly) và 37 ly.  Khả 
năng tiếp ứng của TC thì tại Hải 
Nam có 02 tàu ngầm, có 4-6 tàu 
Komar trang bị hỏa tiễn stik và 
Mig 19 và 21. Đây là tin tức (địch 
tình) và sự lượng định trao đổi 
giữa Đại tá Ngạc và Sài Gòn trong 
đêm 18/01. Về phía ta, đã tăng 
cường thêm 4 chiến hạm đang trên 
đường đi gồm HQ1, HQ6, HQ11 và 
HQ17. Về Không Quân thì phòng 
hành quân BTL/HQ đã liên lạc xin 
yểm trợ, chưa biết kết quả. Cho đến 

khi kết thúc trận chiến, 4 chiến hạm 
tăng cường chưa ra đến vùng và 
Không Quân không có tham chiến; 
tôi cũng không bắt được liên lạc 
trên tần số “không yểm” lần nào.

3/ HQ16 chuyển qua cho HQ5 
một nhóm Công binh, họ từ trong 
đảo Pattle ra gồm có 01 cố vấn Mỹ, 
01 thiếu tá Công Binh, và 3-4 quân 
nhân khác. Nhóm này theo HQ16 
ra đảo Pattle từ mấy hôm trước để 
nghiên cứu dự án thiết lập đường 
bay trên đảo. HQ 5 chuyển qua lại 
cho HQ16 gần một trung đội Hải 
Kích, tôi không nhớ chính xác con 
số nhưng chắc không quá 30 người.

Toán Công Binh này ở trên 
HQ5 trao đổi với Hạm trưởng, 
Hạm phó, Đại tá Ngạc và vài SQ 
khác trong phòng ăn SQ, lúc đó tôi 
cũng có mặt để cho toán này mượn 
thêm một máy truyền tin PRC-25. 
Khoảng hơn 1 giờ sau thì họ trở vô 
lại đảo Pattle bằng xuồng của HQ5.

Khoảng giữa đêm, HQ5 trở lại 
đảo Quang Hòa và gần sáng toán 
Hải Kích dùng xuồng cao su để vào 
đổ bộ lên đảo. Trưởng toán này là 
Trung úy Đơn và một SQ khác là 
Trung úy Cảnh.

Toán Hải Kích rời tàu vào đảo, 
Đại tá Ngạc chỉ thị khẩu lệnh trực 
tiếp, giữ im lặng vô tuyến nên trong 
phòng truyền tin tôi không hay biết 
nhưng khi đụng độ trên đảo, toán 
Hải kích báo cáo quân TC đã phòng 
thủ kiên cố, dàn quân nổ súng ngăn 
cản nên không thể nào tiến vào 
được, xin chỉ thị Đại tá Ngạc thì tôi 
mới nghe được trên máy PRC-25. 
Lúc đó đã mờ sáng. Cuộc đụng độ 
nhỏ trên đảo đã gây cho Trung úy 
Đơn, Hạ sĩ Long tử thương và 02 
Hải kích khác bị thương.

Bên phía HQ4 có chở theo 01 
trung đội Hải Kích, mấy hôm trước 
đã lên vài đảo nhổ bỏ cờ, bia chủ 
quyền của quân TC lén cấm xong 
rút đi, có thể vì đảo nhỏ không thể 
đóng quân lâu được, khó phòng 
thủ. Và, HQ16 có 01 toán Hải kích 
từ HQ5 giao qua đêm trước, họ đổ 
bộ ra sao, báo cáo với Đại tá Ngạc 
qua máy trên đài chỉ huy, không có 
tôi ở đó nên không biết rõ chi tiết vì 
nhiệm sở tác chiến của tôi từ đêm 
18 đến hết trận đánh là ở phòng Vô 
tuyến, nằm bên vách hữu hạm. 

Đại tá Ngạc cho lệnh rút hết toán 
Hải Kích vừa chạm súng với quân 
TC về lại HQ5. Số quân nhân chết 
và bị thương mang về được ngoại 
trừ HS Đỗ Văn Long không tiến 
vào lấy xác được. Toán Hải kích 
rút hết về tàu khoảng 8-9 giờ sáng 
ngày 19 tháng 01.

Đại tá Ngạc báo cáo tình hình, 
thảo luận với Đà Na94ng và Sài 
Gòn trên hệ thống siêu tần số.

Lúc 10:20 phút sáng, Đại tá 
Ngạc đang trong phòng truyền tin, 
tôi đứng bên cạnh, lệnh từ Phó Đề 
Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại:

– Anh nghe tôi được bao nhiêu?
Đại tá Ngạc đáp:
-3/5

– Tốt. Anh nghe rõ đây, quyết 
định tối hậu và sau cùng: Tác xạ 
ngay vào đảo và chiến hạm địch. 
Khi khai hỏa bấm combine (ống 
liên hợp) cho tôi nghe tiếng nổ của 
đại bác.

Tôi thoáng thấy mặt Đại tá Ngạc 
đanh lại, nhíu mày và trả lời:

– Nhận rõ 5/5, thi hành.
Ông quay sang tôi:
– Máy (truyền tin) trên đài chỉ 

huy sẵn sàng?
Tôi đáp:
-Thưa, máy đã được remote 

(viễn khiển) hết lên đó rồi.
Ông rời phòng truyền tin đi 

ngay lên đài chỉ huy.
Hệ thống truyền tin trên HQ5 

dùng liên lạc trong trận chiến:
Hệ thống siêu tần số, ưu điểm là 

mạnh dùng liên lạc tầm xa với các 
đơn vị như Trung Tâm Hành Quân 
BTL/HQ Sai Gon, BTL/ Hạm Đội, 
các BTL/HQ Vùng Duyên Hải và 
các chiến hạm tuần dương, Không 
Quân, BTL Vùng chiến thuật. 
Khuyết điểm là các vùng xa có khi 
gặp thời tiết xấu, bị nhiễu âm, giao 
thoa với các tần số khác. Nhiệm 
sở tác chiến tôi phụ trách hệ thống 
này.

Hệ thống liên lạc sóng ngắn, 
tầm gần trong vòng 50 km (các 
máy PRC-25 và VRC-46 Bộ Binh 
thường dùng). Hai loại máy này liên 
lạc tốt, đều có đặt trên đài chỉ huy, 
phòng hành quân và phòng truyền 
tin. Trong vùng hành quân ở Hoàng 
Sa xa bờ, chỉ có 4 chiến hạm của ta, 
không có đài khác trong “hợp đài” 
nên Đại tá Ngạc đã dùng để liên lạc 
chỉ huy trận chiến. Thượng sĩ phụ 
tá truyền tin của tôi phụ trách hệ 
thống này nhưng chỉ được nghe/ghi 
vào nhật ký truyền tin các trao đổi 
của cấp chỉ huy, thay đổi tần số dự 
trữ khi cần /có yêu cầu, không được 
lên tiếng nếu không có lệnh.

Đúng 10:24 phút, ngày 19 tháng 
01 năm 1974, tức là 4 phút sau 
từ lúc Đại tá Ngạc nhận lệnh, rời 
phòng truyền tin, lên đài chỉ huy 
quan sát rõ vị trí của ta và địch, ông 
đã ra lệnh các chiến hạm đồng loạt 
nổ súng.

Khi ta khai pháo thì ngay lập tức 
TC bắn trả lại dữ dội vì hai bên đã ở 
vị trí nhiệm sở tác chiến, ghìm nhau 
từ đêm hôm trước, một kèm một.

Tổng quát trong 30 phút giao 
chiến, ghi nhận được qua báo cáo 
trên hệ thống truyền tin: (tổng kết 
tổn thất đã được phổ biến trên 
nhiều tài liệu trước đây nên không 
lập lại.)

– Ngay từ 10 phút đầu, HQ 10 
báo cáo (cho Đại tá Ngạc trên đài 
chỉ huy): đài chỉ huy (HQ10) bị 
trúng đạn, Hạm trưởng bị thương 
nặng, tiếp theo là Hạm phó bị 
thương, hầm máy bị trúng đạn, SQ 
Cơ khí chết, số binh sĩ chết … Hạm 
trưởng đã chết… cháy nhiều nơi 
không chữa lửa kịp, nước vô nhiều, 
tàu không vận chuyển được v.v..  
nhiệm sở đào thoát (thuật ngữ của 

Hải Quân/Hàng hải Thương thuyền 
đào thoát có nghĩa là thủy thủ đoàn 
được lệnh rời tàu khi tàu sắp chìm, 
không có nghĩa là đào thoát trước 
địch quân khi giao tranh.)

– HQ4: cũng chỉ trong vòng 10 
phút đầu báo cáo 01 trong 2 đại bác 
76 ly 2 bị trở ngại, Đại tá Ngạc phải 
cho lệnh lui ra xa đề sửa. Hơn 5 
phút sau báo cáo súng đã sửa xong, 
khai hỏa lại. Vài phút sau lại báo 
cáo súng trở ngại, đã có 01 SQ và 
01 HSQ chết. Đại tá Ngạc cho lui 
ra sửa nữa.

–  HQ16 phía tây bắc đảo, báo 
đã bắn trúng tàu 396 của TC cháy, 
sắp chìm. HQ16 bị trúng đạn, hỏng 
01 máy chánh, nước vô nhiều, tàu 
nghiêng 15-20 độ, vận chuyển khó 
khăn. Phút thứ 20-25)

– HQ5: Tôi trên HQ5 nên ghi 
nhận chi tiết hơn. Đại bác 127 ly bị 
trúng đạn nổ ngay trong pháo tháp 
cũng trong vòng 10 -15 phút đầu 
giao tranh quyết liệt. SQ trưởng 
khẩu chết, hệ thống bắn điện hỏng 
phải quay tay nên sau đó bắn rất 
chậm. Vài phút sau, nhân viên 
truyền tin (nhiệm sở trên đài chỉ 
huy) báo tôi biết qua điện thoại nội 
bộ: mình bắn trúng “thằng” 271 
của nó cháy, sắp chìm đang lết vào 
đảo. 01 trái đạn 100 ly trúng phòng 
Viễn ấn tự, điện tắt, 3 máy Viễn ấn 
hỏng. Hai khẩu “40 ly đôi” sau lái 
01 bị trúng đạn bể hộp cơ bẩm, chỉ 
còn một.

Kho Điện tử bị trúng đạn cháy, 
phải huy động tối đa nhân viên 
chữa cháy vì kho chứa đạn 127 ly 
dự trữ ở sát cạnh đó, sợ nóng nổ 
nên phải chuyển hết đạn gấp lên 
tầng trên.

Phút thứ 20 phòng truyền tin bị 
thêm 01 trái 100 ly, một vài máy 
hỏng do trúng mảnh đạn, các máy 
phát của hệ thống siêu tần số bị mất 
công suất do hộp anten trên sân 
thượng bị trúng đạn bể. 10 phút sau 
cùng HQ5 chỉ liên lạc được với các 
chiến hạm tham dự bằng các máy 
PRC-25 và VRC-46 tầm gần như 
đã nói trên vì các máy này không 
dùng chung anten của hệ thống siêu 
tần số thiết trí trên trụ cột tàu.

Lúc khoảng 11 giờ, tức sau gần 
30 phút giao tranh, nghe tàu mình 
bắn chậm và cũng bị trúng đạn ít 
hơn, tôi và một Trung sĩ Điện tử 
(Thượng sĩ phụ tá ngành Điện tử 
của tôi đã bị tử thương trước đó) 
chạy nhanh lên sửa lại anten. Lên 
đến sân thượng tôi chỉ còn thấy 01 
chiến hạm TC, xa khoảng 2-3 miles 
(3-5 km), trên không còn những 
cụm khói mờ đục chưa tan hẳn, tàu 
tôi đang quay mũi về hướng đó, hai 
bên bắn nhau có vẻ như cầm chừng, 
bắn đuổi chứ không quyết liệt như 
lúc đầu.

Vì lo sửa gấp hộp anten để có 
máy cho Đại tá Ngạc và Đà Nẵng, 
Sai Gon liên lạc nhau nên tôi đã 
không quan tâm đến việc như tàu 
tôi lúc đó đang ở gần đảo nào? 
Quanh đó còn có tàu nào khác của 

ta và địch không?  v.v…
11:30 phút khi tôi sửa xong 

anten xuống lại phòng truyền tin để 
chỉnh lại các máy đã mất công suất 
thì được nhân viên tôi cho biết, qua 
HQ16 (hoặc HQ4 tôi không nhớ rõ) 
chuyển tiếp, Đà Nẵng và Saigon đã 
nắm được tình hình tổng quát, Đại 
tá Ngạc nhận được lệnh lui ra khỏi 
vòng chiến để cấp bách sửa chữa và 
chờ lệnh.

Theo nhật ký truyền tin, hai bên 
ngưng hẳn tiếng súng lúc 11 giờ 05 
phút. Nghĩa là trận đánh vừa đúng 
30 phút.

 Máy liên lạc tầm xa hoạt động 
lại nhưng còn yếu và lúc đó trời sắp 
mưa, thời tiết xấu. Đại tá Ngạc liên 
lạc về Đà Nẵng và Saigon rất khó 
khăn. Công điện “thượng khẩn”/ 
“mật” báo cáo tình hình chiến 
trường, hỏa lực, thiệt hại vật chất, 
tử thương, bị thương v.v… chuyển 
đi rất khó, nhờ đài bạn trung gian 
chuyển tiếp, sau đó phải chuyển 
trực tiếp lại vì bản mã mà sai vài 
chữ (mẫu tự) là không dịch ra bạch 
văn đúng nghĩa được.

Gần 3 chiều thì chúng tôi được 
lệnh cho về Đà Nẵng để chuyển tử 
thi và những chiến binh bị thương 
lên bờ, ưu tiên sửa chữa cấp tốc 
những hư hỏng.

Về đến bến Tiên Sa, chúng tôi 
thấy HQ16 đang có mặt ở đó. Sáng 
hôm sau thấy có Trung tướng Ngô 
Quang Trưởng, TL Vùng I chiến 
thuật đến thăm. Chúng tôi nghe 
HQ16 bị 01 trái đạn 127 ly bắn 
trúng thì biết ngay là của HQ5 vì 
tại chiến trường chỉ có HQ5 và 
HQ16 có 127 ly. May mà viên đạn 
không nổ nên chỉ phá vỏ tàu một 
lỗ to hơn miệng bát (tô), nước vô 
chỉ một phòng đó thôi vì các phòng 
ngăn đều có cửa kín nước. Nếu viên 
đạn nổ, phá thủng và mảnh đạn cắt 
nhiều vách ngăn nước khác thì là 
tai họa lớn rồi.

Như trên tôi đã trình bày, đội 
hình tác chiến, HQ5 phía tây nam 
đảo Quang Hòa, HQ16 phía tây 
bắc. Khi đánh nhau biển sóng 2, 
cao khoảng 1-1.5 mét nhưng khi 3 
đại bác nổ cùng lúc, tàu giật mạnh 
và chao đảo, sóng cạnh tàu có thể 
cao 2-3 mét. Dĩ nhiên phía tàu 
địch cũng vậy. Viên đạn bắn trượt 
tàu TC bay sang trúng HQ16 bên 
phía tây-bắc không có gì khó hiểu. 
Trong chiến tranh, pháo binh, phi 
cơ bắn nhằm mục tiêu, trúng phe 
ta không phải là chuyện chưa từng 
xảy ra.

HQ5 về đến Đà Nẵng tối 29 Tết 
âm lịch, cặp cầu Tiên Sa, chuyển 
thương binh, tử sĩ xuống, sửa chữa, 
tiếp liệu … được hai hôm thì có 
lệnh quay ra lại gần vùng hành 
quân để tìm vớt nhóm thủy thủ 
đoàn HQ10 đã rời tàu hôm trước 
nay vẫn chưa biết được tin tức. Ra 
vùng tìm một ngày một đêm không 
gặp được ai hoặc dấu vết nào, 
HQ5 nhận lệnh trực chỉ Trường Sa 
để tham gia cuộc hành quân Trần 

Hưng Đạo 48 cùng với các chiến 
hạm HQ17, HQ7 và HQ 405, chỉ 
huy trưởng hành quân là HQ Đại tá 
Nguyễn Văn May. Có thể Trường 
Sa cũng đang bị TC hay Bắc Việt 
thừa cơ hội này muốn chiếm lấy?

Thời gian từ đầu năm 1973, 
sau hiệp định Paris, Hải Quân 
tăng cường tuần tiểu hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa nhiều hơn 
thời gian trước đó. Các tàu lớn như 
tuần dương hạm, khu trục hạm, hộ 
tống hạm …thường xuyên thay 
nhau hành quân, tuần tiểu, túc trực 
canh giữ.

Trận Hoàng Sa không phải là 
một trận chiến lớn nếu xét về lực 
lượng tham chiến và tổn thất của 
đôi bên so với hàng trăm ngàn trận 
đánh của quân đội VNCH trong 
suốt 20 năm chiến tranh. Trận chiến 
được người dân VN quan tâm, nhắc 
nhở đến bởi đó là trận hải chiến 
mấy trăm năm mới có một lần, địch 
quân lại là kẻ thù phương bắc, từ 
bao thế kỷ lúc nào cũng âm mưu 
xâm chiếm nước ta. Trận Hoàng Sa 
được nhắc đến, vinh danh, tưởng 
niệm nhiều hơn kể từ sau biến cố 
ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở Gạc 
Ma, Trường Sa. Tôi không nói đó 
là trận chiến vì 64 chiến sĩ HQ của 
csVN nhận lệnh của bộ trưởng 
quốc phòng Lê Đức Anh không 
được bắn lại. Họ làm bia thịt cho 
quân TC tự do tác xạ. Họ chết trong 
oan ức, tủi nhục! Nhà nước csVN 
không hề lên án Tàu cộng và cũng 
không làm lễ tưởng niệm chiến sĩ 
của họ. Từ đó, TC ngang ngược 
lấn chiếm hải phận Việt Nam, ngư 
dân Việt Nam bị tàu TC bắt giữ, 
tịch thu, đánh đập, bắt nộp tiền 
chuộc v.v… nhưng nhà nước cs 
VN lúc thì “tàu lạ”, lúc thì “quan 
ngại sâu sắc”! Hơn một thập niên 
qua, những sự kiện như Formosa, 
người Tàu vào Việt Nam cư ngụ, 
kinh doanh khắp nước, chuyện đặc 
khu 99 năm v.v…  Người dân yêu 
nước phản đối thì bị nhà nước cho 
công an, côn đồ thẳng tay đàn áp, 
trù dập, tù tội. Điều mà dưới thời 
VNCH chưa bao giờ nghe thấy. 
Chính hành động nhu nhược với 
kẻ thù nhưng ác với dân mình của 
nhà nước csVN đã làm cho người 
dân trong và ngoài nước ngày càng 
tưởng niệm, vinh danh, tri ân các 
chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy 
sinh trong trận chiến Hoàng Sa 
năm xưa như một biểu tượng của 
tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh 
đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ lãnh 
thổ, lãnh hải.

Trận hải chiến Hoàng Sa, người 
chết, đã hy sinh đời mình cho đất 
nước, đã nằm yên trong lòng biển 
Mẹ Việt Nam. Họ đã là những anh 
hùng.

Người sống, thuật lại trận chiến, 
lẽ ra chỉ nên thuật lại những gì 
thuộc nhiệm sở của mình và những 
điều mình biết chắc là đúng nhưng 
đáng tiếc và đáng trách vì có người 
đã không tự chế, lấn sang các lãnh 
vực khác, nhiệm sở khác, chủ quan 
suy diễn theo ý mình nên đã có 
những điều bất nhất gây tranh cãi. 
Hậu quả đã bị kẻ xấu xuyên tạc, mỉa 
mai; báo lề đảng và những cánh tay 
nối dài, ma đầu chính trị đã dựa vào 
đó mà khai thác, đánh phá.

Kết: Tàu cộng so với Việt Nam, 
họ là nước lớn, mạnh hơn nhiều 
lãnh vực, đặc biệt là về quân sự. 
Trận Hoàng Sa năm 1974 ta không 
đánh đuổi được chúng, đã mất 
Hoàng Sa từ đó đến nay. Điều quan 
trọng cần phải được ghi nhận là: vị 
nguyên thủ quốc gia VNCH đã đích 
thân chỉ thị phải đánh đuổi TC ra 
khỏi đảo. Vị Tư lệnh Vùng I Duyên 
Hải đã ra lệnh cho Chỉ huy trưởng 
hành quân nổ súng vào chiến hạm 
và quân TC trên đảo và, Hải Quân 
VNCH đã thi hành đúng phương 
châm: Danh Dự – Tổ Quốc – Trách 
Nhiệm.

Thắng/thua một trận chiến 
(battle) là chuyện bình thường 
trong mọi cuộc chiến (war). Trận 
đánh Hoàng Sa là một hành động 
khẳng định với người dân Việt 
Nam và thế giới biết rằng Hoàng 
Sa là của Việt Nam, một chứng liệu 
cần được ghi vào hải sử, quân sử, 
lịch sử để các thế hệ sau tiếp tục 
tranh đấu giành lại
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THÔNG BÁO
TRUNG TÂM SINH HOẠT CAO NIÊN VN TẠI GARLAND TX

Sau hơn 10 năm hoạt động, ngày Thứ Sáu 11 tháng 01 năm 2019 
sau buổi lễ Mừng Sinh Nhật của Quý Vị Thành Viên – Ban Quản Trị 
và Điều Hành đã Thông Báo Tin Buồn đến các Thành Viên và Nhân 
Viên:

KỂ TỪ NGÀY 14 THÁNG HAI NĂM 2019
TRUNG TÂM SẼ NGƯNG HOẠT ĐỘNG 

Lý do:
Chủ nhân Building không chịu sửa chữa và không tái ký Hợp Đồng 

(Hợp Đồng đã chấm dứt Tháng Hai năm 2019) - (Chủ nhân định cư 
ở ngoại quốc).

Ban Điều Hành đã cáo lỗi vì sự bất tiện của các Thành Viên và yêu 
cầu tới ghi tên tại hai Trung tâm Bạn.

Văn phòng sẽ tiếp tục mở cửa để giải đáp nếu ai có nhu cầu. Thời 
gian từ 10:30AM tới 12:30PM – Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần 
cho tới ngày 14 tháng Hai năm 2019.

Được tin buồn
Phu quân của Trưởng Chu Bạch Yến là:

TRƯỞNG PHÊRÔ
NGUYỄN TRỊNH CƯỜNG

Gà Vui Tính đã Lìa Rừng
Ngày 22 tháng 01 năm 2019

Tại Dallas, Texas
Hưởng thọ 69 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng
Trưởng Chu Bạch Yến

và Liên Đoàn Hướng Đạo Diên Hồng Dallas.

Xin cầu linh hồn Phêrô
Sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Vũ Huấn
Hướng Đạo Trưởng Niên
Charlotte North Carolina

Nhận được tin buồn
Phu quân của Chị Chu Bạch Yến là:

Ông PHÊRÔ
NGUYỄN TRỊNH CƯỜNG
Sinh quán Quy Nhơn – Bình Định – Việt Nam

Đã tạ thế lúc 6 giờ 28 phút sáng
Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

(nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Mậu Tuất)
Tại Dallas, Texas

Hưởng thọ 69 tuổi
Xin thành kính phân ưu cùng

Chị Chu Bạch Yến và tang quyến
Cầu nguyện Linh hồn

Ông Phêrô NGUYỄN TRỊNH CƯỜNG
Sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ông Bà Quách Anh

● Phạm Phú Khải 

Trước năm 1975, gia đình tôi 
ăn Tết như thế nào thì tôi không 
rõ. Tôi còn quá nhỏ để nhớ. Nhưng 
truyền thống ăn Tết của gia đình tôi 
sau năm 1975 có những khác biệt, 
và có thể được tóm gọn như sau.

Đầu tiên là mọi người được ba 
mẹ gửi đến các thợ may trước Tết 
vài tuần để may bộ độ mới. Thường 
là may rộng hơn kích thước đo đạt 
để có thể còn mặc vừa trong năm. 
Chúng tôi cũng được gửi đến thợ 
giày, nếu đôi giày năm cũ không 
còn dùng được nữa. Trước Giao 
thừa hai tuần, tất cả mọi thành viên 
trong nhà đều tham gia dọn dẹp nhà 
cửa sạch sẽ, chà sạch những nơi 
còn dơ bẩn, rong reo, và mỗi người, 
nhỏ đến lớn, đều có vai trò và bổn 
phận của mình, tùy theo khả năng 
của từng người lúc đó. Đối với ba 
tôi, đối xử bình đẳng, nhất là không 
phân biệt nam nữ, là một trong các 
nguyên tắc quan trọng nhất của 
ông.

Đêm Giao thừa và mồng Một 
Tết là quan trọng nhất của gia đình 
tôi.

Tôi còn nhớ hồi còn bé, tôi cứ 
ao ước được ba mẹ cho thức khuya 
để đón Giao thừa, nhưng ba tôi lúc 
nào cũng bắt đi ngủ sớm. Nằm trên 
giường mà cứ ấm ức xen lẫn thao 
thức rộn ràng. Lớn hơn chút, tôi 
kiếm cách làm cho mình hữu dụng 
để ba tôi cho phép được thức khuya. 
Trước hết là học thuộc lòng một bộ 
kinh Phật. Ba tôi treo giải thưởng 
cho mười anh em trong nhà ai học 
thuộc lòng bộ kinh. Tôi còn nhớ lúc 
đó chỉ sáu bảy tuổi, nhỏ nhất, mà 
phải thi đấu với các anh chị còn lại. 
Cũng may không phải tất cả đều 
tham gia, nên cơ hội thắng của tôi 
cao hơn (Tôi tưởng mình hay lúc đó 
nhưng sau này lớn lên tôi mới biết 
được lý do vì sao tôi thắng tương 
đối dễ dàng!). Tôi lại trở thành 
người đọc kinh cầu nguyện cho cả 
gia đình trong các dịp lễ, kể cả Tết 
Nguyên Đán, kể từ đó. Ngoài ra, 
tôi xin phép ba tôi cho tôi được đi 
thắp hương khắp nhà với ông, kể cả 
những nơi tối tăm nhất trong ngôi 
nhà lớn mà lúc bé rất sợ vì người 
lớn thường hay nhát ma trẻ con. 
Một hai năm về sau, tôi tự làm một 
mình vì ba tôi không thấy cần phải 
hướng dẫn nữa. Cầm hương trong 
tay, tôi đi thắp chung quanh nhà mà 
vẫn thấy bình an trong lòng. Qua 

các câu chuyện ba tôi kể lúc nhỏ, 
nhất là trí tưởng tượng về ma quỷ 
chứ ông chưa hề thấy, và qua chính 
sự trải nghiệm của mình, tôi chinh 
phục được nỗi sợ hãi ma quỷ và các 
thứ khác từ đó.

Sau Giao thừa thì gia đình tôi 
cũng có năm đốt pháo, lúc đó thì 
chưa bị cấm. Nói về đốt pháo thì ba 
tôi không chủ trương khoe khoang, 
nhất là dưới chế độ cộng sản. Có 
năm gia đình tôi đốt pháo, phong 
pháo chỉ dài một hai mét, nhưng có 
năm không đốt. Vào thời đó, đốt 
pháo càng dài càng được nhìn nhận 
về sự giàu có hay sự hào phóng. 
Nhưng ba tôi cho rằng đốt pháo, 
nhất là đốt pháo càng nhiều, càng 
thu hút sự chú ý và soi mói của chế 
độ. (Đã từng hoạt động với Việt 
Minh trong thời kháng chiến chống 
Pháp, như bao nhiêu người Việt 
khác, ông rất rành về họ. Sau một 
thời gian ngắn ông bỏ về thành phố 
và tham gia Việt Nam Quốc Dân 
Đảng. Vì thế mà sau này ông đã bị 
“học tập cải tạo” dù chỉ thuần túy 
làm việc trong ngành giáo dục. Dù 
rành chế độ cộng sản bao nhiêu đi 
nữa, ba tôi vẫn không lường được 
những hậu quả đến với ông sau 
ngày 30 tháng Tư. Phần lớn tài sản 
của ông bị chế độ tịch thu, kể cả 
các căn nhà mà ông dự trù cho mỗi 
chúng tôi mỗi căn để lập gia đình 
về sau.)

Sáng sớm mồng Một, tất cả 
mười người con mặc đồ mới, tươm 
tất, đứng xếp hàng để chúc Tết ba 
mẹ và để được ba mẹ lì xì. Anh đầu 
tôi rồi lần lượt tất cả chúng tôi chúc 
Tết. Tôi còn nhớ có những lúc ba 
má tôi giận nhau, nhưng vào ngày 
xuân năm mới chúng tôi làm đủ mọi 
cách để ba má bỏ qua, hôn nhau rồi 
làm hòa. Trong những khoảnh khắc 
đầu năm như thế, nước mắt xen lẫn 
những nụ cười như pháo nổ trong 
chúng tôi vì thấy ba mẹ hòa thuận 
lại.

Sau đó cả gia đình đi bộ đến 
ngôi chùa gần nhà để hái lộc và 
cúng dường. Về lại nhà, chúng tôi 
ăn bữa ăn gia đình đầu tiên trong 
năm, với các món ăn đặc sắc mà cả 
năm trời chờ đợi. Thế nhưng miếng 
ăn lúc đó chẳng còn quan trọng. Cái 
không khí nhộn nhịp của Tết lấn át 
mọi khẩu vị ẩm thực của tôi vào lúc 
đó.

Ba tôi cấm tất cả anh chị em tôi 
chơi cờ bạc. Đối với ông, cờ bạc, 
rượu chè, thuốc lá, văng tục v.v… 

đều rất tai hại và bằng mọi giá 
phải tránh. Ông luôn nêu cao các 
giá trị về học hành, chăm chỉ, cố 
gắng v.v... “Biển học vô bờ”, ông 
bảo. Điều duy nhất mà ông dặn đi 
dặn lại chúng tôi trong các lần đi 
vượt biên là “qua đó cố gắng học 
nha các con, học là tương lai, là tất 
cả”. Có thể nói sự khao khát tri thức 
của ông cũng chính là của tôi về 
sau này. Trở lại chuyện cờ bạc, tuy 
cấm nhưng ông vẫn biết rằng khó 
mà cấm tuyệt đối trong những ngày 
Tết. Do đó ông đặt ra các nguyên 
tắc như là chỉ được chơi trong ba 
ngày Tết, chơi một cách lành mạnh, 
không đam mê, và ông khuyến 
khích anh chị em chúng tôi chơi với 
nhau trong nhà, mặc dầu ông không 
cấm cản chúng tôi chơi ở bên ngoài 
trong ba ngày Tết. Ông mở sòng 
bài trong nhà để “thử thời vận” với 
nhau, chơi bài 21 với cả nhà hoặc sì 
tẩy với các anh chị lớn. Ông cầm cái 
cho bài 21, và hầu như lúc nào cũng 
may mắn, nên cứ ăn tiền của chúng 
tôi. Anh chị em chúng tôi cũng trổ 
máu “ăn gian”, đổi bài nhau khi có 
thể. Những lúc ông được 21, hay 
xì lát (con xì con mười), hay ngồi 
bàn (hai con xì), thì ông nặn bài 
thật lâu, làm cho chúng tôi hồi hộp 
muốn đứng thở. Ông giả bộ không 
để ý để chúng tôi đổi bài thỏa mái, 
nhưng liền sau đó hỏi ai có 21, xì 
lát hay ngồi bàn không, rồi gom hết 
tiền đặt của chúng tôi. Không phải 
mọi lần đều như thế, nên có khi ông 
gom hết tiền rồi sau đó trả lại và trả 
bù cho chúng tôi. Đứng tim. Cả nhà 
được dịp ăn mừng chiến thắng và 
cười như pháo nổ.

Những kỷ niệm này vẫn còn ở 
trong tôi sau bao nhiêu năm xa cách 
Việt Nam.

Gia đình tôi bây giờ không còn 
ai ở Việt Nam cả. Hơn một phần tư 
thế kỷ, tôi chưa có dịp về lại thăm 
quê nhà. Trong mỗi gia đình nhỏ 
của chúng tôi ở đây thì có tập tục, 
truyền thống riêng. Truyền thống 
chung của gia đình trước đây thì 
chúng tôi cũng cố duy trì mỗi năm. 
Mỗi Tết đến, chúng tôi lại tụ tập vào 
đêm Giao thừa để thắp hương cúng 
ba và ông bà, để chúng tôi chúc tuổi 
thọ của má và các cháu chúc Tết ba 
mẹ mình, và để má tôi lì xì cho mấy 
chục cháu của bà. Chúng tôi ngồi 
chơi bài với nhau một hai tiếng để 
hâm lại không khí Tết. Bây giờ ai 
cũng khá giả nên tố nhau bài sì tẩy 
mạnh bạo hơn. Xong rồi mỗi gia 

đình tự về nhà mình với các sinh 
hoạt riêng biệt. Gia đình lớn của tôi 
bây giờ giống như một cộng đồng 
thu hẹp: đa sắc tộc; đa tôn giáo; 
đa quan điểm chính trị; đa nguyên 
phái tính (LGBTI). Chúng tôi có vô 
vàn khác biệt, nhưng chúng tôi tôn 
trọng sự khác biệt đó, quyền riêng 
tư của mỗi người, và tìm các điểm 
chung để gắn bó thương yêu nhau.

Trên hết, tôi nghĩ rằng vì tình 
thương vô điều kiện mà má tôi đã 
dành cho tất cả chúng tôi cũng như 
những người bên ngoài nên chúng 
tôi vẫn còn gắn bó nhau, nhất là 
qua các dịp Tết, Giáng sinh hay các 
sinh hoạt truyền thống trong gia 
đình. Và nhờ các giá trị mà ba tôi, 
lúc còn sống, đã luôn nhắc nhở và 
truyền đạt cho chúng tôi. Trong bao 
nhiêu điều ông dạy, tôi nghĩ rằng 
“không hận thù” là giá trị quan 
trọng mà ông để lại. Hận thù không 
có trong tôi, có thể là vì cuộc đời tôi 
may mắn hơn người khác. Mỗi khi 
thấy bực bội hay khó chịu về lời nói 
hay hành động một người khác, tôi 
ý thức ngay và không để mình rơi 
vào tâm trạng này. Nhưng tôi thấy 
phục ba tôi khi bà nội tôi, tức mẹ 
ông, bị cộng sản giết hại bằng chôn 
sống. Nỗi đau đó đối với ông chắc 
không bao giờ nguôi ngoa. Về sau 
bên quốc gia bắt được người giết 
bà nội và hỏi ba tôi muốn làm gì 
với người đó. Ông hỏi tôi, lúc đó 
còn rất bé, là nên làm gì, theo tôi? 
Tôi không nhớ tôi trả lời ra sao, có 
lẽ “trả thù” ở lứa tuổi đó. Nhưng 
ông khuyên nhủ tôi rằng có trả thù 
người đó đi nữa thì cũng đâu có 
làm cho bà nội tôi sống lại. Ông 
chỉ cần chi tiết về chỗ chôn sống bà 
để mang xác bà về chôn cạnh mộ 
ông nội tôi. Nhưng khi đến đó đào 
xuống thì xác bà không còn nữa. Bà 
bị chôn sống bên một bờ sông, và 
bờ sông đã bị đất lở nên đã cuốn 
trôi.

Mỗi dịp xuân đến, tôi nghĩ đến 
ba tôi, đến đất nước Việt Nam, và 
đến những người chỉ mong muốn 
thấy được mùa xuân của dân tộc: 
thanh bình, ấm no, tự do, nhân bản, 
hòa giải, tha thứ, và không hận thù. 
Không hận thù thì rất khó. Tôi hiểu 
được điều đó, nhất là khi bao nhiêu 
nỗi bất công oan ức và tội lỗi vẫn 
cứ tiếp diễn trên đất nước này. Tha 
thứ còn khó hơn. Người ta có thể 
không hận thù, hay quên được hận 
thù, nhưng để tha thứ thật sự là điều 
mà không mấy ai có thể làm được, 

trừ phi người ta đã hoàn toàn vượt 
qua được quá khứ và chấp nhận 
hiện tại.

Việt Nam không còn là đất nước 
của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn mãi suy 
nghĩ về Việt Nam. Tôi cũng không 
hiểu vì sao. Cuộc sống gia đình nhỏ 
của tôi không liên hệ gì đến Việt 
Nam nhiều. Rất nhiều những tập 
tục truyền thống cũ tôi đã không 
còn giữ nữa. Đi làm thì nói tiếng 
Anh, về nhà phần lớn cũng thế, khi 
tiếng Việt các con còn đơn sơ quá. 
Có thời gian tôi đã quên được Việt 
Nam hoàn toàn. Lúc đó tôi cảm 
thấy lòng mình thanh thản, không 
lo âu, không vướng bận gì cả. Gần 
đây Việt Nam lại trở thành từng hơi 
thở và suy nghĩ của mình. Thành 
thật mà nói tôi chẳng cần gì từ Việt 
Nam cả. Nhưng những gì xảy ra 
trên mảnh đất này vẫn cứ mãi ám 
ảnh tôi. Những đêm trằn trọc không 
ngủ được vì muốn làm gì cho Việt 
Nam.

Chưa biết có làm được gì hay 
không! Nhưng trước mắt tôi cầu 
chúc cho quý bạn đọc và mọi người 
Việt Nam một mùa xuân may mắn, 
đầm ấm và thành đạt. Cầu chúc cho 
những người Việt quan tâm khắp 
nơi chấp nhận khác biệt để cùng 
nhau hợp tác góp phần lan truyền 
các suy nghĩ tích cực; xem Việt 
Nam như là ngôi nhà chung để sửa 
chữa, xây dựng và phát triển; cùng 
nhau xây dựng một hệ thống giá trị 
mang tính miên viễn, nhất là các hệ 
thống và giá trị về chính trị và văn 
hóa, để người Việt khắp nơi có thể 
tự hào về nguồn gốc của mình thay 
vì tự ti, mặc cảm. Người Việt không 
thua kém ai về năng lực, đó là điều 
chắc chắn. Nhưng cái mặc cảm mà 
nhiều người hiện đang có là do sự 
thất bại và bất tài toàn diện của lãnh 
đạo quốc gia trong nhiều thập niên 
qua.

Mỗi một mùa xuân đến, chúng 
ta cần chúc nhau niềm tin và hy 
vọng, và nên nhắc nhở với lòng 
mình rằng lãnh đạo quốc gia hiện 
nay không đại diện mình, và chúng 
ta có thể góp phần, dù nhỏ nhoi đến 
mấy, để thật sự thay đổi hiện trạng, 
và để cùng nhau mang lại mùa xuân 
tươi sáng và hạnh phúc cho Việt 
Nam.

Phạm Phú Khải
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Grand Prairie, TX.- Truyền 
thống Chợ Hoa, một nét đẹp văn 
hóa Á Châu đã trở thành truyền 
thống của Trung tâm thương mại 
Asia Times Square và Hongkong 
Market Place. Mỗi năm cứ mỗi độ 
Xuân về, Trung tâm thương mại 
Asia Times Square đều tổ chức 
liên tiếp hai tuần lễ vào các ngày 
cuối tuần một chương trình đón Tết 
mừng Xuân quy mô và rộng lớn 
hơn các Siêu thị khác trong vùng 
Dallas-Fort Worth. Truyền thống 
và ý nghĩa ấy đã được gìn giữ tiếp 
tục từ người khai sinh mà ngày nay 
đã quá vãng, cụ ông Loh, thân sinh 
của hai anh Steve Loh và Matthew 
Loh. Đề nhớ ơn và phát huy công 
đức của bậc sinh thành, ngày nay 
Loh Foundation đã thành lập và 
đang phát triển.

Trong ngày dạ tiệc mừng Xuân 

đón mừng quan khách khai mạc 
Chợ Hoa lần thứ 12, điều hợp viên 
chương trình là William Trần đã 
nhắc đến những phong bì dưới dạng 
lì xì màu đỏ để kêu gọi mọi người 
cùng tiếp tay với Loh Foundation 
góp phần thực hiện những điều có 
ý nghĩa. 

Năm nay mặc dù thời tiết khá 
lạnh nhưng đồng hương đã đổ về 
thật đông đảo. Một chương trình 
văn nghệ vô cùng phong phú với 
chủ đề Xuân và Quê Hương kéo dài 
trong hai tuần liên tiếp: Thứ Sáu – 
Thứ Bảy – Chủ Nhật các ngày 25, 
26 và 27 tháng 01 năm 2019 – Tuần 
kế tiếp Thứ Sáu – Thứ Bảy – Chủ 
Nhật các ngày 1,2 và 3 tháng 2 năm 
2019. Thành phần các nghệ sĩ và 
ca sĩ thật hùng hậu gồm có Hương 
Lan – Don Ho – Minh Tuyết – Bằng 
Kiều – Nguyễn Hồng Nhung – Mai 

Tiến Dũng – Lâm Anh – Lê Anh 
Tuấn – Lương Tùng Quang – Lưu 
Bích… Nhiều gian hàng ăn – uống 
trải dài từ Chợ Hong Kong đến dãy 
hành lang khu mới.

Đại diện gia đình cũng là người 
anh cả, anh Steve Loh khai mạc 
với với chúc mừng qua ba ngô ngữ 
khác nhau. Ông Thị trưởng thành 
phố Grand Prairie vẫn là người 
khởi động ngày vui năm Chợ Hoa 
lần thứ 12 bằng ba hồi trống dồn dã 
báo hiệu mùa Xuân tới! Sau dạ tiệc 
với những món ngon của nhà hàng 
Pearl là chương trình văn nghệ cho 
đến cuối đêm. Mọi người lại đến 
tham dự hai ngày kế tiếp với nhiều 
tiết mục làm rộn rã ba ngày Tết.

Nguyên Nhật 

Garland, TX.- Tết không thể 
thiếu pháo và lân nhưng cả hai ngày 
đều có lân và pháo. Ngày khai trương 
cho Tết Kỷ Hợi lúc 12 giờ trưa Thứ 
Bảy ngày 26 tháng 01 năm 2019, đốt 
pháo lúc 1 giờ trưa và ngày hôm sau 
Chúa Nhật lúc 11 giờ 15. Khói pháo 
và mùi pháo đã hòa trong không khí 
tưng bừng của đồng hương đến tham 
dự. Quyết tâm của Hội Đồng Quản 
Trị tổ chức Tết năm Kỷ Hợi phải 
“lớn hơn” cả về tinh thần lẫn vật 
chất hơn các năm trước. Chính trong 
thông báo gởi đến các cơ sở tôn giáo, 
các hội đoàn, truyền thông báo chí đã 
thể hiện mong ước, hay nói một cách 
khác đã phác họa chương trình Tết sẽ 
diễn ra như thế nào: “Mùa Xuân nữa 
lại về, với sự nồng nhiệt hăng say của 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại 
hải ngoại trong bao năm qua với các 
thế hệ đã hòa mình vào trong nhiều 
lãnh vực thiết thực trong cuộc sống, 
ngày càng khẳng định rằng: chúng ta 

đã thực sự hội nhập và thành công 
trên quê hương thứ hai. 

Nhằm tôn vinh giá trị và bảo tồn 
truyền thống  cho những thế hệ sau, 
để giữ gìn bản sắc văn hóa của người 
Việt, cũng như nhằm mục đích thắt 
chặt tình đoàn kết của cộng đồng 
người Việt chúng ta…”. Chúng tôi 
nhận thấy trong buổi khai mạc có đại 
diện các hội đoàn, các cơ quan truyền 
thông báo chí nhưng lại thiếu vắng 
các đại diện tôn giáo địa phương. 

Cô Ngọc Ánh Phó Chủ tịch Ngoại 
vụ Cộng Đồng Dallas đại diện ban 
tổ chức mở đầu chương trình chúc 
Tết đến các hội đoàn, quan khách 
và đồng hương. Tiếp theo là phần 
phát biểu của từng đại diện hội đoàn. 
Trong dịp này ông Trương Minh Ẩn, 
Phó Thị Trưởng thành phố Haltom, 
một người Việt Nam duy nhất còn 
lại trong chức vụ dân cử. Ông kêu 
gọi những người trẻ cần phải dấn 
thân vào dòng chính, ứng cử vào các 

chức vụ dân cử. Ông cũng thông báo 
chương trình ứng cử vào chức vụ Thị 
trưởng Haltom vào kỳ bầu cử sắp tới.

Kết thúc các nghi thức trên là 
bắt đầu chương trình văn nghệ xen 
kẽ những trò chơi như lô tô cho đến 
cuối ngày 26 tháng 01 năm 2019.

Sang ngày Chúa Nhật, ban tổ 
chức được sự tiếp tay của những bạn 
trẻ từ báo Trẻ như Đinh Yên Thảo, 
luật sư Anh Thư từ Arlington đến hỗ 
trợ chương trình trở nên hấp dẫn và 
sống động…

Hai ngày qua đi, đã đánh dấu 
sự cố gắng và nỗ lực của Hội đồng 
Quản Trị cũng như cá nhân của chủ 
tịch Cộng Đồng Jason Lý. Một tuần 
lễ nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày chào 
cờ đầu năm tại Trung tâm sinh hoạt 
Cộng đồng đúng vào ngày Mồng 
Một Tết Kỷ Hợi, Thứ Ba ngày 5 
tháng 02 năm 2019.

Bích Đào  

ta cũng không quên và tri ân những 
cựu chiến binh Mỹ dù còn sống hay 
đã nằm xuống. Hơn 58 ngàn thanh 
niên Hoa Kỳ đã bỏ mình bảo vệ tự 
do cho miền Nam. Những chiến 
sĩ VNCH và Hoa Kỳ đã chết cho 
chúng ta được sống… 

Chúng ta cũng không thể quên 
những người vợ lính, đã bồng bế 
con theo chồng trên bốn vùng chiến 
thuật trong suốt bao năm chinh 
chiến. Biến cố 1975, hàng ngàn 
người lính phải vào trại tù CS từ 
Nam ra Bắc. Các bà phải bươn chải 
thay chồng nuôi cha mẹ già, dạy dỗ 
con thơ và bơ vơ lạc lõng ngay trên 
chính quê hương của mình. Các bà 
thăm nuôi chồng ở những trại tù 
nơi thâm sơn cùng thẳm. Và không 
ít các bà mẹ, bà vợ ấy đang hiện 
diện tại khán phòng này. Chúng tôi 
là những người dân thường, là học 
sinh, sinh viên của miền Nam Việt 
Nam trước 1975 xin tri ân các anh 
chiến sĩ và khâm phục các bà mẹ 
Việt, đặc biệt các người vợ lính, vợ 
tù…” 

Hiện trong trong buổi dạ tiệc 
Văn nghệ Tất Niên gồm những 
khuôn mặt quen, những người lính, 
vợ lính, con lính và thân hữu của 
lính. Những người lính Dù hào 
hùng ngày trước trong Chi Hội Gia 
Đình Mũ Đỏ DFW, người lính Biệt 
Động Quân, các cựu Sinh viên Sĩ 
Quan Trừ Bị Thủ Đức, người lính 
Bộ Binh Sư Đoàn 22, lính Không 
Quân và nhiều Quân Binh Chủng 
và hiện diện những người vợ tù mà 
chồng đã nằm xuống ở các trại tù. 
Những oan khiên và mất mát ấy 
gặp lại trong một buổi chiều mùa 
đông, những ngày cuối năm nơi đất 

khách quê người để lắng nghe, để 
chia sẻ những gì mất mát còn lại 
của tuổi đời chồng chất. Nỗi buồn 
riêng, tâm tư thầm kín như sống 
lại qua tiếng hát nam ca sĩ Quang 
Thành, lời tâm sự như chuyện kể 
của một người mất cha bởi viên đạn 
thù của Cộng Sản. Lời ca chất chứa 
nhiều điều muốn nói thay cho lời 
cảm ơn mẹ từ California về Dallas 
và đang bên cạnh con mình cùng 
với một người bạn thân của gia 
đình lúc ca sĩ Quang Thành còn bé. 
Dạ tiệc Văn Nghệ Tất Niên cùng 
sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Huỳnh 
Công Ánh lại là một sự kiện hiếm 
hoi vì buổi tổ chức không của một 
tổ chức hội đoàn, cộng đồng hay 
tôn giáo. Ông Huỳnh Công Ánh 
đến theo như lời giới thiệu của ông 
Thái Hóa Lộc chủ nhiệm báo Người 
Việt Dallas: “Tôi không kể lại quá 
khứ của anh Huỳnh Công Ánh là 
Đại đội trưởng Đại Đội Trinh Sát 
Sư Đoàn 22 Bộ Binh, một chiến sĩ 
VNCH xuất sắc toàn quốc. Tôi gặp 
anh trong một đêm Đại nhạc hội 
do Tổng Đoàn Thanh Niên Thiện 
Chí và Lực Lượng Áo Đen của 
Thiếu tá Đặng Giang Sơn tổ chức 
tại trường Skyline năm 1981. Anh 
là người khởi xướng tổ chức đầu 
tiên Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính 
Trị Houston, theo bước chân anh 
cá nhân tôi là Chủ tịch Khu Hội 
Cựu Tù Nhân đầu tiên tại Dallas-
Ft Worth năm 1987. Hai năm sau 
Tổng Hội Cựu Tù Nhân được thành 
lập do sự kết hợp của 4 Khu Hội: 
Houston, Nam Cali, Bắc Cali và 
Dallas-Ft Worth. Ngoài ra anh còn 
là người sáng lập Phong Trào Hưng 
Ca Việt Nam. Tôi không muốn 

nhắc lại chiều dài lịch sử này của 
anh mà chỉ xin tóm tắt: Sự hiện diện 
của ca, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh 
trong buổi dạ tiệc tất niên vì những 
việc làm anh Trần Lộc đã thực 
hiện, tấm lòng và tinh thần phục 
vụ đối với đồng hương Việt Nam. 
Nghĩa cử của anh và ban Giám đốc 
Restland đã chu toàn lễ tang linh 
mục Nguyễn Huy Tưởng hoàn toàn 
không lệ phí nhưng rất trang trọng. 
Anh đến và đóng góp chương trình 
do Trần Lộc tổ chức của buổi dạ 
tiệc như một trách nhiệm trong 
tinh thần cảm phục và thương mến. 
Nhân dịp này, chính anh Trần Lộc 
đã mua sách “Vượt tù – Vượt biển” 
của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh 
gởi tặng đến quý ông Cựu Tù Nhân 
Chính Trị (H.O) trên 80 tuổi. Anh 
trình bày một ca khúc sáng tác mới 
nhất về Mẹ như một lời biết ơn và 
ca tụng người vợ lính, những quả 
phụ mất chồng trại tù CS. 

Ba nhân vật nắm giữ chức vị 
quan trọng của Restland, môt trong 
số 87 địa điểm của công ty North 
Star Memorial Group mà tổng hành 
dinh đặt tại Houston, Texas. Đó là 
Phó Chủ tịch Công ty ông John 
Bokas - Người thứ hai, Giám đốc 
thương mại của Restland, ông Andy 
Spiller và người thứ ba một khuôn 
mặt rất quen thuộc với Cộng đồng 
vừa mới được thăng chức Giám đốc 
Thương mại – Tiếp thị, ông Mike 
Wilfong. Cả ba vị này đều nói lên 
một câu tiếng Việt ngắn trong lời 
chúc mừng tiếng Anh:  “HAPPY 
NEW YEAR CHÚC MỪNG 
NĂM MỚI FROM ALL OF US AT 
RESTLAND - We would like to 
take this great opportunity of new 
year celebration to wish all of you 
a warmest wishes from all of us at 

Restland. 
We know that many of the 

gentlemen present in here are 
south Vietnam officers, who 
courageously fought during the war 
along with the US soldier to protect 
the peaceful land of South Vietnam. 
Many of you was imprisoned by 
the communist regime and your 
wife and families have to endure 
the unbearable hardships after the 
fall of Saigon. 

We salute all of you. We are 
glad to have you and your families 
in this land of freedom. And we 
acknowledge that the Vietnamese 
community throughout US have 
had contributed many successful 
stories to this great country. 

And we are thankful that 
Vietnamese community have 
chosen Restland as a final 
destination for many decades 
and entrusted Mr Loc Tran, one 
of the best Sales Manager in our 
company.”

Nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan 
đã tiếp tay thực hiện từ tổ chức đến 
chương trình văn nghệ suốt thời 
gian gần 5 giờ bắt đầu từ 2 giờ và 
kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Chương 
trình văn nghệ phong phú và đa 
dạng, liên tục. 

Hiện diện đông đảo nhất trong 
buổi dạ tiệc các ông bà là hội viên 
của Hội Người Việt Tương Trợ và 
Phục Vụ (VAMAS) với số hội viên 
trên một ngàn người. Đặc biệt trong 
buổi dạ tiệc có ông Hội trưởng 
Hoàng Gia Đích tham dự. Anh Trần 
Lộc đại diện Restland trao tặng một 
truyền hình lớn 50 inches làm quà 
đầu năm cho Hội VAMS như một 
phương tiện giải trí mỗi khi có tổ 
chức, lễ lạc hoặc sinh hoạt hàng 

tuần tại hội quán. 
Kết thúc chương trình khi chia 

tay là lời chúc mừng năm mới Kỷ 
Hợi sắp tới tốt đẹp và an vui với 
nhau. 

Đêm đã xuống và bên ngoài trời 
bắt đầu lạnh hơn đối với những 
người bước vào tuổi thọ, thất thập 
hay bát tuần…

Bảo Trâm   
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Caø roát Boâng caûi xanh ÔÙt chuoâng ñoû Caûi ngoït

Caø chua Taùo Fuji Leâ Yali

Caù Greenland Turbot

Xöông coå heo
Thòt heo xay coù môõ

Thòt heo naïc vai

Haït keâ & Gaïo löùc Gia vò naáu laåu Zjj

Traø söõa mua 1 taëng 1
Mì khoâ 

Mì cay 
Töông meø

Boät meø ñen Chin Juni Daàu aên con caù vaøng

Haøng sale coù giôùi haïn vaø chuùng toâi coù quyeàn söûa ñoåi neáu loãi bò in sai

Bí ñoû Nhaät

XEM BIEÅU DIEÃN MUÙA LAÂN

VAØO LUÙC 10:00 AM - 02/10/2019

TAÏI CHÔÏ PLANO LEGACY STORE

Toâm loät voû 31/40Phi leâ caù roâ phi

Rau cuû troän

Suûi caûo

Rau deàn Taiwan

Leâ vaøng/ Leâ Nanshui

Thòt heo ñuøi ba chæ

Hoaønh thaùnh aên lieàn 

VAØO LUÙC 10:00AM - 02/16/2019

TAÏI CHÔÏ W. PLANO COIT STORE

Caù Big head carp caét khuùc

Thòt heán naáu chín

Toâm coù ñaàu 40/50 Caù ñuø vaøng Fz

Baép boø Thòt heo naïc coù daBoø naïm

Baùnh Kaola Boge

Baùnh oáng meø

TRAØN NGAÄP CAÙC LOAÏI HAØNG TEÁT ÑANG BAÙN ONSALE

Naám ñoâng coâ
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Nhận được tin buồn

Thân mẫu Ông NGUYỄN DUY NIÊN 
Ban Tài Chánh Giáo xứ Thánh Phêrô là:

Cụ Bà MARIA 
TRƯƠNG THỊ NHỰT

Đã được Chúa gọi về 
Ngày 29 tháng 01 năm 2019

Nhằm ngày 24 Tháng Chạp
Năm Mậu Tuất

Tại Bầu Cá – Long Khánh – Việt Nam

Hưởng Đại Thọ 107 tuổi

Chúng tôi xin chân chia buồn
về sự ra đi của Cụ Bà

cùng Ông Bà NGUYỄN DUY NIÊN
và TANG QUYẾN.

Xin thành tâm cầu nguyện cùng 
Thiên Chúa Toàn Năng qua sự Cầu Bầu Đức Mẹ Maria 

Đón nhận linh hồn Cụ Bà Maria
Sớm về nước Thiên Đàng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẠI GIA ĐÌNH CỤ BÀ QUẢ PHỤ LÊ BÍCH
CÙNG CÁC CON VÀ CÁC CHÁU

Hà Nội - Một Thời Chưa Cộng 
Sản

● Trần Nhật Kim
(Đặc San Lâm Viên)

Chúng tôi quyết định về thăm 
nhà khi cô em tôi cho hay sức khoẻ 
không mấy khả quan của mẹ tôi. 

Tôi lấy vé đi Hà Nội bằng chuyến 
bay của hãng Hàng Không Cathay 
Pacific theo lộ trình: khởi hành từ 
Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Washington 
DC) tới phi trường Frankfurst (Đức). 
Sau một giờ đồng hồ chờ tại phòng 
đợi của sân bay, chúng tôi bay tiếp 
tới Hong Kong. Từ Hong Kong 
chúng tôi đổi chuyến bay đi Hà Nội 
và sau đó lấy chuyến bay đi Saigon.

oOo

Chúng tôi ghé phi trường Hong 
Kong đã 6 tiếng đồng hồ để chờ 
chuyến bay đi Hà Nội. Theo thống 
kê, phi trường Hong Kong là một 
trong những phi trường bận rộn 
nhất thế giới, cách 7 phút lại có một 
chuyến bay cất cánh. Thành phố này 
vừa trả lại cho Trung cộng vào giữa 
đêm ngày 1 tháng 7 năm 1997, mới 
cách đây 5 tháng.

Trước thời gian đổi chủ, nhà 
nước Trung Hoa cộng sản đã đoan 
chắc vùng đất này sẽ được hưởng 
quy chế “một quốc gia có hai chế 
độ hành chánh riêng biệt”.  Nhưng 
giờ phút này, người dân Hong Kong 
vẫn không mấy tin tưởng vào lời hứa 
của chế độ mới, mà cách đây không 
lâu, khu vực này được mệnh danh là 
một nơi có đời sống lý tưởng nhất. 
Trục nối Hong Kong – Saigon – 
Singapore đã mang đến cho những 
vùng đất này một sự phát triển đặc 
biệt về kinh tế và văn hóa.

Theo tài liệu về Hong Kong, 
Jorge A1lvares, người Bồ Đào Nha 
đầu tiên đến khu vực Hong Kong 
vào năm 1513.  Sau đó các thương 
gia Bồ Đào Nha bắt đầu tới buôn bán 
ở miền Nam Trung Hoa và xây dựng 
công sự tại Đồn Môn. Do các cuộc 
xung đột quân sự giữa Trung Hoa và 
Bồ Đào Nha, khiến người Bồ Đào 
Nha bị trục xuất. Năm 1685, vua 
Khang Hy cho mở cửa giao dịch hạn 
chế với người ngoại quốc bắt đầu từ 
Quảng Châu.

Năm 1839, chiến tranh Nha 
Phiến xảy ra giữa nhà Đại Thanh và 
Anh quốc. Đảo Hong Kong bị Anh 
chiếm vào ngày 20-1-1841, và theo 
thỏa ước Xuyên Tị để thực hiện cuộc 
ngưng bắn, Trung Hoa đã nhượng 
Hong Kong cho nước Anh. Đến 
ngày 29-8-1842, Hong Kong mới 
chính thức nhượng cho nước Anh 
theo Điều ước Nam Kinh.

Dưới sự cai trị của người Anh, 
dân số Hong Kong từ 7.450 người 
Hán vào năm 1841, đã nhanh chóng 
tăng lên 115.000 người Hán và 8.754 
người  u vào năm 1870. Năm 1898, 
theo các điều khoản của Hiệp định, 
nước Anh được quyền thuê đảo Lạn 
Đầu trong vòng 99 năm. Từ đó lãnh 
thổ Hong Kong không thay đổi, với 
diện tích 1.103 Km2.

Chiến tranh Thế giới lần thứ II 
xảy ra. Nhật chiếm Hong Kong ngày 
8-12-1941.  Các lực lượng bảo hộ 
của Anh và Canada phải giao quyền 
kiểm soát Hong Kong cho Nhật vào 
ngày 25-12-1941. Dưới quyền kiểm 
soát của Nhật, nạn đói hoành hành vì 
thiếu lương thực. Sau khi Nhật bại 
trận năm 1945, dân số Hong Kong 
chỉ còn 600.000 người.

Sau Thế chiến II, kinh tế Hong 
Kong phát triển nhanh chóng. Người 
Trung quốc rời khỏi lục địa xin tị nạn 
tại Hong Kong để tránh nội chiến 
đang xảy ra. Sau khi Trung quốc trở 
thành nước “Cộng hòa Nhân dân 
Trung hoa” vào năm 1949, nhiều 
người dân lục địa xin nhập cư Hong 
Kong vì sợ bị Trung cộng ngược đãi.

Việc chuyển giao chủ quyền 
Hong Kong cho Trung cộng được 
thực hiện vào giữa đêm ngày 1 tháng 
7 năm 1997. Khoảng 10% dân số 
Hong Kong đã di chuyển tới các 
quốc gia khác trước ngày trao trả vì 
không muốn sống dưới chế độ cộng 
sản.

Sau thời gian đổi chủ, người 
Hong Kong vẫn quen với nếp sống 
cũ, do ảnh hưởng sâu đậm của 99 
năm trong không khí tự do dân chủ, 
họ không chịu gò bó dưới sự khắc 
nghiệt của chế độ cộng sản. Đảng và 
nhà nước CS Trung hoa phải miễn 
cưỡng để người dân Hong Kong 
sống theo ý họ. Vì đây là cửa ngõ 
kinh tế giao tiếp với các nước trên 
thế giới. Nó sẽ vực dậy một nước 
Trung hoa nghèo đói hay sẽ là một 
ngòi nổ làm suy sụp chế độ cộng sản 
của quốc gia này.

Thiên An Môn vẫn là một ám ảnh 
đe dọa cho nếp sống vốn êm đềm ở 
đây, mà cách đây không lâu, hàng 
ngàn người tay cầm nến thắp sáng 
các con phố, bước âm thầm trong 
bóng đêm, để tưởng nhớ các tấm 
gương kiêu hùng đã gục ngã trước 
lằn đạn, dưới lớp xích sắt của đoàn 
xe thiết giáp tại quảng trường Thiên 
An Môn. Những hành động này 
chứng tỏ sự quyết tâm cho khát vọng 
tự do dân chủ, mà cũng là lời cảnh 
cáo của người dân Hong Kong đối 
với chế độ cộng sản.

oOo

Đến giờ khởi hành, hành khách 
lần lượt lên tàu...

Tôi yên lòng khi rời Hong Kong 
trên chiếc máy bay Air Bus trông 
còn mới của hãng Hàng Không Việt 
Nam, ít nhiều khác với tâm trạng của 
tôi khi rời Sài Gòn vào năm 1984, 
trên chiếc máy bay “TU” sản xuất 
tại Nga Sô, đường bay Sài Gòn – 
Bangkok.

Mọi người đã yên vị. Phi cơ 
rời phi đạo, bay cao mãi, để lại phi 
trường Hong Kong nhỏ dần như 
một miệng giếng nằm gọn giữa rừng 
cao ốc chọc trời đang lẫn trong màn 
sương buổi sáng. Xa xa chân trời 
vừa ửng hồng, ánh vàng đang đổi 
màu bóng đêm.

Tôi nghĩ đến thời gian sắp tới, 
liệu có gì xảy ra cho tôi không. Thân 
nhân tôi cho hay không có gì phải lo 

ngại, nhưng những việc xảy ra ở đây, 
theo những người mới ra đi cho hay, 
khiến tôi khó yên tâm. Tôi ở miền 
Bắc gần chục năm từ sau ngày 30 - 
4 - 1975, đã di chuyển bất kể ngày 
đêm, từ trại tù này đến trại tù cải tạo 
khác, từ vùng Châu thổ sông Hồng 
đến miền núi rừng Việt Bắc. Vừa 
chán vừa sợ nên tôi không muốn trở 
lại những nơi đó nữa.

Nhiều người lên tiếng phản đối 
nhà nước cộng sản Việt Nam về 
chính sách hai quốc tịch của người 
Việt đã nhập quốc tịch tại quốc gia 
khác. Nếu vì lý do nào đó nhà nước 
CS muốn giữ lại, những người này 
được coi là người Việt vì quốc tịch 
gốc vẫn còn. Do đó, dù mang nặng 
tình cảm quyến luyến gia đình sau 
nhiều năm xa xứ, những người muốn 
về thăm quê vẫn ngần ngại, vì luật 
pháp của chế độ này thay đổi bất 
thường.

Đặc biệt hơn nữa, những người 
có dự phần vào các hoạt động ở hải 
ngoại, như đòi dân chủ tự do cho 
người Việt trong nước, được cấp 
thông hành về thăm quê, nhưng khi 
đến phi trường Nội Bài của miền Bắc 
hay Tân Sơn Nhất tại miền Nam, 
một số đã bị giữ lại. Nếu may mắn, 
sau một đêm ngụ tại khách sạn phi 
trường, ngày hôm sau bị đưa lên máy 
bay trở về nước cư trú. Trong trường 
hợp khác, thời gian ở phi trường sẽ 
kéo dài cho đến ngày hết hạn, đã gây 
thiệt hại cho người về thăm quê.  Nhà 
nước cho hay họ thuộc thành phần 
tham gia các hoạt động tại hải ngoại 
gây bất lợi cho chế độ cộng sản.

Nhiều người có nhận xét, nếu 
biết họ là thành phần gây bất lợi cho 
chế độ, Tòa Đại sứ của XHCNVN 
tại các quốc gia liên hệ, nên từ chối 
cấp giấy thông hành, vừa tránh thiệt 
hại vô lý cho người về thăm quê, mà 
cũng che giấu được phần nào bản 
chất vô luật pháp, trống đánh xuôi 
kèn thổi ngược của CS Hà Nội.

oOo

Trở lại chuyện cũ…
Tôi mừng rỡ khi thoát khỏi phòng 

cách ly của phi trường Tân Sơn Nhất 
vào đầu năm 1984. Lòng tôi lâng 
lâng, cảm thấy không khí bên ngoài 
thoáng hơn không khí ngột ngạt ở 
trong kia, như trút bỏ được một phần 
gánh nặng, như tôi có cảm giác bước 
ra khỏi cổng trại tù cải tạo. Dù rằng, 
vào lúc ra khỏi trại tù, tôi mang tâm 
trạng vừa thoát khỏi trại tù nhỏ để 
bước vào một trại tù lớn hơn, một 
nơi có vợ con tôi đang sống. Tôi 
đang trốn chạy khỏi quê hương yêu 
dấu của tôi để đến một nơi xa lạ, mà 
mọi người ở đây gọi đó là “Miền đất 
hứa”. Vợ chồng tôi nắm tay các con 
theo đoàn người lên tàu. Hành trang 
của chúng tôi nhẹ tênh. Vì còn có gì 
để mà mang theo.

Hành khách đã yên vị. Động cơ 
được khởi động trước khi khởi hành. 
Tôi mong máy bay cất cánh càng 
sớm càng tốt, như mang nỗi sợ của 
cánh chim trên cành cây cong. Tôi 
hổ thẹn khi có ý nghĩ coi nơi này là 
một vùng đất nguy hiểm, đầy đe dọa 

bất trắc, mà không lâu trước đây, tại 
vùng đất thân yêu này, tôi đã sống 
những ngày vô cùng hạnh phúc. Tôi 
cảm thấy quá ích kỷ, vì trong giây 
phút chỉ nghĩ tới an nguy của cá 
nhân mình, mà quên đi số phận hẩm 
hiu của những người còn ở lại.

Bất chợt từ máy phóng thanh, 
một âm thanh giọng nữ nghe thật ấm 
dịu: “Xin hành khách có tên Nguyễn 
Văn Ba đến phòng hải quan có việc 
cần”. Một người đàn ông trạc tuổi 
tôi, vẻ mặt ngơ ngác, mang theo 
túi xách tay bước ra khỏi tàu. Khi 
máy bay cất cánh vẫn không thấy vị 
khách ấy trở lại.

Trán tôi đổ mồ hôi khi nghe 
máy gọi. Vợ tôi lặng lẽ nắm tay tôi 
thầm chia sẻ với tôi niềm ưu tư lo 
lắng. Trước khi đi tôi đã nghe nhiều 
chuyện như thế này. Những vụ vì 
không biết phải trái với địa phương, 
người ra đi bị giữ lại sau khi hoàn tất 
thủ tục lên tàu.

Về phần tôi, khi từ trại tù cải tạo 
trở về, tôi luôn sống trong cảnh phập 
phồng lo sợ. Đám công an khu vực 
vẫn theo dõi, quan sát tôi từng bước 
không kể hàng tháng phải trình diện 
phường khóm, và hàng tuần phải 
có mặt tại các buổi họp khu phố để 
nghe đọc về thành quả cách mạng 
dưới tài lãnh đạo ưu việt của đảng 
và nhà nước CS. Tôi nghe đã chán 
tai, vì đây là những thứ được lập 
lại như một máy thu băng dưới tên 
“học tập”, nên trong suốt thời gian 
dài tại các trại tù cải tạo, tôi không 
có lấy một chữ vào đầu. Tôi phải có 
mặt các buổi học tập tại quận không 
ngoài mục đích điểm danh, vì nhân 
số mỗi ngày một ít do tình trạng vượt 
biên hay bị bắt trở lại trại tù cải tạo. 
Tôi có cảm tưởng mình đang sống 
trong một nhà tù, chỉ khác trại tù cải 
tạo ở chỗ tôi được gần gia đình.

Khi có giấy xuất cảnh tôi cũng 
chẳng được yên thân, vì trước ngày 
đi sở công an thành phố có gửi “giấy 
mời làm việc”. Tôi không quên lời 
người công an nhấn mạnh nhiều lần: 
“Tôi lưu ý anh, sang Mỹ đừng ồn ào. 
Anh nhớ còn thân nhân ở đây…” 
Gia đình tôi cả đêm với một ngày lo 
lắng khi tôi nhận được giấy mời. Tôi 
hiểu luật pháp bây giờ là thế, quyền 
sống con người ở đất nước này là thế 
và ý nghĩa “Tự Do” dưới chế độ này 
là thế…

oOo

Quay sang nhà tôi, nàng tựa sát 
ghế ngồi, nhắm mắt như cố dỗ giấc 
ngủ sau thời gian dài vất vả đợi chờ 
tại phi trường, cũng như lo âu cho 
thời gian sắp tới.

Tôi lơ đãng nhìn qua khung cửa 
kính, ngoài trời nắng đã chan hòa, 
những dải mây trắng ngần như tấm 
thảm bông bồng bềnh lót dưới thân 
tàu. Tôi chợt mỉm cười, hình ảnh Hà 
Nội gợi nhớ trong tâm tư của tôi một 
thời tuổi trẻ, ở tuổi khi vừa biết yêu, 
bị ‘mê hoặc’ bởi vẻ đẹp và giọng nói 
ngọt lịm của người con gái Bắc Hà. 
Có người cho rằng, người con gái Hà 
Nội có vẻ kênh kiệu, bề ngoài trong 
giao tiếp.  Nhưng thực ra, đó chỉ là 

do ảnh hưởng của giáo dục gia đình 
về công, dung, ngôn, hạnh đã trở 
thành một nếp sống. Vì vậy, người 
con gái Hà Nội dịu dàng nhưng ý tứ, 
thân mật nhưng không sàm sỡ, tế nhị 
nhưng không gò bó trong giao tiếp 
hàng ngày.

Nét đẹp đặc biệt ấy của người 
con gái Hà Nội như được thiên nhiên 
ưu đãi thêm sắc hương diễm lệ. Nhất 
là vào mùa Xuân, mưa phùn giăng 
kín bầu trời như làn lụa mỏng đã tạo 
cho Hà Nội không khí ấm cúng, gần 
gũi và điểm tô cho người con gái Hà 
Nội nét óng ả vui tươi. Mưa nhẹ như 
những hạt bông bám trên mái tóc 
mây óng ả, vương trên bờ vai thon 
nhỏ, lăn dài trên các tà áo màu… 
Mưa không thấm ướt đôi má, không 
làm hoen màu son trên môi, chỉ lấp 
lánh trên rèm mi như những hạt châu 
muôn sắc.

Tôi không biết danh từ mưa phùn 
có từ bao giờ, diễn tả động tác nào, 
hay đó chỉ là những hạt nước nhỏ li 
ti, đan quyện vào nhau tạo thành một 
tấm màn mỏng như khói sương buổi 
sớm, phủ mờ Tháp Rùa và những 
hàng cây xung quanh hồ, tạo thành 
một bức tranh thủy mạc thiên nhiên 
mờ ảo. Vừa mang nét cổ kính, vừa 
đượm vẻ thơ mộng hữu tình.

Mưa phùn đẹp thật, nhất là mưa 
phùn trên thành phố Hà Nội.  Những 
hạt mưa bé nhỏ mỏng manh đã làm 
xanh các chồi nhánh, làm mơn mởn 
các cánh hoa đào, làm lòng người 
thêm phấn khởi vào dịp Xuân về.

Người Hà Nội tự hào về nét thanh 
lịch trong nếp sống, qua lời ăn tiếng 
nói với ngôn ngữ chính xác, mẫu 
mực, không quen dùng danh từ thô 
tục. Luôn nhún mình, mềm mỏng mà 
không khoe khoang, biết tôn trọng 
mọi người.

Những đức tính trên được uốn 
nắn từ khi còn là những đứa trẻ 
thơ ngây mới chân ướt chân ráo tới 
trường, được thấm nhuần đạo đức 
làm người qua các bài học đức dục 
như “Cổ học tinh hoa”, mà kỷ luật 
gia đình và học đường đã là những 
thước đo về nhân cách.

Nếp sống văn minh của Hà Nội 
trở lên phong phú với hướng đi mới, 
cởi bỏ bớt cổ tục như “Tam cương 
Ngũ thường”, “Nam Nữ thụ thụ bất 
thân”…, đã kìm giữ con người do 
ảnh hưởng của Nho giáo, để hướng 
tới một đời sống phóng khoáng 
hơn.  Luồng gió văn minh của Văn 
hóa Tây phương đã ảnh hưởng tới 
nếp sống của người Hà Nội. Tại học 
đường, Nho học đã nhường chỗ cho 
chữ Quốc ngữ, chỉ còn là khuôn mẫu 
trong môi trường gia đình.

Văn hóa Tây phương ảnh hưởng 
ngày một sâu rộng trong xã hội Việt 
Nam thời bấy giờ, đã đáp ứng được 
nhu cầu phát triển của một quốc gia 
kém mở mang, trong khi Nho học 
được sử dụng như một phương tiện, 
để các triều đại Trung Hoa thôn tính 
các quốc gia nhược tiểu.

Văn hóa Pháp càng ảnh hưởng 
mạnh mẽ khi một số cơ sở giáo dục 
xuất hiện ở Hà Nội:

- Tòa nhà chính của trường Y 
khoa Hà Nội được khởi công xây 
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AIR CONDITIONING & HEATING SERVICE
Lisence: TACLB015913ELisence: TACLB015913E

AIR CARE

• MÁY SƯỞI
• MÁY LẠNH
• BÌNH NƯỚC NÓNG
• HỆ THỐNG HÚT MÙI HÔI
           TẠI CÁC TIỆM NAIL

1905 Copper St., Garland, TX 75042
972-496-3841 • 214-876-7096

NẾU
QUÝ VỊ CẦN

BẢO TRÌ MÁY LẠNH, 
MÁY SƯỞI, MÁY NƯỚC NÓNG

XIN GỌI CHO CHÚNG TÔI 
ĐỂ CÓ GIÁ
ĐẶC BIỆT

Phục vụ tận tâm - Việc làm bảo đảm - Giá cả phải chăng

3212 N. Jupiter Rd., Suite 106
Garland, Texas 75044

(Trong Cali Saigon Mall – Trước Siêu thị Thuận Phát)

Chuyên bán các loại Tượng Thờ Phật Giáo
Cùng các loại bông hoa…

UNIQUE ASIAN GIFTS

VẠN PHƯỚC KÍNH MỜI

Travel
AND TOURS
4413 W. Walnut St., #515 * Garland, TX 75042
(Naèm beân trong tieäm nöôùc loïc PURE N CLEAR trong khu Bida TÖÏ DO

vaø tieäm MYÕ THO goùc ñöôøng Walnut & Plano)

Tel. 214-703-5959
214-703-5296

Fax. 469-298-0718
Email: txeagletvl@yahoo.com

Business hours: Mon-Fri:9Am-7Pm, Sat.: 10Am-4Pm  

  

Moïi chi tieát xin lieân laïc coâ Hoàng Voõ: 

214-709-7078

ĐẶC BIỆT: NHẬN GỬI QUÀ VỀ SÀI GÒN & CÁC TỈNH TẠI VIỆT NAM  
GIÁ RẺ - AN TOÀN - UY TÍN & NHANH CHÓNG ( 4-5 NGÀY GIAO TẬN NHÀ)

►VÉ  MÁY BAY VỀ VIỆT NAM ON SALE  TẾT NGUYÊN ĐÁN & MÙA HÈ 2019
►VĂN PHÒNG CÓ BÁN VÉ ĐI KHẨN CẤP VỀ  VIỆT NAM: AN TOÀN –PHỤC VỤ  CHU ĐÁO
►CÓ BÁN VÉ ĐI TRONG NƯỚC MỸ - CANADA -  U CH U - ÚC CH U - TOURS PACKAGE

***TIN VUI –LUẬT MỚI  CHO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VIỆT KIỀU TẠI MỸ****
Chuyên lo hồ sơ cho Việt kiều sống tại mỹ có hộ khẩu & chứng minh nhân dân tại VN 
để đứng tên hợp pháp sở hữu chủ chính mình như: nhà cửa, đất đai, bất động sản 
thừa kế tại Việt Nam. Chuyên phụ trách lo làm giấy Ủy Quyền Đồng thừa kế, 
khước từ tài sản, sang nhượng mua bán hợp thức hóa lãnh sự VN tại Mỹ: 
Xin liên hệ cô Hồng Võ 214 709 7078

DỊCH VỤ BÊN MỸ & BÊN VIỆT NAM
CHUYÊN LO HỒ SƠ DU LỊCH THĂM THÂN NHÂN 
TỪ VIỆT NAM - MỸ (UY TÍN & NHANH CHÓNG)

►CHUYÊN LO HỒ SƠ DU HỌC TỪ  VIỆT NAM - MỸ (TỪ LỚP 9-LỚP 12 & ĐẠI HOC) 
(CÓ VP TẠI SAIGON GIÚP LO MỌI THỦ TỤC TỪ A –Z & CÓ CHƯƠNG TRÌNH 
HỖ TRỢ VỀ TÀI CHÍNH BÊN PHÍA VN).
►NHẬN LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘC THÂN CÔNG HÀM NGOẠI GIAO 
(VỀ VIỆT NAM KẾT HÔN)
►NHẬN LÀM HỒ SƠ BẢO LÃNH DIỆN FIANCEE, VỢ CHỒNG, CHA MẸ, 
ANH CHỊ EM ĐOÀN TỤ.
►NHẬN GIA HẠN VÀ LÀM MỚI HỘ CHIẾU VN (CÓ GIÁ TRỊ 10 NĂM)
►NHẬN GIÚP ĐIỀN ĐƠN THI QUỐC TỊCH MỸ & THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT 
(DÀNH CHO NGƯỜI 55 TUỔI, SỐNG Ở MỸ 15 NĂM TRỞ LÊN) 
(ĐẶC BIỆT GIÚP CHO NGƯỜI  LOW INCOME, GIẢM LỆ PHÍ DI TRÚ).
►NHẬN LÀM RE-ENTRY PERMIT KHẨN CẤP (4-6 TUẦN  LÀ CÓ)
►NHẬN LÀM VISA MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM 
(RA VÀO VIỆT NAM THOẢI MÁI KHÔNG GIỚI HẠN)
►NHẬN TRÍCH LỤC & LÀM MỚI GIẤY KHAI SINH VIỆT NAM

3845 N. Garland Ave, suite 700B. Garland, TX 75040
Liên lạc: 469-298-0205 ▪ 469-881-9991 ▪ 469-881-9992

Lớp nhạc do nhạc sĩ An Sơn phụ trách: Hai, Tư & Sáu từ 11am-12pm 
Lớp khiêu vũ do cô Thiên Thanh phụ trách: thứ ba- thứ năm từ 10.30am-11.45am
Lớp thể dục đặc biệt do cô Thùy Trang phụ trách: thứ hai- thứ tư từ 10am-10.30am
Lớp taichi do sư phụ Cho Nguyen phụ trách: thứ ba- thứ năm 10am-10.30am

Các lớp học hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị cao niên
(cho dù không sinh hoạt tại trung tâm).

DOMINO, BIDA, BÓNG 
BÀN, CỜ TƯỚNG, TỨ 
SẮC, KARAOKE, BINGO

GUITAR, KEYBOARD
HÁT, KHIÊU VŨ
THỂ DỤC, 
DƯỠNG SINH

TRUNG TÂM CÓ XE ĐƯA RƯỚC CHO QUÝ VỊ Ở XA
CÓ Y TÁ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO QUÝ VỊ KHI Ở TRUNG TÂM

Chúng tôi
nhận hết
các loại

MEDICAID &
MEDICARE

Giờ mở cửa/ Phục vụ: Thứ Hai- Thứ Sáu: 7.30am-3pm
Ăn sáng: 8.30am-10am ▪ Ăn Trưa: 1.45am-12.30pm ▪ Ăn Xế: 2pm-2.30pmXin liên lạc với trung tâm để biết thêm chi tiết

Quý vị sinh hoạt ở 
Trung Tâm sẽ không bị 

ảnh hưởng các quyền lợi 
như Housing, HomeCare, 

SSI...

Thứ Bảy: mùng 5 Tết (Ngày 9/2/2019)
Grand Prairie: 11 giờ sáng Đoàn Shaolin
Dallas: 1 giờ chiều Đoàn lân Pháp Quang
Chủ Nhật: Mùng 6 Tết (Ngày 10/2/2019)
Dallas: 11:30 sáng Đoàn Shaolin
Grand Prairie: 12 giờ trưa Đoàn lân Pháp Quang

Trước thềm Năm Mới Kỷ Hợi xin kính chúc
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Đến với chúng tôi để  
thấy sự khác biệt 

This pharmacy is independently owned and operated under a license from Health Mart Systems, Inc.

4 7 5 0  N  J U P I T E R  R D  # 1 2 3 
G A R L A N D  T X  7 5 0 4 4

NGÃ TƯ SAIGON BLOCK  
@ JUPITER & ARAPAHO
4 6 9 - 9 0 9 - 6 4 3 0

GIÒ MỠ CỬA: 
THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU 9:00AM – 6:00PM 
THỨ BẢY: 10:00AM – 2:00PM  
CHỦ NHẬT ĐÓNG CỬA

• Tư vấn bệnh cho người lớn và trẻ em 
• Có thể tham khảo về thảo dược
• Giá thấp cho người không có bảo hiểm hoặc có bảo 

hiểm
• Nhận hầu hết các loại bao hiểm, bao gồm BCBS, 

Molina, CHIPS, Medicaid, Medicare
• Cho mùi trái cây vào thuốc trụ sinh của trẻ em - miễn 

phí
• Giao thuốc tận nhà cho người cao niên - miễn phí

Dược Sĩ Lại T Hùng
PhamD (Doctor of Pharmacy)

Nhà Thuốc Tây
Care Choice

(CẦN PHARMACY TECHNICIAN)
813 N. Jupiter Rd.
Garland, TX 75042 
(Khu Chợ Trường Nguyên – 
Bên cạnh Pronail Supply)

TRUNG TÂM SINH HOẠT AAA
NHẬN: MOLINA - SUPERIOR AMERIGROUP MQMB

Quý vị gia nhập Hội Viên AAA, tất cả quyền lợi như: 
Housing, SSI, SSA, Home Care và Food Stamp đều không bị ảnh hưởng

3306 W. WALNUT (LẦU 2) – GARLAND, TX 75042

Là nơi Hội Ngộ, Chia Sẻ niềm vui buồn cho nhau | Là nơi Luyện tập Thân Thể có Cuộc Sống Mạnh Khỏe

MỘT SỰ LỰA CHỌN CHÍNH XÁC NHẤT
▪ Ăn uống hợp khẩu vị người Việt nam – Á Đông
▪ Chuyên gia thể thao hướng dẫn tập luyện buổi sáng
▪ Trang bị nhiều kiểu máy đi bộ để cử động tay chân toàn thân thể
▪ Karaoke, loto, mạt chược, đánh cờ, domino, tứ sắc, xập xám v.v…
▪ Thường xuyên tổ chức những ngày lễ hội, sinh nhật
▪ Y tá RN  thường trực tại trung tâm để chăm sóc và hướng dẫn Uống thuốc, kiểm soát sức khỏe cho hội viên.
▪ Thường xuyên có các chuyên viên về y tế đến Trung tâm giải thích và hướng dẫn cách phòng bệnh.

Xin liên lạc: 972-494-3111 (office) – 972-494-3888 (Fax)
469-321-3066 (English) – 469-212-2507 (Việt) – 469-682-3698 (Hoa)

Cần: Tài xế Full time – Part time – Lái xe Record tốt
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TÍNH TÌNH VUI VẺ

CẦN NỮ NH ÂN VIÊN PHỤC VỤ, TÀI XẾ PARTIME - LƯƠNG HẬU

dựng tại ấp Thái Hà (Nam Đồng), 
khánh thành ngày 27-2-1902, trước 
ngày khánh thành Cầu Paul Doumer 
(Cầu Long Biên: 1898-1902). 
Trường Y Hà Nội đã đào tạo các bác 
sĩ nổi tiếng ngang tầm với các trường 
danh tiếng của Pháp.

- Trường Thông Ngôn và Hậu Bổ 
ra đời năm 1903, chuyên đào tạo các 
phiên dịch viên tiếng Pháp. Trường 
Hậu Bổ ((École des Aspirants-
Mandarins) đào tạo trong thời gian 
3 năm để tuyển vào ngạch quan lại, 
những người có bằng Tiến sĩ hay cử 
nhân Hán học.  Trường này đóng cửa 
vào năm 1908.  Các thí sinh chuyển 
lên học trường Bưởi (sau này gọi là 
trường Chu Văn An)

 - Trường Trung học Bảo hộ với 
tên chính thức Lycée du Protectorat, 
thành lập năm 1908, trọng tâm đào 
tạo viên chức hành chánh ở Hà Nội.  
Tuy nhiên, do trường xây dựng trên 
đất làng Thụy Khuê ở vùng Kẻ Bưởi, 
cạnh Hồ Tây, nên thường được gọi là 
Trường Bưởi. Năm 1945, thời chính 
phủ Trần Trọng Kim, trường đổi tên 
thành Trường Trung Học Chu Văn 
An (1).

Hệ thống giáo dục phổ thông 
ngày càng phát triển. Ngoài trường 
Bưởi (Chu Văn An), còn có một số 
trường trung học khác như trường 
Albert Sarraut và trường nữ Sainte 
Marie (dạy chương trình Pháp), và 
các trường nữ như Trưng Vương, 
Đồng Khánh… sau này đã thay đổi 
cả trang phục lẫn nếp sống theo Tây 
phương. Các áo dài màu đen của 
Nho sinh trước đây được thay thế 
bằng  u phục với màu sắc sáng sủa 
trang nhã, pha trộn với những tà áo 
dài của nữ sinh, đã thay đổi bộ mặt 
của thành phố Hà Nội.

Vào thời điểm này, ngoại ngữ 
chính tại các trường trung học là 
Pháp văn. Một số tác phẩm của các 
văn thi sĩ nổi tiếng của Pháp đều nằm 
trong chương trình giáo khoa. Do 
đó, những tác phẩm ngoại quốc của 
các văn hào Pháp như Victor Hugo 
(1802-1885), đến Anatole France 
(1844-1924) với tác phẩm “Livre de 
mon ami”, mang hình ảnh lá rụng 
trên vai tượng và ghế đá tại công 
viên Luxembourg vào cuối Thu, 
như một dấu ấn khó quên của thời 
mới cắp sách đến trường.  Nhà thơ 
Alphonse de Larmartine với các bài 
thơ trữ tình “Le Lac, L’Isolement”… 
được giới trẻ rất ưa chuộng, đã ảnh 
hưởng sâu đậm tới tư tưởng và nếp 
sống của sinh viên, học sinh Hà Nội. 
Những áng văn lãng mạn này đã trở 
thành những câu chuyện góp vui từ 
học đường tới quán cà phê, mà trong 
đó câu “Un seul être vous manque, et 
tout est dépeuplé! – Thiếu một người 
là vũ trụ trở thành hoang vắng...” đã 
điểm thêm vị ngọt cho những chuyện 
tình thơ mộng.

Về văn học Việt Nam, nhóm Tự 
Lực Văn Đoàn do Nhất Linh  khởi 
xướng vào năm 1932, đã góp phần 
thay đổi quan niệm sống của xã hội. 
Qua tôn chỉ, “Tự Lực Văn Đoàn” 
nhắm tới 3 mục tiêu: về Xã hội, đề 
cao và bồi đắp lòng yêu nước của 
tầng lớp bình dân. Về Tư tưởng, 
vạch trần tính chất lỗi thời do tàn dư 
của Nho giáo trong xã hội Việt Nam, 
và lấy việc giải phóng cá nhân làm 
trọng tâm sáng tác. (2)

Những tác phẩm nổi tiếng tiêu 
biểu như “Đoạn Tuyệt” (1934), 
“Lạnh lùng” (1936)…, mang 
khuynh hướng luận đề chống lại lề 
thói phong kiến cổ hủ, đã góp phần 
khai phóng, thay đổi phần nào nếp 
sống của người dân.  Ngoài những ấn 
bản trên, các tác phẩm “Hồn bướm 
mơ tiên” (Khái Hưng -1933), “Nửa 
chừng xuân” (Khái Hưng-1934) … 
còn có Cơ quan ngôn luận là báo 
“Phong Hóa”, đưa ra cuộc cải cách 
xã hội bằng tiếng cười trào phúng 
với các nhân vật điển hình “Lý Toét, 
Xã Xệ”, hầu chế riễu thói hư tật xấu 
của các nhân vật “tai to mặt lớn” 
trong xã hội Phong kiến.  

Phong trào Thơ Nhạc theo phong 
cách Tây phương cũng khởi sắc, 
đã trở thành một món ăn tinh thần 
không thể thiếu của tuổi trẻ Việt 
Nam.  Những nét lãng mạn trong văn 
thơ mới, đã giúp bản chất nghiêng 
về tình cảm của dân tộc Việt thêm 
phong phú, ghi lại như một dấu ấn, 
ảnh hưởng đến tâm tư tuổi trẻ vào 
nhiều thập niên sau này.

Tất cả những thay đổi trên đã 
được người Hà Nội xàng xẩy, gạn 

lọc để trở thành một thứ riêng biệt 
của Hà Nội, đã dàn trải, mang tính 
kế thừa, ảnh hưởng tới mọi tầng lớp 
dân chúng.  Dù sau nhiều thăng trầm 
biến đổi, dù dưới bất cứ hoàn cảnh 
nào, người Hà Nội vẫn giữ được nét 
hào hoa phong nhã.  Điểm đặc biệt 
này được ca ngợi qua ca dao:

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,                                                                              
Dẫu chưa thanh lịch cũng người 
Tràng An”

oOo

Hà Nội có nhiều di tích cổ xưa. 
Theo truyền thuyết, năm 1009, khi 
Thái Tổ Lý Công Uẩn đi ngang qua 
thành Đại La, thấy nơi  chân thành 
có một đám mây hình con rồng bay 
lên, Vua cho là điềm báo tốt nên đã 
dời đô về Đại La và cho đổi tên là 
thành Thăng Long vào năm 1010.

Vào đời nhà Trần, Thăng Long 
vẫn được tiếp tục mở rộng và phát 
triển. Đến đời nhà Nguyễn, Vua 
Minh Mạng thứ 13 cho thành lập 
Tỉnh Hà Nội vào năm 1931.  Tỉnh 
Hà Nội gồm 4 phủ: Hoài Đức, Ứng 
Hòa, Lý Nhân và Thường Tín.  Tỉnh 
lỵ là thành Thăng Long cũ.  Ngày 
1-10-1888, Vua Đồng Khánh ra đạo 
dụ nhượng cho Pháp thành phố Hà 
Nội.  Sau Hiệp Ước Patenôtre (3), 
Tổng Thống Pháp, Sadi Carnot,  ra 
sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội. 
Năm 1902 Hà Nội là Thủ phủ của 
Liên Bang Đông Dương: Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Mên.

Hà Nội nằm dọc theo hữu ngạn 
sông Hồng, còn gọi là Nhị Hà, vì 
trước khi tới Hà Nội sông Hồng tách 
ra một nhánh nhỏ chảy tới tỉnh Hải 
Dương mang tên sông Đuống.  Từ 
đây, Hà Nội ngày một mở mang, 
trong đó phải kể tới khu “phố Cổ 
Hà Nội”, xây dựng từ cuối thế kỷ 
XIX sang nửa thế kỷ XX.  Hà Nội 
trở lên sầm uất hơn, trung tâm thành 
phố được mở rộng.  Các ao, hồ, đầm 
dần dần bị lấp kín để phát triển thành 
phố, hầu đáp ứng dân số ngày một 
gia tăng.

“Hà Nội ba mươi sáu phố 
phường” là biểu tượng của khu phố 
Cổ, được giới hạn về phía Bắc bởi 
đường Hàng Đậu, phía Tây là đường 
Phùng Hưng, phía Đông là đường 
Trần Nhật Duật và đường Trần 
Quang Khải, phía Nam là đường 
Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và 
Hàng Thùng. Khi xưa, “khu vực 36 
phố phường” có nhiều ao hồ. Khu 
này được bao bọc bởi sông Tô Lịch ở 
phía Bắc, sông Hồng ở phía Đông và 
Hồ Hoàn Kiếm ở phía Nam. Vào thế 
kỷ XV, khu Kinh Thành Thăng Long 
gọi là Phủ Trung Đô gồm 2 huyện 
với tổng số 36 phường.

Theo sử cũ, vào thời Nhà Lê, 
Thăng Long còn gọi là Phủ Phụng 
Thiên gồm hai huyện Vĩnh Xương 
(sau đổi ra Thọ Xương) và Quảng 
Đức (sau đổi ra Vĩnh Thuận). Mỗi 
huyện có 18 Phường. Phường là tổ 
chức theo nghề nghiệp, chỉ dùng 
riêng cho kinh thành Thăng Long, 
tương đương với Xã của nông thôn.

“Phố” khác với “Phường”. 
Phường là một khu vực hành chánh, 
còn Phố là một chỗ bán hàng, nơi 
bày hàng, (cũng có nghĩa là cửa 
hàng, cửa hiệu), nằm sát nhau thành 
một dãy.

“Hàng” chỉ là tên gọi của các cửa 
hiệu bày bán một mặt hàng giống 
nhau nằm sát nhau trong một khu 
phố (Hàng đào, Hàng đường…) Sau 
bao nhiêu thay đổi, có nhiều phố 
nguyên là tên Hàng đã mang tên mới 
như: Hàng Cỏ đổi thành phố Trần 
Hưng Đạo, Hàng Đẫy đổi là Nguyễn 
Thái Học…

Sau khi Pháp chiếm Hà Nội, khu 
Phố Cổ có nhiều thay đổi, các con 
đường được chỉnh trang, có hệ thống 
thoát nước, nhà cửa hai bên đường 
được xây gạch, lợp ngói. Mở mang 
các khu buôn bán như chợ Đồng 
Xuân… Kể từ năm 1945 đến 1985, 
nhiều gia đình từ chiến khu trở về 
được cư ngụ tại Phố Cổ. Mỗi căn 
nhà có hai, ba gia đình. Nhân số 
trong mỗi gia đình cũng tăng,  khiến 
Phổ Cổ ngày càng đông. Kể từ năm 
1960 đến 1983, khu Phố Cổ vốn là 
nơi buôn bán sầm uất trước kia, đã 
trở thành khu dân cư thuộc các gia 
đình cán bộ.

Như vậy, chỉ “Kinh Thành 
Thăng Long” thời Nhà Lê mới có 
36 Phường. Còn “Hà Nội 36 Phố 
Phường” mà chúng ta gọi hiện tại 

chỉ là một danh xưng không có trong 
thực tế.

Trong tác phẩm “Việt Nam thi 
văn hợp tuyển” của ông Dương 
Quảng Hàm có ghi những câu ca dao 
về 36 phố ở Hà Nội:

Rủ nhau chơi khắp Long thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng 

sai:
Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai,
Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng 

Bài, hàng Khay,
Mã Vĩ, hàng Điếu, hàng Giày
Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, 

hàng Đàn,
Phố Mới, Phúc Kiến, hàng 

Ngang,
Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Than, 

hàng Đồng,
Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đông,
Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng 

Bông, hàng Bè,
Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre,
Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, 

hàng Gà,
Quanh đi đến phố hàng Da,
Trải xem hàng phố, thật là cũng 

xinh.
Phồn hoa thứ nhất Long thành,
Phố giăng mắc cửi, đường quanh 

bàn cờ.
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,
Bút hoa xin chép vần thơ lưu 

truyền.
Những Đền đài Lăng miếu có từ 

thời dựng nước, khiến hình ảnh của 
Hà Nội đã đậm nét trong tâm tư mỗi 
người, nhất là Hồ Hoàn Kiếm với 
Tháp Rùa.

Về địa lý, Hồ Hoàn Kiếm nằm 
theo hướng Bắc Nam, song song với 
sông Hồng và cách sông Hồng gần 
một cây số.  Theo sử lược, tên gọi 
Hoàn Kiếm xuất hiện từ Thế kỷ 15 
với truyền thuyết Vua Lê Thái Tổ trả 
lại gươm báu cho Rùa thần.  Theo bản 
đồ thời Hồng Đức, Hồ Hoàn Kiếm là 
một phân lưu của sông Hồng chảy 
qua vị trí các phố Hàng Đào, Hai Bà 
Trưng, Lý Thường kiệt, Hàng Chuối 
trước khi chảy vào nhánh chính của 
sông Hồng.

Đến thời Lê Trung Hưng, Thế 
kỷ 16, Chúa Trịnh cho chỉnh trang 
Hoàng thành Thăng Long.  Chúa 
Trịnh cho ngăn hồ lớn thành hồ Tả 
Vọng và Hữu Vọng dùng làm nơi 
duyệt quân thủy chiến.  Đến đời Tự 
Đức (1847-1883), hồ Hữu Vọng 
được gọi là hồ Thủy quân, còn hồ Tả 
Vọng là hồ Hoàn Kiếm.  Năm 1884, 
chính quyền Bảo Hộ Pháp cho lấp hồ 
Thủy quân để mở mang Hà Nội.

Ngoài Tháp Rùa nằm ở trung tâm 
của hồ Hoàn Kiếm, được xây dựng 
vào khoảng giữa năm 1884 đến 
tháng 6-1886, còn có các di tích khác 
bao quanh hồ như:

Đền Ngọc Sơn và Cầu Thê Húc 
nằm về phía Bắc, do nhà từ thiện tên 
Tín Trai lập ra nằm trên nền cung 
Thụy Khánh.  Đền Ngọc Sơn có tên 
là Tượng Nhĩ, sau đó vua Lý Thái Tổ 
đặt tên là Ngọc Tượng.  Đền Ngọc 
sơn thờ thần Văn Xương, hiện thân 
của văn chương, khoa cử.  Đền cũng 
thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo,vị 
anh hùng của dân tộc, đại phá quân 
Nguyên vào thế kỷ thứ 13.

Ngoài Đền Ngọc Sơn, còn có 
nhiều nơi mang dấu ấn lịch sử, trong 
đó phải kể là Cầu Thê Húc, nối liền 
Đền Ngọc Sơn với bờ Hồ, do Thần 
Siêu Nguyễn Văn Siêu xây dựng vào 
năm 1865.  Cầu Thê Húc làm bằng 
gỗ được sơn màu đỏ, mang ý nghĩa 
“Ngưng tụ hào quang” (một nơi chan 
hòa ánh sáng mặt trời buổi sáng)”.  
Cầu Thê Húc bị sập vào dịp tết năm 
1952 (Nhâm Thìn) vì khách đi lễ 
đền Ngọc Sơn rất đông.  Thị trưởng 
Thẩm Hoàng Tín cho xây dựng cầu 
mới, làm bằng gỗ và sơn đỏ như cũ, 
nhưng móng chân cột được đúc bằng 
xi-măng.

Kế đến là “Tháp Bút” gồm 5 
tầng xây dựng vào năm 1865, nằm 
về hướng Đông Bắc của hồ.  Trên 
đỉnh tượng trưng cho một ngòi bút 
hướng lên trời.  Phần thân tháp có 
khắc 3 chữ “Tả Thanh Thiên” (viết 
lên trời xanh).  Tầng thứ ba có khắc 
bài “Tháp Bút Chí”.  Gần Tháp Bút 
có “Đài Nghiên” cũng được xây 
dựng cùng thời với Tháp Bút.  Ba 
chân kê Nghiên là hình tượng ba con 
cóc.  Trên thân Nghiên có khắc một 
bài “Minh” gồm 64 chữ Hán.

Trên bờ phía Đông của hồ có 
“Tháp Hòa Phong”, là di vật còn lại 
của chùa “Báo  n” (Chùa bị phá bỏ 
vào năm 1898).  Tháp gồm ba tầng, 

các cửa hướng về bốn phía Đông, 
Tây, Nam, Bắc.  Mỗi cửa đều có 
ghi: Báo Đức môn, Báo  n môn, Hòa 
Phong tháp và Báo Thiên tháp.  Tầng 
tháp dưới đáy cao và lớn hơn hai 
tầng trên.  Bốn mặt của tầng thứ hai 
có hình Bát quái.  Tầng ngọn Tháp 
có chữ “Hòa Phong Tháp.”

Trên bờ phía Đông Bắc của hồ 
có Đền Bà Kiệu xây dựng từ thời Lê 
Trung Hưng.  Do việc mở đường nên 
Đền chia làm hai: Tam quan ở sát bờ 
hồ, còn Đền nằm phía bên kia con 
đường. Đền Bà Kiệu thờ ba vị nữ 
thần: Liễu Hạnh Công Chúa, Đệ Nhị 
Ngọc Nữ và Đệ Tam Ngọc Nữ.                            

Về bờ phía Tây có Đền thờ Vua 
Lê, sát với đình Nam Hương. Tượng 
Vua Lê đứng trên bệ cao, tay cầm 
kiếm như phóng xuống hồ.

Các di tích lịch sử ấy đã tạo cho 
Hà Nội nét hào hùng, giữ được bản 
chất dân tộc Việt sau hàng ngàn năm 
bị đô hộ, đồng hóa. Những hình ảnh 
này luôn nhắc nhở con dân nước Việt 
phải một lòng bảo toàn Đất Tổ trước 
họa ngoại xâm.  

Phong cách và nếp sống hài hòa 
của người dân, đã mang đến cho Hà 
Nội một sắc thái riêng biệt.  Từ nét 
đặc biệt của giọng nói ấy đã toát ra 
những âm điệu trong sáng mà thanh 
tao, nhẹ nhàng mà quyến rũ.  Mà chỉ 
những ai sinh ra và lớn lên tại thành 
phố này mới giữ được âm hưởng đó, 
tiếp nối kế thừa như một dòng chảy 
từ nhiều đời trước.  Sau những biến 
chuyển của xã hội vào năm 1954, 
“Tiếng Hà Nội” đã theo bước chân 
người Hà Nội dàn trải tới các nơi 
trên thế giới.  Mặc dù xa quê hương, 
nhưng người con Hà Nội vẫn giữ 
được phong thái cũ.

Như vậy, do phong thổ và mạch 
nước uống đã tạo cho Hà Nội nét 
đặc biệt trong giọng nói “Thành thị” 
khác hẳn với các vùng khác, dù ở 
sát bên.  Theo lịch sử, “kinh thành 
Thăng Long” là vượng địa, được 
Vua Lý Thái Tổ dời đô về đây vào 
năm 1009. Một vùng đất bao bọc bởi 
3 con sông: sông Hồng ở phía Đông, 
sông Tô Lịch ở phía Bắc và sông 
Kim Ngưu ở phía Nam.

Sông Kim Ngưu ít khi được nhắc 
tới, trước kia là một phân lưu của 
sông Tô Lịch, từ Ô Cầu Giấy chảy 
theo hướng Tây-Đông tới Đội Cấn, 
khi tới Ô Thụy Chương (Thụy Khê) 
chảy theo hướng Bắc Nam, chảy qua 
Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hào Nam, 
Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Kim Liên, Ô 
Cầu Dền, Ô Đông Mác, Yên Sở rồi 
hợp lưu trở lại.  

Nhiều người thiết tha với Hà Nội 
đã phải lên tiếng vì sự thay đổi trong 
giọng nói của người Hà Nội bây giờ. 
Đành rằng, Hà Nội là vùng đất của 
dân tứ chiếng, nơi kết hợp sắc thái 
của mọi thành phần dân chúng tới 
vùng đất này sinh sống, là nơi hội tụ 
văn hóa, đã tạo cho Hà Nội nét đặc 
biệt về ngôn ngữ. Giọng nói của Hà 
Nội vẫn không thay đổi dù sau 1.000 
năm bị Tầu đô hộ và 100 năm dưới 
sự thống trị của thực dân Pháp.

Bản chất của ngôn ngữ luôn gắn 
liền với hiện tượng xã hội.  Theo 
thống kê, vào thập niên 1940, dân số 
thành phố Hà Nội là 132.145 người.  
Nhưng đến năm 1954, khi Việt Minh 
tiếp quản Hà Nội, dân số thành phố 
giảm xuống chỉ còn 53.000 người 
trên một diện tích 152 Km2. Đến 
năm 1961, thành phố được mở rộng 
diện tích lên tới 584 Km2 với dân số 
91.000 người.

Nhìn vào con số sai biệt về  dân 
số trên, chúng ta nhận ra vào thời 
điểm này, nhiều người đã rời Hà Nội 
ra ngoại quốc hay theo đoàn người di 
cư vào miền Nam sau ngày chia đôi 
đất nước, khiến người Hà Nội gốc 
không còn nhiều như trước.  Những 
người Hà Nội vì nặng gánh gia đình 
còn ở lại, dù đã từng tham gia Việt 
Minh, cũng đành ngậm miệng trước 
bạo lực để sống vì họ thuộc thành 
phần trí thức tư sản, không được 
trọng dụng khi “cách mạng” thành 
công.

Nhưng đó có phải là lý do chính 
để mất giọng Hà Nội? Hay vào thời 
gian này, số gia đình cán bộ từ các 
tỉnh Thanh-Nghệ Tĩnh đã nhập cư 
Hà Nội, nhận nhiệm vụ giáo dục lớp 
trẻ nhỏ, uốn nắn cả tinh thần lẫn nếp 
sống mới, nên giọng Hà Nội đã biến 
đổi, không còn  như trước kia.

Hình ảnh của Hà Nội níu kéo tôi 
mãi trong suốt 20 năm xa cách, từ 
ngày đất nước chia đôi năm 1954 

đến ngày miền Nam bị chiếm đoạt 
vào ngày 30-4-1975. Những kỷ 
niệm, những thắng cảnh đậm nét 
trong lòng người Hà Nội, thấm 
đượm trong tâm hồn mỗi người đã 
từng sống và lớn lên ở vùng đất yêu 
thương này. Tôi ấp ủ nét đẹp của Hà 
Nội thanh bình, một nếp sống hài 
hòa thời niên thiếu, được điểm tô 
qua áng văn của Nguyễn Tuân, của 
Thạch Lam trong Tự Lực Văn Đoàn.

Hà Nội với vóc dáng cổ xưa trở 
lên duyên dáng, dù các con phố có 
nhỏ hẹp, nhưng tự nó có trật tự và 
điểm tô bằng thứ tình cảm gần gũi, 
ấm cúng mà phải ở một thời gian đủ 
lâu mới tìm thấy cái cảm giác yêu 
thương, quen thuộc không thể thiếu 
đó.  Vì thế, đi xa vẫn nhớ.

Tôi chợt nhớ tới thiên phóng sự 
“Một ngày ở Hà Nội” của Thiếu Tá 
Phạm Huấn, một nhà báo kỳ cựu 
của quân đội VNCH, cùng Thiếu Tá 
Đinh Công Chất và Thiếu Úy Dương 
Phục, thành viên của Ban Liên hợp 
quân sự 4 bên, đã “ghé thăm” Hà Nội 
nhân dịp quan sát vụ trao trả tù binh 
Mỹ vào ngày 18-2-1973.  Hành trình 
của cuộc “viếng thăm” này và những 
gì “mắt thấy tai nghe” đã được Đài 
Saigon truyền đi vào tối ngày 19-2-
1973.

Trong buổi mạn đàm, Thiếu Tá 
Phạm Huấn tâm sự, “đối với những 
người khác thì trong chuyến đi này 
người ta có thể nói là ra Bắc hay 
ra Hà Nội, nhưng đối với ông, một 
người từng sống ở Hà Nội nhiều 
năm, thì gọi đó là một chuyến trở về 
Hà Nội.  Ông cho hay, những đường 
phố chính mà trước kia rất sang 
trọng như đường Trần Hưng Đạo, Lý 
Thường Kiệt, Gia Long, Tràng Tiền, 
khu chung quanh hồ Hoàn Kiếm… 
thì còn nguyên vẹn, nhưng còn các 
phố khác của thủ đô Hà Nội bây giờ 
tiêu điều xơ xác quá. Không có một 
kiến trúc nào đặc biệt so với năm 
1954. Hà Nội trông tiêu điều, nhưng 
không ngờ sự thay đổi đến quá sức 
tưởng tượng như ông nghĩ.

Khu trung tâm thành phố như 
Gia Long, Tràng Tiền… nhà cửa 
trông rất cũ kỹ, như đã 10, 15 năm 
không được quét vôi lại.  Cầu Thê 
Húc không có màu sắc gì, cũ kĩ theo 
thời gian.  Điểm nổi bật nhất ở hồ 
Hoàn Kiếm không phải là Tháp Rùa 
mà là tấm bảng lớn sơn màu đỏ chót 
với khẩu hiệu tuyên truyền…”

Tôi miên man suy nghĩ, liệu 
những gì còn được giữ lại của một 
Hà Nội ngày xưa, một Hà Nội chưa 
bị đổi đời.

oOo

Tiếng cô tiếp viên kéo tôi trở lại 
thực tế.  Nhà tôi thức giấc.  Chúng 
tôi cài dây an toàn, chỉ còn mươi 
phút nữa là tới sân bay Nội Bài, cách 
Hà Nội khoảng 40 cây số.  Máy bay 
hạ cánh thấp dần.  Nhà tôi nghiêng 
người gần ô cửa kính, như mong tìm 
lại hình ảnh của một thời đã qua.  
Khung cảnh phía dưới mỗi lúc một 
rõ qua làn khói mỏng.  Giòng sông 
Hồng hiện ra một màu nâu tía, giống 
như con trăn khổng lồ uốn khúc giữa 
vùng cây cỏ.

Tiếng bánh xe rít lên khi chạm 
xuống sân bay…

Bước ra khỏi khoang tầu, đứng 
trên đầu thang xuống, tôi dừng lại 
giây phút, hít hơi dài không khí, thứ 
không khí trong lành mát rượi của 
quê hương, như lưu luyến thuở xưa 
đang vội vã trở về.  Tôi vẫn mong có 
ngày hôm nay và ao ước trở về thăm 
mảnh đất thân yêu này.  Lòng tôi 
háo hức như những thủy thủ xa nhà, 
gửi nụ hôn trên cát khi trở về bến 
cũ.  Mà những năm tháng vừa qua 
nơi đất khách quê người, dù chăn ấm 
nệm êm, dù nhà cao cửa rộng, với 
đời sống tự do, tràn đầy yêu thương 
hạnh phúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy 
tình quê hương luôn thôi thúc, réo 
gọi trở về.

Hành khách bước vào phòng Hải 
Quan dành cho khách nước ngoài.  
Tôi gặp lại “mầu áo vàng” với nhiều 
kỷ niệm cay đắng xa xưa.  Những 
giây người xếp hàng một trước bàn 
cán bộ để làm thủ tục nhập cảnh.  
Vợ chồng tôi vào sau nên đứng gần 
cuối hàng.  Bất chợt, người cán bộ 
đường giây bên cạnh đứng bật dậy, 
lớn tiếng chỉ tay về những người 
cuối hàng đang nói chuyện.  Mấy 
người ngoại quốc tỏ vẻ ngỡ ngàng, 
phàn nàn về hành động không mấy 
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TRUNG TÂM PHỤC HỒI SỨC KHOẺ

Y PHÁP KHÍ CÔNG

Bác Sĩ 
Trần Công Quốc Anh

Chuyên trị
• Đau lưng, đau cổ cấp �nh và kinh niên
• Nhức đầu kinh niên
• Đau nhức khớp xương, gân, cơ
• Và một số bệnh kinh niên khác

CÁC LỚP LUYỆN KHÍ CÔNG PHU
Nam, Phụ, Lão, Ấu đều có 
chương trình tập luyện riêng biệt
- Nội công công phu cho trẻ em
- Nội công công phu cho người lớn
- Khí công dưỡng sinh

GIỜ LÀM VIỆC:
Thứ Hai đến Thứ Sáu
9:00am - 5:00pm

Xin gọi lấy hẹn trước:
972-238-8886
214-289-5738 (tiếng Việt)

Belt Line Rd.

W Spring Valley Rd.
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Nha khoa tổng quát & thẩm mỹ cho người lớn và trẻ em

NHA KHOA TỔNG QUÁT:
Chuyên trị các bệnh về răng
- Trám, nhổ răng khôn
- Trị đau, sưng, chảy máu nứu răng
- Nha khoa trẻ em

NHA KHOA THẨM MỸ:
Chuyên làm răng đều và đẹp

- Niềng răng trẻ em và người lớn
- Trồng răng mới, bọc răng hư và Implant

- Sửa mẻ răng, làm khít răng thưa
- Làm tất cả các loại răng giả, đẹp và tự nhiên

- Tẩy trắng răng

Tận tâm, khéo tay, kỹ lưỡng, giàu kinh nghiệm
Văn phòng khang trang và sạch sẽ

Trang bị nha cụ hiện đại và cao cấp
Nhân viên vui vẻ, tận tình, chu đáo

Nha sĩ Trần T. N. Yến
Tốt nghiệp Đại học nha khoa Baylor 1998

Giờ làm việc:
Thứ Hai tới Thứ Sáu
9:00am tới 5:00pm

Thứ Bảy từ 9:00am đến 2:00pm

Văng phòng 2
1332 S. Plano Rd. #520 

Richardson, TX 75081
(Cạnh chợ Fiesta)

972-669-8888

Văn phòng 1
327 W. Spring Valley Rd.
Richardson, TX 75081
(Cạnh Trung tâm TVE)
972-480-9999

PHONE: 

(972) 998-8287
Cell: (214) 566-1546   |   fAX: (214) 447-7433

Website: www.taxseasons.com
Email: taxseasons@gmail.com
Giờ mở cửa đến ngày 15 tháng 4, 2019
Mon - Fri: 8 AM - 8 PM
Sat & Sun: 9 AM - 5 PM

KHAI THUẾ - BẢO HIỂM - DI TRÚ - ĐIỀN ĐƠN
CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH - MÁY CREDIT CARD

đẹp của nhân viên nhà nước, không 
giống phong thái “Customer No.1" 
của xã hội tự do.

Đây có phải là hậu quả của thời 
“Cải cách”, dẹp bỏ Hương Ước xóm 
làng, truyền thống sau lũy tre xanh, 
mà thành phần “chân lấm tay bùn” 
một sớm một chiều vươn lên theo 
tiếng loa gọi, để tự hào là “đỉnh cao 
trí tuệ loài người”, tự xưng là “Anh 
hùng” do súng đạn vay mượn của 
nước ngoài.  Tôi trở lại ý nghĩ “yên 
lòng” mà thân nhân nhắn nhủ trước 
khi chúng tôi về.  Đấy!  Pháp quyền 
của một đơn vị nhỏ hạ tầng là như 
thế.

Tôi ưu tư, liệu đến bao giờ những 
người đại diện chính quyền của chế 
độ này mới ý thức được thế nào là 
một đời sống vì dân, hầu xây dựng 
một quốc gia tiến bộ trong giai đoạn 
mở đầu của kỷ nguyên mới.  Để đời 
sống người dân thể hiện đúng nghĩa 
là một đời sống được tôn trọng, an 
toàn và hạnh phúc.

Nhà tôi chợt hỏi nhỏ phía sau:
- “Mình có làm thủ tục “đầu tiên” 

không anh. Em thấy bảng lưu ý hành 
khách không để tiền trong hộ chiếu?”

Tôi đã quan sát hành động của 
người đứng trước, cũng như nhớ lời 
khuyên của người về cùng khi gặp 
họ tại phi trường Hong Kong, nên 
lặng lẽ gật đầu, mặc dù hành động 
này làm tôi hổ thẹn.  Một điều tôi 
không gặp dù đến phi trường của bất 
cứ quốc gia nào ngoài quê hương 
của tôi.  Tôi đành phải làm theo mọi 
người, vì tới “Nước Lào” tôi phải ăn 
“Mắm Ngóe” như các cụ xưa đã dậy.

Tôi cũng thấy khung kính hình 
chữ nhật có kẻ chữ mầu sơn đỏ 
treo phía trên bàn cán bộ Hải Quan, 
cũng như đọc nhiều lần Pháp lệnh 
đến Quyết định của nhà nước.  Kể 
từ ngày quân, cán, chính miền Nam 
theo lệnh gọi khăn gói lên đường 
trình diện học tập, đến án lệnh 3 năm 
tập trung cải tạo.  Gần đây, nhà nước 
đã đưa ra nhiều điều luật nghiêm 
khắc hầu chặn đứng nạn tham nhũng 
cửa quyền đang đục khoét làm rữa 
nát quốc gia nghèo khó này.  Nhưng 
pháp luật vẫn để lại nhiều khe hở, hay 
vì con người làm ra luật nên quyền 

hành ở trên luật pháp.  Một thứ pháp 
luật chỉ áp dụng cho đám dân nghèo 
thấp cổ bé miệng.  Người ta tìm giết 
những con tép và để lỗ hổng cho con 
cá voi chui lọt.

Trước đời sống xa hoa của giới 
lãnh đạo và gia đình họ, người dân 
cay đắng tự hỏi, liệu lương tháng của 
những người cầm quyền và các cán 
bộ cao cấp của đảng và nhà nước 
còn quy theo tiêu chuẩn mấy chục 
ký gạo không.  Hay sau ngày xâm 
chiếm miền Nam mọi thứ đã thay 
đổi, người ta dùng vàng để định 
mức lương bổng cho giới lãnh đạo 
sau thời gian “nằm gai nếm mật, giải 
phóng dân tộc”.  Của cải chiếm được 
của miền Nam đã giữ làm của riêng.  
Do đó, nạn tham nhũng từ trên xuống 
dưới vẫn được nuôi dưỡng, mà theo 
người xưa: “thượng bất chính, hạ tắc 
loạn” đã xẩy ra.

Tôi hiểu hoàn cảnh của người cán 
bộ Hải Quan, Tết nhất đến nơi, hắn 
cần đủ sở hụi nộp cho thượng cấp để 
được ở chỗ này lâu hơn.  Hắn ta phải 
thu lại vốn cộng thêm một chút tiền 
lời số tiền đã bỏ ra.  Lại còn vợ con 
hắn, ngày Tết vật giá leo thang đến 
chóng mặt, mà lương tháng chỉ mua 
được hơn một thùng bia ngoại, trong 
khi các cán bộ lớn mua vui hàng đêm 
bằng số tiền lương mà cả đời hắn làm 
việc vất vả.

Thấy hắn, tôi nghĩ tới anh em, 
con cháu của tôi, đến lớp người 
không có dịp may như hắn, không có 
đảng tịch, thì đời sống của gia đình 
họ sẽ ra sao?

oOo

Trời về chiều, thời tiết những 
ngày cuối năm trở lạnh.  Trước mắt 
tôi chói lòa mầu đỏ thắm.  Những 
biểu ngữ và mầu cờ che khuất tầm 
nhìn.  Tôi chợt nhớ tới câu thơ của 
Trần Dần vào thời “Trăm hoa đua 
nở”:

“…Tôi bước đi, không thấy phố, 
không thấy nhà

 Chỉ thấy mưa sa, trên mầu cờ 
đỏ…”

Đường phố nhộn nhịp. Khách 
bộ hành, xe hai bánh và xe gắn máy 

đan nhau trong trong lớp khói mù.  
Nhìn quang cảnh trước mắt, tôi liên 
tưởng tới ca khúc “Tiến về Hà Nội” 
của nhạc sĩ Văn Cao vào thời "Cách 
mạng Mùa Thu":

 “…Năm cửa ô đón mừng đoàn 
quân tiến về

  Như đài hoa đón mừng nở năm 
cánh đào…”(5)

còn ầm vang bước quân hành đã 
một thời khích động lòng người yêu 
nước ồ ạt “Bài Phong, Đả Thực”.

Hà Nội còn đó, nhưng mọi thứ đã 
thay đổi, như vừa trải qua cơn “bạo 
bệnh”, chưa hoàn hồn  của thời tem 
phiếu bao cấp, với hình ảnh:

“Bắt không quần phải không 
quần,

Cho may-ô mới được phần 
may-ô.”    

Mặc dù sau ngày 30-4-1975, 
“Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận 
hàng”, tài sản của miền Nam, của 
công cũng như thuộc tư nhân, lên tới 
hàng trăm Tỷ Mỹ kim đã theo nhau 
ra Bắc, nhưng vẫn không vực dậy 
được một đất nước mà những người 
lãnh đạo thiếu khả năng xây dựng, 
cũng như đánh mất tinh thần vì quốc 
gia dân tộc.  Miền Nam vốn là một 
vựa thóc, có thể nuôi sống cả nước, 
nhưng sau ngày gọi là “giải phóng 
miền Nam” cả nước phải ăn bo-bo, 
một loại thực phẩm miền Nam dùng 
để nuôi trâu ngựa.  Mà không lâu 
trước đây, vào năm 1960, Thủ tướng 
Lý Quang Diệu đã ao ước, chỉ mong 
đảo quốc Singapore có đời sống như 
Sài Gòn.  Với nhận thức thiển cận 
của người cầm quyền, chỉ bồi đắp 
cho gia đình, phe cánh mà quên đi 
tương lai của cả dân tộc, nên đời 
sống người dân lâm vào cảnh:

“Đầu đường Đại Tá vá xe,
Cuối đường Trung Tá bán chè 

đậu đen.”
Hà nội chưa có công trình nào 

đáng kể ngoại trừ Lăng Hồ Chí Minh 
tại trung tâm thành phố.  Tôi đặt câu 
hỏi, tại sao người ta xây ngôi nhà mồ 
giữa trung tâm thành phố, một kiến 
trúc góc cạnh thô cứng mang mầu 
sắc ảm đạm, chen giữa các công trình 
có đường nét dịu dàng, nghệ thuật.  
Nhất là ngôi nhà mồ này đã mang 

hình ảnh của hàng triệu người dân vô 
tội đã nằm xuống, vì tham vọng của 
kẻ cầm quyền.  Một cuộc thảm sát vô 
nhân đạo do đám người mang danh 
“vì dân tộc”, trong đó phải kể tới 
172,008 mạng người chân lấm tay 
bùn bị vùi dập trong chính sách “Cải 
cách ruộng đất”, mà những bóng ma 
oan khiên luôn ẩn hiện tại nơi này, 
một nỗi ám ảnh khó quên của người 
dân Việt.  Đối với người Việt trong 
và ngoài nước, nói một cách rõ hơn, 
đây là ngôi nhà mồ của một “tội đồ 
dân tộc” cần phải dẹp bỏ, để Hà Nội 
kiêu hùng, yêu thương thuở trước 
được hồi sinh.

Trong khi đất nước đang chìm 
đắm trong chiến tranh, đời sống của 
người dân nghèo không đủ cơm ăn 
ngày hai bữa, oằn người đóng thuế, 
phải ngậm miệng cung cấp các vật 
liệu tốt nhất để xây dựng ngôi nhà 
mồ.  Theo tài liệu ghi lại, “Cát lấy 
từ suối Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.  
Đá cuội  được chuyển từ các con 
suối vùng Sơn Dương thuộc Chiêm 
Hóa và Ngòi Thìa thuộc tỉnh Tuyên 
Quang.  Đá xây nhà gồm đá Nhồi 
ở Thanh Hóa, đá Hoa Cương thuộc 
khu vực Chùa Thày, đá đỏ núi Non 
Nước, đá dăm từ mỏ đá Hoàng Thi 
thuộc Thác Bà tỉnh Yên Bái…chưa 
kể đá ngọc mầu đỏ, đá hoa cương 
được các địa phương cung cấp.  Gỗ 
quý mang về từ Tây Nguyên.  Riêng 
dòng chữ “Không có gì quý hơn Độc 
Lập Tự Do” được dát bằng vàng.  
Thật là một công trình “vĩ đại”, đã 
làm tiêu hao tiền của và sức người 
của nhân dân.

Ngân khoản xây dựng ngôi nhà 
mồ không thấy đảng CS thông báo.  
Số người bị tai nạn, thương tật trong 
khi cung ứng vật liệu xây cất cũng 
không được nêu ra.

Một cuộc chiến hao tổn nhiều 
xương máu của người dân, cũng 
chỉ nhằm mục đích trung thành với 
Quốc tế CS, như ông Hồ trả lời Mao 
Trạch Đông khi yêu cầu Trung quốc 
cung cấp quân trang quân dụng để 
đánh chiếm miền Nam:

 “Chúng tôi đánh Mỹ đến người 
Việt Nam cuối cùng, dù phải đốt 
sạch dẫy trường Sơn.”

Câu nói “để đời” này được Lê 
Duẩn nhắc lại rõ hơn:

 “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên 
Xô, Trung quốc”…

Sau hơn hai mươi năm ngưng 
tiếng súng, nhất là từ sau ngày mở 
cửa, người Việt hải ngoại đã chuyển 
về nước hàng chục Tỷ Mỹ kim mỗi 
năm, một ngân khoản không hoàn 
trả, khiến Hà Nội thay đổi.  Nhưng 
rất tiếc, chỉ thay đổi bộ mặt thành 
phố, một sự thay đổi đoản kỳ, đã bỏ 
mặc nông thôn ngày một sa sút.  Các 
danh lam thắng cảnh được tô vẽ vì 
mục đích lợi nhuận nhất thời, hơn là 
bảo tồn nét đẹp về văn hóa cổ truyền.

Có người cho rằng, sinh hoạt về 
văn hóa và đạo đức của Hà Nội thay 
đổi sau ngày 30-4-1975, nhất là về 
“Văn hóa chửi” đã xâm nhập mọi 
tầng lớp dân chúng miền Bắc.  Thực 
ra, chính sách “Cải cách ruộng đất” 
đã phá tan truyền thống đạo đức dân 
tộc, trong đó phải kể tới “Đấu tố”, 
con tố cha vợ tố chồng, một hình 
thức ảnh hưởng trầm trọng tới đạo 
đức gia đình.  Sau khi chính sách 
“Trăm hoa đua nở” được thực hiện, 
những người trí thức không đi theo 
đường lối của cộng sản đã bị đầy 
ải trong các nhà tù hay tại các vùng 
núi rừng miền Bắc.  Sách báo, cả 
về nghiên cứu văn học, lịch sử lẫn 
phong tục tập quán đã bị thiêu hủy, 
để đi theo nếp sống văn hóa mới của 
cộng sản.  Quan trọng nhất là xuyên 
tạc lịch sử, khiến văn hóa dân tộc bị 
mất gốc.  Đạo đức học đường và xã 
hội vì vậy ngày một tệ hại.  Trước tệ 
nạn xã hội ngày một gia tăng, người 
dân đã nhận định: “ra ngõ không còn 
gặp anh hùng”.

Với đường lối cai trị độc tài, 
không chấp nhận mọi ý kiến xây 
dựng xã hội để theo kịp với đà tiến 
văn minh thế giới, khiến đất nước 
ngày càng tụt hậu.  Với chính sách 
kinh tế đoản kỳ, chân trong chân 
ngoài của người cầm quyền, niềm tự 
hào trở thành con rồng Á Châu về 
kinh tế, qua mặt Nhật Bản Đại Hàn 
như thường được rêu rao, vẫn chỉ là 
ảo tưởng.

oOo

FEEL SOFTER SKIN &
HEALTHIER HAIR

MAXIMIZE DETERGENT WITH NO
  ADDED CHEMICALS OR WASTE

BREATHE EASIERWITH 
HEALTHIER AIR

PROTECT YOUR COOKING
&DRINKS FROM CHEMICALS

PREVENT SCALE BUILD UP
 TOEXTEND APPLIANCE LIFE

Sống Lành Mạnh Bắt đầu Từ Nguồn Nước Lành Mạnh 
Healthy Living starts with Healthy Water

50% OFF
All Whole Home Systems 
STARTING AT: 
$1198 NOW: $599

Có chương trình

trả góp không

có tiền lời

Gọi ngày hôm nay để có Nguồn Nước tốt (214) 304-1277

City of Dallas Water Quality Report
Special noYce for the elderly, infants, cancer paYents, people with HIV/AIDS and other immune problems
You may be more vulnerable than the general population to 

certain microbial contaminants, such as Cryptosporidium, in 

drinking water. Infants, some elderly, or immunocompromised 

persons such as those undergoing chemotherapy for cancer; 

those who have undergone organ transplants; those who are 

undergoing treatment with steroids; and people with 

HIV/AIDS or other immune system disorders

can be particularly at risk from infections. You should seek 

advice about drinking water from your physician or health care 

provider. Additional guidelines on appropriate means to lessen 

the risk of infection by Cryptosporidium are available from the 

Safe Drinking Water Hotline at 800-426-4791

ü Không có hóa chất

ü độ PH chuẩn 6.5-8.5

ü Nước có khoáng

Uống Nước

After

(214) 304-1277

Before After

After

free estimates
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972-276-1185

supermarket

RAU/PROUDCE: 
Bong Cai Xanh  $0.69/lb
Cai A Choy  $1.49/lb
Cai Be Trang  $0.99/lb
Cai Lam Dua  $0.89/lb
Cai Lun   $0.69/lb
Hanh Huong  $0.89/lb
Khoai Lang Nhut Tim $0.59/lb
Khoai Mon Nho $0.69/lb

TRAI CAY/FRUIT: 
Cam Texas Thung $20.99/thung

DONG LANH/FROZEN: 
Sau Rieng Malay  $4.99/lb

THIT: 
Dui Ga Lon   $0.39/lb
Dui Vit - Duck Leg  $5.99/lb
Thit Heo Xay   $1.29/lb
Thit Bo Than Day  $4.99/lb

DO KHO/DRY: 
Café King co Phin  $3.99/2 hop
Café Trung 100goi  $8.99/bich
Dau Cu La hieu Con O  $1.99/hop
Gao Moi Con Rong 25lbs $19.99/bich

Mi Cay Dai Han 16to - Samyang Carbo, Ramen, Stew  
     $14.99/thung
Mi Cay Dai Han Ga hieu Samyang 2x hot $1.99/bich
Nhan Ngot hieu Pigeon   $1.59/lon

DO DIEN/SEAFOOD: 
Tep Bac Banh Xeo hieu Freshness Choice $3.99/vy
Thit Hen hieu MTT   $1.99/vy
Tom Co Dau Lon - 40/50  $3.99/lb

9 7 8 0  WA L N U T  S T. ,  S U I T E  2 6 0  –  D A L L A S ,  T X  7 5 24 3

2216 New York Ave. Suite #202  Arlington, TX 76010

817-261-9889

DÖÔÏC SÓ TAÄN TAÂM CHÆ DAÃN CAÙCH THÖÙC 

SÖÛ DUÏNG THUOÁC VAØ HÖÔÙNG DAÃN 

CAÙC LOAÏI THUOÁC THOÂNG THÖÔØNG

Hình ảnh đẹp về nếp sống của Hà 
Nội trong tâm tư của tôi vẫn còn đó.  
Nhưng vào lúc này, xung quanh tôi 
mọi thứ đều xa lạ, hiếm thấy giọng 
nói ngọt ngào, ấm dịu của người Hà 
Nội năm xưa.  Một giọng nói “xa lạ” 
đang hiện diện ở thành phố cổ kính 
này.  Tôi tự hỏi, thành phố này đã để 
mất giọng nói yêu thương kia trong 
hoàn cảnh nào?  Phải chăng, theo 
bước chân ồ ạt “tiến về Hà Nội” từ 
vùng đất Thanh Nghệ “quê hương 
Bác” nơi được vinh danh là “thành 
đồng của cách mạng Mùa Thu”, đã  
thay đổi, xoá tan nếp sống và phong 
thái cũ?

Nét đẹp của Hà Nội vào những 
ngày tháng cũ chỉ còn là hoài niệm.  
Không còn sắc thái cổ kính mà tiềm 
ẩn vẻ thơ mộng, trang trọng nhưng 
hàm chứa nét trữ tình của thành phố 
ngàn năm văn vật.  Sinh hoạt đặc 
trưng của văn hóa dân tộc Việt đã 
nhường chỗ cho một nếp sống “Văn 
hóa mới”, chỉ thể hiện sự lạc lõng 
nửa vời, khiến tôi có cảm tưởng xa 
lạ tại chính nơi quê hương yêu dấu 
của mình.

Hà Nội đang ở trước mắt tôi.  Tôi 
lặng nhìn mà tâm tư tìm về dĩ vãng, 
nuối tiếc nếp sống của một thời đã 
qua.  Đành rằng, “Kỷ niệm không 
bao giờ chết”, nhưng đã “tàn phai” 
trước những đổi thay hiện tại.

Hà Nội vẫn còn đó, nhưng “Hồn 
Dân tộc” ở đâu bây giờ?

Trần Nhật Kim
(Đặc San Lâm Viên)

Chú thích: 
(1)- Chu Văn An: Theo sách “Đại 

Việt sử ký”, Chu Văn An tên thật là 
Chu Văn (1292-1370), hiệu Tiều Ẩn, 
bút hiệu Linh Triệt, quê làng Văn 
Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh 
Đàm (Thanh Trì-Hà Nội. Ông đậu 
Tiến sĩ, không ra làm quan và mở 
trường dậy học tại làng Huỳnh Cung 
bên kia bờ sông Tô Lịch.

Vua Trần Minh Tông (1300-
1357, mời ông làm Quốc tử giám, 
dạy Thái tử Trần Vượng (Vua Trần 
Hiến Tông).  Đến đời Dụ Tông, ông 

dâng “Thất trảm sớ” xin chém 7 tên 
gian nịnh, nhưng Vua không nghe.  
Ông từ quan và về ở núi Phượng 
Hoàng (Chí Linh – Hải Dương), lấy 
hiệu là Tiều Ẩn.

(2)-Đại học Y Khoa Hà Nội:  
Ngày 27-2-1902, tòa nhà chính của 
trường Y khoa Hà Nội được khởi 
công xây dựng tại ấp Thái Hà (Nam 
Đồng), trước ngày khánh thành Cầu 
Paul Doumer (Cầu Long Biên:1898-
1902).  

- Trường Hậu Bổ Hà Nội (École 
des Aspirants-Mandarins) được 
thành lập ngày 20-6-1903 để tập 
cho các sĩ tử nhà Nguyễn đỗ bằng 
Cử nhân  còn đợi bổ nhiệm.  Những 
người đỗ Tú tài và các ấm sinh có 
thể ghi tên.  Trong thời gian 3 năm 
ở trường Hậu bổ, họ học thêm tiếng 
Pháp, một số kiến thức về phép 
cai trị, đo đạc để ứng dụng khi vào 
nhiệm sở.

- Trường Trung học Bảo hộ với 
tên chính thức Lycée du Protectorat, 
thành lập năm 1908, trọng tâm đào 
tạo  viên chức hành chánh ở Hà Nội.  
Tuy nhiên, do trường xây dựng trên 
đất làng Thụy Khuê ở vùng Kẻ Bưởi, 
cạnh Hồ Tây, nên thường được gọi là 
Trường Bưởi.  Năm 1945, thời chính 
phủ Trần Trọng Kim, trường đổi tên 
thành Trường Trung Học Chu Văn 
An.

- Viện Đại học Đông Dương 
(Université Indochinoise) là Viện 
đại học công lập ở Liên bang Đông 
Dương do Pháp thành lập năm 1907, 
đào tạo người dân 3 nước Đông 
Dương và các nước Á Châu. Một 
viện có chức năng đào tạo và nghiên 
cứu.  Tháng 11 năm 1907, cơ sở đầu 
tiên tọa lạc cạnh nhà thương Đồn 
Thủy.  Khóa học đầu tiên giảng dậy 
có ba phân khoa: Văn khoa, Luật 
khoa và Khoa học.

- Trường Trung học Albert 
Sarraut (Lycée Albert Sarraut: Năm 
1902, Pháp cho thành lập trường 
Paul Bert (Collège Paul Bert) tại Hà 
Nội để đào tạo  bậc trung học bán 
phần cho con các quan chức Pháp tại 
Đông Dương và con các quan chức 
cao cấp người Việt, nhằm đào tạo 
các nhân viên làm việc cho Pháp tại 

Đông Dương.
Năm 1913, Toàn quyền Đông 

Dương Albert Sarraut, ra quyết định 
nâng trường Paul Bert thành trường 
Trung học toàn phần như các trường 
ở chính quốc với đầy đủ cơ sở vật 
chất phục vụ cho việc dậy và học tại 
Hà Nội.  Trường thu nhận học sinh 
người Pháp và học sinh là con em 
các quan chức cao cấp Việt Nam , 
người Mên và Lào.  Công trình hoàn 
năm 1919 tại Hà Nội.  Năm 1923, 
trường đổi tên thành trường Trung 
học Albert Sarraut (Lycée Albert 
Sarraut).

(3)- Hiệp Ước Patenôtre: hay còn 
gọi là Hiệp Ước Giáp Thân ký ngày 
6-6-1884 tại kinh đô Huế.  Hiệp ước 
này được ký kết giữa đại diện nhà 
Nguyễn, Toàn Quyền đại thần Phạm 
Thận Duật và Sứ thần Cộng hòa 
Pháp là Jules Patenôtre.  Trong đó 
có điều khoản “Nước An nam thừa 
nhận và chấp nhận nền bảo hộ của 
nước Pháp.  Nước Pháp sẽ thay mặt 
nước An Nam trong mọi quan hệ đối 
ngoại.”

 (4)-Tự Lực văn đoàn (Groupe 
littéraire de ses propres forces) là 
tên gọi một tổ chức văn bút do Nhất 
Linh khởi xướng vào năm 1932, 
nhưng đến thứ Sáu ngày 2 tháng 3 
năm 1934 mới chính thức trình diện 
(theo tuần báo Phong Hóa số 87). 
Trong khoảng 10 năm tồn tại, thông 
qua nhiều hình thức sinh hoạt văn 
hóa mà Tự Lực văn đoàn đã thổi một 
luồng gió khai phóng vào xã hội Bắc 
Trung Kỳ, ít nhiều thoát khỏi sự ràng 
buộc của những lề thói đã không còn 
thích ứng được với nhu cầu thời đại 
và tìm ra hướng tiếp cận với thế giới 
văn minh.

Khi biết ông Ninh cùng Nguyễn 
Xuân Mai đang làm chủ tờ tuần báo 
Phong Hóa, đã ra 13 số báo, nhưng 
sắp sửa phải đình bản nên ông 
Nguyễn Tường Tam ngỏ ý mua lại. 
Sau đó, ông Tam, với vai trò Giám 
đốc tờ báo, cùng với một nhóm anh 
em bạn hữu gồm có: Khái Hưng 
(Trần Khánh Giư, vốn là cây bút cốt 
cán giữ nhiều mục quan trọng trên 

báo Phong Hóa suốt từ số 1 cho đến 
số 14), Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu), 
Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), 
Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân), 
tạo thành một ban biên tập hoàn toàn 
mới".  Bắt đầu ngày 22 tháng 09 
năm 1932, báo Phong Hóa số 14 ra 8 
trang khổ lớn ra đời…"

(5)-Cửa Ô – Hà Nội:
Theo thư ngày 30-12-1889 của 

Thống sứ Bắc Kỳ gửi Đốc Lý Hà 
Nội (nguồn:Nguyễn Trương Quý) 
ranh giới của thành phố Hà Nội được 
giới hạn theo lũy thành Đại La xây 
năm 1749.  Bờ lũy này dài 16 Km 
gồm nhiều cửa.  Tuy nhiên, tên “Cửa 
Ô” mới được xử dụng sau khi Chúa 
Trịnh đắp lại vòng thành cũ (1749) 
của thời nhà Mạc.  Bản văn chữ Hán 
gọi là “Ổ Môn” (Ổ = lũy, ụ, Môn = 
cửa).  Đến năm Kỷ Tỵ (1749) đời 
Cảnh Hưng cho mở ra 8 cửa để quân 
lính canh giữ, bố phòng nên tổng số 
cửa ô là 21 cửa.

Khi vua Minh Mạng cho thành 
lập tỉnh Hà Nội vào năm 1831 thì nội 
vi tỉnh Hà Nội trên bản đồ là là 16 
cửa ô, có ghi thêm chữ Hán.  Các cửa 
ô đặt tên theo làng theo tổng gồm: 
Yên Hoa, Yên Tĩnh, Thạch Khối, 
Phúc Lâm, Đông Hà Trừng Thanh, 
Mỹ Lộc, Đông Yên, Tây Luông, 
Nhân Hòa, Thanh Lãng, Yên Ninh, 
Kim Hoa, Thịnh Quang, Thanh Bảo, 
Thụy Chương.

Các cửa ô đã đổi tên, thí dụ như:
- Ô Đông Hà đổi thành Thanh 

Hà, gọi là Ô Quan Chưởng (ngã ba 
Trần Nhật Duật-Hàng Chiếu)

- Ô Thanh Lãng đổi thành Lãng 
Yên, Lương Yên quen gọi là Ô Đông 
Mác (đầu đường Trần Khát Chân)

- Ô Yên Hoa đổi thành Ô Yên 
Phụ (ngã ba đê Yên Phụ - đường 
Thanh Niên

- Ô Thịnh Quang đổi là Thịnh 
Hào, quen gọi là Ô Chợ Dừa hay Ô 
Cầu Dừa (chỗ ngã năm Phố

Khâm Thiên – Xã Đàn, Tôn Đức 
Thắng – Nguyễn Lương Bằng – La 
Thành)

-  Ô Thanh Bảo quen gọi là Ô 
Cầu Giấy (chỗ phố Kim Mã gặp phố 
Sơn Tây

-  Ô Yên Thọ đổi là Thịnh Yên, 
quen gọi là Ô Cầu Dền (chỗ cuối phố 
Huế - đầu phố Bạch Mai.

Tấm bản đồ năm 1890 bằng tiếng 
Pháp còn đánh dấu một số cửa ô còn 
sót lại được sử dụng cho tới hiện 
nay như: Porte Mandarine (Ô Đồng 
Lầm), Porte du Roi (Ô Chợ Dừa), 
Porte de Sontay (Ô Cầu Giấy), Porte 
de Hué (Ô Cầu Dền). Người Pháp 
gọi Porte Jean-Dupuis là Ô Quan 
Chưởng.

Năm Cửa Ô của Hà Nội được 
nhạc sĩ Văn Cao nhắc tới trong bài 
hát “Tiến về Hà Nội” sáng tác năm 
1949, khiến mọi người tưởng rằng 
Hà Nội chỉ có 5 cửa ô gồm: Ô Cầu 
Dền, Ô Cầu Giấy, Ô Yên Phụ, Ô 
Đông Mác và Ô Quan Chưởng.  

Qua thời gian, nơi các cửa ô xưa 
đã trở thành đường phố.  Những di 
tích cũ không còn nguyên vẹn trên 
thực tế, chỉ còn là hoài niệm, ngoại 
trừ Ô Quan Chưởng.

Ô Quan Chưởng: còn gọi là Ô 
Đông Hà, tên chữ là Đông Hà Môn, 
nằm về phía Đông của tòa thành đất 
bao quanh Kinh thành Thăng Long, 
được xây dựng vào thời Cảnh Hưng 
thứ 10 (1749). Đến đời Gia Long thứ 
3 (1817) được xây dựng lại và giữ 
nguyên trạng đến ngày nay.                                                  

Ngày xưa, Ô Quan Chưởng nằm 
trên đường ra tới bờ sông, thuộc địa 
phận phường Đông Hà, tổng Hậu 
Túc (sau đổi là Đồng Xuân), huyện 
Thọ Xương.                                                                                

Hiện cửa ô còn nguyên cửa chính 
và 2 của phụ hai bên (tam quan). 
Trên nóc cửa chính có vọng lâu. Phía 
bên trái có gắn một tấm bảng đá do 
Tổng đốc Hoàng Diệu cho đặt vào 
năm 1881, trên có ghi lệnh cấm lính 
canh không được sách nhiễu người 
dân mỗi khi qua lại cửa ô. Bên phải 
cửa lớn có 3 chữ Hán “Đông Hà 
Môn”. (Ngày nay Ô Quan Chưởng 
nằm trên phố Ô Quan Chưởng, đầu 
phố Hàng Chiếu, gần dưới chân cầu 
Chương Dương.) ■

Kính thưa quí đồng hương, 
Kính thưa cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas/Fort 

Worth, qúi hội đoàn và các tổ chức truyền thông báo chí tại 
DFW. 

Trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội mừng Xuân Kỷ 
Hợi, gần 200 quan khách đã đến Nhà Hàng Quốc Hương tham 
dự dạ tiệc Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2019, vào ngày 19 tháng 1 
năm 2019 vừa qua để hướng về đất nước và hưóng đến những 
người đã dũng cảm đứng lên tranh đấu cho tự do dân chủ và 
nhân quyền cho Việt Nam.

Chúng ta thật sự xúc động  khi thấy Sư Chánh Kiến đại diện 
cho Hoà Thượng Thích Tịnh Đức mời mọi người đứng lên cầu 
nguyện cho đất nước và chia sẽ những tâm tư yêu nước.  

Sự hiện diện của qúi Thầy, qúi vị quan khách ân nhân (dù 
không có mặt), các bác, các chú  và các anh chị em, diễn gỉa 
tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn mới đến Hoa Kỳ được bảy 
tháng, các hội đoàn quân nhân:  Biệt Cách Dù, Nha Kỹ Thuật, 
Nhảy Dù, Cảnh Sát Quốc gia, Hải Quân, Biệt Động Quân, Hội 
Tù Nhân Chính Trị DFW, các báo Bút Việt, Trẻ Magazine, 
Trẻ Đẹp Online, Ngưòi Việt Dallas, Á Châu Thời Báo, STBN, 
Radio SaigonDallas 1600am. Điều này cho thấy rằng cộng 
đồng chúng ta tại DFW thực sự quan tâm đến những biến 
chuyển đang xảy ra trong nước, đặc biệt là cuộc chiến giành tự 
do dân chủ cho Việt Nam, và cuộc chiến chống giặc xâm lăng 
phương bắc.  

Đêm gây quĩ Cây Mùa Xuân Dân Chủ đến từ tinh thần kết 
nghĩa với những người anh em dân chủ trong nước.  Kết nghĩa 
như một lời thề ước của toàn dân trong ngoài nước cho một 
Việt Nam độc lập tự do dân chủ ở một tưong lai không xa. 

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến mọi người, đã đến với 
nhau vì những ích lợi chung và đã đóng góp cho đêm gây quĩ 
được thành công tốt đẹp.  Nhân dịp nầy chúng tôi xin gởi đến 
quí vị lời chúc chân thành một năm mới an lành, tràn đầy sức 
khỏe và thắng lợi.

Trân trọng,
Ban Tổ Chức 
Kết Nghïa Dân Chủ & Từ Cánh Đồng Mây
Đại diện,
Phan Đình Minh
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Bảy trăm hai ba toán mình
Nơi xưa chiến trận, ngày nay 

chùa chiền

Nói đến Vùng 1 chiến thuật với 
những địa danh có tính chiến 

lược, cùng thiên nhiên khí hậu cảnh 
đẹp núi đồi, thì không thể quên nói 
về vùng núi Bạch Mã.

Từ một khu rừng núi hoang sơ, 
nhưng đến năm 1932 vùng Bạch Mã 
này đã được một kỹ sư người Pháp 
đề án để xây nhiều tòa nhà trên các 
đỉnh núi làm danh lam thắng cảnh 
và nơi nghỉ mát cho giới giàu có 
Vua – Chúa nhà Nguyễn cùng các 
quan chức Pháp.Với độ cao khoảng 
1.448m của vùng núi Bạch Mã nên 
không khí ở đây rất mát mẻ. Đôi 
lúc đỉnh núi có mây trắng tụ lại phủ 
mù cả vùng trời như cảnh thần tiên 
huyền ảo trong các truyện liêu trai 
phim ảnh. Vì chiến tranh nơi nầy đã 
bị bỏ phế hoang tàn, nên sau khi trở 
lại thấy quanh đỉnh núi còn có vài 
cụm hoa lan, hoa huệ, mà ngày xưa 
thời Nguyễn đã trồng nay nở rộ tô 
đẹp thêm cảnh núi rừng.

Từ độ cao của Bạch Mã có thể 
nhìn bao vùng cả khu đồng bằng từ 
Lăng Cô ra đến phía Nam Phú Bài - 
Huế. Vì vậy VC lợi dụng trong tình 
huống QLVNCH đang bị Mỹ cắt 
bớt viện trợ, nên những phi vụ đánh 
bom và pháo binh bị hạn chế rất 
nhiều, để đánh chiếm điểm chiến 
lược này.

Trước khi Hiệp Định Ba Lê 
được ký kết để ngừng bắn giữa hai 
miền Nam & Bắc. Ai ở đâu thì ở 
đó để chờ sự kiểm tra của Ủy Ban 
Liên Hiệp Quân Sự 4 bên xét duyệt. 
Lúc đó, các toán của Sở Công Tác 
thường được nhận công tác nhảy 
vào các vùng núi chiến lược để cắm 
cờ vàng 3 sọc đỏ trên các rừng núi, 
và vùng núi Bạch Mã là một trong 
những điểm chiến lược quân sự rất 
quan trọng của vùng 1 cần phải xâm 
nhập chiếm giữ nhanh trước khi có 
hiệp định Ba Lê.

Do đó khi được lệnh Quân 
Đoàn 1, Sở Công Tác liền thả vài 
toán đầu tiên xuống vùng Bạch Mã 
để thám sát địa thế tình hình. Khi 
các toán nhảy xâm nhập vào vùng 
hoạt động theo lệnh hành quân an 
toàn, rồi vài ngày sau đó gởi báo 
cáo về các BCH Đoàn để cho biết 
trên các đồi núi vùng Bạch Mã khá 
yên tỉnh chưa thấy dấu vết của công 
quân chiếm đóng. Nên Sở Công 
Tác được lệnh Quân đoàn 1 cho các 
Đoàn thay phiên lên chiếm đóng 
đỉnh núi chính của vùng Bạch Mã 
để làm đầu cầu cho Địa Phương 
Quân lên trấn giữ.

Lúc đó, hàng ngày các phi vụ 
trực thăng của PĐ 253 rất bận rộn để 
chuyển người và lương thực của các 
Đoàn Công Tác lên trấn thủ ngọn 
núi Bạch Mã. Các Đoàn của Sở 
Công Tác thay phiên nhau lên Bạch 
Mã rồi đóng quân trong một toà nhà 
lầu đổ nát trên ngọn núi chính của 
vùng Bạch Mã. Cách xa đỉnh núi 
của Đoàn Công Tác/SCT khoảng 
150 mét về hướng Nam có một 
đỉnh núi hơi thấp được Địa Phương 
Quân của Tỉnh Thừa Thiên-Huế 
trấn đóng. Các Đoàn Công Tác và 
Địa Phương Quân thường liên lạc 
qua lại để giữ an ninh chung quanh 
vùng núi Bạch Mã.

Dưới chân núi vùng Bạch Mã 
có một đường đèo hoang lở đã bỏ 
lâu ngày vì chiến tranh chạy ngoằn 
ngoèo quanh vùng núi ra đến vùng 
đồng bằng Đá Bạc - Cầu Hai. Trên 
các đồi núi thấp dọc theo đường đèo 
ấy có một Tiểu Đoàn Địa Phương 
Quân rải quân trấn đóng để an ninh 
diện địa.

Khi Hiệp định Paris được ký kết 
vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 là 

một sự sắp đặt của bàn cờ quốc tế 
để Mỹ rút lui khỏi VN trên danh 
nghĩa, rồi bỏ mặc cho người bạn 
đồng minh VNCH trong tình huống 
thiếu thốn viện trợ mọi bề, kể cả 
súng ống đạn dược v.v.

Sau khi lực lượng quân sự Hoa 
Kỳ rút hết vào cuối tháng 3 năm 
1973, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và Mặt trận Giải phóng miền Nam 
chuẩn bị cho việc đánh dứt điểm 
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa 
đang trong tình trạng thiếu thốn đạn 
dược cố gắng xoay trở chống đỡ. Vì 
thế vai trò của Hiệp định Paris, trên 
thực tế, đến đây là đã hết.

Trong thời gian này việt cộng 
bắt đầu lấn chiếm các vùng núi 
quanh hai đồi của Đoàn Công Tác 
và Địa Phương Quân để bắn sẽ, và 
những lần tiếp tế lương thực bằng 
trực thăng rất là khó khăn nguy 
hiểm trước hỏa lực súng phòng 
không của địch.Vì vậy Tiểu Khu 
Thừa Thiên có đưa một nhóm nhỏ 
của ngành Chiến Tranh Chính Trị 
đem máy móc lên Bạch Mã để phát 
thanh kêu gọi việt cộng hãy tôn 
trọng Hiệp Định Ba lê.

Có một lần PĐ/ 253 tiếp tế gạo 

cho Đoàn 72/SCT. Trước khi trực 
thăng bay vào vùng, thì phi cơ L19 
bay vào trước lạng quanh các đồi 
núi, rồi bắt loa phát thanh yêu cầu 
VC phải tôn trọng lệnh “ngừng 
bắn” của Hiệp định Ba lê, sau đó 
trực thăng mới bay vào để tiếp tế. 
Nhưng! lần đó phi công Phan văn 
Phúc khi vừa điều khiển chiếc trực 
thăng sắp đến đỉnh núi của Đoàn 
Công Tác, thì súng cao xạ của địch 
bắn xối xả lên trực thăng. Trước hỏa 
lực của địch, hai chiếc Gunship và A 
37 nhào xuống bắn và đánh bom để 
yểm trợ. Sự gan dạ sống chết cùng 
chiến hữu không làm phi công Phúc 
chùn tay lái, cố bay lạng lách theo 
kinh nghiệm với bản năng phản 
ứng tự nhiên đã liều mạng đưa trực 
thăng lên đồi Bạch Mã và nhanh 
chóng đạp thả được hết 10 bao gạo 
tiếp tế. Một ngày thật kinh hoàng 
với bom rơi đạn nổ như một cảnh 
trong phim ảnh khó quên, cũng nhờ 
sự gan dạ của phi công Phúc, Đoàn 
72/SCT mới có lương thực để chiến 
đấu cho đến ngày cuối, và tôi vẫn 
còn nhớ.

Vài tuần sau, vào một buổi 
sáng trong căn phòng chỉ huy, chai 

Champagne được Thiếu Tá Minh 
rót ra để mời các anh em sĩ quan, 
có cả Trung Úy Minh, anh Tr/uy 
Quãng, Đ/úy Tùng, Hậu v.v đang 
ngồi lắng nghe Th/tá Minh nói về 
tình hình chiến sự và cho biết BCH 
Tiền Phương của Đoàn 72 được 
lệnh rút vào Đà Nẵng. Vì trong thời 
gian này máy bay trực thăng tiếp tế 
lương thực rất thiếu, và bay đến rất 
khó khăn bởi súng phòng không của 
địch. Lệnh T/tá Minh chỉ định Toán 

723 phải ở lại trấn giữ đỉnh núi của 
các Đoàn làm căn cứ ở lâu nay trên 
trên Bạch Mã, để chờ , vài ngày 
bộ binh sẽ lên tiếp nhận, còn các 
Toán khác rút theo BCH/Đ72 về Đà 
Nẵng. Có lẽ, mang cái tên Hậu theo 
định số mà cha mẹ đặt lúc mới lọt 
lòng, có nghĩa là người “ sau cùng 
” nên tôi đành chịu trận, chỉ tội cho 
các toán viên phải bị vạ lây theo.

Được bổ sung thêm vài toán 
viên ở lại, nên Toán 723 nay có tất 
cả được 10 người, và chúng tôi đang 
đơn côi thu dọn những đồ đạc vất 
bừa bãi ngổn ngang ở dưới bãi trực 
thăng và trong các căn phòng ngủ, 
bởi khi anh em đeo trực thăng rút 
lui thì không thể đeo theo lên máy 
bay trực thăng bốc về trong cảnh 
lửa đạn vội vàng hãi hùng. Nhìn anh 
em thu dọn đồ đạc trong im lặng với 
khuôn mặt cúi gầm xuống đất, tôi 
thấu hiểu cái tâm trạng ấy, vì chính 
tôi cũng cảm nhận được những gì 
của cõi lòng mình…

Lúc các Đoàn lên trấn thủ phải 
dùng kẽm gai “Concertina” rào 
phòng thủ quanh nhà lầu, đào giao 
thông hào nối liền với 5 lô cốt thiết 

kế bằng bao cát để làm 5 điểm canh 
gác, cùng gài mìn claymore, lựu 
đạn, trái sáng bao quanh đồi. Ngôi 
nhà lầu nầy với chiều dài khoảng 
30m, chiều rộng 20m. Các phòng 
được xây bao quanh cái sân chính 
giữa nhà được đúc bằng bêtông 
mà bên dưới làm hồ để chứa nước 
mưa, mỗi phòng đều có cửa đi ra 
giữa sân. Chỉ có hai cửa chính Bắc 
- Nam dùng đi ra ngoài nhà lầu, và 
mé bên trong kế cửa ra vào hướng 
Nam có một cầu thang đúc xi măng 
để đi lên sân thượng.

Nay chỉ có 10 người nên tôi 
co cụm thu hẹp lại với thế trận để 
tử thủ về đêm, chỉ đặt 2 vọng gác 
trước 2 cửa ra vào, và tùy theo thời 
tiết sương mù mây bay, màn đêm 
nếu quang đãng thì rão bước ra xa 
để quan sát động tỉnh.

Các thùng lựu đạn được đem bỏ 
lên tầng sân thượng, rồi cột một sợi 
dây dài vào cái cột trụ gãy mé về 
hướng đồng bằng, để trong trường 
hợp ban đêm nếu bị đặc công việt 
cộng đột kích, toán sẽ chạy lên sân 
thượng tử thủ rồi dùng lựu đạn thả 
xuống các phòng bên dưới, và trong 
trường hợp “bất khả kháng” thì phải 
dùng sợi dây để liều mạng tìm “ sự 
sống trong cái chết” rồi nhảy ra khỏi 
hàng rào concertina đầy mìn bẫy hy 
vọng thoát thân. Ban ngày, chúng 
tôi không lo, chỉ cần một người gác 
đi lòng vòng xung quanh nhà lầu, 
nếu tụi nó bắn là tụi tôi sẽ đáp trả lại 
đầy đủ cả vốn lẫn lời liền.

Trong thời gian này, việt cộng 
thường lợi dụng lúc sương mù tan 
loãng trên đỉnh đồi, để bắn sẽ anh 
em ĐPQ và Toán 723. Nhưng mỗi 
lần chúng bắn sẽ vào Toán 723 thì 
bị anh em bắn M72 trả lại khiến 
chúng lo sợ. Còn VC bắn sẽ lính 
ĐPQ thì chúng chẳng hề bị bắn trả 
lại, nên chúng thường hay bắn vào 
lính ĐPQ và đã làm bị thương, chết 
vài người mà trong đó có Thiếu Úy 
Hồng Đại Đội Phó/ĐPQ. Từ đó, 
cảnh thần tiên thơ mộng của Bạch 
Mã không còn nữa mà chỉ có đạn 
bom đêm ngày nổ vang trên đồi, 
tung bụi bay mù mịt, pha trộn trong 
mây gió làm bẩn màu trắng của trời 
mây.

Một tháng sau, được BCH/Đ72 
báo tin người em ruột của tôi ở Sư 
Đoàn 1 vừa mới tử trận. Tôi xin lệnh 
Đ72 cho tôi băng rừng về Đà Nẵng 
một mình để tiễn đưa người em đi 
vào vùng trời mới, nhưng không 
được chấp thuận. Đây là lần thứ 
hai gặp tình huống oái ăm, còn lần 
đầu khi đang chuẩn bị lên Komtum 
nhảy thực tập thì nhận tin người anh 
ruột tử trận ở Long An, cũng không 
được chấp thuận để về Sài Gòn nhìn 
người anh lần cuối. Đời chiến binh 
là thế, việc nước trước việc nhà, tôi 
hiểu nên đành chấp nhận cái định số 
để trấn an tâm hồn. Nhưng ! Trước 
cảnh gia đình đã có 3 người anh em 
hy sinh, còn lại mình tôi đơn độc, 
lắm lúc ngồi trên đồi Bạch Mã mắt 
mơ màng ngắm theo những làn mây 
trắng bay qua, trắng cả một vùng 
trời, rồi chợt một ý nghĩ thoáng qua 
đầu… nếu ngày nào đó mình cũng 
đi theo các anh em thì gia đình sẽ 
tuyệt nòi và ai lo cho cha mẹ.

Do đó, trước sự vi phạm Hiệp 
Định Ba Lê quá trắng trợn của VC 
trên vùng Bạch Mã, tôi linh tính có 
ngày tụi nó sẽ bao vây đánh mình, 
và chuyện may rủi sống chết biết 
đâu mà lường, nên tôi đề nghị các 
anh em sẵn có máu văn nghệ, biết 
đờn ca, lấy máy phát thanh, micro-
phone mà trước đây nhóm Chiến 
Tranh Chính Trị lên công tác đã 
bỏ lại lúc rút về Huế, để làm một 
đêm văn nghệ dã chiến với chủ đề 
“ ĐÊM BẠCH MÃ ” không ngoài 
mục đích yêu cầu VC hãy tôn trọng 
hiệp định Ba Lê, đừng bắn sẽ nữa, 
nếu bắn thì Toán 723 phải tự vệ và 
sẽ bắn lại. Tôi còn nhớ mang máng 
viết đôi dòng để giới thiệu “Đêm 
Bạch Mã” như sau: “Cùng các bạn 
bên kia đồi Bạch Mã. Chúng ta là 
người VN, giống con rồng cháu 
tiên, ắt cùng chung một sự rung 
cảm nhịp đập của con tim khi thấy 
quê mẹ đang đau thương bởi chiến 
tranh tương tàn... Đến với các bạn 
đêm nay bằng lời ca của những 
người lính trẻ trong chiến trận đau 
thương của hai miền đất nước ….” .

(Xem tiếp trang 4D)
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UNI  SERVICES
Năm 2019 Medicare có gì lạ? 

*Giúp: Miễn Phí
* Mùa ghi danh Medicare 
Bắt đầu ngày 15 tháng 10/2018 và chấm dứt ngày 

07 tháng 12 năm 2018 cho Quý Vị nào muốn thay đổi 
chương trình để được Răng, Răng giả, Mắt, được Mua 
đồ dùng bác sĩ không toa mỗi tháng và những quyền lợi 
khác…

*Quý vị sắp vào tuổi 65 đã có Medicare:
- Phần A & Phần B sẽ được Phần D mua thuốc được 

giảm giá.
- Phần C được thêm Phần D & những lợi tức khác mà 

quý vị không nhận được với medicare Nguyên Thủy
* $0 Tiền đồng trả (Copay)
* $0 Khoản khấu trừ (Deductible)
* $0 Tiền đóng hàng tháng (Premium).
* $0 Chích ngừa, thử máu, chụp X-ray
 được thêm Răng, Mắt, Tập thể dục…

- Chương trình đi bác sĩ nào cũng được (PPO)
- Chương trình bảo hiểm Supplement 
(Có nhiều chương trình cho quý vị dễ dàng lựa chọn)

Để biết thêm chi tiết, xin gọi:
Ann Nguyen: (817)891-0479

(469)441-0770
Xin Cảm Ơn Quý Vị

Lighted Signs Specialist - Installation

5508 Timber Ridge Ct. Watauga, Texas 76137

E m a i l :  n d s i g n s 7 6 5 @ g m a i l . c o m

Cần mua bán nhà, đất, cơ sở thương mại, 
hoặc cần giúp mượn tiền mua nhà

Xin liên lạc: 

469-231-8077
Peter Tran - USA Realtors - Chuyên viên địa ốc

NHÀ BÁN Ở GARLAND: 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, xây 1958, gốc 

● Cần bán cơ sở thương mại 2,280 Ft2, địa điểm trên đường Lavon (mặt 
tiền) gần downtown Garland, giá $300,000; Hiện đang dùng làm văn phòng 
và nhà kho.

● NHÀ BÁN Ở GARLAND: 3 phòng ngủ, 1 
phòng tắm, xây 1958, gốc First St. & Miller, 1,013 
Ft2. giá $140,000.

Thời gian hơn 40 năm đi qua đã 
quên đi những dòng chữ ngày ấy, 
nhưng không ngoài mục đích là làm 
sao tụi nó phải hiểu và tôn trọng 
lệnh ngừng bắn. Và đó cũng là cái 
lo của người trưởng toán đơn độc 
chỉ có 10 người đang giữa vòng vây 
ngày càng siết chặt của cộng quân. 
Qua đêm hôm sau, chúng tôi nghe 
ĐPQ nói đang nghe VC bên kia núi 
cũng bắt loa hò hát và đọc những 
lời tuyên truyền xuyên tạc, nhưng 
vì dưới chiều gió thổi nên Toán 
chẳng nghe rõ được gì.

Gần 2 tháng trời sống trong 
lửa đạn bom rơi, cảnh chết chóc bị 
thương của lính Địa Phương Quân, 
mà chẳng có đơn vị bộ binh nào 
lên thay thế. Hằng ngày, các anh 
em toán luôn hối thúc chuyên viên 
truyền tin gọi về BCH Đoàn 72 để 
xem có bộ binh lên thay Toán chưa. 
Nhưng bên kia đầu máy PRC 25, 
cũng như mọi lần rè rè tiếng nói:

- Chưa, cứ chờ đó.
Sự bất mãn của anh em Toán 723 

nảy sinh từ đó, vì bộ binh không 
lên thay thì phải cho Toán khác lên 
thay chứ. Anh em Toán 723 cảm 
thấy như 1 đứa con bị bỏ chợ, hay 
là Toán "bị đì " nên các anh em bàn 
bạc rủ tôi bỏ đồi Bạch Mã xuống 
núi về Đá Bạc, sống chết có nhau. 
Là một người Trưởng Toán từng 
sống chết với anh em kể từ ngày 
thành lập Đoàn 72 tại Nha Trang, 
chúng tôi chia nhau điếu thuốc, 
ngụm nước, ly cà phê đen, phì phà 
khói thuốc se xì ke, phê lâng lâng 
đê mê thả hồn phiêu du trong chốc 
lát…

Tôi buồn bã thông cảm lắc đầu:
Các em cứ ra đi để sống, còn anh 

phải ở lại sống chết cùng Bạch Mã.

Thấu hiểu vì Tổ Quốc - Danh 
Dự - Trách Nhiệm nên phải chấp 
hành Quân Lệnh của thượng cấp, 
dù chưa biết đó đúng hay sai? Thi 
hành trước khiếu nại sau, nên tôi 
đành chấp nhận ở lại Bạch Mã với 
TS Tiến nhân viên truyền tin. Rất 
may tụi việt cộng và cả Địa Phương 
Quân bên kia núi không biết anh 
em ra đi để lại Bạch Mã chỉ còn có 
2 người thức trắng 2 đêm canh gác.

Sau hai ngày thì Chuẩn Uý Đàm 
Quang Phong được lệnh dẫn một số 
anh em các Toán và vài toán viên 
723 trễ phép, chuồn lặn đi chơi, 
bị quân cảnh bắt, rồi lội bộ đường 
rừng lên tăng viện cho chúng tôi. 
Chuẩn Uý Phong cho biết khi anh 
em Toán 723 do TS Phong (Phong 
đen) hướng dẫn bỏ Bạch Mã lội 
bộ đường rừng về Đá Bạc thì Th/
tá Minh và cả BCH Đoàn 72 hoảng 
hốt lên, lính quýnh quáng như 
gà mắc đẻ, vội vàng ra lệnh C/uy 
Phong vừa mới đi phép về dẫn vài 
anh em lên bổ sung quân số Bạch 
Mã liền.

Tháng ngày trôi qua, mùa mưa 
lại đến, Bạch Mã với ngày đêm 
mưa tầm tã, bầu trời đen tối âm u, 
mây mù che phủ nên tầm quan sát 
hạn chế trong khoảng 10 mét. Lợi 
dụng thời tiết xấu đó, việt cộng 
đã tấn công bằng chiến thuật tiền 
pháo hậu xung vào đồi của Đại Đội 
ĐPQ và Toán chúng tôi. Đã từng 
chiến đấu đơn độc trong rừng sâu 
núi thẳm của vùng Tam Biên, nên 
chúng tôi chẳng hề nao núng trước 
trận địa, sẵn sàng đợi việt cộng 
bò lên đỉnh đồi để bắn hạ. Nhưng 
chúng chỉ pháo phủ đầu vào đồi của 
Toán 723 để nghi binh, rồi nhào lên 
tấn công bên đồi của ĐPQ.

Ầm…Ầm lửa chớp khói bay 
tiếng đạn reo réo víu vu, núi đồi 
Bạch Mã rung chuyển dưới cơn 
mưa sáng sớm. Bất chợt nghe tiếng 
Đại Úy Bạch Đại Đội Trưởng ĐPQ 
kêu vang trong máy truyền tin vội 
vã:

- Hồng Hà, Hồng Hà đây Bắc 
Bình anh nghe rõ trả lời .

Tôi vội vàng cầm ống liên hợp 
áp sát vào tai:

- Hồng Hà nghe Bắc Bình rõ 
5/5.

Tiếng Đại Úy Bạch nói lớn trong 
ống nghe:

- Tụi vẹm nó bám sát xung qua-
nh hàng rào và tôi nghe rõ tiếng nói 
của chúng. Nhờ anh bắn đại liên 
yểm trợ vào hướng đi lên đồi của 
chúng tôi để nó không chạy lên 
được đồn.

Tôi trấn an:
- Tôi sẽ yểm trợ Bắc Bình. Hãy 

an tâm.
Vì mây mù quá dày đặc không 

thể thấy được đồn của ĐPQ nên tôi 
đã cho Trung Sĩ Thành đen và Minh 

mập bắn đại liên M60 để yểm trợ 
đồn ĐPQ theo hướng địa bàn tôi 
hướng dẫn.

Chừng 10 phút sau, tiếng Đại 
Úy Bạch của ĐPQ lại vang lên 
trong máy mừng rỡ:

- Cám ơn anh đã yểm trợ tốt, và 
xin anh tạm ngừng bắn.

Sau khi ngừng bắn đại liên M60 
để yểm trợ cho ĐPQ xong, và đang 
chờ đợi lệnh của BCH/ Đoàn 72. 
Ngồi trong lô cốt nghe tiếng đạn rơi 
pháo nổ ầm ầm của các đơn vị Pháo 
Binh yểm trợ, và cả pháo việt cộng 
bắn vào nhà lầu, làm rung chuyển 
ngọn đồi như sắp đổ sụp tan tành.

Bất chợt tôi nghe tiếng anh em 
nói vọng vào:

- Có tiếng lính ĐPQ xin đi vào 
đồi của mình anh Hậu ơi.

Vội vàng chạy ra khỏi lô cốt 
để nhìn xuống lối nhỏ đi lên đồi, 
nhưng sương mù đục ngầu chẳng 
thấy được gì cả. Tôi chỉ nghe tiếng 
ồn ào dưới gần chân đồi dồn dập la 
lớn:

- Địa Phương Quân đây, cho 

chúng tôi lên đồi, xin đừng bắn.
Nửa tin nửa ngờ, không biết lính 

ĐPQ hay việt cộng trá hình. Sau 
mấy giây đắn đo suy nghĩ, Tôi vội 
hét lớn:

- Các anh hãy đưa hai tay với 
súng ống lên đầu rồi đi lên từ từ 
từng người một. Nếu ai không làm 
đúng chúng tôi sẽ bắn.

- Dạ ! Dạ nghe.
Tôi nhanh chóng cho bố trí trên 

góc trái sân thượng cây đại liên 
M60 do T/Sĩ.Thành đen xử dụng 
hướng súng ngay lối nhỏ đi lên đồi, 
để phản ứng khi có tình huống bất 
ngờ xảy ra, sau đó mới cho lính 
ĐPQ đi lên. Khi ĐPQ lên đồi xong, 
tôi kiểm tra thấy có khoảng chừng 
60 người, có người có súng, người 
thì tay không, kể cả những người bị 
thương với vẻ mặt thất thần sợ hãi 
đang nhỏ to chuyện trò hỏi han.

Anh em ĐPQ cho biết sau khi 
được chúng tôi bắn đại liên yểm 
trợ xong, thì thấy Đại Úy Bạch mở 
hàng rào ra khỏi đồn, rồi chạy về 
hướng đồi của Toán 723. Nhưng 

vì mây mù phủ che tầm nhìn, lính 
ĐPQ tưởng Đại Úy Bạch chạy qua 
đây nên đã vội vàng chạy theo để 
xin đi lên đồi của Toán. Có ai ngờ 
đâu Đại Úy Bạch một mình chạy về 
Tiểu Đoàn ĐPQ đóng ở vùng núi 
gần dưới đồng bằng Phú Lộc-Cầu 
Hai, Nước Ngọt.

Đã từng đơn độc trong rừng sâu 
quen rồi, và cả tuần qua cùng anh 
em chiến đấu để giữ vững ngọn đồi. 
Nay có thêm một số lính ĐPQ chạy 
qua gần cả trăm người, nên tôi và 
anh em Toán 723 càng tăng thêm 
sự tự tin quyết sống chết cùng Bạch 
Mã. Nhưng ! nhìn thấy sự hỗn loạn 
sợ hãi của lính ĐPQ, tôi liền bảo 
anh em Toán mở loa phóng thanh 
rồi cùng hát to bài Quốc Ca “...nầy 
công dân ơi, đứng lên đáp lời sông 
núi, đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc 
gì thân sống …” để kích động tinh 
thần anh em ĐPQ.

Dưới trời mưa lất phất, mây mù 
phủ kín đồi, tiếng nổ của đạn pháo 
ầm vang, hòa cùng bài Quốc Ca VN 

với tiếng hát nhịp nhàng, như một 
bản hòa tấu hùng mạnh đang vang 
dội khắp đồi, làm sôi sục dòng máu 
ấm trong lòng thúc giục tôi bước 
ra khỏi lô cốt, tay cầm đàn miệng 
hát bài Quốc Ca, và đi theo dọc hệ 
thống giao thông hào dưới trời mưa 
phùn lành lạnh xuyên qua các lô 
cốt, để kích động tinh thần của lính 
ĐPQ.

Thật không ngờ, có lẽ lời của bài 
Quốc Ca đã trỗi dậy được tinh thần 
để vượt qua nỗi sợ hãi của những 
người lính trên đỉnh đồi Bạch Mã 
này, hãy cùng bên nhau chiến đấu 
trước cảnh hiểm nguy. Tôi rất vui 
mừng khi thấy anh em ĐPQ bày tỏ 
một lòng sống chết với Toán 723 để 
cố giữ vững đồi Bạch Mã, và một 
vài anh em toán nhìn tôi cười lớn 
vui vẻ. Không biết chuyện gì mà 
anh em vui vậy, tôi liền hỏi Minh:

- Có chuyện gì mà vui thế?
Minh cười lộ ra cả cái răng vàng:
- Hồi nãy lính ĐPQ nói “Trung 

Sĩ cho em bắn vài phát đạn M60 

cho lên tinh thần”, nó gọi TS xưng 
em vui quá anh Hậu ơi.

Té ra là vậy, tôi chợt hiểu từ 
trước đến nay các anh em toán chưa 
bao giờ có lính trong tay, nay có 
lính trong tay thì đó là một niềm 
vui trong chiến trận, và làm tôi 
cũng vui lây, vì số ĐPQ chạy qua 
đều dưới sự chỉ huy của tôi.

Sau khi cùng chiến đấu từ sáng 
đến xế trưa thì lương thực khô dự 
trữ đã cạn hết, vì đã chia sẻ khẩu 
phần cho lính ĐPQ. Tôi phải gọi về 
đơn vị để xin thả dù tiếp tế lương 
thực. Nhưng thời tiết quá xấu, mưa 
gió cả tuần nay chưa ngừng, lại 
thiếu phương tiện máy bay để thả 
hàng tiếp tế, nên Quân Đoàn 1 đã 
cho lệnh Toán rút khỏi Bạch Mã. 
Khi nghe lệnh bỏ đồi Bạch Mã, 
lòng tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn, 
một đỉnh núi mà đã có nhiều hình 
ảnh quen thân trong thời gian qua 
trấn đóng, và nay có thêm quân lính 
trong tay nên tôi vững tin ngọn đồi 
sẽ đứng vững trước địch quân, còn 

mừng vì sắp trở về gặp lại gia đình.
Khi nhận lệnh rút lui, tôi không 

nghe nói gì đến ĐPQ, vì vậy tôi 
chỉ cho anh em toán biết lệnh rút 
lui thôi, rồi cho phá hủy các khẩu 
súng cối cùng đạn dược, thiêu hủy 
giấy tờ tài liệu. Còn Ts Thành đen 
thì vội vàng tháo nòng cây đại liên 
M60 rồi liệng xa xuống mé núi dốc 
đứng phía đồng bằng, sau đó Thành 
đã lấy cục than viết lên tường gần 
kho đạn câu “đả đảo Cộng Sản Bắc 
Việt xâm lăng miền Nam”.

Các Trung Đội Trưởng/ĐPQ 
thấy được những việc khác lạ của 
chúng tôi nên thăm dò hỏi tôi. Lúc 
đó tôi mới cho họ biết lệnh rút lui 
của chúng tôi và nói họ liên lạc về 
TK/Thừa Thiên để xin lệnh. Sau đó 
TK/Thừa Thiên liên lạc trực tiếp 
với tôi rồi nhờ chúng tôi dẫn đường 
giúp đưa ĐPQ rút theo với.

Tôi gom toán lại, và chia đều 
anh em ra đi theo từng Trung Đội 
ĐPQ để chỉ huy. Sau đó ban lệnh 
rút lui cho các sĩ quan Trung Đội 
Trưởng/ĐPQ biết mà thi hành. Để 
cho sự rút lui không hỗn loạn, lắm 
lúc tôi phải cứng rắn với các Sĩ 
Quan/ĐPQ để lính tráng ĐPQ đi 
vào kỷ luật trong lúc chiến đấu.

Dưới trời mưa, lợi dụng mây 
mù dày đặc khó quan sát, chúng tôi 
dùng mìn Claymore phá hủy hàng 
rào nơi dốc đứng gần chỗ cầu tiêu 
để làm hướng rút lui an toàn. Vì nếu 
rút đi theo con đường mòn nhỏ hay 
lên xuống của ĐPQ, linh tính báo e 
sẽ bị phục kích.

Để nghi binh cho việt cộng nghĩ 
chúng tôi còn đang trấn thủ trên 
đồi. Tôi nói Thành và vài anh em 
chờ đi sau cùng, cứ thỉnh thoảng 
bắn vài tràng đại liên và M79 qua 
hướng đồi ĐPQ đang bị việt cộng 
chiếm đóng, trong khi chúng tôi thứ 
tự rút lui. Tôi và Tiến đi đầu theo 
một Trung Đội ĐPQ, Chuẩn Úy 
Phong đi gần Trung đội sau cùng. 
Khi biết tất cả anh em của nhóm đi 
sau cùng ra khỏi hàng rào của đồi 
một khoảng xa khá an toàn. Tôi liền 
gọi yêu cầu pháo binh bắn ngay 
trên đỉnh đồi. Pháo của mình và 

pháo của địch nổ ầm ầm rung động 
cả núi đồi, bởi việt cộng cứ tưởng 
mình còn ở trên đồi. Nhưng lúc đó 
chúng tôi đã xuống gần nữa dốc núi 
rồi, và cũng là lúc tôi bị một tảng đá 
lớn từ trên cao bay xuống xớt qua 
đầu kéo theo thân hình tôi lộn theo 
mấy vòng rồi bất tỉnh. Khi mở mắt 
ra, máu phủ cả mắt nên thấy toàn 
màu đỏ. Tôi được anh em băng bó 
cầm máu quanh đầu như quấn một 
vòng khăn tang cho đồi Bạch Mã…

Sau khi băng bó xong, anh em 
cho biết ai cũng nghĩ tôi sẽ chết khi 
họ nhìn thấy tảng đá bay xéo ngang 
qua đầu của tôi rồi đôi tôi lăn theo. 
Cám ơn Trời, tôi vẫn còn sống dù 
đầu óc có hơi choáng váng, nhưng 
tôi còn đủ sức di chuyển cùng anh 
em xuống tận chân núi, rồi theo 
đường đèo hoang bỏ ngày trước đi 
về ngọn đồi của Tiểu Đoàn /ĐPQ 
đóng quân để ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau thức dậy sớm, 
chúng tôi chia tay với số anh em 
ĐPQ đã rút theo chúng tôi từ đỉnh 
Bạch Mã về Tiểu Đoàn/ĐPQ an 
toàn. Trước khi tạm biệt, anh em 
lính ĐPQ chạy đến ôm tôi run run 
xúc động nói lời cám ơn, và bịn 
rịn chia tay cùng các anh em trong 
toán”. Ơn Nghĩa- Tình Người” mà 
lính ĐPQ đã thể hiện trong chiến 
trận thật cảm xúc. Tôi đưa tay dụi 
đôi mắt cay cay ươn ướt miệng 
gượng cười méo xẹo khi thấy họ chỉ 
là những người lính binh nhì thôi, 
nhưng con tim của họ biết rung cảm 
từ “Đạo Làm Người”. Họ mới đúng 
là Người…

Để tránh bị phục kích, chúng 
tôi không đi theo đường mòn, mà 
nhắm hướng đồng bằng để vượt 
rừng suối xuôi về hướng đông, và 
đến ven rừng Cầu Hai- Nước Ngọt 
vào lúc xế chiều. Đ/u Tùng với vài 
anh em của Đ72 từ Đà Nẵng ra đón 
chúng tôi, rồi được xe GMC/ Đ72 
đưa về Sơn Trà, Đà Nẵng. Còn tôi 
thì đi vào Bệnh Viện Duy Tân - Đà 
Nẵng.

Lê văn Hậu
Toán 723
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Vụ án Trần Quang Trân là một biến cố đặc biệt của trại 
Tiên Lãnh, nói lên tinh thần bất khuất của Quân đội 

Việt Nam Cộng Hòa
Tôi muốn nói lên những đau khổ chất ngất của anh em tù 

chính trị và quân đội trong ngục tù Tiên Lãnh. Làm y tế trại, 
tôi được gọi lên phòng kiên giam để xác nhận cái chết của 
Nguyễn Công Vĩnh. Trước kia anh to con, nhưng bây giờ 
xác anh teo tóp, co rúm, da bọc xương, gò má lồi cao, hai 
mắt mở trừng trừng. Anh ta chết vì đói. Bọn cai tù có lệnh 
không cho anh ăn uống. Bọn trật tự kể lại là những ngày 
cuối, trong mê sảng, anh bốc những con dòi bò trong đường 
cống lên ăn, chắc anh tưởng là hạt cơm. Ðường cống là một 
cái rãnh dọc theo bờ tường phòng kiên giam, dùng cho tù 
phạm tiêu, tiểu tiện vào đấy.. Chắc có nhiều hồi ký trại giam 
Cộng Sản đã tả cái dã man, tinh vi của cái cùm sắt dài xuyên 
từ bờ tường này đến bờ tường kia. Cảnh cô độc, đói khát, 
mơ tưởng những món ăn thời tự do, những tiểu xảo để giết 
thì giờ thiên thu và để kéo dài chịu đựng, nói lên cái tàn bạo 
chưa từng có của kiên giam. Chuồng cọp Côn Ðảo là thiên 
đường sánh với kiên giam..

Vụ án Trần Quang Trân là một biến cố đặc biệt của trại 
Tiên Lãnh, nói lên tinh thần bất khuất của Quân đội Việt 
Nam Cộng Hòa. Ðây là một tổ chức có mục đích, hệ thống. 
Một hoạt động dũng cảm, nhiệt tình, có tính cách quy mô 
rộng lớn, bao gồm trên 100 sĩ quan và tù chính trị. Bởi thế, 
khi vỡ lở, công an điều tra mất vài tháng trước khi đưa nội 
vụ ra tòa với hai lần xử: phúc thẩm và chung thẩm. 

 
Bản án chung thẩm là: Tuyên truyền chống phá cách 

mạng, tổ chức cướp súng, cướp trại, âm mưu lật đổ chính 
quyền.

Sau đây là tên họ những người lãnh án phạt và thời gian 
ở tù thật sự:

-  Thiếu Úy Trần Quang Trân, án tử hình. Xử tử ngày 
19.06.1982.

-  Thiếu Úy Trần Lân, án chung thân, ở tù 20 năm.
-  Trung Úy Ngô Văn Thạnh, án 20 năm, ở tù 19 năm.
-  Ðại Úy Nguyễn Văn Hưng, án 18 năm, ở tù 19 năm.
-  Ðại Úy Ðỗ Ngọc Nuôi, án 12 năm, ở tù 16 năm.
-  Xã trưởng Võ Kinh, án 13 năm, ở tù 15 năm.
-  Trung Úy Ðỗ Văn Sĩ, án 13 năm, ở tù 16 năm.
-  Ðại Úy Ðinh Văn An, án 10 năm (chết trong tù Hàm 

Tân năm 1990).
-  Trung sĩ Lê Cao Phúc, án 10 năm, ở tù 14 năm.
-  Bác sĩ Tôn Thất Sang, án 10 năm, ở tù 15 năm.
-  Lê Phò, án 10 năm, ở tù 10 năm.
-  Ðại Úy Nguyễn Minh, án 5 năm, ở tù 12 năm.
-  Thiếu Úy Huỳnh Tiến, án 3 năm, ở tù 11 năm.
Ngoài ra có một số bị kiên giam, song không bị án.
Trong số những người kiên cường này, phải kể Nguyễn 

Văn Ngật, Nguyễn Văn Ðiểu, Lê Quang, Lê Xuân Mai, 
Phạm Lộc, Trần Thao, Châu Văn Mầu, Nguyễn Ngọc Trai, 
Trương Quang Ðông… Tóm lại có chừng 75 người xử theo 
biện pháp hành chánh, nghĩa là tập trung cải tạo vô thời hạn, 
không biết ngày nào về, trung bình ở tù 10 năm. Trừ hai 
người ra đi vĩnh viễn là anh Trân và An, số còn lại lãnh 9 thế 
kỷ tù tội. Chín thế kỷ đau thương triền miên ray rứt. Ðiểm 
đặc biệt của vụ án là lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những 
người có án nặng là thiếu úy và trung úy.

Người được anh em mến phục nhất là anh Trần Quang 
Trân và Ðinh Văn An.

Trân, người thon nhỏ, mặt trắng thư sinh. Tính tình bặt 
thiệp, ưa đùa cợt, làm thơ hay. Rất tiếc là thơ anh không 
ai ghi chép lại, vì thơ làm trong kiên giam không giấy bút. 
Song anh hơn Nguyễn Chí Thiện ở chỗ là anh đọc thơ cho 
bọn Cộng Sản giam giữ anh nghe. Làm thơ xong, anh đọc 
sang sảng, rất to, cốt cho trại viên nghe, song cán bộ vội xua 
đuổi trại viên đi, không cho nghe những lời ca yêu nước, 
hạch tội bọn Cộng Sản vong bản, nô dịch chủ thuyết ngoại 
lai, gieo rắc khổ đau cho nhân dân Việt Nam.

Trong đêm giao thừa đầu năm 1982, trong kiên giam 
lạnh lẽo, chờ ngày xử chung thẩm, anh ngâm nga:

Đón giao thừa giữa bốn bức tường vôi
Xuân lạnh lùng quá mẹ Việt Nam ơi!
Bao giờ dẹp tan loài quỷ đỏ
Mẹ con mình no ấm, rộn niềm vui.
(chưa chắc đã đúng trong nguyên tác, chỉ vì nghe từ đàng 

xa, và lại thời gian xoi mòn trí nhớ).
Anh Trân thông minh hiếu học. Nếu đến được bến bờ tự 

do, anh sẽ là một chuyên viên điện tử có hạng. Trong tù, anh 
không ngừng trau dồi kiến thức, học thêm ngoại ngữ. Ở Kỳ 
Sơn, anh được điều động lên cơ quan của tổng trại 2 để sửa 
chữa máy truyền tin và lắp ráp điện đài. Anh đã sửa chữa 
một máy dò tìm vàng nhãn hiệu Trung Cộng, mà nhiều kỹ sư 

đào tạo ở miền Bắc bó tay. Anh là một chuyên viên điện tử 
tu nghiệp ở Nhật do tài trợ của hãng Panasonic. Với phương 
tiện nghèo nàn, anh tái tạo các linh kiện điện tử trong công 
việc sửa chữa hàng ngày cho cơ quan, và lắp ráp những đài 
thu thanh nhỏ cầm tay, phân phát cho các trại.

Ðể che mắt bọn cán bộ, linh kiện được lắp vào các máy 
đo điện đã hư. Muốn máy phát động, chỉ cần lắp vào một 
dây dẫn điện ngắn, và có thể nghe nhiều đài phát thanh ngoại 
quốc như VOA, BBC v..v.. Nhờ thế, tin tức về cuộc tấn công 
của Trung Quốc vào miền Bắc, chiến tranh lạnh giữa Nga và 
Mỹ đều được phổ biến bí mật cho trại viên để nuôi dưỡng ý 
chí quật cường.

Trại Kỳ Sơn, với quy chế tù binh, chế độ ăn uống, lao 
động không khắc nghiệt như trại Tiên Lãnh. Tôi nghĩ rằng 
quân đội miền Bắc XHCN cũng tự hào về thành tích của họ, 
song không biết họ có thấy xấu hổ khi đem đồng loại khác 
chính kiến ra hành hạ, đem bắn lén nhiều sĩ quan như vụ bắn 
Ðại Tá Võ Vàng, bề hội đồng Thiếu Úy Huỳnh Tiết, một sĩ 
quan trẻ miền Nam giỏi võ. Hận thù giai cấp đã làm họ tối 
mắt, không biết gì đến tinh thần thượng võ và tình thương 
đồng loại. Chiến thắng lẫy lừng, cuối cùng là để nhốt đồng 
loại vào trại tập trung hành hạ, còn Mỹ thì cao chạy xa bay 
rồi.

Cuối năm 1978, sĩ quan trại Kỳ Sơn chuyển qua Tiên 
Lãnh. Công an là chuyên viên cai quản tù trong XHCN. 
Những phương thức đàn áp như lao động cưỡng bách, hạn 
chế dinh dưỡng, nội quy sắt máu, trừng trị tàn bạo, tối đa là 
truyền thống quy củ trong quần đảo Goulag, nhà tù Trung 
Cộng, và một loạt nhà tù miền Bắc mà nghe tên ai cũng giật 
mình. Tất cả những phương thức ấy đều được áp dụng ở trại 
Tiên Lãnh. Vài tháng sau nhập trại, toàn thể sĩ quan trở nên 
rách rưới, ốm đói, phờ phạc, hãi hùng. Vài người quá tuyệt 
vọng đã tự tử chết.

Trung Tá Bình, Ðại Úy Quy trốn trại không thoát.
Ðã có lệnh từ trên là bắn chết một người để làm khiếp hãi 

trại viên. Trên đường áp giải hai người trốn trại, bọn công an 
đã bắn lén từ phía sau, giết Trung Tá Bình và tri hô lên là vì 
tù nhân chạy trốn. Tôi có khám tử thi, và thấy vết thương có 
lỗ vào phía sau lưng, đen thuốc súng, chứng tỏ nạn nhân bị 
bắn rất gần. Thật là một thời kỳ u ám. Nhiều sĩ quan cấp tá 
bị kiên giam rồi chuyển đi trại Ðồng Mộ.

Số người sợ hãi bị chiêu dụ làm ăng-ten tăng lên đáng kể. 

Soát phòng liên miên.
Trại đông người lại có nhiều trại lẻ ở xa, ban giám thị 

cần một hệ thống liên lạc hữu hiệu, nên anh Trân lại được 
kêu ra để thiết lập một tổng đài điện thoại, đài liên lạc vô 
tuyến với Ty Công an. Anh và Trần Lân được ở một căn nhà 
nhỏ riêng biệt dùng làm xưởng sửa chữa máy móc điện tử. 
Các cán bộ trong trại cũng nhờ sửa những máy thu thanh cá 
nhân. Vì là việc làm không công, họ thường bồi dưỡng anh 
thịt, trứng… Nhưng anh Trân không vì những ưu đãi ấy mà 
quên anh em. Anh lặp lại việc đã làm tại trại Kỳ Sơn là lắp 
một máy thu thanh để nghe lén các đài ngoại quốc. Anh đã 
thành công ở Kỳ Sơn vì không bị phát hiện, nhưng lần nầy 
không may.

Trong vụ án xử anh và bạn hữu, chỉ có độc nhất một 
tang chứng là cái máy đo điện trở, trong đó anh có lắp linh 
kiện điện tử để nghe đài phát thanh. Các người bị kêu án 
là những người có ký vào bản nhận tội khi công an tra tấn 
hoặc đe dọa. Có nhiều người giữ nhiệm vụ quan trọng, song 
một mực chối hết, nên chỉ bị trừng trị bằng biện pháp hành 
chánh. Có bằng cớ gì đâu, chẳng qua là nói miệng với nhau, 
chứ đâu có hội họp biên bản gì. Song cuối cùng biện pháp 
hành chánh cũng giam giữ rất lâu, ít nhất là trên mười năm. 
Nhiều khi hơn nữa. Xử án chỉ là bày trò hình thức.

Phân tích vụ án ta thấy hai phần rõ rệt: Phần loan truyền 
tin tức ngoại quốc đem lại hưng phấn cho trại viên, ví dụ 
như cuộc nổi dậy của nhóm Fulro, cuộc bao vây kinh tế Việt 
Nam của Tổng Thống Mỹ Reagan. Vì oán hận lối đối xử dã 
man tàn bạo của bọn Cộng Sản, ai cũng vui mừng khi nghe 
những tin bất lợi cho chúng. Chẳng thấy viễn ảnh ngày về, 
những tin ấy mang lại chút hy vọng mong manh.

Ví dụ trường hợp Bác Sĩ Tôn Thất Sang làm y tế cho 
trại Na sơn. Sang vào tù vì tội vượt biên. Anh có nói một 
câu đơn giản mà bị án 10 năm. Nhân Lê Phò, từ trại Na 
Sơn về trại chính, anh nhắn với Trân là có tin tức gì hay nói 
cho “mệ” biết với (con cháu vua thường tự xưng là mệ). 
Sang không có tham gia gì vào tổ chức. Chỉ nghe câu ấy mà 
không báo cáo với cán bộ, Phò cũng lãnh án 10 năm. Thật 
là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà các nhà luật 
học khi nghe phải sững sờ. Những thiệt hại mà anh Sang 
phải chịu trong tù đày, cùng những hậu quả dai dẳng trong 
cuộc sống định cư ở Mỹ, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Các 
nhà luật học phải có biện pháp đưa bọn Cộng Sản Việt Nam 
ra tòa án quốc tế để trả lời những tội ác đối với hàng triệu 
người vô tội.

Phần thứ hai của vụ án là tổ chức cướp súng, cướp trại, 
đánh quận Tiên Phước, liên lạc với cuộc nổi dậy Fulro lập 
chiến khu… là những tiết lộ của Ðại Úy Nguyễn Văn Hưng. 
Anh nói: “Hệ thống nầy suốt trong thời gian ở tù và sau này 
khi còn ở Việt Nam, tôi không hề tiết lộ cho ai. Nhưng nay 
(anh đã định cư tại Mỹ) theo yêu cầu của một số anh em, 
chúng tôi xin ghi lại chi tiết”.

Anh cho biết anh điều khiển tổ chức trong nhiệm vụ là 
tổng thư ký. Trân chỉ là trưởng ban liên lạc ngoại vụ. Trần 
Lân lo liên lạc với Fulro. Ðinh Văn An (chết trong tù) đại 

đội trưởng đội xung kích, lo chiếm kho súng của trại. Thiếu 
Tá Lê Quang là trung đoàn trưởng trung đoàn giải phóng 
Quảng Nam-Ðà Nẵng. Anh còn tiết lộ nhiều ủy viên khác. 
Nói chung, anh em đã có ý chí quật cường, có can đảm chấp 
nhận hiểm nguy. Tiếp xúc với Fulro là có thật; nhân đi lao 
động ở Trà Nóc, lúc còn ở trại Kỳ Sơn. Nghiên cứu về khả 
năng cướp súng là có thật. Ngoài ra những điều khác chỉ 
nằm trong mơ ước.

Phiên tòa dựng lên gọi là “tòa án nhân dân tối cao,” có 
cán bộ ở Hà Nội vào dự, chỉ là xử cái ước mơ đó, chứ không 
có một hành động phá hoại nào cụ thể. Trị từ trong tư tưởng. 
Cái dã man, phi lý và luật rừng là ở đó.

Phiên tòa đúng là một trò hề. Xử trong trại vì sợ dư luận 
dân chúng. Không có luật sư biện hộ. Chánh án, phụ thẩm… 
ăn bận lôi thôi. Bà phụ thẩm có tên là Chát, mặc áo cụt, ăn 
trầu, ngồi chồm hổm trên ghế, ăn nói thiếu văn hóa. Chỉ có 
lính công an là mặc đại lễ. Bị can cũng bị bịt mắt dẫn vào, 
vành móng ngựa là một hàng ghế dài. Trại viên được nghỉ 
lao động để dự phiên tòa, một biện pháp răn đe. Nói là cho 
bị can tự biện hộ, song ai nói ra lời nào thì bị chận lại ngay. 
Phiên tòa chỉ có chánh án, phụ thẩm nói. Phán quyết thì đem 
ra hỏi trại viên:

- Tên A có phải là phản động không? (Trại viên được các 
ăng-ten mớm lời)

- Phải.
- Có đáng tử hình không?
- Rất đáng.
Ðúng là một tòa án nhân dân trong cải cách ruộng đất. 

Phần lớn trại viên trả lời lí nhí. Một số khác im lặng.
Phải nói anh Trân là một người trẻ tuổi nhưng rất chững 

chạc, đầy lòng vị tha và suy nghĩ. Anh thấy ý định của bọn 
Cộng sản là phải có một án tử hình trong vụ này, anh đứng 
ra lãnh cái chết cho anh em. Anh chịu nhận tội, và thay mặt 
anh em, tỏ ra cái khí phách của một sĩ quan có lý tưởng 
quốc gia.

Trước phiên tòa, anh không nói “thưa quan tòa” như ấn 
định. Anh gọi họ là “các ông” làm chánh án tức giận đập 
bàn nhắc lại. Song anh không đổi cách xưng hô. Khi chánh 
án hỏi anh:

-  Các anh đã được chính phủ khoan hồng cho vào đây 
để học tập cải tạo. Các anh không thành tâm hối lỗi, mà tổ 
chức chống đối. Ðộng cơ nào thúc đẩy các anh làm việc ấy?

-  Các ông không có quyền xử tôi, vì các ông không có 
tổ quốc, mà chỉ là tay sai đế quốc Cộng Sản. Các ông không 
xứng đáng để tôi đối đáp. Lịch sử, dân tộc Việt Nam sẽ xử 
các ông. Chế độ các ông là một chế độ phi nhân, tàn khốc. 
Nhà tù mọc lên khắp nơi. Dân chúng đói khổ lầm than, còn 
các ông sống phè phỡn. Nhà tù của các ông là địa ngục sống 
trên trần gian.

Chánh án lại đập bàn bảo anh im, song anh cứ nói cho 
hết ý. Một công an phải chồm tới, bịt miệng anh lại. Thật là 
hài hước, chốn công đường mà không có tự do ngôn luận.

Khi tòa tuyên bố bản án tử hình và cho anh nói lời cuối 
cùng.

Tôi biết chắc là chế độ phi nhân, tàn ác chưa từng có 
trong lịch sử loài người của các ông gần đến ngày cáo 
chung. Chỉ tiếc là tôi không còn sống để phục vụ đất nước.

(Nội dung những lời đối đáp trên đây rất trung thực. Tuy 
nhiên đây không phải là những lời ghi chép tại chỗ, người 
nghe chỉ ghi lại theo trí nhớ).

Thái độ hiên ngang bình tĩnh, giọng nói chắc nịch không 
chút run rẩy của anh làm cho cả hội trường bàng hoàng. Bọn 
công an, tổ xử án sạm mặt trước khí thế hùng dũng của anh.

Sau khi xử án, chúng cho anh một thời gian suy nghĩ lại 
và xin ân xá. Song anh không viết đơn xin ân xá, vì anh biết 
đó chỉ là một đòn tâm lý để làm giảm nhuệ khí của anh. Thế 
nào bọn chúng cũng đem anh ra bắn. Xin xỏ chỉ thêm nhục. 
Bởi thế, trong thời gian chờ đợi, anh làm thơ và đọc to lên, 
mạt sát chế độ tàn ác của Cộng Sản.

Sợ gương anh ảnh hưởng đến trại viên khác và làm mất 
mặt chế độ, chúng đem anh ra bắn trước thời gian dự định.

Ngày 19 Tháng Sáu, 1982, lúc 12 giờ, chúng bịt mắt anh 
đẩy anh lên xe đưa ra pháp trường.

Toàn thể trại viên bị lùa vào phòng, đóng cửa nhốt lại. 
Ra đến cổng trại, anh Trân la to:

-Xin vĩnh biệt anh em. Bọn Cộng sản đưa tôi đi bắn đây. 
“Ðả đảo Hồ Chí Minh!” “Ðả đảo Cộng sản!” “Dân tộc Việt 
Nam sẽ chiến thắng Cộng Sản!”

Anh còn muốn hô nhiều khẩu hiệu nữa, song bọn công 
an đè anh xuống, nhét chanh vào miệng. Sang bên cơ quan, 
anh ký tên vào bản án, chấp nhận tử hình. Chúng dọn ra 
trước mặt anh một mâm cơm thịnh soạn. Anh từ chối không 
ăn và dặn mang vào phòng giam cho bạn bè đang đói.

Ra pháp trường anh không chịu trói và bịt mắt. Anh té 
nghiêng xuống sau loạt súng đầu. Một tên công an đến bắn 
phát ân huệ vào thái dương.

Trong tù tôi có lần nói chuyện với Trân. Anh ta cho rằng 
chừng cuối thế kỷ, chế độ Cộng Sản sẽ cáo chung. Anh chết 
đi và không ngờ là thành trì của XHCN Liên Xô và Ðông  u 
tiêu tan 10 năm trước lời tiên đoán. Song chế độ Hà Nội vẫn 
còn tồn tại mặc dầu biến chất đi nhiều. Lạc quan nay ở trong 
trận tuyến của ta. Ta chỉ đi lên, bọn chúng chỉ đi xuống. 
Trang sử đau buồn, đầy phản phúc, nham hiểm, tàn bạo từ 
1945 đến nay sắp cáo chung. Cơ hội cho những người muốn 
đóng góp để xây dựng cho một nước Việt Nam thật sự tiến 
bộ và dân chủ, một xã hội công bằng và thịnh vượng sắp 
thành hình. Chỉ tiếc là thiếu mặt anh Trân, như lời nói cuối 
cùng của anh trước tòa án.

Anh Trân là người anh hùng bất đắc dĩ. Hoàn cảnh đã 
xô đẩy anh đứng trước một chọn lựa. Anh đã có chọn lựa 
đầy suy nghĩ và trách nhiệm. Việc phải làm, không đùn lại 
cho ai, tự mình gánh lấy. Anh chết đi để lại người vợ trẻ và 
hai con gái. Anh là người có thiện tâm, người tốt nhất trong 
chúng ta như lời Tổng Thống Kennedy: “Những người tốt 
nhất trong chúng ta đã chết.” ■
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Thành phố Arlington đang được mở rộng và 
phát triển. Một thành phố đồng đảo đồng hương 
Việt Nam 

quy tụ và nhiều đồng hương từ các nơi khác 
kéo về để cư ngụ - lập nghiệp…

Trung tâm thương mại Nam Hưng trên đường 
Pioneer Pkwy rất tiện lợi để mở 01 nhà hàng 
SEAFOOD & 01 NGÔI CHỢ NHỎ trong tầm 
tay của gia đình:

KHÔNG PHẢI BỎ RA
MỘT SỐ VỐN LỚN MẠO HIỂM

TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG
HOÀN TOÀN TỐT ĐỂ SỬ DỤNG

GỒM 6,500 SQF – BASIC RENT LÀ 
$4,225.00 + CAM: $1,417.00

NHỮNG DỤNG CỤ TRONG TÌNH TRẠNG 
SỬ DỤNG TỐT:

1-10 Doors Freezer
1-22 Doors Walk in Freezer (Underground 

Insulation)
1-16 Ft Open Case Meat Cooler 
2- x 8ft Meat Case Cooler (Curve Glass Doors)

1-8ft Stainless Steel Seafood Case
3-5Ft Stainless Seafood Cases
1-12Ft Stainless Steel Hot Food Deli
1-16Ft Produce Cooler Case
1-12Ft Produce Cooler Case
1-16Ft Froduce Island Case
2-15 Tons A/C Brand New
1-24Ft Vend Hood In Kitchen
1-2,000 Gallons Great Trap
1-Hobar Meat Grounder $10,000.00
1-Hobart Meat Saw Cut $10,000.00
1-Set Cash Register (Supermarket System) 

Cost $45,000 to Set Up
All Above System are over $250,000 – All 

Shelve Include

ĐẶC BIỆT
2 THÁNG RENT ĐẦU

FREE
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 

(817) 808-8842

MỘT CƠ HỘI ĐẦU TƯ:
MỘT NHÀ HÀNG SEAFOOD & MỘT NGÔI CHỢ GIA ĐÌNH KHAI THUẾ  2018  INCOME TAX

VănPhòngDịchVụTàiChánhMinh-Hiếu
KHAI THUẾ FORM W-2 - LỆ PHÍ CĂN BẢN CHỈ CÓ $19

CHUYÊN KHAI THUẾ CHO THỢ LÀM NAILS CÓ INCOME FORM-1099
Minh-Hiếu SẴN SÀNG GIÚP LÀM ESTIMATE TAX ĐỊNH GIÁ 

KẾT QUẢ HỒ SƠ THUẾ TRƯỚC KHI KHAI . . . Hoàn Toàn Miễn Phí !

BẢO  ĐẢM  QUYỀN  LỢI  CAO  NHẤT
LẤY VỀ TỐI ĐA.. ĐÓNG RA TỐI THIỂU

VĂN PHÒNG UY TÍN VÀ NHẬN MỌI TRÁCH NHIỆM
ĐẠI DIỆN ĐIỀU ĐÌNH VỚI SỞ THUẾ IRS

HÃY GỌI THAM KHẢO NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Minh-Hiếu(214) 603--5500KhaiThuế
Dallas Office: 3538 W. Walnut St., Garland, TX 75042 (góc đường Jupiter -bên cạnh phở Đoàn)

Nếu gọi văn hoá là tất cả những gì thể hiện 
sự hiện hữu của con người trên trái đất 

này thì tình huynh đệ chi binh cũng là một đặc 
điểm của nền văn hoá Việt Nam nói chung và 
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói riêng.

Diễn trình kiến tạo tình huynh đệ chi binh 
là diễn trình Tri và Mộ, vì “Vô tri thường hay 
bất mộ”. Không quen biết thì làm sao có thể 
trở nên thân thích được. Thế nên hễ có dịp gặp 
anh em để bàn bạc sự đời, chúng ta thấy tinh 
thần hoạt hiện.

“Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc 
lạc hồ” Được gặp bạn từ phương xa đến thăm, 

quả là một niềm vui vì “Tình bằng hữu giá 
đáng muôn chung. Người ở thế dẫu trăm năm 
là mấy”.

Đại hội tạo cho chúng ta môi trường gặp 
gỡ, kết chặt thân tình, kết tinh chí hướng. 
Với nghị lực tiềm tàng, chúng ta đương đầu 
với cuộc sống mới đầy gian lao và thử thách. 
Hoàn cảnh mới đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu 
trường kỳ cho, bản thân, gia đình và nòi giống.

Nhớ thuở ban đầu nơi xứ lạ quê người dù 
không lưu luyến, nhưng ngàn năm chưa dễ đã 
ai quên. Có khi “Vui là vui gượng kia mà.  Ai 
tri âm đó mặn mà với ai”. Có lẽ phần vì chúng 

ta đã xem nhau như người khách lạ, phần khác 
vì mãi mê vật lộn với những nhu cầu cấp thiết 
của cuộc sống hằng ngày nên thái độ ngoảnh 
mặt, cúi đầu, mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi đến 
là thái độ thường tình của kẻ bất đắc chí.

Nếu thời gian là liều thuốc hàn gắn vết 
thương lòng, thì sau hơn 40 năm trời viễn xứ, 
thời gian đã khơi động tình huynh đệ chi binh 
và tình đồng hương muôn thuở tiềm ẩn trong 
tâm khảm của mỗi người. Dù “Anh với tôi đôi 
người xa lạ. Tự phương trời chẳng hề quen 
nhau. Những lúc nguy biến, tình siết chặt tình. 
Đêm tối chung chăn, thành đôi tri kỷ” và mỗi 

khi đã trở thành tri kỷ thì:
“Gặp một bữa, mình mừng thầm một bữa
Gặp hai hôm, thành nhị hỉ của tâm hồn”

Diễn trình kết nghĩa là diễn trình tri và mộ. 
Khi chưa quen biết thì gặp gỡ, tìm hiểu nhau 
để thông cảm. Khi quen biết nhau rồi thì không 
còn tìm hiểu nhau nữa mà hiểu nhau qua môi 
giới cảm thông, qua ánh mắt, nụ cười vì “Bạn 
hữu chân tình là người hiểu ta tất cả nhưng vẫn 
thích ta”.

Tình huynh đệ chi binh, tình đồng hương, 
tri âm hay tri kỷ là cung bậc tiết tấu cảm thông 

toàn vẹn nhất của nhân tình. Ngày xa xưa ấy, 
Bá Nha và Chung Tử Kỳ là đôi bạn tri âm. Bá 
Nha có ngón đàn tuyệt diệu, khi cao thì vời vợi 
tựa núi Thái sơn, khi trầm thì âm hưởng như 
tiếng suối mới sa giữa vời. Chung Tử Kỳ chết, 
không còn ai hiểu nổi tiếng đàn, Bá Nha ném 
đàn không gảy nữa!

“Đàn Bá Nha mấy kẻ biết thưởng âm
Mới nghe qua khóc trộm lại đau thầm
Chung Kỳ chết, ném đàn không gảy nữa”.

Tình huynh đệ chi binh là kho tàng vô 
giá, là nguồn an ủi vô biên, ai khinh miệt tình 
huynh đệ tâm hồn sẽ chết trong giá lạnh!  

Khi sống hạnh phúc, trong ấm ngoài êm, ai 
cũng có thể là bè bạn. Nhưng khi gặp lúc gian 
nguy, khốn khó đem cay đắng đến cho đời, thì 
còn ai lao mình vào lửa đạn để cứu mình, còn 
ai thương tiếc mình, còn ai để chia vui sẻ buồn, 
tìm phương thoát hiểm, nếu không phải là tri 
kỷ.   

Một Lưu Bình và Dương Lễ, ai nhờ ai nên 
danh phận.  

Một Lê Lai liều mình cứu chúa, chẳng 
những để đền ơn tri ngộ, giữ nghĩa quân thần 
mà còn là biểu tượng hy sinh cao cả của tình 
bằng hữu. Thế mới biết lúc gặp hoạn nạn mới 
biết ai là bạn thật.

“Xung phong chiếm một đầu.
Niềm vui chung hưởng, chén sầu chung 

mang”

Dương Khuê chết đi, cụ Nguyễn Khuyến 
khóc suốt cuộc đời còn lại!

“Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
Chợt nhớ thuở đăng khoa ngày trước
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau”

Bây giờ, thư phòng trở nên băng giá, can 
trường bổng chịu vết thương đau vì không còn 
ai để đối ẩm.

“Đã tắt lò hương lạnh phiếm đàn
Thư phòng sắp sẵn để cô đơn
Trời cao mây nhạt ngàn sao rụng
Một giải vương theo mấy dặm sầu
Sớm biệt ly nhau luôn nhớ nhau
Nửa đêm chợt tỉnh bổng dâng sầu
Trăng mùa thu cũ ai tâm sự
“Đệ” đã đi rồi, “huynh” biết đâu”! 

(H.Kiêu)
Hay
“Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không 

mua
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết

Viết đưa ai, ai biết mà đưa” (N. Khuyến)
 
Đồng cảnh ngộ, Vua Tự Đức khóc Bằng 

Phi, một thiên giai nhân tri kỷ.
“Ôi thị Bằng Phi đã mất rồi
“Ới tình, ới nghĩa, ới duyên ôi
Mưa hè, nắng chái, oanh ăn nói
Sớm ngõ, trưa sân, liễu đứng ngồi
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
Mối tình muốn dứt càng thêm bận
Lẽo đẽo theo hoài mãi chẳng thôi”

Xem thế thì tri kỷ quý hoá biết dường nào.
Thời gian vô bờ, đời người không bến, trôi 

dài với nhau. Thời gian càng chồng chất, nỗi 
lòng càng thêm tê tái, tràn ngập nỗi cô đơn và 
niềm đau xa tri kỷ khi phải lìa bỏ quê hương 
dấn thân trên bước đường vô định. 

Không cần phải gọi người thiên cổ dậy 
để chứng giám cơn đau vời vợi ấy, mà chính 
chúng ta, trong tâm khảm của mỗi người, cảm 
nghiệm được niềm bất hạnh của cuộc đời với 
cuộc chia ly bẽ bàng và oan nghiệt. Bạn khuyên 
ta nên uống cạn chén bồ đào vì khi qua bên kia 
phương trời Tây, không còn cố nhân nữa!

“Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương quan, vô cố nhân”.

Trong hoàn cảnh vỡ đàn tan nghé đó, mỗi 
người mò mẫm đi tìm sinh lộ như lữ hành 
trong sa mạc đi tìm suối nước.

“Than ôi, một kiếp phong trần, mấy phen 
chìm nổi

Trời tình mờ mịt, bể giận mênh mông
Sợi tơ mành theo gió cuốn đi
Cánh hoa rụng, chọn gì đất sạch”.

Có lẽ con Tạo khéo trêu ngươi, bắt người 
khôn phải gặp gian truân và cũng có lẽ con 
Tạo muốn thử thách chúng ta, những chiến 
binh đã một thời oanh liệt: “Trong lăng miếu 
ra tài lương đống, ngoài biên thùy rạch mũi 
can tương”.

Dù vậy,
“Có gió cả mới hay cây cứng
Không đường dài, nào biết ngựa hay”

Trong cái thử thách đó, mình thử nghĩ:
“Ngẫm thay muôn sự tại Trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao” 

(N.Du)

Đã là chiến binh thì mấy ai có thể rời khỏi 
kiếp gian nan!

Hơn ba triệu dân, quân, cán, chính tuấn 
kiệt của VNCH đã hy sinh tánh mạng trong 
trận chiến chống CS xâm lăng. Trong đó biết 
bao chiến sĩ đã sống hiên ngang và hy sinh cho 
tổ quốc một cách oanh liệt! “Sống bên tình, 
hy sinh bên bạn”. Chết vì tổ quốc, chết vinh 
quang “Mourir pour la patrie c’est une gloire”. 
Những người sống sót như chúng ta, để đổi lấy 
tự do, chúng ta cũng phải chia phần mất mát.

“Trời đâu thiên vị người nào
Chữ tài, chữ mệnh dồi dào cả hai”

Nhưng không phải vì thế mà chúng ta quy 
ẩn hay sinh ra chán chường không phải lẽ. Dù 
“Hận nước chưa trả xong đầu đã bạc, nhưng 
gươm mài vầng nguyệt đã bao ngày”, bởi hy 
vọng là mạch sống của cuộc đời.

“Trời đâu riêng khó cho ta mãi
Vinh nhục dù ai cũng một lần”  

Đức Khổng Tử khuyên thế nhân khi vui thì 
hãy vui nhưng đừng kiêu căng, tự phụ và khi 
tai họa đến thì nên lo nghĩ mà chớ buồn phiền 
để mưu sinh thoát hiểm. Thế thì suy nghĩ là 
giềng mối cho mọi sự vì tư tưởng lên khuôn 
cho hành động.

Chúng ta đang tìm nhau để kết nghĩa huynh 
đệ thân tình, kết tinh chí hướng hầu giúp đỡ 
nhau trên bước đường gian truân lưu lạc. 
Nguyên tắc người đồng môn, đồng hương, 
đồng màu cờ sắc áo, phải giúp người đồng 
hội, đồng thuyền để cùng nhau thăng tiến. Nếu 
nguyên tắc này được xem như chỉ tiêu sinh 
hoạt trong đời sống hằng ngày, thì sá gì gian 
lao thử thách.

Chúng ta sẽ san bằng mọi trở ngại để cùng 
nhau xây đắp nền tảng cho tập thể đồng hương, 
Dân, Quân, Cán, Chính đoàn kết và phồn 
thịnh. Mỗi người ý thức trách nhiệm của mình, 
tự nguyện gánh vác việc chung, phát huy khả 
năng cá nhân, đóng góp vào sự kiến tạo một 
tập thể con Hồng, cháu Lạc, hùng mạnh cho 
hiện tại và tương lai. 

Về tình cảm, dù có lúc cô đơn, nhưng cụ 
Phan Sào Nam cũng đã khuyên chúng ta

“Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
 Thiên hạ thùy nhân bất thức quân”

Đừng buồn vì trên đường đời chưa gặp được 
tri kỷ, trong thiên hạ hẳn có người biết đến 
bạn. Biết đâu nhiều chiến hữu, đồng hương, 
đang trông chờ gặp được huynh, đệ, trong các 
đại hội Xuân hay thường niên, với những khúc 
hát ân tình nặng lòng với quê hương hay tiếng 

quân hành còn như văng vẳng bên tai.
Với lòng tin tưởng không nao núng thì 

đường đời không còn khó vì ngăn sông cách 
núi.

“Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn 
hiến đã lâu. Sơn hà cương vực đã chia, phong 
tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần 
gây nền độc lập. Cùng Hán Đường, Tống 
Nguyên, mỗi thời hùng cứ một phương. Dẫu 
cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt 
thời nào cũng có.

Vậy nên,
Lưu Cung sợ uy mất vía, Triệu Oai nghe 

tiếng giật mình. Cửa Hàm Tử giết ngay Toa 
Đô, sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã. Xét xem 
sử sách đã có minh trưng”.

Những trang sử oai hùng đó còn như văng 
vẳng bên tai, sống mãi trong tâm khảm của 
mỗi người, không những trong khung cảnh 
quê hương gấm vóc:

“Bắc Việt với núi nùng, sông Nhị, cả một 
vùng cây cỏ thanh u. Trung Việt với miếu môn 
lăng tẩm, chốn đế đô nghiêm mật mơ màng và 
Nam Việt với đồng ruộng phì nhiêu, nguồn lợi 
dồi dào của dân tộc Việt”, mà ngày nay còn 
phảng phất khắp năm châu, bốn bể, đâu đâu 
cũng in hình dấu vết của con cháu Lạc Hồng.

 Tập thể dân, quân, cán, chính chúng 
ta đang nỗ lực san bằng mọi trở ngại, tham 
gia sinh hoạt trong mọi ngành hoạt động của 
người Việt quốc gia hải ngoại và viết thêm 
trang sử oai hùng, làm rạng danh nòi giống 
Tiên Rồng để lưu truyền cho hậu thế.

Mọi sự mới chỉ là tái bắt đầu và như Triết 
gia Platon đã nói “Hãy bắt đầu vì đó là ngưỡng 
cửa quan trọng nhất của sự thành công “.  

Thương nhau như tri kỷ trong tình huynh 
đệ chi binh và tình đồng hương muôn thuở, kết 
chặt thân tình, kết tinh chí hướng, hoàn thành 
sứ mệnh cố hữu mà tổ quốc đã giao phó.

Phục vụ tập thể Dân, Quân, Cán, Chính 
đồng hương tại hải ngoại trong hoàn cảnh  tha 
hương thì cũng như phục vụ chính quê hương 
chúng ta trong tinh thần “Tổ Quốc-Danh Dự- 
Trách Nhiệm” .

Nhân dịp Xuân về, xin kính cẩn nghiêng 
mình trước anh linh các vị anh hùng dân tộc đã 
vị quốc vong thân.

"Rồi một ngày mai băng giá hết,
Muôn hoa đua nở, rộn Xuân về"
 
Trần Xuân Thời
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Broker / Owner license R/E Since 1982

Cell: 972-816-4339  |  Office: 972-914-8380
Vinarealty@yahoo.com

113 Baccus Dr. Mesquite, TX 75150

Việt Nam Địa Ốc sẽ trả $450.00 �ền định giá nhà (Appraisal) sang tên nhà 
(at closing), mang theo quảng cáo này.
Tặng quà cho người giới thiệu khách hàng với VINA Địa Ốc
Mua nhà mới với Việt Nam Địa Ốc sẽ được list nhà đăng trên MLS 
(Mul�ple lis�ng Service) khỏi trả lệ phí:
* Free Home Warranty 1 năm $495.00, cho người mua.
* Free giúp giảm thuế nhà cho người mua.

GIÚP MUA, BÁN NHÀ MỚI & NHÀ CŨ HOẶC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI
Giúp Quản lý & Kiếm khách cho �ệm Nails

Giúp �m thuê nhà & cơ sở thương mại
FREE Pre-qualified le�er

Với sự cộng tác:
ÁNH VÂN/BUSINESS ASSOCIATES: 469-908-0026
VI TRẦN/OFFICE MANAGER: 469-403-0867
SUSAN ĐINH/LOAN OFFICE: 469-688-3597
BRUCE MINH/INSPECTOR:817-360-3988
LUẬT SƯ ANH THƯ/CHICAGO TITLE: 623-341-8835

CẦN BÁN:
Tiệm NAIL + SPA +FACIAL

(Cách Dallas 3 hrs) 
Lợi tức cao – giá thuê rẻ
Phone: (469) 251-9987

or (972) 816-4339

Homestead  
Southgate Homes  |  Sunnyvale, TX
Star�ng: $605's Featured Community

Thomas Crossing
Antares Homes | Burleson, TX
Star�ng: $354's Featured Community

Lexington Country Classic Series
Landon Homes | Frisco, TX
Star�ng: $529's Featured Community

Canyon Falls
Landon Homes | Flower Mound, TX
Star�ng: $367's Featured Community

Merion at Midtown Park
Chesmar Homes | Dallas, TX
Star�ng: $458's Featured Community

Garden Valley
Bloomfield Homes | Waxahachie, TX
Star�ng: $250's Featured Community

(NGUYỄN NỞ)

Đặc biệt, rất nhiều hàng sale khác giá rẻ bất ngờ cho Black Friday Sale trong 3 tối 1,2,3 tháng 2 

Nhân  dịp Tết Kỷ Hợi, ban quản lý Bến Thành Plaza & Nguyên Lợi chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quí khách trong năm 
qua. Và kính chúc quí đồng hương & gia đình một năm mới  thật nhiều sức khỏe,an khang thịnh vượng& tài lộc dồi dào.  
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“Creating Beautiful Smiles”
4 3 5  W.  P r e s i d e n t  G e o r g e  B u s h  H w y.    R i c h a r d s o n ,  T X  7 5 0 8 0 (972) 699-7778

Joe Y. Kim D.D.S. ● NT Nguyen D.D.S.
Cosmetic - Family Dentistry - Orthodontics

Implant - Bone Graft - Gum Graft

NHA KHOA THẨM MỸ 
(Cosmetic)
NHA KHOA TỔNG QUÁT Người Lớn & Trẻ Em
NIỀNG RĂNG Người Lớn & Trẻ Em 
(Braces & Invisalign)
TRỒNG CẤY RĂNG 
(Implant & Bone Graft)
CẤY GHÉP NƯỚU RĂNG 
(Gum Graft)

P r e m i e r - D e n t i s t r y . C O M
435 W. President George Bush Hwy. #200  Richardson, TX 75080

Most Insurance Accepted

972-699-7778
435 W. Pres. George Bush Hwy. #200

Richardson, TX 75080

BEFORE BRACES AFTER BRACES

BRACES INVISALIGN

BEFORE GUM GRAFT AFTER GUM GRAFT

BEFORE                                                             AFTER

IMPLANT AND BONE GRAFT

Mon - Wed: 8:30 am - 5:30 pm
Thu: 10:00 am - 7:00 pm
Fri: 8:30 am - 1:00 pm

2560 Royal Lane, # 217 Dallas, TX 75229
Direct 469-618-5555 O�ce 214-790-7778 

eFax 888-871-2269   |  email apn@geofunding.com

Direct 469-618-5555

  Có chương trình dành riêng cho thân chủ làm nghề Nails, Tóc, 
  Nhà Hàng... Self - Employ/1099. Chúng tôi không cần giấy khai 
thuế. Làm Loan cho thân chủ với tín dụng thấp.              
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● Thái Hóa Lộc

Thấm thoát đã tròn 40 năm ở Mỹ, thời gian lưu lạc xứ 
người còn dài hơn những năm tháng sống ở quê nhà 

từ một học sinh tiểu học miền quê Phụ Ngọc-An nhơn, 
Bình Định, lớn hơn vào Trung học Cường Để Qui nhơn. 
Lớn lên một chút nữa bước vô Đại học Khoa học và cuối 
cùng vào lính, rã ngũ năm 1975... Ngày tháng còn lại sau 
cùng với quê hương là thời gian trong trại tù Cộng Sản. 
Lý lịch “trích ngang” cuộc đời chỉ ngắn gọn mấy dòng 
khi trả lời phỏng vấn phái đoàn Hoa Kỳ tại trại tỵ nạn 
Hongkong vào mùa hè năm 1979…

Bốn mươi năm trong cuộc đời trên đất nước Mỹ, 
từ thành phố Rochester của tiểu bang New York đến 
Arlington, Irving, Garland, Sachse Tiểu bang Texas đã 
ghi dấu trong tôi nhiều thăng trầm và biến đổi. Nhưng 
trong bốn mươi năm “trời lận đận” không bao giờ nghĩ 
đến một “cái nghề làm báo – phát thanh – truyền hình” 
lại đeo đuổi cho đến ngày cuối đời. Tuần báo Người Việt 
Dallas đã bước qua năm thứ 25 với số báo phát hành 
nhân dịp Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 theo thứ tự thời gian 
là 1305. Người cho tôi cơ hội trở lại nghiệp dĩ này sau 

những lần thử thời vận nhưng không may đã trở thành 
kẻ không nhà, ân nhân đã quá vãng ấy là ông Trương 
Vĩnh Thuyền! Đã mười sáu năm qua, ngày 30 tháng 3, vợ 
chồng tôi luôn khắc ghi ngày ông vĩnh biệt ra đi. Nghĩa 
trang Restland vào ngày ấy, bên ngôi mộ của ông có một 
bó hoa, một chai bia đã khui sẵn, chúng tôi thắp ba nén 
hương tưởng nhớ đến ông, một người đã cho tôi có cuộc 
sống ý nghĩa hôm nay…

Hai mươi lăm năm sống và gắn bó với Người Việt 
Dallas không phải là một điều dễ dàng. Nhiều người 
thương nhưng cũng lắm kẻ ghét. Tôi luôn nhớ lời ông 
khuyên nhủ vì tuổi trẻ dễ bốc đồng: “Không nên nói khi 
không cần thiết nhưng phải viết đúng khi cần, hãy bước 
đi từng bước theo tình yêu thương của độc giả và mọi 
người!”. Ông còn dặn thêm: “Đừng đi quá đà để trở lại 
không kịp – Ai cũng một lần ra đi, hãy làm tốt khi còn 
sống để không phải ân hận khi nằm xuống…”. Những lời 
khuyên và dặn dò ấy đã làm kim chỉ nam cho Người Việt 
Dallas đến hôm nay, bước qua năm thứ 25. Ngày nay, 
kỹ thuật làm báo từ trình bày đến nguồn tin tức, làm thế 
nào để thực hiện tờ báo không còn khó khăn như của thế 
kỷ 20. Tin tức Hoa Kỳ, Thế Giới và Việt Nam tràn ngập, 

muốn có bao nhiêu tin cũng đủ và sẵn sàng trên internet. 
Quan niệm và chủ trương thực hiện những bản tin 

địa phương từ sinh hoạt cộng đồng đến tôn giáo, cùng 
các lĩnh vực liên quan của Người Việt Dallas không 
ngoài mục đích để đồng hương, độc giả dễ gần gũi quan 
tâm đến cộng đồng nhiều hơn. Tôi còn nhớ thời gian làm 
đài phát thanh VBS tiền thân của VRN và 1600AM bây 
giờ; muốn có chương trình tin tức đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 
(VOA), tôi đã nhờ người bạn đồng tù Long Giao đang là 
nhân viên của VOA thâu âm lại và gởi về Dallas ngày 
hôm sau bằng phương tiện bưu điện nhanh nhất, cước 
phí trên mười dollars lúc bây giờ! Những người trẻ làm 
báo hôm nay chưa trải qua giai đoạn khó khăn ấy…

Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, cá nhân chúng tôi cũng 
như những anh em cộng tác với Người Việt Dallas xin 
chân thành cảm tạ ân tình của các ân nhân, mạnh thường 
quân, những thân chủ quảng cáo, độc giả đã chăm sóc, 
giúp đỡ, ủng hộ trong hai mươi lăm năm qua. Xin kính 
chúc quý vị và gia đình bước sang năm mới an vui – hạnh 
phúc.

Thái Hóa Lộc
Người Việt Dallas     

1480AM      214-230-3333      UNO IPTV
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● DUY HÂN

Trong năm vừa qua mọi người rất 
là xôn xao về các cuốn sách dạy 

tiếng Việt tại quê nhà. Ngoài bài học 
vỡ lòng gồm các ô vuông, tam giác – 
không phải chữ viết a, b, c - các trẻ 
em còn được dạy đánh vần sai như 
con dơi bị viết lộn ra thành “con rơi”, 
hình con heo được ghi chú là “Chú 
Ỷ”. Bậc phụ huynh thắc mắc có ai ra 
chợ muốn mua một ký thịt heo mà 
lại nói là bán cho tôi một ký “chú 
ỷ” bao giờ. Thế mà sách Việt Cộng 
lại dạy như thế. Giữa lúc các vấn đề 
sách giáo khoa, tiếng Việt theo lối 
Bùi Hiền tạm thời lắng đọng để mọi 
người hồ hởi mừng các trận đá banh, 
có nàng vui đến nỗi cởi hết cả quần 
lẫn áo, thì năm mới Kỷ Hợi lại đang 
đến. Chúng ta sắp sửa đón thêm một 
cái Tết, dù buồn hay vui, dù giàu hay 
nghèo, dù ở Việt Nam hay Hải Ngoại 
thì mùa Xuân truyền thống cũng về. 
Thôi thì hãy tạm quên các chuyện rắc 
rối trong năm cũ, để cùng nhau bàn 
về chuyện “Chú Ỷ” trong Xuân Kỷ 
Hợi 2019 này nhé.

Chuyện xưa kể rằng khi Ngọc 
Hoàng mở đại hội và triệu tập các 
loài vật để đặt tên cho 12 con giáp, 
thì con chuột là con vật đến phó hội 
sớm nhất nên được đứng đầu bảng. 
Vì thế người ta bắt đầu đếm từ Tý, 
rồi tới Sửu, Dần, Mẹo…. cuối cùng 
là Hợi vì con heo chậm chạp nên 
đến sau cùng. Thế nhưng trong thực 
tế Heo có chậm nhất không, có ở dơ 
không, có ngu không? Mời bạn cùng 
tôi điểm qua các sách báo, thơ nhạc 
về loài thú đặc biệt này nhé.

Từ xưa, tục ngữ ca dao ta đã nhắc 
nhiều tới loài heo qua các câu:

“Đàn bà không biết nuôi heo là 
đàn bà nhác”

“Con gà cục tát lá chanh, con lợn 
ủn ỉn mua hành cho tôi”.

“Cưới em một thúng xôi vò, một 
con lợn béo, một vò rượu tăm”.

hoặc câu “Nói toạc móng heo". 

Người ta cũng so sánh miệng 
lưỡi cứ “trơn như mỡ heo”, “đẻ như 
heo” “mập như heo”, “làm biếng như 
heo”, hoặc chê trách người gian dối 
“mượn đầu heo nấu cháo”, vụng về 
chữa "lợn lành thành lợn què", vô 

duyên gian tà mắt nhìn "thao láo như 
mắt lợn luộc", “lấc cấc như quạ vào 
chuồng lợn”. Để hù các ông lôi thôi 
ham hố nhiều vợ, người ta cũng đã 
có câu “Hai vợ nằm chèo queo, ba vợ 
ra chuồng heo mà nằm!” coi bộ rất 
đúng với thực tế.

Thời trước, con lợn được vẽ trên 
các bức tranh dân gian Đông Hồ, trên 
tấm lịch treo tường của gia đình là để 
thể hiện sự sung mãn, hạnh phúc. 

Thời thơ Đường Luật còn thịnh 
hành, nhà thơ Nguyễn Khuyến trong 
thơ gửi bạn đã viết:

Ai lên nhắn hỏi bác Châu Cầu
Lụt lội năm nay bác ở đâu?
Mấy ổ lợn con rày lớn bé,
Vài gian nếp cái ngập nông sâu? 

Ông đã nhắc tới "ổ lợn" tức là 
hình ảnh điển hình trong căn nhà ở 
vùng quê Việt Nam.

Thi sĩ nổi tiếng Vũ Hoàng Chương 
cũng nhắc tới con heo trong bài Vịnh 
tranh gà lợn:

Sáng chưa sáng hẳn, tối không 
đành

Gà lợn om sòm rối bức tranh

Một nhân vật đặc biệt trong tiểu 
thuyết Tây Du Ký là Trư Bát Giới - 
với hình ảnh con heo trên đường đi 
thỉnh kinh với Tam Tạng - cũng rất 
đáng nhắc tới trong bài tản mạn này. 
Bát Giới luôn làm những người đi 
chung bị rắc rối vì tính lười biếng, 
thói háu ăn và háo sắc trước những 
cô gái đẹp. Thế mà cuối cùng chàng 
mặt heo Trư Bát Giới cũng đã tu 
thành chánh quả. Điều này cho thấy 
dù hoàn cảnh, tâm tính có xấu như 
thế nào, vẫn còn nhiều cơ hội để tu 
thân tích đức, miễn đừng cố chấp 
không nhận ra mình sai và phải biết 
mở lòng ra để thay đổi. Sau này, các 
Tú Bà ở Trung Hoa có thói quen 
cúng Trư Bát Giới để cầu nguyện 
cho làm ăn được khấm khá. Chắc vì 
muốn thân chủ mang chút "lợn lòng", 
có máu hiếu sắc như họ Trư nên bà 
chủ Hooker mới van vái cùng ông Tổ 
họ Trư như thế.

Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu 
đã dùng một chuyện ngụ ngôn về đứa 
con trai hoang đàng để nói lên lòng 
nhân từ của Chúa. Câu chuyện này 
hầu như ai đạo Công Giáo cũng biết 

và có liên hệ tới con heo. Sau khi đòi 
người cha chia gia tài rồi ăn chơi hết 
tiền, cậu em đã phải xin làm người 
chăn lợn thuê. Nó đói quá muốn ăn 
nồi cám của lợn như không ai cho. 
Sau này đứa con hoang đàng hối hận 
quay về và người cha nhân từ đã tha 
thứ. Cũng trong Phúc âm ghi lại một 
chuyện khác, Chúa Giêsu đã thực 
hiện một phép lạ đuổi quỷ ám để con 
quỷ phải nhập vào một bầy lợn, sau 
đó bầy lợn này đã phải chết.

Ở Hy Lạp từ thời thượng cổ, theo 
trường ca Odyssée của Homère, lợn 
được cho là quý và không nuôi trong 
chuồng mà thả rong (nếu theo kiểu 
ngày nay thì nói là “Lợn đi bộ”, giống 
như nuôi gà đi bộ - thịt ngon không 
bị mềm như gà công nghệ). Nhiều 
chuyện thần thoại, truyền thuyết về 
các thần có liên hệ đến heo đã được 
truyền tụng.

Tại nước Pháp, lợn cũng được 
thả đi lại tự do tại ngay thủ đô Paris. 
Mãi đến năm 1131 khi đàn heo gây 
tai nạn lưu thông làm thiệt mạng con 
của vua Louis le Gros thì mới bị cấm. 
Thế đấy, chết bao nhiêu phó thường 
dân thì luật cấm vẫn chưa có, cho đến 
khi con vua mất mạng thì triều đình 
thấy quan tài mới đổ lệ, nên mới cho 
ra luật cấm heo đi lang thang. Nước 
Pháp ngày nay cũng đang phải đối 
đầu với nhiều rắc rối, dân chúng biểu 
tình rất bạo động gây rối loạn. Tội 
nghiệp ông tổng thống trẻ Macron. 
Ông rất thông minh giỏi giang, được 
cô giáo dạy học lớn hơn mình 24 tuổi 
vừa làm vợ, vừa làm cố vấn mà cũng 
chưa giải quyết được "loạn". Đáng 
khen là ông Macron đã dám đứng 
lên chính thức nhận mình nói sai, xin 
lỗi dân chúng. Có người nói cứ đem 
những người dân Pháp quá khích, đòi 
hỏi quá đáng về Việt Nam để bị Cộng 
sản đàn áp, sẽ "thuần" được ngay!

Từ xưa, thịt heo là một thực phẩm 
ngon lành bổ dưỡng cho loài người. 
Ở Việt Nam, thịt heo được dùng rất 
nhiều đặc biệt trong cưới hỏi, lễ giỗ, 
đình đám, có thể chế biến ra hàng 
trăm món khác nhau. Từ giò heo, da 
heo, lỗ tai heo, lòng heo ... hầu như 
không bỏ sót phần nào, được chế 
biến thành các món ăn rất độc đáo. 
Bên cạnh những lợi ích về mặt dinh 
dưỡng, ngày nay một số bộ phận của 

heo cũng được các nhà khoa học sử 
dụng để thay thế những bộ phận hư 
hỏng của con người qua phương pháp 
ghép dị chủng “xenotransplantation”. 

Lợn quý như vậy, nhưng người 
Hồi giáo lại coi là con vật dơ bẩn, 
cấm không được ăn thịt. Trong đạo 
Do Thái cũng cấm không cho ăn thịt 
heo. Ngược lại Kinh Thánh Công 
Giáo lại cho phép vì trong Matthew 
đoạn 15, câu 10 đã giải thích “Không 
có gì đi vào miệng của con người làm 
cho con người dơ bẩn. Chỉ có những 
gì đi ra từ miệng người mới có thể 
làm con người dơ bẩn.” 

Cũng như có tôn giáo thờ bò, có 
đạo kiêng không dám động tới con 
chuột, trong khi đối với người khác 
thì thịt bò là ngon số một, chuột là 
loài vật dơ dáy ghê tởm, điên gì mà 
thờ! Bởi mới thấy tư tưởng phong tục 
các nơi rất trái ngược nhau. Không ai 
có thể khẳng định đâu là sai, đâu là 
đúng, chỉ phải hiểu biết và hành xử 
"theo thuở, theo thì" thì mới tránh rắc 
rối mà thôi. 

Người Tây Đức đã thành công 
trong việc huấn luyện heo ngửi mùi 
để tìm ra ma túy thay cho chó quân 
cảnh nhưng người đạo Hồi lại phản 
đối, nên chương trình này ngưng 
phát triển

Báo chí cũng đăng đã có người 
làm phụ tá hành chánh cho công ty 
Rising Star - một cơ sở có liên hệ mật 
thiết với Hồi giáo - bị sa thải vì ăn 
thịt heo. Và mặc dù Kinh Qur’an chỉ 
cấm ăn thịt heo, nhưng chuyện cấm 
kỵ nhiều khi đã leo thang tới mức 
cấm cả hình tượng, sách truyện viết 
về heo. Như tại thành phố Leicester 
miền Trung nước Anh, cảnh sát đã 
tịch thu một bộ sưu tập gồm 17 con 
heo làm bằng sứ, được trưng bày tại 
cửa sổ nhà bà Nancy Bennett. Căn 
nhà này nằm trên cùng con đường 
với một ngôi đền Hồi giáo. Tín hữu 
đi qua, cảm thấy bộ heo sứ xúc phạm 
tới tôn giáo của mình, bèn yêu cầu 
cảnh sát ra tay. Thế mới rõ mỗi tôn 
giáo, mỗi người đều suy nghĩ rất 
khác nhau, mình nên tôn trọng và 
ngược lại cũng đừng bắt người khác 
phải nghĩ theo cách của mình.

Theo tin báo The Guardian, bà 
Barbara Harris, hiệu trưởng trường 
Park Road ở Batley, Tây Yorshire, đã 
ra lệnh cho nhân viên loại bỏ hết sách 
vở có liên hệ tới heo, như cuốn sách 
nổi tiếng Ba Chú Heo Con (Three 
Little Pigs), vì sợ xúc phạm tới trên 
60% học sinh theo Hồi giáo. Ủy Ban 
Hồi giáo Anh quốc (Muslim Council 
of Britain) đã phải can thiệp để sửa 
lại lệnh cấm, cho giữ lại sách truyện 
trẻ em về heo, chỉ cấm ăn thịt.

Thế nhưng một đoạn trong phim 
“Peppa Pig” cũng là phim hoạt họa 
nổi tiếng cho trẻ em làm tại Anh 
cũng đã bị cấm chiếu. Gia đình Heo 
con trong phim chuyện này rất dễ 
thương, cả thế giới theo dõi và đồ 
chơi, hình tượng “Peppa Pig” bán 
khắp nơi, thậm chí được xâm trên 
người giới trẻ. Nơi bị cấm là nước Úc 
khi chiếu đoạn phim cho là loài nhện 
rất dễ thương, vô hại trong khi tại Úc 
có nhiều giống nhện độc, sợ các em 
lầm mà chơi với nhện độc. Cũng có 
đoạn phim bị chỉ trích vì vẽ gia đình 
“Peppa Pig” ngồi xe hơi mà không 
cài dây an toàn (seat belt). Thế mới 
biết giáo dục trẻ em rất là quan trọng, 
các nước Tây Phương quan tâm từng 
chi tiết, còn giáo dục Xã Hội Chủ 
Nghĩa hiện nay thì sao?

Một chuyện khác cũng xảy ra tại 
Anh, vào tháng 3 năm 2005. Ông 
Leroy Trought, chủ tiệm rượu ở 
Bristol bị quan tòa bắt phải đổi tên 
bãi đậu xe từ “Porking Yard” thành 
“Parking Yard”. Ông Trought bị kết 
tội vì đặt tên bãi đậu xe của mình có 
chữ “pork” là thịt heo, làm phiền lòng 
các tín đồ Hồi giáo người Somali - 
thường lui tới ngôi đền gần đó. Thế 
đấy, đâu phải ở xứ Tự Do rồi muốn 
làm gì thì làm. Chẳng hạn muốn đặt 
tên con cái là gì thì đó quyền chọn 
lựa của cha mẹ, nhưng hình như chưa 
thấy ai dám đặt tên con là Hồ Chí 
Minh. Thế nhưng mới đây ở Canada 
lại có người viết sách ca tụng Hồ Chí 
Minh theo lệnh của Đảng, dù biết là 
ngày nay sự thật đã phơi bày, hiếm 
có ai tin vào huyền thoại bác Hồ nữa. 
Biết sai, biết gian dối mà vẫn cứ làm 
thì bị liệt kê vào "tội trọng" đó quý 
vị ạ!

Tại Liên Xô, Tổng bí thư Nikita 
Khrushchev đã hãnh diện về nguồn 
gốc chăn lợn của mình, kể chuyện 
thuở ấy đi chăn heo tiền lương rất rẻ. 
Chắc quý vị cũng biết Tổng bí thư 

nhà nước Việt cộng Đỗ Mười xuất 
thân từ nghề hoạn lợn. Khác cái là bí 
thư nước Nga không ngại nói về quá 
khứ của mình, còn ai ở Việt Nam mà 
dám nói xấu về nghề xưa của bí thư 
Đỗ Mười thì chắc phải đổ tới mười 
cuốn lịch trong khám, cũng không ai 
dám viết tắt hai chữ Đỗ Mười thành 
Đ.M.

Một vài nhân vật cầm tinh con 
lợn khá nổi tiếng như tổng thống 
Mỹ Ronald Reagan, sinh năm Tân 
Hợi – 1911, Lý Quang Diệu của 
Singapore sinh năm Quý Hợi – 1923. 
Tưởng Giới Thạch - Tổng thống 
Trung Hoa, Cựu Thống Đốc Arnold 
Schwarzenegger (California, USA) 
cũng sinh vào năm Hợi. Những nhân 
vật này không làm biếng, không ăn 
hại như heo mà đã tạo tên tuổi.

Nam tài tử đẹp trai George 
Clooney trong điện ảnh Hollywood 
đã khóc thảm thiết khi chú heo mọi 
nặng 136 ký mà ông nuôi trong 18 
năm, tên là Max từ giã cõi sống. Max 
được xem là “người tình” của George 
Clooney, có mối quan hệ với ông lâu 
hơn bất cứ một phụ nữ nào khác.

Trong Tam Quốc Chí, cũng có 
câu chuyện liên hệ tới Lợn. Đó là 
chuyện Tào Tháo đa nghi giết lầm cả 
nhà Lữ Bá Xa gồm 8 người, chỉ vì họ 
Lữ chuẩn bị giết heo đãi quan quân 
của Tào Tháo, mà Tháo tưởng lầm họ 
đang tìm cách giết mình. Ôi tiếc thay 
"tấm lòng" của Lữ đã bị "tống lầm" 
vào cõi chết chỉ vì sự nghi kỵ. Bản 
thân tôi cũng có khi nghi ngờ, ghen 
hờn, hiểu lầm sự việc. Năm mới này 
tôi sẽ quyết tâm sửa tánh xấu này.

Tôi cũng để ý tìm xem trong 
chuyện Chưởng của Kim Dung có bộ 
môn võ công nào nhắc tới con heo 
như thế giới võ lâm đã có bộ môn 
võ Hầu của con khỉ, Đả cẩu bổng 
pháp của Cái Bang theo cử động của 
loài chó, mà chưa tìm ra. Thế nhưng 
trong ngành Võ của Việt Nam ta, nổi 
tiếng có võ sư Phan Thọ đã hạ gục 
một con heo rừng rất hung tợn phá 
hoại mùa màng hoa màu, tấn công 
cả người. Con heo này nặng gần 2 tạ 
hung hăng xông vào húc Phan Thọ, 
không hổ danh là "Người có bộ tay 
hay nhất Bình Định", ông đã chiến 
thắng và để lại di tích để chưng bày 
là bộ răng nanh dài quá khổ của nó.

Người ta vẫn chê nhau là "Ngu 
như Heo", có cha mẹ chửi con là 
“Tao có cho mày ăn cám heo đâu mà 
mày ngu dữ vậy hả con?” Điều này 
oan cho heo vì thực tình nó là giống 
vật rất tinh khôn.

Từ xưa heo rừng đã biết chà thân 
mình vào cây thông có nhựa, rồi nằm 
xuống cát để lông trở thành chiếc áo 
giáp chai cứng bảo vệ mình. Như 
vậy có phải heo đã rất tân tiến trong 
ngành "fashion" tạo quần áo thời 
trang cho mình không? Heo cũng 
rất thông minh đoàn kết, chúng biết 
cùng nhau kết hợp để đẩy sập hàng 
rào cùng trốn thoát. Nói tới hai chữ 
"đoàn kết" tôi lại hỡi ơi, trong công 
cuộc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ 
Việt Nam hiện nay, đoàn kết rất cần 
thiết nhưng rất khó để làm được. Đôi 
khi vô tình lại đánh lộn, tức là đánh 
lầm, đánh sai "target" trúng người 
phe ta, không đánh trúng kẻ thù 
chung là Cộng Sản. Mong rằng khi 
lộn rồi thì hãy tỉnh táo ngưng ngay, 
đừng đánh đấm nhau nữa.

Cũng có câu chuyện bà Jo Altsman 
sống một mình, bà nuôi con heo con 
để làm bạn. Vào một buổi sáng, bà 
bị ngất xỉu vì bệnh tim. Chú heo con 
này liền chạy thẳng ra đường, nằm 
giả chết cho người ta chú ý. Thế nên 
có một thanh niên dừng lại nhìn. Con 
heo chồm lên, cắn quần anh ta lôi vào 
nhà. Chàng thanh niên nhờ thế đã gọi 
được xe cấp cứu đến giúp bà lão. 

Hiện nay có một vài loại heo Việt 
Nam được bán tại Hoa Kỳ làm thú 
vật nuôi trong nhà như "pet" với giá 
khá mắc. Heo này được huấn luyện 
rất tinh khôn. 

Heo cũng là một trong những 
động vật nuôi con bằng sữa mẹ và 
biết thương con, có tình mẫu tử chăm 
lo cho đàn con. Loài này cũng bị 
cho là ở dơ như heo, nằm đâu ị đó 
nhưng thực ra heo rất thích sạch sẽ, 
ưng được người ta vỗ về, gãi lưng và 
nói chuyện. Mỗi khi được tắm sạch 
sẽ, chúng kêu ủn ỉn sung sướng và 
“ngoan” hẳn ra. Sỡ dĩ heo thường 
hay ủi vào các vũng sình là vì nó 
muốn dùng cách đó để chống thoát 
nước khi trên mình heo không có 
tuyến bài tiết mồ hôi. Vậy giống lợn 
này thông minh lắm chứ nhỉ!

Dưới thời vua Boabdil (1482-

1492), có câu chuyện về chàng thiếu 
niên tên là Benito đã ráng đi săn lợn 
rừng dâng lên cho vua để cứu mạng 
em gái. Khi đi săn, Benito đã gặp 
một con lợn rừng bẩm sinh mù cả hai 
mắt, ngậm đuôi con lợn rừng đi trước 
để được dắt đi, nghĩa là chúng biết 
nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau.

Thời Việt Vương Câu Tiễn, nếu 
trong nhà có con gái mới sanh sẽ 
được làng thưởng cho 2 bình rượu và 
một con heo, nếu đẻ con trai thì được 
thưởng một con chó. Vậy tính ra đẻ 
con gái được lợi hơn phải không?

Năm 1918, trận dịch cúm Tây 
Ban Nha (Spanish Flu) đã giết hại 
hơn 20 triệu người trên khắp thế giới 
mà virus gây ra dịch này có nguồn 
gốc từ bệnh cúm heo. Gần đây năm 
1998, virus Nipah xuất phát từ heo 
đã làm trên 100 người thiệt mạng 
ở Mã Lai, ngoài ra còn có dịch "lở 
mồm long móng" rất nguy hiểm. 
Ấy chết, con người cũng có bệnh lở 
mồm, long móng đó, khi mồm miệng 
ác độc nói gian nói xấu hại nhau, khi 
dùng móng vuốt hãm hại người ngay, 
thay vì động viên khuyến khích nhau 
cùng làm người Việt nở mày nở mặt, 
thì biến nhau thành “lở này, lở mặt”!

Một bất công khác nữa là hình 
ảnh heo trong thơ nhạc rất hiếm 
hoi. Trong chuyện Kiều của thi hào 
Nguyễn Du, người ta thống kê được 
49 loài vật như Uyên, Phượng, Rồng, 
Hùm, Sói, Mèo, Gà, Trâu, Ngựa …. 
nhưng thi hào không hề nhắc tới Heo 
Lợn trong tác phẩm lớn này. Trong 
các bài hát ngoại trừ nhạc thiếu nhi 
như nhạc sĩ Ngọc Lễ trong bài “Con 
heo đất” thì ít thấy hình tượng con 
heo trong đó. Khi tôi "gú-gồ" ráng 
tìm có câu hát nào thì thấy được mấy 
bài có chữ Heo, nhưng là heo... may, 
tức là loại gió nhẹ không dính líu gì 
tới loài lợn cả! 

Cuối cùng thì thấy được bài Đám 
Cưới Trên Đường Quê của Hoàng 
Thi Thơ có câu:

Chà! nhà ai có ông rể quý. 
Chà! nhà ai có cô dâu hiền. 
Ồ! ngộ thay có con lợn quay… 

Bạn có biết thêm bài hát nào khác 
không? Các nhạc sĩ năm nay xin hãy 
sáng tác thêm nhạc có tên loài heo 
này, 12 năm nữa nếu còn sức tôi sẽ 

viết bài nhắc tới tác phẩm của quý 
nhạc sĩ.

Khi loài người đóng phim nhà 
nghèo không mặc quần áo để khiêu 
dâm, thì người ta lại gọi đó là phim 
"con heo". Tội con heo chưa, nếu tính 
tới chuyện ấy thì heo thua xa các con 
thú khác mà. Sẵn đây cũng xin mở 
ngoặc là báo chí Tây phương đã báo 
động sự việc ghiền phim con heo đã 
trở thành một căn bệnh của thế kỷ 21. 

Ngộ cái là loại thịt heo “Ba Chỉ” 
tức là 3 lớp thịt, lớp mỡ liền với nhau, 
tiếng Anh lại gọi là Bacon- cũng 
bắt đầu cùng bằng chữ "Ba", không 
biết có liên hệ ý nghĩa gì đây! Sẵn 
đây cũng xin nhắc tới món thịt heo 
xông khói, món "ham", “hotdog”, 
“saugage” rất nổi tiếng của Tây 
phương nhiều chất bổ, ít chất béo, 
ăn liền không phải tốn nhiều giờ 
chuẩn bị. Phía ta thì có món cháo 
lòng dồi rất khoái khẩu, ăn kèm với 
đĩa lòng heo luộc chấm mắm tôm thì 
tuyệt vời. Người ta đo được bộ ruột 
con heo có thể dài tới 21 mét, tha hồ 
làm thành dồi! Rồi tới giò chả tức là 
món chả lụa, chả quế, xong ăn thêm 
vào cái nem nướng cuốn bánh tráng 
thì "hết phản". Ngày Tết thì phải có 
món thịt heo cổ truyền kho Tàu với 
trứng, Tàu ở đây không phải là ba 
Tàu Trung Cộng đâu nhé. Rồi phải 
kể tới món lỗ tai heo ngâm dấm mà 
dân nhậu rất thích: 

Ngày tư, ngày Tết,
Mứt ngọt ăn ớn chết
Thủ cái tai heo
Nhậu kiệu, ngon ra phết!

Các món bún với thịt heo thì có 
bún mọc, bún thang, bún thịt nướng 
vừa thơm, vừa béo, vừa đậm đà. Ấy là 
còn chưa kể tới món thịt đông không 
thể thiếu trong những ngày đầu năm, 
món sườn sốt chua ngọt, thịt heo nấu 
với măng hầm, cơm tấm bì, mà bì là 
làm từ da heo… Các bà đẻ ăn kiêng 
mà có thịt heo kho khô thì rất đúng 
sách vở. Nếu nhà có đám cưới, tiệc 
tùng mà đặt nguyên con heo quay thì 
sang ơi là sang. Nếu tô phở miền Bắc 
nổi tiếng nhờ thịt bò, thì món hủ-tíu 
thịt heo của người miền Nam cũng 
vang danh không kém. Đến bánh 
ngọt mà cũng có loại bánh Tai Heo 
dòn rụm ngọt ngào, không được gọi 

là bánh Tai Lợn hay Tai Chú Ỷ bạn 
nhé, tên bánh Tai Heo đã được cầu 
chứng rồi, đổi khác không ai hiểu 
đâu. Ngược lại bánh có ba lớp có 
màu xanh lá cây, màu trắng với lớp 
nước dừa béo ngậy thì phải gọi là 
bánh Da Lợn, không phải bánh Da 
Heo đâu nhé!

Thời quý anh chiến sĩ, công chức 
Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi tù Cải 
tạo, nếu người nhà dành dụm được 
tiền để làm món "chà bông" (người 
miền Bắc gọi là ruốc) đi thăm nuôi 
thì quý vô cùng. Tới bây giờ ở 
Canada đã gần 40 năm, tôi vẫn mê 
món chà bông này. Một người bạn 
từng sống ở trong trại "Lao động 
Cải tạo" kể lại chuyện họ đói rách 
khổ nhục vô cùng. Mỗi năm ngày 
Tết hoặc "Lễ Độc Lập 2 tháng 9" tù 
cải tạo mới được vài miếng thịt heo 
nhỏ bằng ngón tay. Món canh rau dại 
hôm ấy mới có chút váng mỡ do cán 
bộ luộc thịt ăn với nhau, còn nước 
luộc bỏ rau vào nấu canh cho anh em 
tù. Anh bạn bảo nồi canh hôm đó đã 
được "heo lội ngang" qua. Nhờ heo 
“quá cảnh” mà dù sao cũng có chút 
nước béo, chất thịt. Lao động nói lái 
lại là Long Đạo, hèn chi Cộng Sản 
không tiếc lời ca tụng Lao động là 
vinh quang!

Ngày 1 tháng 1, 2019 luật An 
Ninh Mạng được chính thức áp dụng 
tại Việt Nam. Luật này đã thêm vào 
để gọng sắt kềm kẹp của Cộng Sản 
đối với người dân càng mạnh hơn. 
Chữ an ninh mạng đọc gần giống như 
chữ “animal” trong tiếng Anh - nghĩa 
là thú vật - nên dân cư mạng gọi là 
luật Súc Vật. Người luôn trà trộn vào 
các diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng, 
gây xáo trộn mất đoàn kết trong hàng 
ngũ chống Cộng bị gọi là “Dư Lợn 
Viên” (bắt nguồn từ chữ “Dư Luận 
Viên”). Mới đây vụ cưỡng chiếm 
vườn rau Lộc Hưng đã làm biết bao 
người uất ức. Thật khổ với chế độ tàn 
ác này, năm mới này chúng ta nên có 
thái độ ra sao?

Người Nhật nổi tiếng có món thịt 
bò Kobe, tức là bò được nuôi bằng 
âm nhạc, đấm bóp và thức ăn đặc biệt 
nên mềm ngon và rất mắc tiền. Người 
ta gần đây cũng thí nghiệm cho heo 
nghe nhạc. Chưa biết kết quả rõ ràng 
ra sao, nhưng chủ trại chăn nuôi thấy 

chúng ăn uống đều, lớn nhanh và tốt 
nhất là đằm tính hẳn. Khi heo đằm 
tính thì các hiện tượng như cắn nhau, 
nhảy loạn xạ, nổi điên giảm xuống 
tránh được các hiện tượng gãy chân, 
dập xương. Kể cả người làm trong 
trại chăn nuôi cũng thấy dễ chịu hẳn 
khi đi trong trang trại có tiếng nhạc, 
quả là một công đôi ba chuyện.

Người lớn, nhất là trẻ em thường 
để dành tiền lẻ trong cái ống heo hay 
con heo đất, khi được khá nhiều tiền 
thì đập ra mà xài. Báo Việt Nam có 
loan tin những màn ''đập heo'' trăm 
triệu tặng vợ khiến bà con rất ngưỡng 
mộ.

“Nuôi heo chọn giống, đẻ con 
chọn dòng” loài heo đực Yorshire, 
Ladrace, Duroc với bảo đảm 100% 
giống Mỹ rất được nhà chăn nuôi ưa 
chuộng.

Nếu heo nhà mắc chứng heo gạo, 
hay nhiễm vi khuẩn tiêu chảy, chứng 
cảm cúm thì người nuôi rất khổ tâm. 
Người quen với tôi kể chuyện nuôi 
heo ở quê nhà, có khi phải cho heo ăn 
lá cần sa để chữa bệnh. Cứ kiểu này 
ăn thịt heo coi chừng bị ghiền cần sa. 
Sẵn đây cũng xin nhấn mạnh tiếng 
Việt khi dùng phải cẩn trọng, đừng 
đánh dấu lộn, thí dụ viết:

Heo, Gạo là món ăn chính của 
người Việt, nếu bỏ mất dấu phẩy ở 
giữa thành: Heo gạo là món ăn chính 
của người Việt thì bỏ bu! Ăn heo mắc 
bệnh gạo thì không tốt chút nào, nói 
chi là món ăn chính!

Nghĩ lại đời một con heo cũng 
sung sướng, không phải cày sâu cuốc 
bẫm, được chăm sóc nằm ăn cho béo, 
dù bị “thịt” sau đó nhưng người đời 
phải mang ơn vì đã cống hiến thực 
phẩm quý cho con người. Đến chất 
thải của heo cũng được dùng làm 
phân bón trồng trọt rất tốt.

Có một giống cá đặc biệt tiếng 
Anh tên là Dolphin, không hiểu 
sao tên tiếng Việt là cá Heo. Có lẽ 
vì giống cá này có vú và tròn trùng 
trục giống như heo? Cá heo rất thông 
minh, diễn được nhiều trò hay. Nếu 
bạn chưa đi thăm Marine Land ở 
Niagra Falls Canada, SeaWorld ở 
San Diego California, hoặc Florida 
Hoa Kỳ xem cá voi múa, thì nên đi 
sớm đi nhé, hay lắm.

Để tạm kết bài tản mạn năm Hợi 

nói chuyện heo này, tôi xin ghi lại 
một câu chuyện rất ác xảy ra thời 
Lưu Bang Hán Cao Tổ. Lưu Bang 
hồi ấy rất sủng ái người phi tần tên là 
Thích Cơ. Vì ghen ghét nên sau khi 
Lưu Bang băng hà, Thích Cơ đã bị 
Lữ Thái hậu (vợ Lưu Bang) sai người 
chặt chân tay, móc mắt, đốt tai, bắt 
uống thuốc thành câm, cho ở nơi tối 
tăm dơ dáy rồi gọi đó là "Nhân Trư", 
nghĩa là người lợn.

Lữ thái hậu cho gọi Huệ Đế vào 
để xem nhân trư, biết đó là Thích phu 
nhân, Huệ Đế phải khóc rống lên. Bị 
ám ảnh, Huệ Đế mắc bệnh và chết 
yểu khi mới 22 tuổi. Thế mới biết 
lòng ghen hờn đã làm người ta trở 
nên xấu xa tàn ác như thế nào. Trong 
cuộc sống, chúng ta có thể không quá 
ác như bà họ Lữ này, nhưng “ác với 
dân” như bọn cầm quyền hiện tại, ác 
với nhau cũng hay xảy ra. Làm sao 
để tránh làm việc ác và chống cái ác?

Năm Kỷ Hợi đang đến, ước gì 
chúng ta ai cũng ngày một hoàn thiện 
hơn, đất nước được ánh sáng Tự Do 
Dân Chủ chiếu soi, Việt Nam có thể 
bắt đầu lại để phát triển hơn. Tôi vẫn 
hay bi quan, nghĩ rằng mảnh đất hình 
chữ S này đã mắc phải lời nguyền, 
nên nguy cơ bị Tàu Cộng biến thành 
nô lệ kiểu mới rất có thể xảy ra trong 
tương lai gần - nếu người dân im lìm 
không tranh đấu. Bản đồ Việt Nam 
hình cong như chữ “S”, chữ “S” là 
bắt đầu của chữ “Sầu”, nhưng thôi 
năm mới mình hãy cố gắng lạc quan, 
đổi chữ “S” thành chữ “Sướng”. 
Muốn sung sướng, phát triển thì phải 
cố gắng để thực hiện, không phải 
một sớm một chiều, không phải ngồi 
chờ sung rụng. 

Có làm thì mới có ăn
Không dưng đâu dễ mà rằng Trời 

cho!

Được làm người, hẳn phải hơn 
loài vật, loài heo, vậy hãy sống ích 
lợi nhất trong hoàn cảnh của mình. 
Vâng, để bản thân, gia đình, đất nước 
được ích lợi, tốt đẹp, hãy sử dụng cả 
khối óc và con tim để hành động, 
đừng chần chừ nữa….

Nguyễn Ngọc Duy Hân

HỘI ÁI HỮU BÌNH ĐỊNH
(Dallas/Fort Worth & VPC)

Nhằm mục đích Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung – Kỷ Niệm lần 
thứ 230 Chiến Thắng Đống Đa và Mừng Xuân Kỷ Hợi – Trân trọng kính 
mời:

▪ Quý Vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo
▪ Quý bậc Trưởng Thượng
▪ Quý Cộng Đồng (Dallas & Tarrant)
▪ Quý Liên Hội cựu CS/QL/VNCH  
▪ Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Ái Hữu
▪ Quý Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
▪ Quý Đồng Hương và gia đình
       
Đến tham dự Lễ tưởng niệm được tổ chức tại:
Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng NV/QG Dallas
Địa chỉ: 3221 Beltline Rd. Garland, TX 75044
Lúc 6:00 giờ chiều thứ bảy ngày 2 tháng 2 năm 2019
(nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất)

Sự hiện diện của quý vị thể hiện tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại 
xâm phương Bắc, và cũng là niềm khích lệ cho Ban Tổ Chức.

Chương Trình gồm có:
5:00 pm – 6:00 pm  Tiếp tân
6:00 pm   Nghi thức khai mạc và lễ tưởng niệm 
    Đ/Đ QUANG TRUNG
7:00 pm   Dạ tiệc (do hội B/Đ khoản đãi).
7:30 pm   Chương trình văn nghệ giúp vui 
    (có nhiều tiết mục hấp dẫn) 
    Dạ vũ.
10:00 pm   Bế mạc.
                       

 Dallas ngày 4 tháng 01 năm 2019
 Hội Trưởng kiêm Trưởng ban tổ chức

 Nguyễn Thái Thuỷ
 

Mọi chi tiết xin liên lạc:
Nguyễn Thái Thuỷ  (214)-235-5398.
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● Phạm Tín An-Ninh

Trước khi vào đệ tam Võ Tánh, 
hai thằng cùng học một lớp bên 

trường Văn Hóa. Năm đệ ngũ, niên 
học khai giảng hơn hai tuần thì cô 
Hương, giám thị, dẫn một người vào 
lớp. Mới đầu, từ cô Tùng Linh, giáo 
sư hướng dẫn, đến học trò, không ai 
nghĩ là anh ta sẽ là học sinh vào lớp 
đệ ngũ này. Người cao lớn, vạm vỡ, 
đẹp trai, mái tóc bồng bềnh, mặc một 
cái áo sơ mi sọc đậm, ngắn tay, xăn 
cao, quần sans-pli bó ống với cái nịt 
to bản và đôi giày da bóng đi kêu lộp 
cộp. Lại còn cái kính đen dắt trên dây 
nịt nữa chứ. Một cuốn tập cuốn tròn 
trong túi sau.

Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên khi 
nghe cô Hương, giới thiệu anh ta là 
học trò mới, từ xa đến.

Cái tên nghe cũng lạ: Lâm Ni.
(Sau này mới biết anh ta gốc Tàu 

Chợ Lớn, cha Tàu mẹ Việt. Gia đình 
giàu có. Cha anh làm chủ một công 
ty xuất nhập cảng. Vì không kiểm 
soát được anh, nên gởi anh ra Nha 
Trang ở với ông cậu, là chỉ huy phó 
quân trường Đồng Đế. Ba má anh tin 
tưởng ông cậu nhà binh này sẽ đưa 
thằng con cưng của mình đi vào nề 
nếp. Cùng với không khí mát mẻ, hiền 
hòa của thành phố biển này sẽ làm nó 
hiền lành ngoan ngoãn hơn).

Cô Tùng Linh chỉ cho Lâm Ni 
vào ngồi chung bàn với tôi ở phía 
sau. Anh chào tôi bằng cái rờ đầu rất 
kẻ cả. Tuần đầu anh im lặng, ít nói 
chuyện với ai. Mà có lẽ cũng chẳng 
có ai muốn làm quen với anh ta, 
ngoại trừ Trần Bá Hòa, người vui tính 
mà nghịch ngợm nhất lớp. Nhưng chỉ 
một tuần lễ sau là không khí cả lớp 
thay đổi hẳn. Mấy nàng nữ sinh ngồi 
phía trước liên tục bị bắn dây thun từ 
phía sau lưng, thi nhau quay ra phía 
bàn tôi chửi rủa.

Có lần cô Linh đang viết trên 
bảng đen bị lạc đạn, cả lớp phải nín 
thở. Một lần khi thầy Nguyễn Đức 
Nhơn đang gọi điểm danh, thình lình 
cả lớp như chợ vỡ, khi mấy người 
đẹp phát hiện một đám chuột con đỏ 
hỏn nằm dưới hộc bàn. Ai cũng biết 
tôi là thằng gốc nhà quê, hiền lành. 
Nhưng vì ngồi chung bàn với Lâm Ni 
nên "có chửi cùng chia, có cười cùng 
hưởng". Nói vậy chứ chưa có bà chị 
nào quay xuống bàn tôi để nở nửa nụ 
cười, mà chỉ toàn là những cái liếc 
sắc như dao, và tiếng rủa lùng bùng 
trong miệng chưa kịp phát ra thành 
tiếng. Tôi bực mình anh ta nhưng 
không dám phản ứng.

Có lần tôi nhìn anh ta tỏ ra bực 
dọc, tôi liền bị một cái cú đầu. Dưới 
mắt anh, lúc nào tôi cũng là thằng 
nhóc con. Nghĩ thân phận nhược tiểu 
nên tôi đành im lặng chịu đựng bên 
cạnh một đại cường. Nhưng tới một 
ngày, chiến tranh cũng phải bùng nổ, 
khi anh ta mượn rồi làm mất luôn 
cuốn vở "kiểu mẫu" (mà sau khi ở 
trường về tôi phải ngồi hằng giờ cặm 
cụi viết lại, uốn nắn từng chữ bằng 
nhiều thứ màu mực), tôi đã ném vào 
người anh tất cả mấy cuốn sách mà 

tôi có trong tay, giữa đám học trò 
trong lớp.

Kỳ lạ, lần này anh lại cười hiền 
khô, ôm tôi và bảo "xin lỗi toa nghe!" 
Đã thế ngày hôm sau anh còn mang 
cho tôi một bịch mấy trái thanh long. 
Từ hôm đó hai thằng xích lại gần 
nhau hơn một chút.

Cả trường biết anh, và có lẽ chẳng 
có ai ưa anh - tôi đoán thế - vì anh 
chạy một chiếc xe gắn máy hiệu 
Gobel màu đen mới toanh, trên bình 
xăng có vẽ hình con ó xòe đôi cánh, 
cái ghi-đông thật dài, ống pô được 
tháo bỏ phần hãm thanh nên nổ inh 
ỏi. Nghe nói tối nào anh cũng đi học 
võ ở võ đường của thầy Trọng Đãi. 
Có lần chính anh kể với đám tụi tôi, 
anh vào Judo Club để học lấy đai 
đen thì lại gặp thầy Trần Thanh Lý, 
dạy toán, cũng đang học trong đó, 
anh bèn rút lui. Khi ấy thầy Lý còn 
trẻ, nhưng anh nể thầy lắm. Mặc dù 
thầy Lý chưa hề phạt anh, bởi trong 
tất cả các môn học, môn toán và Anh 
văn là anh giỏi nhất. Có lần thầy Lý 
còn gọi đùa anh là Lâm Bưu. Lúc ấy 
nhiều thằng trong đám tụi tôi chưa 
biết Lâm Bưu là gã trời đất nào, cũng 
cười theo.

Nghe Lâm Ni kể là ông già của 
anh ta có cái mũi rất thính trong 
thương trường. Ông tin chắc là Mỹ 
thế nào cũng đổ quân vào Việt Nam, 
nên mướn thầy dạy kèm Anh văn cho 
con mình từ năm Lâm Ni mới vào đệ 
thất. Còn toán là nhờ cái thông minh 
và lanh lợi mà trời đã ban cho anh ta 
để bù vào mấy cái tật khác.

Lâu lâu, bọn tôi nghe Trần Bá Hòa 
thông báo là Lâm Ni hẹn đấu "pạc-
co" với băng Lò Heo, băng thằng 
Điền, hay băng thằng Liên nào đó ở 
Xóm Mới. Mấy lần đám tụi tôi cũng 
tò mò theo Trần Bá Hòa đi xem, mới 
biết Lâm Ni võ nghệ cao cường mà 
còn có tinh thần võ sĩ đạo kiểu Nhật 
Bản nữa. Lúc nào cũng nhường cho 
đối thủ tấn công trước, và khi đối 
thủ ngã xuống, anh không thèm tấn 
công, mà còn đỡ đứng dậy. Trong khi 
những tay này đã từng chơi xấu anh 
sát ván bao lần trước.

Anh ở nhà ông cậu ruột, một biệt 
thự trên đường Yersin, nhưng bạn bè 
thường thấy anh chở đào chạy vòng 
vòng ngoài đường Duy Tân, bờ biển. 
Có khi còn thấy chiếc xe Gobel của 
anh dựng cả ngay trước Bar Thu 
Thủy ở đường HoàngTử Cảnh.

Sang năm đệ tứ, không hiểu là 
vì mọi người đã quá quen cảnh cũ 
người xưa, hay là chính anh ta thay 
đổi, tự dưng "lòng chợt từ bi bất 
ngờ", không thèm phá phách nữa, 
nên một số bắt đầu làm thân với anh. 
Mấy bà chằn lúc trươc bây giờ cũng 
có nàng đã cười nửa miệng với anh 
ta. Tôi bây giờ lại là thằng thân nhất 
với Lâm Ni. Những ngày nghỉ cuối 
tuần hay ngày lễ, anh đến nhà trọ chở 
tôi lên Phú Vinh, thăm khu vườn nuôi 
gà của anh Khanh, trưởng lớp. Khi ấy 
anh Khanh đã có vợ hai con. Có lần 
anh ta còn dám lấy xe jeep của ông 
cậu tới chở bọn tôi đi lên Thành thăm 
cô bạn Tuyết Phượng ở bên kia cầu 

Phú Lộc, nhưng mới đến Mã Vòng bị 
quân cảnh chặn lại hỏi giấy. Cả đám 
phải vào ngồi trong đồn để chờ ông 
cậu của Lâm Ni cho người đến nhận 
xe và nhận người luôn.

Có lẽ tôi có duyên nợ gì với Lâm 
Ni. Ngày thi trung học đệ nhất cấp, 
vì tên cùng vần N, nên tôi lại bị xếp 
ngồi bên cạnh anh ta. Tí nữa thì tôi 
khốn khổ. Môn toán và Anh văn, 
không cấn nháp nhiết, anh ta làm một 
cái vèo, nộp bài ra trước nhất. Nhưng 
mấy môn khác, tôi làm chưa xong, thì 
anh thò tay qua chộp. Chút nữa là ông 
giám thị bắt được, tôi hú vía. Kỳ thi 
ấy cả hai thằng đều đậu.

Từ hôm ấy, anh ta càng thân với 
tôi hơn. Cứ vài ngày là chạy xe lại 
nhà tôi, chở tôi đi xuống quán số 1 
duới bờ biển ăn bò bảy món, đi Cầu 
Đá ăn phở gà trước khi tôi về quê 
nghỉ hè.

Quê tôi ở ngoài Vạn Giã, vào 
Nha Trang tôi ở trọ nhà ông chú, một 
hiệu buôn, trước ở đường Độc Lâp, 
bên rạp ci-né Moderne của ông Bác 
Ái, sau chuyển về đầu đường QL 1 
trước Ty Thông Tin. Chú thím tôi hơi 
nghiêm khắc, nên không muốn bạn 
bè tôi lui tới nhiều. Hơn nữa ông bà 
chỉ có một đứa con gái rượu, xinh gái, 
gọi tôi bằng anh nhưng lớn hơn tôi 
hai tuổi và học trên tôi một lớp, bên 
trường Lê Quí Đôn, nên ông bà cũng 
muốn "kín cổng cao tường" một chút. 
Lần đầu tiên Lâm Ni tới tìm tôi, ông 
bà nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi 
bảo là tôi không có ở nhà. Thực ra 
lúc ấy tôi đang ngồi phía trong phòng 
khách. Thấy Lâm Ni tới tôi định chạy 
ra, nhưng nghe ông bà bảo vậy tôi 
im luôn. Sau này tôi dặn Lâm Ni cứ 
dựng cái xe gắn máy phía trước ngồi 
chờ, thấy chiếc xe là tôi chạy ra.

Về quê nghỉ hè chưa tròn một 
tháng, thì chú tôi nhắn ba tôi đưa tôi 
vào Nha Trang gặp ông có chuyện 
gấp. Vào đến nơi, vừa bước vào nhà 
tôi mới tá hỏa. Ông chú hò hét chửi 
tôi một trận xối xả, rồi bảo ba tôi tìm 
một chỗ khác cho tôi ở sau mùa hè.

Không biết tài tán gái thế nào mà 
chưa đầy một tháng Lâm Ni đã cua 
được cô con gái cưng của ông chú tôi, 
mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi bực anh 
ta nhưng cũng phục anh ta sát đất. 
Mà cũng xui cho anh - phải nói xui 
cho chính tôi mới đúng- Ông chú tôi 
là dân Nha Trang chính hiệu nhưng 
chưa hề biết nước biển Nha Trang 
ngọt mặn ra sao. Tôi nghĩ có lẽ cái lý 
do chính là ông không muốn cho bất 
cứ ai nhìn thấy cái bụng phệ hơi quá 
khổ của ông. Vậy mà hôm đó, có mấy 
ngưới bạn từ Sài-Gòn ra bàn chuyện 
làm ăn. Nể tình, ông mới chiều khách 
đưa họ đi biển tắm. Bất ngờ khi bước 
vào Quán số 3 bên bờ biển thì ông 
thấymột cặp tình nhân đang ôm nhau 
say đắm. Ông giận đến không biết 
mình đang ăn món gì trong miệng khi 
khám phá đôi tình nhân kia là cô con 
gái cưng của ông và thằng bạn trời 
đánh của tôi, cháu ông.

Tôi mất mẹ từ nhỏ, nên Ba tôi 
cưng lắm, chưa hề la tôi một tiếng. 
Vậy mà hôm đó ông la tôi một trận. 

Câu cách ngôn "gần mực thì đen gần 
đèn thì sáng" hồi xửa hồi xưa, cũ như 
trái đất, được ông đem ra giảng tới 
giảng lui mấy lần, măc dù tôi cố gắng 
hết sức để bào chữa cho Lâm Ni; nào 
anh ta là con nhà giàu và tử tế, bên 
ngoài như thế chứ học hành giỏi, nào 
là hiền lành và tốt bụng lắm.

Nhưng tôi đành đứng chịu trận khi 
ông chú tôi lỡ nóng dại mồm dám xác 
nhận ngay trước mặt bà thím là chính 
ông ta gặp Lâm Ni mấy lần trong Bar 
Thu Thủy, và dưới Grand Hôtel. Tôi 
nghĩ tối hôm đó chắc ông cũng mệt 
với bà. Nói thì nói vậy, chứ gì thì ông 
chú cũng nể ông già tôi, và cũng cần 
tôi để làm cho ông mấy bài toán cộng 
trừ, tính lời lỗ mỗi ngày, nên sau khi 
ông hết giận, rồi đâu cũng vào đó.

Bị chửi quá nên tôi cũng giận 
Lâm Ni, định bụng sau hè vào phải 
dũa cho chàng ta một trận và nhất 
định nghỉ chơi với anh ta để vào Võ 
Tánh yên ổn mà lo học hành.

Ngày nhập học, khi đang ngơ 
ngác tìm lớp, thì có người vỗ vai. 
Quay lại, thì đúng là Lâm Ni. Anh ta 
vào Tam B còn tôi vào Tam C. Gặp 
lại trong giờ ra chơi, tôi kéo Lâm Ni 
ra ngoài, thụi vào bụng mấy cái, kể 
lại chuyện tôi bị ông chú đuổi. Anh 
ta không thèm an ủi tôi một tiếng mà 
còn bảo tôi lên nhà ông cậu ở với 
anh ta. Thực ra chàng ta cũng là một 
thằng tốt bụng, nhưng tôi nghĩ thầm 
nếu tiếp tục quen với Lâm Ni sẽ còn 
gặp phiền phức nữa, nên kể từ hôm 
ấy tôi lánh mặt anh ta.

Vào Võ Tánh, dường như Lâm Ni 
cũng thay đổi nhiều. Mặc đồng phục 
và cắt tóc tai đàng hoàng. Nhưng 
bây giờ đi học bằng chiếc Vespa mới 
toanh. Chắc là phần thưởng thi đậu 
của ông già. Lâu lâu tôi thấy anh 
đứng ngoài cửa sổ lớp Tam C của tôi 
trêu ghẹo mấy người đẹp ngồi trong 
lớp.

Cái lớp Tam C của tôi sao hiền 
lành quá. Chắc là thiên hạ chuẩn bị 
để làm người lớn, hay là các bà chị 
trong lớp vừa đẹp vừa hiền như ma 
soeur, nên không còn tên nào muốn 
làm ma quỷ nữa. Ba năm ở Võ Tánh 
trôi qua rất êm đềm, như mặt nước hồ 
thu, không còn lại trong tôi điều đặc 
biệt nào đáng nhớ.

Ngày nhập học lớp Đệ Nhất, tôi 
có ý tìm nhưng không thấy bóng dáng 
của Lâm Ni. Tôi nghĩ chắc chàng ta 
rớt tú tài 1, nên sang trường khác học 
lại. Sau đó, tôi nghe mấy người học 
cùng lớp với Lâm Ni bảo là anh ta 
đậu tú tài 1 kỳ hai, nhưng đã theo ông 
cậu thuyên chuyển đi nơi khác. Tôi 
thoáng một chút bùi ngùi, khi nghĩ là 
chẳng bao giờ còn gặp lại anh ta.

Ba năm sau tôi vào quân trường 
Thủ Đức. Ra trường được chuyển ra 
một đơn vị tác chiến lưu động ở Ban 
Mê Thuột, (mà lính tụi tôi thường gọi 
là xứ Buồn Muôn Thuở, hay là Bụi 
Mù Trời) làm trung đội trưởng.

Trong một cuộc hành quân phối 
hợp, tiếp viện cho một chi đoàn thiết 
quân vận bị phục kích tại Quãng 
Nhiêu, sau khi giải tỏa tình hình, tiểu 
đoàn tôi rút về, trung đội tôi được 

lệnh ở lại tăng phái cho một đại đội 
Biệt Động Quân. Thấy tôi có vẻ lo 
âu khi trung đội phải ở lại một mình 
giữa chiến trường khói lửa chưa tan, 
ông tiểu đoàn trưởng bảo:

- Chú mày yên chí, Đại đội BĐQ 
này khá lắm, thằng đại đội trưởng 
này đánh đấm có tiếng trong binh 
chủng mũ nâu đó.

Khi dắt trung đội hơn hai chục 
thằng lính, nửa kinh nửa thượng, đến 
trình diện đại đội BĐQ, tôi sửng sốt 
khi nhận ra ông đại đội trưởng chính 
là Lâm Ni. Tôi đứng nghiêm đưa tay 
chào:

- Tôi đem trung đội tới trình diện 
trung úy.

Lâm Ni nhận ra tôi ngay. Anh ta 
hét lên:

- Có phải mày là thằng Ninh 
không.? Đ.m. trung úy cái con c.., 
tao là Lâm Ni đây, mày không nhận 
ra sao? Rồi anh ta ôm tôi quay mấy 
vòng.

Giải tỏa tình hình xong, trung đội 
của tôi tiếp tục được đặt dưới quyền 
của Lâm Ni, nhận lệnh ở lại tìm kiếm 
một số chiến binh thất lạc và giữ an 
ninh cho quân cụ lên kéo mấy chiếc 
M113 bị bắn cháy và hư hại về Ban 
Mê Thuột. Tối hôm ấy Lâm Ni giữ 
trung đội tôi đóng quân chung với 
ban chỉ huy đại đội của anh. Một điều 
chưa từng xảy ra cho một đơn vị tăng 
phái. Hai đứa uống hết bi đông rượu 
đế, nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm vui 
buồn thời còn đi học. Anh nhớ từng 
tên thầy cô giáo và bạn bè lúc trước. 
Anh ân hận đã phá phách nghịch 
ngợm làm buồn lòng thầy, bạn. Anh 
bảo tôi, ngay sau khi rời Võ Tánh là 
anh đi lính ngay. Anh thích đời quân 
ngũ và hy vọng nó sẽ làm thay đổi 
cuộc sống của một thằng nhà giàu vô 
tích sự như anh. Khi biết anh chọn 
BĐQ, cha mẹ anh giận và buồn lắm, 
nhờ ông cậu, bây giờ làm lớn trong 
Bộ TTM, rút anh về, nhưng anh nhất 
quyết chối từ. Trước khi đi ngủ, anh 
ta còn hỏi tôi:

- Con nhỏ em mày, con gái ông 
chú của mày ở Nha Trang đó, bây giờ 
theo thằng cốt đột nào rồi? rồi cười 
ha hả.

Hai hôm sau chúng tôi có lệnh di 
chuyển vị trí, và phải bung rộng ra 
phòng thủ. Lâm Ni cho trung đội tôi 
xuống đóng trong một cái đồn bên 
chân cây cầu sắt (của một đơn vị địa 
phương quân bỏ lại) để giữ cây cầu 
khỏi bị phá hoại trước khi quân cụ lên 
kéo hết mấy chiếc thiết giáp bị hư. 
Cây cầu cách ngọn đồi, nơi đặt ban 
chỉ huy của Lâm Ni khoảng hai cây 
số.

Gần hai giờ sáng, trung đội tôi bất 
ngờ bị tấn công. Địch áp dụng chiến 
thuật cổ điển tiền pháo hậu xung. Sau 
mấy loạt 82 ly, chúng ào ạt tấn công. 
Trung đội tôi có vài người bị thương 
sau đợt pháo kích đầu tiên, nhưng tất 
cả đều chống trả mãnh liệt. Tôi chỉ 
kịp cầm ống liên hợp máy PRC 25 
báo cáo với Lâm Ni là đơn vị tôi bị 
tấn công mạnh, cần ngay pháo binh 
và một lực lượng tiếp ứng, đánh từ 
phía sau lưng địch. Lâm Ni bảo tôi 

cứ bình tĩnh yên tâm chiến đấu, anh 
ta sẽ gọi pháo binh và gởi ngay một 
bộ phận tiếp ứng.

Không ngờ lực lượng địch khá 
đông. Chúng tôi bắn ngã tên này thì 
tên khác lại xông lên. Chúng đã dùng 
bêta phá mấy lớp rào bên ngoài rồi hô 
xung phong. Pháo binh ta cũng bắt 
đầu rót xuống bên ngoài. Lúc này tôi 
chiến đấu hoàn toàn như một khinh 
binh. Quả lựu đạn cuối cùng tôi vừa 
mới ném ra, cũng là lúc một vài tên 
địch đã xâm nhập vào phía bên trong 
hàng rào phòng thủ. Khi đạn đã cạn, 
chúng tôi chuẩn bị đánh cận chiến, 
thì nghe được tiếng súng bạn khắp 
nơi bên ngoài và tiếng hò hét: Biệt 
Động sát ! Địch vội vàng tháo chạy, 
hai tên đặc công vào bên trong bị 
chúng tôi bắt sống. Tạm thời kiểm tra 
đơn vị: 3 chết, 7 bị thương. Chưa kịp 
gọi máy báo cáo, thì toán biệt động 
quân đầu tiên vào bên trong, võng 
theo một thương binh. Nghe một sĩ 
quan BĐQ gọi máy xin trực thăng 
tản thương khẩn cấp vì "đại bàng bị 
thương nặng", tôi giật mình chạy đến 
chiếc võng: Lâm Ni mặt đầy máu và 
thở rất nhẹ. Tôi lay anh ta:

- Lâm Ni ơi, có làm sao không ? 
Ninh đây.

Dưới ánh đèn pin yếu ớt, gương 
mặt anh ta xanh xao, mở hé mắt nhìn 
tôi. Đôi môi rung động như muốn nói 
với tôi điều gì. Tôi đưa tay sờ lên môi 
anh, như là tôi đã hiểu những gì anh 
muốn nói.

Vị thiếu úy BĐQ vỗ vai tôi:
- Đúng ra đâu có phải nhiệm vụ 

của trung úy, tôi bảo ông nên ở lại, 
vì chúng tôi chỉ đi có một trung đội 
và toán thám báo, nhưng ông đã lệnh 
cho ông đại đội phó ở lại và ông trực 
tiếp dẫn đầu toán thám báo chạy bay 
tới đây, xông ngay vào sau lưng địch 
mà đánh. Tội nghiệp chỉ có ông bị 
thương.

Trực thăng tản thương tới, tôi bế 
Lâm Ni lên, nắm chặt tay anh trước 
khi máy bay cất cánh. Tôi bùi ngùi 
lo lắng khi biết là anh đã vì tôi mà bị 
thương, cầu nguyện cho anh qua khỏi 
hiểm nghèo.

Lần ấy anh còn sống, nhưng phải 
nằm điều trị ở QYV hết 4 tháng, còn 
để lại mấy vết sẹo trên cổ, và vì bị 
thương ở thanh quản, nên giọng nói 

của anh bị khàn đi. Sau đó đơn vị 
của anh có lệnh chuyển lên Pleime, 
Pleiku. Tôi có liên lạc thăm anh vài 
lần trên hệ thống vô tuyến.

Bẵng đi một thời gian, đầu mùa hè 
72, đơn vị tôi đang hành quân ở mật 
khu Lê hồng Phong, Phan Thiết, thì 
có lệnh về phi trường Sông Mao để 
được không vận toàn bộ lên Kontum. 
Chiến trường đang tới hồi quyết liệt. 
Trong một lần chuyển quân hoán đổi 
vị trí phía bắc Kontum tôi bất ngờ gặp 
lại Lâm Ni. Lúc này anh đã mang lon 
Thiếu tá và nắm một tiểu đoàn BĐQ. 
Hai thằng chỉ kịp ôm nhau chửi thề 
vài câu. Chưa kịp nói lời chia tay, thì 
mỗi thằng đã mỗi ngả.

Cuối năm 1972, khi hiệp định 
Paris vừa ký xong, địch quân chưa 
trở cờ. Hai bên tạm thời hưu chiến 
kiểu da beo. Các đơn vị tham chiến 
được chuyển về các vị trí dưỡng 
quân. Tiểu Đoàn của Lâm Ni được 
về Hàm Rồng. Đơn vị tôi thì về Đồi 
Đức Mẹ, Pleiku.

Đêm tiểu đoàn Lâm Ni làm lễ 
tái xuất quân tại Hàm Rồng được tổ 
chức rất hùng tráng. Lâm Ni có mời 
tôi đến dự. Buổi tiệc ra quân kết thúc 
bằng một chương trình văn nghệ 
khá đặc sắc, do biệt đoàn văn nghệ 
trung ương từ Sài Gòn ra, phối hợp 
với các toán văn nghệ tâm lý chiến 
QĐ II đảm trách. Tôi ngồi hàng ghế 
đầu với Lâm Ni. Khi có một nữ ca sĩ 
từ Pleiku lên hát bài Chiều Trên Phá 
Tam Giang, Lâm Ni rất cảm động. 
Cô tên Giáng Vân, có khuôn mặt khá 
xinh, phảng phất buồn, và giọng hát 
trầm ấm thiết tha. Bài hát vừa chấm 
dứt, Lâm Ni bước lên nắm tay cô cám 
ơn và bất ngờ cởi tặng cô chiếc đồng 
hồ Longine mới toanh mà anh vừa 
mới mua từ Sài Gòn, khi được bảy 
ngày phép về thăm cha mẹ anh.

Đêm đó tôi ở lại với Lâm Ni. Anh 
kể là cha mẹ anh cứ năn nỉ anh đổi 
về Sài Gòn. Ông bà sẽ lo cho anh về 
BTL Cảnh Sát hoặc bất cứ nơi nào 
ở Sài Gòn, anh muốn. Ông bà cũng 
đưa anh đến thăm gia đình một người 
Tàu, có cô con gái làm chủ một nhà 
hàng, mà ông bà định hỏi cưới cho 
Anh. Ông bà nôn nóng có đứa cháu 
đích tôn nối dõi. Nhưng anh chỉ im 
lặng. Rồi khi bị hỏi quá, anh hứa cho 
Anh ba năm nữa. Anh bảo tôi, đời 

lính sống nay chết mai, vợ con làm gì 
cho vướng chân vướng cẳng.

Đầu năm 73, trong trận tái chiếm 
căn cứ Charlie, tôi bị thương nặng, 
phải nằm điều trị hơn hai tháng ở 
QYV Pleiku. May mà chưa bị cưa 
mất chân phải. Lâm Ni có ghé lại 
thăm tôi một lần vội vã, khi có dịp về 
Pleiku họp hành quân. Khi chia tay, 
anh rút từ túi quần sau ra một xấp tiền 
đưa cho tôi:

- Tiền ba tháng lương của tao, 
mày cầm lấy mà gởi cho vợ con mày. 
Mày đông con. Tao độc thân, suốt cả 
năm sống ở trong rừng, lỡ có chết, 
tiền không ai xài uổng lắm.

- Tôi từ chối, nhưng Anh nhét xấp 
tiền vào dưới chiếc gối tôi nằm.

Sau đó tôi được theo học một 
khóa tham mưu tại Long Bình. Mãn 
khóa, được điều về Phòng hành Quân 
QĐ II. Lâm Ni thì vẫn nay đây mai 
đó, nhưng chúng tôi vẫn thường 
liên lạc hỏi thăm tin tức nhau trên 
hệ thống vô tuyến. Một lần khi bay 
bao vùng, biết anh vừa lên trung tá, 
tôi đáp xuống thăm, và mang mừng 
anh ta chai Hennessy, loại rượu anh 
thích nhất. Anh bảo, BCH/BĐQ dự 
định đưa anh ra nắm một Liên Đoàn 
ngoài vùng 1 thay cho anh Liên Đoàn 
trưởng vừa tử trận, nhưng tình hình 
ở đây đang nguy ngập, nên anh chưa 
rời đơn vị được.

Tháng 3/75, ngay sau khi Ban 
Mê Thuột mất, tôi may mắn đuợc 
theo BTL Tiền Phương. Nói là Tiền 
Phương nhưng lại đóng ở Nha Trang 
và một đôi khi ở Khánh Dương.

Có lệnh bỏ Kontum và Pleiku. 
Tiểu Đoàn BĐQ của Lâm Ni là một 
trong những đơn vị được chỉ định đi 
đầu, mở đường cho đoàn quân di tản 
từ Pleiku xuống Tuy Hòa theo tỉnh Lộ 
7. Một kế hoạch triệt thoái tồi tệ nhất 
trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, 
kéo theo sự sụp đổ cả miền Nam.

Tôi được chỉ định làm trưởng 
toán, dùng một hợp đoàn trực thăng 
bay đi liên lạc và hướng dẫn những 
toán quân thất lạc trong rừng. Ngày 
N+3, trong lúc chiến trường ác liệt và 
tồi tệ nhất, tôi may mắn liên lạc được 
Lâm Ni trên tần số không lục. Tôi tìm 
mấy bãi đáp tương đối an toàn, giục 
Lâm Ni đến đó để tôi bốc. Nhưng anh 
ta từ chối, bảo là mặc dù tiểu đoàn 

của anh bị tan tác, quân số chỉ còn 
gần một trung đội, nhưng anh không 
thể bỏ anh em vào lúc này.

Không ngờ đó cũng là lần cuối 
cùng tôi nghe giọng nói của Lâm Ni. 
Năm 1977, trong một trại cải tù ở 
Sơn La, tôi gặp lại một sĩ quan của 
Lâm Ni lúc trước. Anh ta là sĩ quan 
duy nhất trong đơn vị còn sống sót. 
Anh cho biết là khi bị địch vây và kêu 
buông súng đầu hàng, Lâm Ni đã bắn 
tới viên đạn cuối cùng. Anh tự sát 
bằng một quả lựu đạn loại tấn công, 
và đã chết chung với một đám địch 
quân định vây bắt anh.

Mùa hè năm ngoái, tôi có cô con 
gái út lấy chồng bên London. Cả nhà 
tôi sang đó dự tiệc cưới do nhà trai 
khoản đãi. Sau đám cưới, vợ chồng 
cô con gái đi Thái Lan hưởng tuần 
trăng mật. Chúng tôi muốn ở lại 
London ít hôm để xem vài thắng 
cảnh và đến thăm gia đình một người 
bạn học cũ của bà xã tôi ở thành phố 
Birmingham, cách London chừng ba 
giờ lái xe. Cậu rể nhờ một người bạn 
chí thân, một bác sĩ trẻ khá bảnh trai, 
và cũng là phụ rể trong đám cưới, 
làm tài xế và hướng dẫn viên cho 
chúng tôi. Hơn nữa nhà cậu ta cũng 
ở Birmingham.

Ngày cuối cùng, trước khi rời 
khỏi Birmingham, cậu ta mời chúng 
tôi ghé lại nhà để dùng một bữa cơm 
với gia đình. Nói là gia đình, nhưng 
thực ra chỉ có hai mẹ con thôi. Cậu 
bảo thế.

Trới nóng như lửa đốt, lại biết 
chúng tôi đang đói, cậu ta gọi cell- 
phone về nhà bảo bà mẹ chuẩn bị 
thức ăn sẵn. Về đến nhà, cậu ta vội vã 
đi lấy khăn, hường dẫn chúng tôi vào 
phòng tắm rửa mặt, rồi chạy vào bếp 
phụ mẹ. Vào phòng ăn, khi chúng tôi 
kéo ghế ra chưa kịp ngồi thì bà mẹ 
bưng thức ăn ra vui vẻ chào, và xin 
lỗi vì bận tay nên không ra cổng đón 
được. Thấy người đàn bà này có nét 
giống một người nào đó mà tôi đã 
gặp, tôi cố gắng lục lọi ký ức, nhưng 
vẫn không nhớ ra.

Khi cơm nuớc xong, bà mời chúng 
tôi lên phòng khách uống nước và 
ăn tráng miệng. Nhìn một tấm ảnh 
phóng lớn treo trên vách. Lại là một 
người lính. Tôi tò mò bước lại xem 
và sững sờ khi người trong ảnh chính 

là Lâm Ni.
Sau một lúc hàn huyên, tôi mới 

nhận ra người đàn bà này chính là cô 
ca sĩ tâm lý chiến có tên Giáng Vân, 
trong đêm làm lễ tái xuất quân của 
đơn vị Lâm-Ni trên Hàm Rồng lúc 
trước. Một cô ca sĩ tâm lý chiến, mà 
ngày xưa nhiều kẻ đánh giá chẳng 
ra gì, chết chồng từ thuở mới 20, có 
nhan sắc, trải qua bao nhiêu khốn 
khổ, vậy mà không hề bước thêm 
một bước nào, ở vậy nuôi con học 
hành thành đạt, đức hạnh nên người. 
Điều bất ngờ hơn, cậu thanh niên dễ 
thương, tốt bụng, đón đưa chúng tôi 
mấy ngày hôm nay, cũng là người 
bạn chí thân của thằng rể chúng tôi, 
lại là giọt máu duy nhất của Lâm Ni 
còn lại trên thế gian này.

Tôi có hỏi về ông bà nội cháu, 
Giáng Vân cho biết là sau khi chạy 
từ Pleiku về, cô phải nằm bệnh viện 
cho đến mấy tháng sau ngày miền 
Nam thất thủ, nên đã phải sinh non, 
may mà mẹ tròn con vuông. Khi sanh 
cháu xong, chị có đi hỏi thăm cha 
mẹ Lâm Ni, nhưng đuợc mấy người 
láng giềng cho biết là ông bà đã đi về 
Trung quốc.

Tôi bùi ngùi nghĩ tới Lâm Ni, 
người bạn học có nhiều duyên nợ 
với tôi, đã gây cho tôi một vài phiền 
muộn, nhưng cũng đã để lại trong tôi 
biết bao điều xúc động. Không hiểu, 
ở một nơi xa xăm nào đó, anh có biết 
là tôi đã bất ngờ gặp lại vợ con anh. 
Cũng có thể chính anh đã linh thiêng 
đưa tôi đến đây. Một nơi xa lạ, ngàn 
trùng cách biệt với quê hương, với 
Nha Trang. Nơi mà một thời, anh đã 
có biết bao kỷ niệm với thầy với bạn 
và nhất là với tôi, thằng bạn nhóc tì 
của anh ngày trước. Ông bà già của 
Lâm Ni chắc không ngờ là mình 
đang có một đứa cháu đích tôn trên 
thế gian này, mà trước đây ông bà đã 
từng mơ ước

Trước khi từ biệt vợ con Lâm Ni, 
tôi đứng lặng lẽ một mình trước tấm 
ảnh của anh, ôn lại bao nhiêu chuyện 
cũ rồi buộc miệng thì thầm hai câu 
thơ quen thuộc:

Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ ?
Từ trong tấm ảnh, dường như 

Lâm Ni đang nhìn tôi mỉm cười.
Phạm Tín An Ninh

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC 
DALLAS-FORT WORTH

 

Kính gửi: Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Đồng Môn và Đại Gia 
Đình Thủ Đức DFW

Sau một năm bận rộn nhọc nhằn với công việc, gia đình và cuộc 
sống….

Để tạo cơ hội gặp gỡ giữa huynh đệ đồng môn trong không khí vui 
tươi và tinh thần thoải mái

Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức DFW, sẽ tổ chức buổi 
họp mặt “Mừng Xuân Kỷ Hợi” vào lúc 4 giờ chiều thứ bảy, ngày 02 
tháng 3 năm 2019

Nhằm mục đích cùng tâm giao trong tình huynh đệ nghĩa đồng môn, 
chia sẻ vui buồn của tuổi đời thất thập đang cố gắng tranh đua với thời 
gian, và để tưởng nhớ, hoài niệm về ngày cổ truyền của dân tộc vào dịp 
đón Tết vui Xuân cho dù đang lưu lạc tha phương.

Ban chấp Hành Hội Thủ Đức tha thiết kính mời gọi quý Niên Trưởng, 
Huynh Trưởng, Đồng Môn và Gia Đình cùng đến tham dự buổi họp mặt 
“Mừng Xuân Kỷ Hợi”.

Ban Tổ Chức xin được hân hoan chào đón quý vị với tất cả lòng chân 
thành và sẽ cống hiến một chương trình văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn hầu 
mong đáp lại lòng thương mến của quý vị.

Địa Điểm: Nhà Hàng Thanh Thanh, Arlington, Texas
Chi phí phần ẩm thực: 30 dollars/một người (5 món ăn) 

Giá chính thức tại nhà hàng 
(Có bàn đặc biệt dành cho mạnh thường quân)

Chương trình văn nghệ: Ca Sĩ Hồ Hoàng Yến đến từ Cali

Ca Sĩ các tiểu bang về giúp vui, một số ca sĩ tại địa phương phối hợp 
với ban văn nghệ Tăng Nhơn Phú.

Ban Tổ Chức không có phân phối vé tại cửa để tránh xảy ra những 
hiểu lầm ngoài ý muốn.

Xin quý vị vui lòng liên lạc trước để ghi danh và đặt phần ẩm thực 
với nhà hàng

Hội và Ban Tổ Chức sẽ gửi thư mời đến địa chỉ mỗi hội viên, và sẽ 
có thông báo sau khi phát hành Thiệp Mời.

 Trân trọng kính chào quý Niên Trưởng, Huynh Đệ Đồng Môn và đại 
gia đình Thủ Đức

Arlington, ngày 10 tháng 12 năm 2018
TM/BCH; Hội Trưởng
PHAN VĂN CHÂU

Vietnamese American Community of Greater Dallas
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận 

A Non-Profit Organization 501©-(3) – FEIN: 75-2156864
3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044

VACofDallas@gmail.com – (972) 666-1168
www.vacofdallas.org – www.facebook.com/vacofdallas

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Kỷ Hợi 2019
Garland – ngày 31 tháng 1, năm 2019

Kính gửi:

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant & VPC
Quý Liên Hội, Hội Đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH, Đoàn Thể VNCH, 

Hội Ái Hữu
Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
Quý Đồng Hương, Anh Chị Em Sinh Viên, và các Bạn Trẻ tại DFW

Năm Mậu Tuất 2018 sẽ dần bước qua để đón chào năm Kỷ Hợi 2019. 
Nhằm tôn vinh giá trị và bảo tồn truyền thống cho những thế hệ sau, 
để giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt, cũng như nhằm mục đích 
thắt chặt tình đoàn kết của cộng đồng người Việt chúng ta, ban tổ chức 
CĐNGQG Dallas xin trân trọng kính mời tất cả quý vị đến tham dự Lễ 
Thượng Kỳ Đầu Năm Kỷ Hợi 2019:

Ngày: Thứ Ba ngày 5 tháng 2, năm 2019 
(Mùng một Tết âm lịch)

Thời gian: 10:00 AM – 2:00 PM
Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CDNGQG Dallas

3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044

Kính mong quý vị cùng gia đình đến tham dự đông đủ để chúng ta cùng 
nâng cao ngọn cờ chính nghĩa VNCH. Đây cũng là dịp để mọi người gửi 
đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm Kỷ Hợi.

Trân trọng kính mời,
T.M Hội Đồng Quản Trị, Jason Lý CT, CĐ NVQG Dallas
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Plano, TX.- Chưa đến 7 giờ tối 
Thứ Bảy ngày 26 tháng 01 năm 
2019 nhằm ngày 21 tháng Chạp 
năm Mậu Tuất, những ngọn đèn 
vây quanh Giáo xứ Elizabeth Ann 
Seton tỏa sáng thấp thoáng nhiều 
bóng người lần lượt bước vào nhà 
thờ xen lẫn chào hỏi bằng ngôn 
ngữ Việt quen thuộc. Nhiều người 
đã đến đây nhiều lần và cũng có 
người đến lần đầu để cùng nhau hội 
ngộ nhân dịp cuối năm đã trở thành 
truyền thống mà lần đầu tiên những 
người Việt Nam lưu lạc đã gặp 
nhau tổ chức trong nhà nguyện nhỏ 
bé của giáo xứ. Sự ủng hộ nhiệt tình 
trong tình đồng hương ‘tha hương 
ngộ cố chi” – Những con chiên 
lạc bầy hội tụ quá đông ngoài dự 
đoán của ban tổ chức đã khơi dậy 
sự quan tâm và lòng ưu ái của Cha 
Xứ sở tại…Để rồi qua năm thứ hai, 
Thánh Lễ Minh Niên đã chính thức 
đưa vào Thánh Đường giáo xứ cho 
đến Thánh Lễ Minh Niên năm nay 
đã bước qua năm thứ mười sáu…

Tấm lòng và công sức của 
những người đã đi một đoạn đường 
dài từ ngày khởi đầu đến hôm nay 
vẫn còn đang tiếp tục dấn thân mặc 
dù tuổi già sức yếu. Sự chờ đợi và 
náo nức như một thói quen khi lễ 
Tạ Ơn và Giáng Sinh qua đi. Ban 
tổ chức đã chuẩn bị cho một Thánh 
Lễ Minh Niên và Tiệc Mừng Xuân 
ấm cúng, đầy đủ như một ngày sum 
hợp gia đình. Chúng ta thử đọc lại 
lá thư mời tha thiết ân tình của ban 
tổ chức để nhận ra sự thao thức 
của họ: “Không khí rộn ràng của 
mùa Giáng Sinh đã thực sự lắng 
đọng khi trái cầu ở Times Square 
New York chạm đất. Nhưng đối với 
chúng ta có lẽ lại bắt đầu nhẩm tính 
những ngày còn lại của năm Mậu 
Tuất để kịp thời gian chuẩn bị đón 
chào mùa xuân mới sắp về: Xuân 
Kỷ Hợi!

Sống trên miền đất mới này, tuy 
chúng ta không còn có được cái ấm 
áp của mùa xuân quê hương cùng 
với sức sống bừng lên của cây cỏ 
sau giấc ngủ đông dài, nhưng chắc 
chắn chúng ta vẫn có thể tạo được 
cái ấm áp trong lòng khi cùng nhau 
đem mùa xuân đến. Riêng đối anh 
em trong ban tổ chức Thánh Lễ 
Minh Niên và tổ chức tiệc Mừng 
Xuân Kỷ Hợi tại Seton thì ngay 
sau Lễ Tạ Ơn thì mùa xuân đã len 
lén trở về. Cũng náo nức, cũng băn 
khoăn, cũng xum xuê như trẻ thơ 
nghĩ ra một trò chơi mới. Điều rất 
may mắn như mọi người đã thấy 
trong suốt 16 năm qua, Cha Chánh 
xứ luôn “chúc phúc” những việc 
mà cộng đoàn nhỏ bé Việt nam tha 
hương đã và đang làm. Mọi sự ưu 
ái và dễ dãi của Cha như một khích 
lệ và cổ vũ, từ địa điểm đến phòng 
ốc trong giáo xứ. Nhưng một điều 
đã làm cho nhiều người ưu tư, mặc 
dù những khuôn mặt quen từ đầu 
vẫn còn đây nhưng khuôn mặt trẻ 
thơ lại thiếu vắng và một số nhỏ đã 
có những bước đi chậm rãi hơn…

Chúng ta có đầy đủ điều kiện 
thuận lợi để tiếp tục duy trì truyền 
thống tốt đẹp về ngày Xuân của cha 
ông, nên sự tiếp tay và đóng góp 
của những người trẻ là điều cần 
thiết mong đợi. Mỗi gia đình cần 
ý thức quan tâm và khuyến khích 
con em mình tham gia ngày lễ cũng 
như buổi họp mặt truyền thống của 
những người Việt tha hương vào 
mỗi khi xuân về! “Xuân Seton” 
rồi đây sẽ có những khuôn mặt trẻ 
trung và tươi mới hơn. Trong niềm 
tin yêu và hy vọng của mọi người 
vào ngày Thánh Lễ Minh Niên và 
mừng Xuân mới; chúng ta cùng 
dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ để 
cầu nguyện cho nhau, cho gia đình, 
cho cộng đồng Việt Nam lưu vong 
hải ngoại, Dân tộc Việt nam sớm 

được thanh bình thoát khỏi chế độ 
Cộng Sản độc tài; chúng ta cũng 
cầu nguyện cho những đồng bào 
giáo dân Vườn Rau Lộc Hưng đau 
khổ mất nhà trong những ngày cuối 
năm…”

Bài Phúc âm của Thánh Phaolô 
Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô trong 
ngày Thánh Lễ Minh Niên đã gợi 
cho những người Kitô hữu tham 
dự ý thức “một thân xác có nhiều 
chi thể và tất cả chúng ta chịu phép 
rửa để thành một thân xác. Vì lẽ đó 

mỗi chi thể không thể nói rằng “tôi 
không thuộc về thân xác”. Do đó 
các chi thể phải cần có nhau trong 
thân xác, không thể phủ nhận không 
cần có nhau. Một chi thể bị đau thì 
các chi thể khác cũng đau theo? Sự 
đoàn kết và yêu thương nhau trong 
cộng đoàn không thoát khỏi định 
luật ấy! Lời Chúa thật ý nghĩa trong 
buổi họp mặt cùng cử hành Thánh 
Lễ Minh Niên và tổ chức tiệc mừng 
Xuân tại Giáo xứ Elizabeth Ann 
Seton thành phố Plano.

Trong lời cảm tạ Cha xứ Bruce, 
một ngày Ngài không được khỏe lại 
không có Cha Phụng như mọi năm 
nên mọi người cảm thấy hình như 
thiếu vắng hay mất mát một thứ gì. 
Lời cảm tạ thật chân thành và cảm 
động: “Chúng con xin cảm ơn lòng 
ưu ái của Cha Chánh Xứ vẫn luôn 
dành cho Cộng đoàn  Việt Nam nhỏ 
bé chúng con. Thấm thoát đã mười 
sáu Mùa Xuân, chúng con trở về 
đây trong ngôi thánh đường không 
nguy nga nhưng ấm cúng này, để 
cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm 
tạ với muôn vàn ơn lành Người đã 
đổ xuống cho mỗi chúng con trong 
những năm tháng qua, và cũng xin 
Người tiếp tục đỡ nâng mỗi chúng 
con trước những gian nan trong 
những ngày tháng tới. Đồng thời 
biết cùng nhau duy trì truyền thống 
mà cha ông chúng con đã để lại.

Riêng đối đồng hương, tín hữu 
trong Cộng đoàn thì đây là niềm 
vui lớn mỗi khi gặp lại cũng như 
đón tiếp mọi người trong dịp Xuân 
về. Cái tình cảm đậm đà và thân 
tình từ Mùa Xuân đầu tiên vẫn là 
chất xúc tác tạo nên bầu không khí 
gia đình cho ngày đầu năm. Những 
khuôn mặt trở nên rất gần, rất thân 
quen, cho dù chưa một lần gọi tên 
nhau. Xin trân trọng cảm ơn cái 
tình cảm mà chúng ta đã dành cho 
nhau, cái ước mong mà chúng ta 
muốn giữ gìn là truyền thống Xuân 
gia đình: cùng vui Xuân và cùng 
trao cho nhau những lời chúc tốt 
đẹp cho Mùa Xuân mới.

Trong tinh thần đó, chúng tôi 
không thể tìm được một ngôn từ 
thích đáng nào để ngỏ lời cám ơn 
những nhiệt tình của các anh, các 
chị, và các cháu, ngay sau thánh 
lễ Tạ Ơn  đã tự lãnh trách nhiệm 
cho việc chuẩn bị ngày vui gia 
đình này. Chúng tôi cũng xin cám 
ơn các anh chị trong ca đoàn, mà 
anh em chúng tôi tự đặt cho cái tên: 
Ca Đoàn Xuân Seton, đã giúp cho 
Thánh Lễ Minh Niên thêm trang 
nghiêm và sốt sắng hơn…”

Sau Thánh Lễ ban tổ chức mời 
mọi người xuống hội trường của 
Giáo xứ cùng tham dự tiệc Mừng 
Xuân gồm có ẩm thực và văn nghệ. 
Tại đây, chúng tôi đã gặp một vài 
người thật đặc biệt như cô Thu 
Hương. Trong lời chia sẻ của cô 
với Hệ thống Đài VIETV Dallas 
55.5, cô không phải là một Kitô 
hữu chỉ là thiện nguyện viên nhưng 
đã tham gia trong những năm đầu 
tiên cho đến ngày hôm nay. Cô 
cho biết thêm trong ý nghĩa duy trì 
truyền thống văn hóa như tổ chức 
ngày Tết tại giáo xứ Elizabeth Ann 
Seton là trách nhiệm của người 
Việt tha hương không phân biệt 
tôn giáo. Chúng tôi cũng được biết 
cô Thu Hương cũng là người Việt 
Nam duy nhất từng là trưởng ban 
tổ chức ngày lễ hàng năm tại thành 
phố Plano hơn mười năm qua. 
Cũng trong tổ chức Mừng Xuân 
tại Seton anh chị Lân-Nguyệt nói 
riêng và gia đình là linh hồn trong 
phần phụ diễn văn nghệ từ anh 
chị đến con gái và rể, một người 
Mỹ! Năm nay chủ đề ngày hội Tết 
Saigon với background là chợ Bến 
Thành Saigon. Những ca khúc, vũ 
khúc ngày xưa trước năm 1975 
cùng gợi lại hình ảnh thanh bình 
ngày cũ. Trong cuộc phỏng vấn 
dành riêng anh Nguyễn Khoa Lân, 
anh đã bày tỏ nỗi niềm thao thức 
của mình về quê hương, đất nước, 
cộng đồng hải ngoại và tuổi trẻ sau 
này. Những công việc hôm nay và 
những năm trước đây mà anh đã 
đóng góp không ngoài mục đích 
gìn giữ lại tài sản văn hóa, truyền 
thống của cha ông để lại.

Chương trình kết thúc vào lúc 9 
giờ đêm cùng ngày.

Kim Dinh 
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Hồn THƠ vương ý XU N

Xuân là hoa, là nhạc, là thơ, là bức họa muôn màu. Xuân 
là tuổi trẻ đời người, là khí thiêng sông núi, là tinh hoa 

dân tộc.
Mùa Xuân Việt nam trải dài qua bốn ngàn năm lịch sử 

thăng trầm.
Nói về Xuân không thể cạn ý hết lời. Đông Tây kim cổ, 

con người đã tốn bao giấy mực ca ngợi vẻ đẹp của nàng 
Xuân.Trong thi ca Việt nam củng bàng bạc tình ý dáng Xuân.

Nghe nói nhiều nhà văn nước ngoài đã nhận xét về dân tộc 
ta như sau:

‘Dân tộc Việt nam có một lịch sử trên 4000 năm hào hùng 
với nền văn hoá rất phong phú và đặc biệt mỗi người dân 
Việt là một nhà thơ tài tình, mang nét Xuân tươi trẻ….’

Điều nhận xét trên không phải là quá đáng và cũng là niềm 
tự hào của dân tộc ta.

Nói về văn chương Việt nam không thể bỏ qua ‘cái nôi’ 
là nền văn chương bình dân như ca dao, tục ngữ, thành ngữ, 
truyện cổ tích, câu hò, câu đối…mà cả những người dù 
không có học cũng ‘xuất khẩu thành thi’.

Từ một cụ già trong lúc trà dư tửu hậu, từ đôi trai gái trong 
công việc mùa màng, từ giọng à ơi bà mẹ ru con hay mục 
đồng nghêu ngao trên mình trâu cũng cất lên những lời thơ 
thanh thoát hồn nhiên.

Nắng Xuân mời gọi, gió Xuân mơn man với những lớp 
mưa bụi nao nao tình tứ:

‘Tháng giêng là tiết mưa Xuân,
Tháng hai mưa nụ ái ân ngọt ngào.

Ta hãy nghe người con gái đương độ Xuân thì ưu tư lo lắng 
về cuộc sống hôn nhân giữa chợ đời chờ mong:

Tuổi em đương độ thanh xuân,
Chợ đời giữa chốn ba quân tìm chồng.

Lại còn khéo ví von thân phận mình trong xã hội xôn xao:
‘Vườn Xuân hoa nở đầy giàn,
Ngàn con bướm lượn cho tàn nhị hoa’. 

Khi đã lên xe hoa theo chồng, ngày Xuân đến ra vườn hái 
hoa, vẫn còn nuối tiếc những mùa Xuân quá khứ chưa thoả 
lòng:

‘Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm Xuân,
Nụ tầm Xuân nở ra xanh biếc,
Em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay,
Ngại gì một miếng trầu cay,
Sao ạnh chẳng hỏi những ngày còn thơ’ …

Cũng tiếc thay chàng trai dù đã hy sinh cho người mình 
yêu lại không đạt được mùa Xuân mong đợi:

‘Mưa Xuân lác đác vườn đào, 
Công anh đắp đất, ngăn sào trồng hoa,
Ai làm gió táp mưa sa,
Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn’

Nếu gọi Xuân là Tuổi trẻ cuộc đời thì đây là bức tranh tả 
người thôn nữ tuy đơn sơ mộc mạc nhưng không kém vẻ 
duyên dáng và lôi cuốn trong tuổi

Xuân thì:
‘Một thương tóc để đuôi gà,

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên 
Ba thương má núm đồng tiền, 
Bốn thương răng trắng hạt huyền kém thua, 
Năm thương cổ yếm đeo bùa, 
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng,
Bảy thương nết ở khôn ngoan,
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh,
Chín thương cô ở một mình,
Mười thương con mắt có tình với ai’.

Vậy hãy tận dụng những ngày Xuân trời cho còn đó kẻo 
mai kia hối tiếc: 

‘Chơi Xuân kẻo lỡ quá thì, 
Xuân qua ngoảnh lại còn gì là Xuân ?’ 

Ôi ! Có hối thì tiếc đã quá muộn rồi:
‘Tám mươi ngả gậy ra ngồi, 
Hỏi rằng Xuân có tái hồi nữa thôi?
Xuân rằng Xuân chẳng tái hồi, 
Bốn dài hai ngắn mà lôi Xuân vào’ 

Chính vì nhận thức trong ‘nhân sinh quan’ cuộc sống, cha 
ông ta đã mở ngỏ để giải toả phần nào sự ẩn ức cho phụ nữ 
ngày xưa qua những lễ hội vui Xuân thanh thoát đầy tình tứ 
như hội Chùa Hương Tích:

‘Ngày Xuân con én xôn xao,
Nam thanh nữ tú ra vào Chùa Hương,
Chim đưa lối, vượn đưa đường,
Nam Mô Di Phật! bốn phương chùa này’.

Hay mở hội thi hát Quan họ Bắc Ninh – để nam nữ trao 
tình qua bao lời thơ ứng khẩu mượt mà duyên dáng:

‘Hôm nay là buổi hội Lim,
Nhớ em nên phải đi tìm em đây,
Nhất niên, nhất lệ một ngày,
Đôi ta tỏ nỗi niềm tây tự tình’.

Đó chỉ là vài nét phác họa trong văn chương bình dân. Còn 
Mùa Xuân với lớp người theo nghiệp bút nghiên lại càng 
phong phú hơn nhiều. Xuân là mùa trẩy hội, gặp gỡ, hẹn hò, 
chờ đợi. Vì thế một nho sinh Tú Uyên có cơ duyên gặp gỡ 
nàng tiên Giáng Kiều nơi chốn đế đô ngàn năm văn vật thật 
thơ mộng gợi tình qua truyện Bích Câu Kỳ Ngộ: 

‘Thành Tây có cảnh Bích câu,
Cỏ hoa góp lại một màu xinh sao
Đua chen Thu cúc, Xuân đào, 
Lựu phun lửa Hạ, Mai chào gió Đông, 
Xanh xanh dẫy liễu ngàn thông, 
Cỏ lan lối mục, rêu phong dấu tiều,
Một vùng non nước đìu hiu, 
Phất phơ gió trúc, dặt dìu mưa hoa…..’

Xuân đến người người trẩy hội, viếng chùa đền, thăm 
lăng miếu, đặt hương hoa trên mộ tổ tiên…là một tập tục 
lưu truyền, một nguồn vui tao nhã, xin phúc cầu may, tao 
nhân mặc khách hội ngộ, trai thanh gái lịch trùng phùng như 
Nguyễn nhược Pháp phác họa qua cảnh Đi chùa Hương:

‘Hôm nay đi chùa Hương,
Hoa cỏ mờ hơi sương,
Cùng thày me em dậy,
Em vấn đầu soi gương,

Khăn nhỏ đuôi gà cao,
Em đeo giải yến đào,
Quần lính áo the mới,
Tay cầm nón quai thao…
- Làn gió thổi hây hây, 
Em nghe tà áo bay, 
Em tìm hơi chàng thở, 
Chàng ơi! Chàng có hay….’ 

Hay Thú Hương Sơn của Chu mạnh Trinh: 
Bầu trời cảnh Bụt, 
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, 
Kìa non non, nước nước, mây mây, 
Đệ nhất động hỏi là đây có phải?
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh,
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong cõi mộng…. 

Người dân quê vất vả cần cù quanh năm suốt tháng với 
ruộng vườn, nhưng cũng biết hưởng nhàn trong những ngày 
Xuân. Thư sinh hay nho sĩ thưởng vui thú ‘Cầm, kỳ, thi, họa, 
phong, hoa, tuyết, nguyệt’. Người bình dân hưởng thú du 
Xuân trẩy hội mà thi hào Nguyễn Du đã ghi cảnh đẹp tuyệt 
vời qua đại thi phẩm Kim-Vân-Kiều: 

‘Ngày Xuân con én đưa thoi, 
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi, 
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa,
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh,
Gần xa nô nức yến oanh,
Chị em sắm sửa bộ hành du Xuân.

Khung cảnh thật trữ tình lãng mạn cho tuổi trẻ gặp gỡ trao 
duyên rất hồn nhiên và trong sáng. Nhiều trò chơi được tổ 
chức tao nhã và hào hùng diễn lại những trang sử dân tộc như 
đô vật, đánh cờ người, đu Xuân, chọi trâu… Nữ sĩ Hồ xuân 
Hương diễn tả bài Đánh đu thật dễ thương mà không trơ trẽn: 

‘Trai co gối hạc khom khom cật,
Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng,
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song…’

Thú Xuân đâu của riêng ai, trời Xuân vô tận đâu riêng một 
mình. Vui Xuân không phân biệt sang hèn, nên nhà thơ trào 
phúng Trần tế Xương đã thi vị hoá cảnh đón Xuân đạm bạc 
của mình:

‘Anh em đừng tưởng Tết tôi nghèo,
Tiền ở trong kho chửa lĩnh tiêu…’

Và gửi lời chúc Tết đến những kẻ khoe khoang lắm tiền 
nhiều bạc:

‘Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau, 
Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu, 
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc, 
Đồng rụng đồng rơi nọ phải cầu…’

Hay nghênh ngang như Tản Đà khi bắt gặp bóng dáng 
nàng Xuân: 

‘Gặp Xuân ta giữ Xuân chơi, 

Câu thơ chén rượu là nơi đi về, 
Hết Xuân, cạn chén Xuân thề, 
Nghìn thu nét mực Xuân đề vẫn Xuân.’

Và nhà thơ Đinh Hùng trong bài Bướm Xuân đầy kỷ niệm 
tiếc nuối:

‘Em trở về đây với bướm Xuân,
Cho tôi mơ ước một đôi lần,
Em là người của ngày xa lắm,
Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần..’ 

Nhưng cũng có những người lơ đãng lạnh nhạt với Xuân 
sang như người con gái trong thơ Đông Hồ:

Trong xóm làng trên cô gái thơ, 
Tuổi Xuân mơn mởn tuổi đào tơ, 
Giờ đây mơn trớn bông hoa nở, 
Lòng gái Xuân kia vẫn hững hờ….

Hay Huy Cận với Ý Xuân: 
‘Khuya nay trong những mạch đời,
Mùa Xuân dậy thức lòng người héo hon, 
Ngón tay tưởng búp Xuân tròn, 
Có người ra dạo vườn non thẫn thờ….’

Đôi khi lưu lại những bâng khuâng nuối tiếc, âm thầm xót 
xa như cô lái đò lặng lẽ bỏ bến Xuân mang theo kỷ niệm ngày 
nào trong thơ Nguyễn Bính:

‘Xuân đã đem mong nhớ trở về, 
Lòng cô gái ở bến Xuân kia, 
Cô hồi tưởng ba Xuân trước, 
Trên bến cùng ai đã nặng thề, 
Nhưng rồi người khách tình Xuân ấy, 
Đi mãi không về với bến Xuân……’ 

Cũng đôi khi nỗi buồn nhè nhẹ như bóng dáng Xuân, chợt 
đến rồi đi để lại cho nhà thơ đa tài mệnh bạc Hàn Mặc Tử một 
nỗi buồn riêng lẻ: 

‘Trong làn nắng ứng khói mờ tan, 
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, 
Sột soạt gíó trêu tà áo biếc 
Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang..’ 

Phải chăng vì:
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.

Thật là bất bình trớ trêu: 
‘Vui Xuân chung cả một trời 
Sầu Xuân riêng để một người tương tư.’ 

Nhưng vui nhất, đẹp nhất và khó quên nhất vẫn là những 
mùa Xuân tuổi thơ với áo quần xúng xính, tiền lì xì đầy túi, 
chạy theo tiếng pháo nổ ran và mải mê với những trò vui:

‘Mùa Xuân ấy ông tôi lên tận tỉnh, 
Đón tôi về xem hội ở làng bên, 

Suốt ba ngày chiêng trống đánh vang rền, 
Người các ấp đua nhau về dự hội…’

Một chợ Tết xa xưa nơi làng quê của Đoàn văn Cừ thật là 
ngộ nghĩnh đáng yêu chỉ còn trong kỷ niệm:

‘Giải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, 
Sương hồng lam ôm ấp mái nhà tranh, 
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, 
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết, 
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, 
Những thằng cu áo đỏ chạy lon ton,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom, 
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ,
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau……’

Sau cùng là hình ảnh cổ kính đáng trân quí của Vũ đình 
Liên cũng trôi đi theo năm tháng: 

‘Mỗi năm hoa đào nở, 
Lại thấy ông đồ già, 
Bày mực tàu giấy đỏ, 
Bên phố đông người qua, 

Bao nhiêu người thuê viết,
Tấm tắc ngợi khen tài, 
Hoa tay thảo những nét, 
Như phượng múa rồng bay….

Năm nay đào lại nở, 
Không thấy ông đồ xưa, 
Những người muôn năm cũ, 
Hồn ở đâu bây giờ ?…’

Ngoài ra, câu đối cũng là nét văn hoá độc đáo của dân tộc 
trong những ngày Xuân.’Hàn nho phong vị phú hay bạch 
diện thư sinh’ trong dịp này thật là đắc dụng và có dịp trổ tài:

‘Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.’ 

Hay có chút diễu cợt như cụ Nguyễn công Trứ nhưng lại 
rất thi vị: 

‘Tối ba mươi, công nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần 
ra khỏi cửa.

Sáng mùng một, cỗ bàn bày la liệt, giang tay bồng ông 
phúc vào nhà.’

Hay úp mở duyên tình như nữ sĩ Hồ xuân Hương:
‘Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chật lại kẻo ma 

vương đưa quỉ tới.
Sáng mùng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu 

nữ rước xuân vào.’

Còn hai câu đối sau đây không biết có thích hợp vỏi kẻ lữ 
thứ viễn phương không nhỉ?

‘Già trẻ gái trai, đều khoái Tết,
Cỏ cây hoa lá, cũng mừng xuân.’ 

Tết tha hương, có bánh chưng bánh tét, sao không thấy 
Tết?

Xuân viễn xứ, cũng bình đào cành mai, mà chẳng gặp 
Xuân?

Riêng 2 câu sau hợp với không khí đón Xuân của các Hội 
đoàn tại các bang có đông người Việt… vì qua tháng 3,4 
hương Xuân vẫn còn vương vấn: 

‘Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết, 
Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân.’ 

Nhưng tiếc thay những hình ảnh: ông đồ, câu đối, cây nêu, 
đánh cờ người, chọi trâu, đu Xuân, thịt mỡ, dưa hành, bánh 
chưng…chỉ còn thấy lác đác trong thơ ngày nay và cũng sẽ 
phai mờ trong cảnh đón Xuân đổi mới….

Với lời thơ chân thành, người viết mong tương lai Quê 
Hương mỗi mùa Xuân càng tươi đẹp hạnh phúc hơn:

‘Tôi khát khao được thành nhà nghệ sĩ,
Đem tâm hồn về qua muôn thế kỷ,
Lòng lâng lâng và miệng hát ca vang,
Mười ngón tay tôi dìu dặt cung đàn,
Cho âm điệu bay lên cùng trời đất,
Lòng dạt dào với hồn thơ chứa chất,
Tôi ghi thành những vần điệu ngân nga,
Bàn tay tôi dù không phải ngọc ngà,
Quyết tô điểm cho Non Sông tuyệt mỹ,
Dựng Việt Nam thành Mùa Xuân hùng vĩ,
Một mùa Xuân Dân Tộc Việt rạng ngời…’ 

Đến đây xin dừng bút bàn về thơ Xuân vì đã cạn ý hết lời. 
Qua bài này, người viết không có tham vọng làm một bài biên 
khảo về Xuân qua thi ca Việt nam –một đề tài rộng lớn và 
phức tạp cần nhiều tài liệu và thời gian – chỉ xin điểm lại vài 
dòng thơ Xuân còn ghi nhớ được, để cùng nhau thưởng thức 
trong những ngày Xuân đầm ấm an hòa. 

Mong thông cảm những gì còn thiếu sót.
Và xin mạo muội mượn lời thơ của thi hào Nguyễn Du kết 

thúc bài viết về Xuân:
“Lời quê góp nhặt dông dài, 
Mua vui mong được một vài ngày Xuân “ ( * ) 

Kính chúc Quí Vị năm Kỷ Hợi an khang và hạnh phúc. 
Dừng bút nhưng mong dư âm Mùa Xuân còn vương đọng 

trong thơ. 

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG
( * ) Ghi chú: Dựa theo 2 câu kết thúc trong truyện Kiều 

của Nguyễn Du:
"Lời quê chắt nhặt nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh"

THUA THIEN HUE ASSOCIATION
HỘI THỪA THIÊN HUẾ VÀ THÂN HỮU DALLAS-FORT WORTH

3815 Arbordale Ln, Sachse, TX 75048
A Non-Profit Organization  501-c (3)

Garland, Ngày 28 .Tháng 2.Năm 2019
Kính Gửi:

Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo
Quý bậc Trưởng Thượng
Quý vị Dân cử người Mỹ gốc Việt
Quý vị Chủ Tịch CĐNVQG Dallas và CĐNVQG Hạt Tarrant
Quý Liên Hội Cựu CSVNCH/DFW
Quý Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ/Arlington
Quý Hội Trưởng các Hội Cựu Quân Nhân VNCH và BCH
Quý Hội Trưởng các Hội Ái Hữu và Ban Điều Hành
Quý Cơ quan Truyền Thông,Báo chi
Quý Cơ Sở Thương Mại/DFW và vùng phụ cận
Quý Đồng Hương và Thân Hữu
Quý Hội viên Hội Thừa Thiên Huế và Thân hữu cùng Gia Đình.

Kính Thưa quý vị,
Hội Thừa Thiên Huế chúng tôi sẽ tổ chức mừng Xuân Tân  Niên Kỷ Hợi và ngày 

Đại Hội Thường Niên, Đồng thời cũng làm lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 
2019-2021. Buổi lễ được tổ chức tại:

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044

Thời gian: 11:00 AM, Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2019

Trân trọng kính mời Quý Quan khách,Thân hữu bỏ chút thời gian  quý báu ngày 
cuối tuần đến tham dự chung vui với Hội Chúng tôi tại địa chỉ trên.

Sự hiện diện của quý vị không những là động lực yểm trợ tinh thần cho Ban Tổ 
Chức chúng tôi mà còn thể hiện tình đoàn kết ,đồng hành cùng các tổ chức thuộc 
Cộng Đồng địa phương chúng ta.
Trân trọng,
TM.Hội Thừa Thiên Huế/DFW
Hội Trưởng, Trần Thủy Tiên (972)-480-1936

Liên Lạc: 
* Chị Tuyết Hoa, Phó Hội Trưởng vùng Dallas, 
   Trưởng Ban Tổ Chức (972) 408- 8302 
* Anh Trần Ngọc Tâm, Phó Hội Trưởng vùng Arlington-Fort Worth  
   (682) 227-0551

Chương trình:
11:00 am: Tiếp tân ● 11:30 am: Nghi thức khai mạc và Các Lễ chính (Dâng Hương 
Bàn Thờ  Quốc Tổ, Bàn Thờ Hội Viên quá vãng, Chúc Thọ Hôị Viên Cao Niên).
● Lì Xì Thiếu Nhi đầu năm ● Thiếu Nhi từ 3 đến 15 tuổi thi Quốc Phục Việt Nam có 
Giải Thưởng. Xin vui lòng gọi cho BTC ghi tên vào danh sách)            
- 1:00 pm: Tiệc Trưa (do hội TT/Huế khoản đãi) ● 1:30 pm: Chương trình văn nghệ 
giúp vui ● Dạ vũ ● 4:00 pm: Bế mạc  

Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ
3020 Matlock Rd. #200 Arlington, TX 76015
Email: UBBTTDVM.ARL@GMAIL.COM

Arlington, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2019

Kính Gửi :  
  -  Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo
  -  Quý Bậc Trưởng Thượng
  -  Quý Cộng Đồng NVQG/DFW 
  -  Quý Hội Đoàn, Đoàn thể Cựu Quân Dân Cán Chính VNCH
  -  Quý Cơ quan Báo chí,Truyền thanh,Truyền hình DFW
  -  Quý Đồng Hương và Quý Bạn trẻ vùng DFW 

Kính thưa Quý vị,

Theo thông lệ hàng năm, Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt 
Mỹ sẽ tổ chức Lễ Thượng Kỳ đầu năm Tết Nguyên Đán để vinh danh 
những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã hy 
sinh trong nghĩa vụ bảo vệ Miền Nam Việt Nam chống lại bọn Việt 
cộng Bắc Việt.

Lễ Thượng Kỳ sẽ được  tổ chức tại: 

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ
 Arlington Veterans Park

3600 W. Arkansas Lane, Arlington, TX  76016
Thời gian: 12 giờ trưa Ngày Chủ nhật 10 Tháng 2 Năm 2019

Trân trọng kính mời quý vị bỏ chút thời gian tham dự buổi lễ trên 
để chúng ta có dịp thắp nén hương tưởng nhớ đến những vong linh Tử 
Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân.

Trân trọng,

T/M UBBTTĐCSVM
BS Đàng Thiện Hưng
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● LINH CHI DỊ NHÂN

TÝ
Mậu Tý: 1949 - 72 tuổi  và 2008-10 tuổi
Mạng: Thích Lịch Hỏa (lửa Sấm Sét). Tuổi 
Thuỷ mạng Hoả khắc nhau, lúc còn nhỏ gặp 
nhiều rủi ro, tai nạn, ốm đau, nhưng nhờ 
phước đức tổ tiên mà vượt qua.

Nam 72: Sao MỘC ĐỨC, tháng 12 AL: mọi 
việc đều hanh thông, may mắn, tháng 12 
AL nhiều may mắn về tiền bạc. Hạn Huỳnh 
Tuyền: đề phòng bệnh nặng và nguy hiểm. 
Gia đạo bình yên, bản thân năm nay gặp 
nhiều thuận lợi: Mạng Hỏa năm Mộc – Mộc 
sinh Hỏa.

Nữ 72: Sao THỦY DIỆU, Tháng 4 và 8 AL 
trong gia đình có chuyện đau buồn. Có thể 
gặp đại tang.. Hạn Toán Tận: đề phòng tai vạ 
do người khác đem đến. Bệnh cũ có thể tái 
phát gây hao tốn. Nên cầu nguyện, làm việc 
thiện, không nên lo buồn nhiều về chuyện gia 
đình của con cái. Tài lộc bình hòa. (2019)

Nhâm Tý: 48 tuổi
Mạng Tang Ðố Mộc (Gỗ Cây Dâu), 
Tuổi Thuỷ mạng Mộc tương sanh,

Nam 48: Sao THỦY DIỆU, tháng 4 và 8 AL, 
trong đại gia đình có chuyện đau buồn, có thể 
có đại tang. Về tình cảm, đừng để dĩ vãng làm 
tâm hồn chơi vơi, lo âu. Tài tộc và công việc 
làm có phần tăng tiến. Mạng Mộc gặp năm 
Mộc, thuận lợi, phát đạt: lưỡng mộc thành 
lâm.. Hạn Thiên Tinh: cần đề phòng  người 
mới quen biết, coi chừng bị liên lụy với pháp 
luật.

Nữ 48: Sao MỘC ĐỨC, tháng 12 AL, nhiều 
may mắn về tài lộc, có thể trúng số. Năm nay 
công việc làm ăn thuận lợi và phát triển tốt. 
Về tình cảm, không nên quá bận tâm về tình 
đời đen bạc, hãy để cho dĩ vãng trôi đi; hạn 
Tam Kheo: đề phòng vấp ngã hại đến tay 
chân; giữ gìn đôi mắt. Gia đình không được 
ấm cúng lắm. Người độc thân có thể gặp lại 
cố nhân. Nhưng đừng quá lạc quan…(2019)

Giáp Tý: 97 và 37 tuổi
Mạng Hải Trung Kim (Vàng đáy biển), Nam: 
Quan Đế độ mạng; Nữ: Cửu Thiên Huyền Nữ 
độ mạng. 

Nam 37: Sao LA HẦU. Tháng 1 và 7 AL, đề 
phòng tai nạn lớn, thận trọng khi di chuyển, 
giao dịch. Tình cảm: có gặp bạn mới, nhưng 
không hứa hẹn gì. Hạn Tam Kheo, thận trọng 
khi đi đứng, coi chừng đôi mắt, giữ gìn tay 
chân. Hạn này đối với Nam mạng không 
đáng lo âu nhiều.

Nữ 37: Sao KẾ ĐÔ tháng 3 và 9 AL, trong 
gia đình có chuyện đau buồn, có thể gặp đại 
tang hoặc bản thân bất mãn trong tình cảm. 
Công việc làm ăn bình thường. Người độc 
thân coi chừng đau ốm nặng. Hạn Thiên 
Tinh: thận trọng trong giao tiếp, đề phòng tai 
vạ do người mới quen biết gây ra… 
Bính Tý: 84 tuổi và 24 tuổi 
Mạng Giản Hạ Thuỷ (nước mù sương)
Khắc Thiên Thượng Hỏa, con nhà Hắc Đế 
(cô quạnh)

Nam 24: Sao V N HỚN: tháng 2 và 8 AL thận 
trọng lời nói, cử chỉ để tránh bị hiểu lầm, gây 
xích mích bất hòa trong đình, bạn bè. Công 
việc học hành tốt, được khen. Gặp hạn Thiên 
La tâm trí nhiều lo nghĩ, nhiều mộng mị kỳ 
dị. Về tình cảm: coi chừng bị bạn hờn trách 
vì lời nói và cử chỉ khó hiểu.

Nữ 24: Sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL, coi 
chừng tai nạn, cẩn thận khi di chuyển. Việc 
học hành có nhiều tiến bộ, kết quả tốt. Hạn 
Diêm Vương, nữ mệnh đề phòng đau ốm; sản 
phụ sinh đẻ khó khăn. Về tình cảm, cuộc gặp 

gỡ đầu năm gây nhiều phiền muộn, cố gắng 
quên đi.*(2019) 
Canh Tý: 1960 - 60 tuổi
Mạng Bích Thượng Thổ (đất trên vách). Con 
nhà Huỳnh Đế (Quan lộc/ cô quạnh)
Tuổi Thủy mạng Thổ tương khắc.

Nam 60: Sao V N HÁN. Tháng 2 và 8 AL đề 
phòng bị xích mích, thù ghét do lời nói thiếu 
thận trọng. Hạn Thiên La: tâm trí hay suy 
nghĩ chuyện xưa, bị ám ảnh bởi những điều 
kỳ dị, mộng mị nên luôn bị bất an. Có thể 
có vong linh người thân thường đang quanh 
quẩn, hãy cầu nguyện, nếu biết được nên thờ 
phụng. Về tình cảm: luôn thấy cô quạnh dù 
vẫn có người xung quanh.

Nữ 60: Sao LA HẦU, tháng 1 và 7 AL coi 
chừng tai nạn lưu thông hoặc nước, lửa. Công 
việc làm ăn có phần khá hơn năm vừa qua.. 
Hạn Diêm Vương: đề phòng căn bệnh cũ tái 
phát. Tình cảm không được vui vì cô đơn 
trong tâm hồn.*2019*
 

SỬU
Tân Sửu: 1961 (59 tuổi)
Mạng Bích Thượng Thổ (đất trên vách). Tuổi 
thổ, mạng Thổ tương sinh.

Nam 59: Sao THÁI DƯƠNG, tháng 6 và 
10 nhiều may mắn về tài lộc. Công việc làm 
ăn phát đạt. Thái Dương chiếu, tình cảm có 
nhiều vui mừng, có chuyến đi xa hào hứng. 
Hạn Thiên La: nên cầu siêu, cầu hồn cho các 
vong linh lẩn quất trong nhà để tâm tư và gia 
đạo được yên ổn . Gia đình tương đối êm ấm, 
nên nhẫn nhịn .Vận may đang tới.

Nữ 59: Sao THỔ TÚ, tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong đại gia đình, có thể 
có đại tang. Công việc làm ăn có phần chậm 
lại. Hạn Diêm Vương: có thể gặp bệnh nặng, 
cẩn thận khi uống thuốc, coi chừng ngộ độc 
do lầm lẫn. (2019)*

Kỷ Sửu: 1949 (71 tuổi)
Mạng Thích Lịch Hỏa (lửa sấm sét), tuổi Thổ 
mạng Hỏa tương sanh,
Nam: Ngũ Công Vương Phật độ mạng; Nữ: 
Quán Thế  m độ mạng.

Nam 71: Sao THÁI  M: tháng 9 AL, mọi việc 
đều hanh thông, tốt đẹp. Nhưng tháng 11 AL 
thì rất xấu, cân phải thận trọng trong mọi 
việc.. Hạn Diêm Vương: đề phòng đau ốm 
nặng, không nên đi xa.

Nữ 71: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 6AL 
đề phòng đau ốm nặng đưa đến hao tài “sạch 
cửa sạch nhà”. Hạn Thiên La: tâm tư bất an vì 
nhiều lo buồn vô cớ, hãy quên chuyện dĩ vãng 
khở tâm. Tình cảm: không được vui, vừa cô 
đơn, vừa cô độc… Đời sống thanh nhàn, sang 
chảnh* (2019)* Sức khỏe tốt.

Ðinh Sửu: 83 và 23 tuổi (1937 và 1997)

Mạng Giáng Hạ Thủy (Nước trong sương 
mù).
Tuổi Thổ, mạng Thủy tương khắc.

Nam 23: Sao THÁI DƯƠNG: tháng 6 và 10 
AL, nhiều may mắn về tài lộc và công danh. 
Tình cảm có nhiều tin vui, gặp người cùng 
sở thích. Công việc học hành nhiều thuận 
lợi. Hạn Toán Tận: để phòng tai họa từ bên 
ngoài đến. Không theo lời rủ rê của bạn bè, 
coi chừng bị vu vạ liên quan đến pháp luật.

Nữ 23: Sao THỔ TÚ: tháng 4 và 8 AL, có 
chuyện đau buồn trong gia đình (cha mẹ bất 
hòa hoặc có tang). Việc học hành có phần 
chậm lại. Tình cảm hơi trì trệ, chưa thuận 
chiều… Hạn Huỳnh Tuyền: không nên đi 
chơi xa, đề phòng kẻo bị bệnh thình lình, 
nguy hiểm…* (2019)*

Nam 83: Sao THỔ TÚ: tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình con cháu, 
không nên bận tâm nhiều. Sức khỏe không 
được tốt, coi chừng bệnh dạ dày. Hạn Ngũ 
Mộ coi chừng mất đồ dùng, mất tiền bạc. 

Nữ 83: Sao V N HÁN: tháng 2 và 8 AL: 
không nên xen vào chuyện của con cháu bằng 
lời nói. Đề phòng nước sôi, lửa và điện. Hạn 
Ngũ Mộ coi chừng mất đồ dùng, mất tiền 
bạc. (2019)

Ất Sửu: 95 và 35 tuổi (1925 và 1985)
Mạng Hải Trung Kim khắc Bình Ðịa Mộc.
 Con nhà Bạch Ðế (giầu sang).

Nam 35: Sao THÁI  M, tháng 9 AL mọi việc 
đếu hanh thông, may mắn, nhưng tháng 11 
AL, rất xấu, phải đề phòng những tai họa, 
bệnh tật dù nhỏ hay lớn. Hạn Diêm Vương: 
coi chừng đau ốm nặng hoặc hao tài.  Tình 
cảm có nhiều cuộc gặp gỡ, hẹn hò, nhưng 
chưa có hứa hẹn nào cả… Tiền bạc còn khó 
khăn, chưa như ý.

Nữ 35: Sao THÁI BẠCH, Tháng 5 và 6 AL 
đế phòng ốm nặng và hao tài. Hạn Thiên La: 
Tâm trí nhiều nỗi lo âu, bất an. Người độc 
thân nóng lòng vì sự chờ đợi cứ kéo dài…
Nhưng năm nay Kim Tinh chiếu, cuộc gặp gỡ 
mới sẽ đem lại nhiều thú vị. (2019)*

Quý Sửu: 107 và 47 tuổi (1913 -1973)
Mạng Tang Ðố Mộc (Gỗ cây dâu). Nam có 
thần Tử Vi độ mạng; Nữ nhờ Cửu Thiên 
Huyền Nữ.

Nam 47: Sao THỔ TÚ, tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong đại gia đình, có thể 
gặp đại tang. Công việc làm ăn có phần chậm 
lại, nhưng không sao. Sức khỏe kém về tiêu 
hóa! Tình cảm nhiều bất mãn, Hạn Ngũ Mộ: 
coi chừng hao tốn của tiền mà chẳng gặt hái 
được kết quả.

Nữ 47: Sao V N HÁN, Tháng 2 và 8 AL thận 
trọng lời nói và cử chỉ để khỏi gây xích mích, 
thù hận trong bạn bè, gia đình. Tài lộc còn 
khó khăn, chưa như ý…Người độc thân, gặp 
sao Vân Hán chuyện tình cảm như mây khói, 
chưa định được. Hạn Ngũ Mộ: coi chừng hao 
tốn tiền của mà không giải quyết được vấn 
đề, cần sáng suốt và bình tĩnh (2019)**
 

DẦN

Giáp Dần: (1914) 106 tuổi 
Mạng Ðại Khê Thủy. Số này cũng nhiều gian 
khổ nhưng bản chất sang quý. Cuộc đời luôn 
dấn thân cho việc nghĩa. Số này dù gặp hoàn 
cảnh nào cũng không bị cùng cực. Trọn đời 
tự lập, tự chọn.

Giáp Dần: 46 tuổi (1974 và đầu năm 1975)

Mạng Ðại Khê THỦY (Nước suối lớn); thuộc 
loại “Lập định chi Hổ” (Cọp đứng ở vị trí 
vững vàng). Nam có Quan Thánh Ðế Quân 
độ mạng; Nữ thờ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ - 
Thần độ mạng.

NAM 46 tuổi: Sao LA HẦU: tháng 1và 7 AL, 
coi chừng tai nạn hung hiểm, cẩn thận khi di 
chuyển, tránh nơi đông đúc. Hạn Tam Kheo: 
coi chừng bị vấp ngã, giữ gìn đôi mắt. Gia 
đạo yên ấm. Độc thân, đầu năm có cuộc gặp 
gỡ thú vị nhưng coi chừng bị lợi dụng.

NỮ 46: Sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL, gia 
đình có chuyện buồn đau, có thể gặp đại tang 
hoặc đau ốm nặng… Gặp hạn Thiên Tinh: 
không nên quá tin vào bạn bè, đề phòng tai 
bay vạ gió. Vận “trung niên phú túc, an nhàn” 
đã đến. Người độc thân: có cơ hội gặp bạn 
hiền. (2019) *

Mậu Dần: 82 và 22 tuổi (1938 - 1998)

Mạng Thành Ðầu THỔ (đất trên thành). 
Khắc Thiên Thương Thủy. Con nhà Huỳnh 
Ðế (phú quý).

Nam 22 tuổi: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 
6 AL coi chừng bị bệnh nặng và hao tán tài 
sản.Hạn Toán Tận: coi chừng tai nạn bất ngờ, 
nguy hiểm, không đi chơi xa. Năm nay Kim 
Tinh chiếu, công việc học hành thuận lợi, 
thăng tiến. Tình cảm nhiều niềm vui…

Nữ 22 tuổi: Sao THAI  M: tháng 9 AL, mọi 
việc đều may mắn, hanh thông. Học hành 
thăng hoa, có phần thưởng. Nhưng tháng 11 
AL, rất xấu, cần đề phòng mọi việc không 
may, Hạn Huỳnh Tuyền: giữ gìn sức khỏe;coi 
chừng bệnh. Tình cảm nhiều vui (2019)

Nam 82: Sao LA HẦU, Tháng 1 và 7 AL, coi 
chừng gặp tại nạn, cẩn thận khi di chuyển. 
Một số Mậu Dần đã ra đi trong năm qua (phần 
đông có đôi bạn và khá giả), Tài lộc bình hòa. 
Sức khỏe khá. Hạn Tam Kheo: đi đứng cẩn 
thận, đề phòng vấp ngã đau chân tay.

Nữ 82: Sao KẾ ĐÔ, Tháng 3 và 9 AL, đề 
phòng đau ốm nặng. Hạn Thiên Tinh: nhiều 
chuyện buồn trong gia đạo con cháu. Nên 
cầu nguyện hoặc niệm Phật để được an vui. 
(2019) **

Bính Dần: 94 và 34 tuổi (1926 – 1986)
Mạng Lư Trung Hỏa (Lửa trong Lò) khắc 
Kiếm Phong Kim. Con nhà Xích đế: Cô 
quạnh.

Nam 34: Sao KẾ ĐÔ, Tháng 3 và 9 AL nhiều 
chuyện đau buồn trong đại gia đình, có thể 
gặp đại tang. Tình cảm: gặp sao Kế Đô, nhiều 
buồn hơn vui vì không gặp được người cùng 
tần số tâm hồn. Hạn Địa Võng: tâm tư không 
yên ổn, bị quá khứ lãng vãng quấy phá khiến 
tâm tính sinh gắt gỏng, khó chịu.

Nữ 34: Sao THÁI DƯƠNG, tháng 6 và 10 
AL nhiều may mắn về tài lộc. Thái Dương 
chiếu, sự tính toán của lý trí khiến các cuộc 
gặp gỡ trở nên khô khan, không hứa hẹn… 
Hạn Địa Võng: nhiều nỗi lo âu vô cớ khiến 
tâm tư buồn nản, tính khí bất thường gây hiểu 
lầm…(2019)

Canh Dần: 70 tuổi (1950)
Mạng Tòng Bá Mộc (Gỗ cây tùng) khắc Lộ 
Bàn Thổ - Trường mạng. 

Nam 70: Sao KẾ ĐÔ, Tháng 3 và 9 AL, có 
chuyện đau buồn trong gia đình, có thể gặp 
đại tang. Gia đạo bình yên. Hạn Địa Võng: 
hay suy tư về thân phận, rồi bất mãn khiến 
có lời nói gay gắt, khó nghe. Nên hài hòa với 
người thân để bớt cô quạnh. Coi chừng nước 
sôi, lửa và điện.

Nữ 70: Sao THÁI DƯƠNG, Tháng 6 và 10 
AL nhiều may mắn về tài lộc, có thể trúng 
số. Hạn Địa Võng: hay lo âu, buồn khổ, nên 
tâm tính trở nên khó chịu. Sức khỏe tốt. Nên 
cầu nguyện, làm việc phước thiện hơn là ngồi 
than thân trách phận. (2019) *

Nhâm Dần: 58 tuổi (1962)
Mạng Kim Bạch Kim (Vàng trắng)khắc Lư 
Trung Hỏa- Nhà Bạch Đế:phú quý.

Nam 58: Sao THÁI BẠCH, tháng 5 và 6 AL 
đề phòng đau ốm nặng và hao tài. Không nên 
nóng nảy, mất bình tĩnh khi gặp chuyện trái ý.  
Hạn Toán Tận: đề phòng tai vạ do người khác 
đem tới, không đến những nơi đông đúc.

Nữ 58: Sao THÁI  M, tháng 9 AL mọi việc 
đều hanh thông, may mắn. Sức khỏe tốt. 
Nhưng tháng 11 AL thì rất xấu, cần đề phòng 
mọi chuyện rủi ro, tai nạn, đau ốm. Hạn 
Huỳnh Tuyền: không nên ham việc tiếc công 
mà sinh bệnh. (2019) ***

MÃO

Ðinh Mão: 93 và 33tuổi (1927 và 1987)*
Mạng Lư Trung Hỏa (lửa trong lò).
Tuổi Mộc, mạng Hỏa, tương hợp (Mộc sinh 
Hỏa).

TUỔI MÃO NĂM NAY GẶP TAM HỢP: 
HỢI – MÃO – MÙI, Nam Mạng Nhiều 
Thuận Lợi.

Nam 33: Sao V N HÁN, tháng 2 và 8 AL thận 
trọng lời nói và cử chỉ để khỏi bị xích mích, 
tranh cãi gây bất hòa, thù hận trong bạn bè, 
người thân. Hạn Thiên La:,coi chừng lửa, 
điện;tâm trí bất an vì suy nghĩ quá nhiều; giấc 
ngủ nhiều mộng mị. Sức khỏe:tốt.. Về tình 
cảm, Vân Hán chiếu nên những cuộc gặp gỡ 
thích thú đều chóng qua như mây khói.

Nữ 33: Sao LA HẦU, tháng 1 và 7 AL coi 
chừng tai nạn, cẩn thận khi di chuyển. Nữ 
mạng La Hầu không nặng. Công việc và học 
hành thuận lợi.Độc thân: Tình cảm vui, có 
cuộc gặp gỡ nồng ấm (Mộc sanh Hỏa). Hạn 
Diêm Vương: nữ mạng tuổi sinh nở phải vô 
cùng thận trọng, dễ gặp trục trặc, nguy hiểm.
(2019)

Kỷ Mão: 81 tuổi và 21 tuổi (1939 và 1999)*
Mạng Thành Ðầu Thổ (đất trên thành).
Tuổi Mộc, mạng Thổ, tương sanh.

Nam 81: Sao MỘC ĐỨC: tháng 12 AL nhiều 
may mắn về tài lộc. Sức khỏe tốt. Hạn Huỳnh 
Tuyền: cẩn thận khi uống thuộc, ăn uống 
dễ bị dị ứng nguy hiểm. Có căn tu, nên cầu 
nguyện và làm việc lành.

Nữ 81: Sao THỦY DIỆU: tháng 4 và 8 AL đề 
có chuyện đau buồn trong gia đình con cái, 
không nên bận tâm nhiều. Năm nay sức khỏe 
tốt hơn, bệnh cũ không tái phát. Tâm tư nhẹ 
nhàng. Hạn Toán Tận: nên cầu nguyện hoặc 
niệm Phật để giải trừ tai họa bất ngờ. (2019)

Nam 21: Sao THỦY DIỆU tháng 4 và 8 AL 
có chuyện đau buồn trong gia đình, do cha 
mẹ bất hòa, hoặc gặp đại tang. Việc học hành 
thuận lợi. Sức khỏe tốt. Hạn Tam Kheo: đề 
phòng té ngã bị thương tay chân, coi chừngbị 
đau mắt.

Nữ 21: Sao MỘC ĐỨC: tháng 12 AL nhiều 
may mắn về tài lộc, được tặng thưởng Việc 
học hành rất thuận lợi và thăng tiến. Sức khỏe 
tốt. Tình cảm nhiều vui. Hạn Thiên Tinh: thận 
trọng trong kết bạn, đề phòng bị vu vạ lôi thôi 
với pháp luật.. (2019)**

Tân Mão: 69 tuổi (1951)
Mạng Tùng Bá Mộc (Gỗ cây tùng)
Tuổi Mộc, mạng Mộc “Lưỡng mộc thành 
lâm” 

Nam 69: Sao VẤN HÁN: tháng 2 và 8 AL, 
cẩn thận lờ nói và cử chỉ để trách xích mích, 
mất lòng, sinh oán hận. Hạn Địa Võng: nhiều 
buồn lo, nghĩ vẩn vơ, hay có lời nói gây bất 
hòa, tranh cãi.

Nữ 69: Sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL đề 
phòng tai nạn (giao thông, lửa, điện). Sức 
khỏe tạm ổn.. Hạn Địa Võng: hay lo nghĩ và 
buồn bực khiến có lời lẽ khó nghe gây chuyện 
bất hòa… (2019)*

Ất Mão: 105 tuổi và 45 tuổi (1915 và 1975)
Mạng Ðại Khê Thủy (nước suối lớn).
Tuổi Mộc mạng Thủy tương hợp.

Nam 45: Sao MỘC ĐỨC: tháng 12 AL nhiều 
may mắn về tài lộc, có thể trúng số, được 
thưởng. Hạn Huỳnh Tuyền: đề phòng bệnh 
nặng, coi chừng huyết áp, không nên làm 
việc, lo nghĩ quá độ. Người độc thân sẽ có 
cuộc gặp gỡ thích thú vào mùa Hạ, nhiều hứa 
hẹn.

Nữ 45: Sao THỦY DIỆU: tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình, có thể có đại 
tang. Người có gia đình được êm ấm; người 
độc thân có cuộc gặp gỡ vui thú nhưng không 
có gì hứa hẹn. Hạn Toán Tận: coi chừng bị 
lừa gạt, không nên tin người mới quen biết vì 
có nguy cơ mang vạ lây.(2019)

Quý Mão: 57 tuổi (1963)*
Mạng Kim Bạch Kim (vàng trắng). Nam Tử 
Vi độ mạng; Nữ bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ 
mạng.

Nam 57: Sao THỦY DIỆU: Tháng 4 và 8 AL 
trong đại gia đình có chuyện đau buồn, có thể 
gặp đại tang. Bản thân buồn vì nặng lòng quá 
khứ… Hạn Thiên Tinh: đề phòng tai vạ do 
người khác đưa tới khiến bị lôi thôi với pháp 
luật. Gia đạo yên vui. Người hiền lành được 
thần linh, và chư thiên che chở.

Nữ 57: Sao MỘC ĐỨC: Tháng 12  L nhiều 
may mắn về tài lộc, có thể trúng số, được 
thưởng. Công việc làm ăn thuận lợi... Gia 
đình yên vui. Hạn Tam Kheo: đề phòng bị 
thương ở chân tay *(2019) 

THÌN

Nhâm Thìn: 68 tuổi (1952)*
Mạng Trường Lưu Thủy (nước chảy mãi). 
“Hành Vũ chi long” (Rồng bay trong mưa).
Nam, Tử Vi độ mạng; Nữ, Cửu Thiên Huyền 
Nữ độ mạng

Nam 68: Sao THÁI DƯƠNG: tháng 6 và 10 
AL, nhiều may mắn về tài lộc, được thưởng 
lớn. Công việc làm ăn tăng tiến. Hạn Thiên 
La: hay suy tư về quá khứ và tình đời, giấc 
ngủ nhiều mộng mị,có kẻ khuất mặt theo giúp 
đỡ. Sức khỏe tạm ổn. Đã đến lúc được hưởng 
nhàn…

Nữ 68: Sao THỔ TÚ: tháng 4 và 8 AL, có 
chuyện đau buồn trong đại gia đình, có thể 
gặp đại tang. Gia đình yên ổn. Sức khỏe tốt. 
Hạn Diêm Vương: cẩn thận về ăn uống, coi 
chừng cái dạ dày. (2019) *

Giáp Thìn: 56 tuổi (1964)
Mạng Phúc Ðăng Hỏa (lửa đèn nhỏ). 
“Phục đàm chi long” (Rồng núp dưới đầm 
nước).

Nam 56: Sao THỔ TÚ, tháng 4 và 8 AL có 
việc đau buồn trong đại gia đình, có thể gặp 
đại tang hoặc chia ly. Công việc làm có phần 
trì trệ. Hạn Ngũ Mộ: nên bình tĩnh để giải 
quyết những rủi ro về tiền bạc và những ân 
oán xã hội. Năm nay, Mạng Hỏa gặp năm 
Mộc, Mộc sinh Hỏa, nên có thuận lợi.

Nữ 56: Sao V N HÁN: Tháng 2 và 8 AL, 
trong gia đình có chuyện xích mích, bất hòa, 
nên thận trọng lời nói và cử chỉ để tránh oán 
hận. Cần tu nhân, tích đức, làm việc thiện, để 
thêm phước đức cho hậu vận. Hạn Ngũ Mộ: 
nhiều rủi ro về tai ách, hao tài khó tránh. Cần 
bình tĩnh. Bổn mạng an lành*(2019) *

Canh Thìn: 80 tuổi và 20 tuổi (1940 & 2000)
Mạng Bạch Lạp Kim (vàng chân đèn) khắc 
Phúc Đăng Hỏa.

Nam 80: Sao THÁI  M: tháng 9 mọi sự đều 
an lành, may mắn, sức khỏe tôt. Nhưng tháng 
11 AL thì  rất xấu, phải đề phòng mọi rủi ro, 
tai ách có thể xảy ra. Hạn Diêm Vương: cẩn 
thận khi uống thuốc, đi đứng. Nói chung cần 
được chăm sóc kỹ càng.

Nữ 80: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 6 AL, 
coi chừng bệnh nặng, mất đồ dùng. Hạn 
Thiên La: tinh thần bất an, hay tưởng tượng 
chuyện kỳ dị. Nên nghe kinh hoặc thánh ca. 
Cần được chăm sóc tốt.(2019)*

Nam 20: Sao THỔ TÚ: tháng 4 và 8 AL có 
chuyện buồn đau trong gia đình: có tang hoặc 
cha mẹ bất hòa. Nên tìm cách chia sẻ. Việc 
học hành cần thêm cố gắng và kiên nhẫn. 
Hạn Tam Kheo: không nên bắt đôi mắt làm 
việc quá sức, có thể bị đau. Cẩn thận khi chạy 
nhảy, thể dục, coi chừng tay chân.

Nữ 20: Sao V N HÁN: tháng 2 và 8 AL, cẩn 
thận lời nói và cử chỉ để tránh sự xích mích, 
mất lòng người thân, bạn hữu. Việc học hành 
thuận lợi. Tình bình thường. Hạn Thiên Tinh: 
không theo bạn đi xa, coi chừng gặp chuyện 
xấu liên quan đến luật pháp*(2019) **

Mậu Thìn: 92 và 32 tuổi (1928 và 1988)
Mạng Ðại Lâm Mộc (Cây rừng lớn).
 “Thanh ôn chi long” (Rồng ở nơi yên ấm).

Nam 32: Sao THÁI DƯƠNG: tháng 6 và 10 
AL nhiều cơ hội và may mắn về tài lộc và 
thăng thưởng. Công việc làm phát đạt. Hạn 
Toán Tận: cần thận trọng vả chân thành trong 
các giao dịch, coi chừng tai vạ bất ngờ. Về 
tình cảm: mạng Mộc, năm Mộc, nhiều cơ hội 
để gặp gỡ, nhưng muốn tiến tới thì cần phải 
thành ý, chính tâm.

Nữ 32: Sao THỔ TÚ: tháng 4 và 8 AL, trong 

gia đình có chuyện đau buồn: tang chế hoặc 
bất hòa, chia ly. Nên bình tĩnh và cầu nguyện. 
Công việc làm ăn, tiền bạc có phần trì trệ. 
Thổ Tú chiếu: Sức khỏe không được tốt, thân 
xác và tâm trí cảm giác nặng nề, không thoải 
mái. Độc thân gặp chuyện bực mình, do hẹn 
hò chậm trễ. Hạn Huỳnh Tuyền: coi chừng 
bệnh về tiêu hóa (dạ dày). (2019) *

Bính Thìn: 104 và 44 tuổi (1916 & 1976)
Mạng Sa Trung Thổ (đất pha cát). “Thiên 
thượng chi long” (Rồng trên trời).

Nam 44: Sao THÁI  M:tháng 9 AL, mọi việc 
đều hanh thông và may mắn, sức khỏe tốt, tài 
lộc vượng. Nhưng tháng 11 AL, thì rất xấu, 
phải đề phòng mọi rủi ra, tai họa có thể xảy 
đến. Bình tĩnh đối phó. Cần tin tưởng người 
bạn tình để được hạnh phúc. Hạn Diêm 
Vương: coi chừng huyết áp, không nên lo 
nghĩ quá nhiều.
.
Nữ 44: Sao THÁI BẠCH: Tháng 5 và 6 AL: 
coi chừng đau ốm nặng và hao tài. Công việc 
tăng tiến. Gia đình cần sự nhường nhịn và 
lòng tin để được an vui. Người độc thân có 
cuộc gặp gỡ thích thú và đầy hứa hẹn…, hãy 
vững lòng tin. Hạn Thiên La: nhiều lo nghĩ 
kỳ dị. Có kẻ khuất mặt theo phù hộ, hãy cầu 
nguyện. (2019) *

TỴ

Quý Tỵ: 67tuổi (1953)*
Mạng Trưòng Lưu Thủy (nước chảy mãi).
“Thảo trung chi xà” (Rắn nằm trong đám cỏ).

Nam 67: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 6 AL, 
coi chừng đau ốm nặng và hao tài. Hạn Toán 
Tận: cẩn thận trong các giao dịch xã hội, đề 
phòng bị vu vạ, pháp luật phiền hà. Sức khỏe 
không được tốt. Đã đến lúc có thể an nhàn, 
hãy nghỉ ngơi, hưởng thụ.
Nữ 67: Sao THÁI  M: Tháng 9 AL mọi việc 
đều hanh thông may mắn. Nhưng tháng 11 
AL, thì rất xấu, cần đề phòng những việc rủi 
ro có thể xảy đến. Bình tĩnh đối phó... Sức 
khỏe: tương đối khá. Hạn Huỳnh Tuyền: 
coi chừng bệnh cũ tái phát, có thể trở nặng. 
(2019) *

Ất Tỵ: 55 tuổi (1905 & 1965)*
Mạng Phúc Ðăng Hỏa (lửa trong đèn nhỏ).
“Xuất huyệt chi xà” (Rắn ra khỏi hang).

Nam 55: Sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL, 
đề phòng tai nạn hung hiểm, cẩn thận về di 
chuyển, coi chừng lửa, điện, không giao thiệp 
với người lạ. Công việc làm ăn thuận lợi. Tuy 
nhiên chưa nên khuếch trương nhiều trong 
năm nay. Hạn Tam Kheo: coi chừng bị té ngã 
làm tay chân thương tích. 

Nữ 55: Sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL, nhiều 
chuyện đau buồn xảy ra trong gia đình, coi 
chừng bệnh nặng, nguy hiểm. Nữ mạng gặp 
Kế Đô rất nguy. Nên làm việc thiện phước và 
cầu nguyện. Hạn Thiên Tinh: không nên tin 
người bạn cũ, coi chừng bị vạ lây.(2019)**

Kỷ Tỵ : 91 và 31 tuổi (1929 và 1989)
Mạng Ðại Lâm Mộc (cây rừng lớn).
“Phúc khí chi xà” (Rắn báo điềm lành).

Nam 31: Sao THÁI BẠCH:, tháng 5 và 6 AL, 
đề phòng đau ốm nặng và hao tài. Công việc 
làm và học hành thuận lợi. Tài lộc chưa được 
như ý. Tình cảm nhiều vui. Độc thân sẽ có 
cuộc gặp gỡ vào đầu mùa Hè, thích thú và 
đầy hứa hẹn... Hạn Thiên Tinh: không nên tin 
đối tác mới quen, đề phòng cạm bẫy có liên 
quan đến pháp luật.

Nữ 31: Sao THÁI  M:, tháng 9 AL, mọi việc 
đều hanh thông và may mắn. Công việc và 
học hành nhiều thuận lợi. Chuyện tình cảm 
nên mạnh dạn quyết định vào mùa Hè. Tháng 
11 AL, rất xấu, nhiều rủi ro có thể xảy ra. Hãy 
bình tĩnh mà đối phó. Hạn Tam Kheo: cẩn 
thận về đi đứng keo tay chân bị thương. Số 
này “nhân tình” thường trớ trêu. Nên lo cho 
sự nghiệp vững vàng trước đã. * (2019)*

Tân Tỵ: 79 và 19 tuổi (1941 & 2001)
Mạng Bạch Lạp Kim. 
“Ðông tàng chi xà” (Rắn ẩn mình mùa Ðông).

Nam 19: sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL đề 
phòng tai nạn, cẩn thận khi di chuyển, không 
chơi trò mạo hiểm. Học hành kết quả tốt. Hạn 
Tam Kheo: cẩn giữ gìn sức khỏe cho đôi mắt, 
coi chừng vấp ngã đau chân tay.

Nữ 19: sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL có chuyện 
đau buồn trong gia đình, có tang hoặc cha mẹ 
bất hòa. Nên tìm cách chia sẻ. Công việc học 
hành thuận lợi. Hạn Thiên Tinh: không nên 
nhận lời theo bạn chơi xa, coi chừng bị phiền 
hà bởi pháp luật.(2019)*

Nam 79: Sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình con cái, 
không nên lấn sâu vào. Sức khỏe tốt. Hạn 
Diêm Vương: cẩn thận ăn uống và thuốc 
men, coi chừng ngộ độc, dị ứng. 

Nữ 79: Sao THÁI DƯƠNG: tháng 1 và 10 AL 
nhiều may mắn về tài lộc, quà cáp. Sức khỏe 
khá. Hạn Thiên La: giấc ngủ nhiều mộng mị, 
tâm bất an, như có kẻ khuất mặt lãng vãng. 
Nên cầu nguyện hoặc niệm Phật. (2019)*

Ðinh Tỵ: 43 tuổi (1917 & 1977)*
Mạng Sa Trung Thổ (đất pha cát).
“Ðường nội chi xà” (Rắn trong ao).
 
Nam 43: Sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL, đề 
phòng đau ốm, có việc đau buồn trong gia 
đình.Hãy bình tĩnh tìm cách chia sẻ. Hạn Địa 
Võng: nhiều nỗi buồn lo, sinh ra gắt gỏng, 
mất hòa khi gia đình, xã hội. Tài lộc khá. 
Độc thân: vẫn “một mình” người mong chưa 
đến... Hãy vui với văn chương, thơ nhạc.

Nữ 43: Sao THÁI DƯƠNG:, tháng 6 và 10 
AL, nhiều may mắn về tài lộc. Công việc 
thăng tiến. Tình cảm còn buồn, vì chỉ một 
mình lo toan mọi việc, bạn đời ít chia sẽ...
Hạn Địa Võng: những nỗi lo buồn khiến hay 
có lời nói gắt gỏng làm mất hòa khí gia đình. 
Nên tự kiềm chế.* (2019)*

NGỌ

Mậu Ngọ: 102 và 42 tuổi (1918 & 1978)*
Mạng Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời)
“Ký nội chi mã” (Ngựa trong chuồng).
 
Nam 42: Sao V N HÁN: Tháng 2 và 8 AL 
, cẩn thận lời nói và cử chỉ để khỏi bị trách 
oán, hận thù trong gia đình, bạn hữu. Bắt đầu 
Trung Vận, đã có sự nghiệp, danh vị. Nên bớt 
“lã lướt” để gia đình  yên vui. Người có gia 
đình nên quên dĩ vãng tình cảm. Độc thân: 
những mối tình hiện tại chỉ là phù vân. Hạn 
Thiên La: Người độc thân đề phòng cạm bẫy; 
tâm tư bất an, dường như có người khuât mặt 
quanh quẩn vừa giúp vừa quậy? nên tìm hiểu 
và cầu nguyện.

Nữ 42: Sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL đề 
phòng tai nạn khi di chuyển, coi chừng lửa 
và điện. Hạn Diêm Vương: phụ nữ thận 
trọng nếu có sinh đẻ, có thể gặp trục trặc 
nguy hiểm. Người độc thân: mạng Hỏa gặp 
năm Mộc, Mộc sinh Hỏa, có một vài niềm 
vui trong sự nghiệp. Tình cảm chưa có định 
hướng!.* (2019) *

Nhâm Ngọ: 78 tuổi và 18 tuổi (1942 & 2002)
Mạng Dương Liễu Mộc (Gỗ Dương liễu).
“Quân trung chi mã” (Ngựa chiến) 

Nam 18: Sao MỘC ĐỨC, tháng 12 AL, 
nhiều may mắn về tài lộc, có phần thưởng. 
Hạn Huỳnh Tuyền: Không nên đến các nơi 
sông, biển, thận trọng khi phải qua sông, hồ. 
Học hành thuận lợi, tình cảm nhiều vui.

Nữ 18: Sao THỦY DIỆU, tháng 4 và 8 AL 
có chuyện đau buồn trong gia đình do cha mẹ 
bất hòa, hoặc gặp tang chế...Hạn Toán Tận: 
không theo bạn bè đi biển, bơi thuyền, đề 
phòng tai họa bất ngờ.(2019)

Nam 78: Sao V N HÁN:. Tháng 2 và 8 AL, 
Không nên chỉ trích con cháu, bớt nói những 
điều khó nghe, mất lòng. Hạn Địa Võng:nên 
cầu nguyện hoặc niệm Phật để tâm trí yên 
ổn... Nói chung năm nay mạng Mộc gặp năm 
Môc (lưỡng mộc thành lâm) cuộc sống êm 
ấm, thoải mái, gia đình yên vui.
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Nữ 78: Sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL, đề 
phòng tai nạn, coi chừng lửa, điện, nước sôi, 
cẩn thận đi lại.  Hạn Địa Võng: Cần có người 
chăm sóc cẩn thận và biết an ủi người già 
(2019)*

Giáp Ngọ: 66 tuổi (1954)
Mạng Sa Trung Kim (vàng trong cát).
“Vân trung chi mã” (ngựa bay trên mây). 

Nam 66: Sao THỦY DIỆU:, Tháng 4 và 8 
AL có chuyện đau buồn trong gia đình, có đại 
tang. Công việc thuận lợi… Hạn Thiên Tinh: 
thận trọng trong giao tiếp, coi chừng bị vu vạ, 
bị pháp luật phiền hà.Nên kiềm chế tính nóng 
nảy để gia đình yên vui. Tài lộc bình hòa.Đã 
đến thời an nhàn, hãy thụ hưởng.

Nữ 66: Sao MỘC ĐỨC: Tháng 12 AL nhiều 
cơ hội và may mắn về tài lộc! Hạn Tam Kheo: 
Cẩn thận khi đi đứng đề phòng vấp ngã đau 
chân tay. Về gia đạo: để yên vui nên cố gằng 
làm tròn phận sự người vợ, không nên độc 
đoán, lấn át. *(2019) *

Bính Ngọ: 54 tuổi (1906 & 1966)
Mạng Thiên Hà Thủy (Nước Sông Trời).
 
Nam 54: Sao MỘC ĐỨC: tháng 12 AL nhiều 
cơ hội và may mắn về tài lộc, được thăng 
thưởng. Gia đạo yên vui, sức khỏe tốt. Hạn 
Huỳnh Tuyền: nên thận trọng về sức khỏe… 
Nhờ âm đức tổ tiên và việc phước thiện đã an 
toàn vượt qua đại hạn 49-53, nên tiếp tục làm 
việc phước thiện.

Nữ 54: sao THỦY DIỆU: Tháng 4 và 8 AL 
trong đại gia đình có chuyện buồn đau, có 
thể gặp đại tang. Gia đạo yên vui, cửa nhà 
cao đẹp. Hạn Toán Tận: nữ mạng không nguy 
hại. Chỉ nên thận trọng đề phòng tai vạ do 
người khác đem lại. *(2019) *

Canh Ngọ: 90 và 30 tuổi (1930 & 1990)
Mạng Lộ Bàng Thổ (đất giữa đường).
“Ðường nội chi mã” (Ngựa nhà)

Nam 30: Sao THỦY DIỆU:, Tháng 4 và 8 
AL có chuyện đau buồn trong gia đình, có 
tang hoặc xung khắc. Hạn Ngũ Mộ: bị bạn bè 
gièm pha, hao tài vì tin người. Nên thận trọng 
trong giao dịch. Tình cảm: những cuộc gặp 
gỡ, hẹn hò sắp tới, chẳng có gì hứa hẹn… chỉ 
là nước chảy qua cầu…

Nữ 30: Sao MỘC ĐỨC: Tháng 12 AL, nhiều 
cơ hội và may mắn về tài lộc, được thăng 
thưởng. Tình cảm: đang bối rối trước cuộc 
gặp gỡ đầu xuân... chưa thể có chọn lựa!  Hạn 
Ngũ Mộ: đang bị lọt vào giữa vòng vây tình 
cảm, chưa biết thoát ra bằng cách nào…rất 
hao tốn, nhưng khó giải quyết ổn thỏa*(2019) 
**-

MÙI

Tân Mùi: 89 và 29 tuổi (1931 & 1991)*
Mạng Lộ Bàng Thổ (đất lòng đường).
“Thất quần chi dương” (Dê lạc đàn).
 
Nam 29: Sao THỔ TÚ:, tháng 4 và 8 AL, có 
chuyện đau buồn trong gia đình, gặp tang chế 
hoặc bất hòa. Công việc và học hành bị trì trệ. 
Tình cảm: buồn vì thiếu bạn tâm tình. Hạn 
Ngũ Mộ: coi chừng bị hao tài, mất đồ dùng 
có giá trị.

Nữ 29: Sao V N HÁN: Tháng 2 và 8 AL, 
thận trọng lời nói và cử chỉ để khỏi bị hiểu 
lầm, gây xích mích, thù oán.. Nên quan tâm 
đến người thân nhiều hơn. Học hành và công 
việc có phần thăng tiến. Tình cảm: năm nay 
có cuộc gặp gỡ thoáng qua… nhiều vui. Hạn 
Ngũ Mộ: không nên theo bạn bè đi chơi xa 
có thể gặp rủi ro, mất đồ đạc, hao tài. (2019)*

Quý Mùi: 77 tuổi và 17 tuổi (1943 và 2003)
Mạng Dương Liễu Mộc (Gỗ Dương liễu).
“Quần nội chi dương” (Dê trong đàn) 

Nam 77: Sao THÁI DƯƠNG: tháng 6 và 10 
AL có may mắn về tài lộc, quà cáp. Cuộc 
sống sung túc. Sức khỏe tốt, tình cảm cô 
quạnh. Hạn Thiên La: tâm trí bất an, giấc ngủ 
nhiều mộng mị, hay nhớ về chuyện xưa nên 

bị ám ảnh. Nên ra ngoài với bạn hữu.

Nữ 77: Sao THỔ TÚ: Tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình con cái, chỉ 
nên chia sẻ, cảm thông. Sức khỏe tốt, vui 
vẻ, thoải mái. Hạn Diêm Vương: thận trọng 
trong việc ăn và uống thuốc, đề phòng ngộ 
độc, dị ứng. (2019) *

Ðinh Mùi: 53 tuổi (1907 và 1967)
Mạng Thiên Hà Thủy (nước sông trời).
“Thất tường chi dương” (Dê đi mất). 

Nam 53: Sao THÁI  M:, tháng 9 AL mọi 
việc đều hanh thông và may mắn. Công việc 
thuận lợi. Nhưng tháng 11 AL thì rất xấu, cần 
đề phòng mọi sự rủi ro, tai họa có thể xẩy ra.  
Gia đạo không được vui. Năm cuối của chu 
kỳ Đại Hạn 49-53, không nên đi xa, tránh nơi 
sông biển, giữ công việc bình thường. Hạn 
Diêm Vương: coi chừng sức khỏe, đặc biệt là 
áp huyết, đừng làm việc quá sức.

Nữ 53: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 6 AL, 
đề phòng đau ốm nặng và hao tài lớn. Năm 
cuối của vận 49-53, nên từ tốn, thận trọng 
trong mọi việc.  Hãy quên những chuyện đau 
lòng cũ... Công việc làm thăng tiến. Gia đình 
tạm yên. Hạn Thiên La: nên cầu nguyện hoặc 
niệm Phật để bớt phần lo nghĩ và bất an. Có 
quý nhân khuất mặt (2019)*

Ất Mùi: 65 tuổi (1955)*
Mạng Sa Trung Kim (vàng trong cát).
“Kỉnh trọng chi dương” (Dê nghi lễ). 

Nam 65: Sao THỔ TÚ: tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình, có thể gặp 
tang chế. Công việc làm ăn bị trì trệ. Năm 
Môc  mạng Kim bị khắc nên nhiều chuyện 
bực mình. Hạn Ngũ Mộ: coi chừng hao tài và 
gặp chuyện lôi thôi ngoài xã hội.

Nữ 65: Sao V N HÁN: Tháng 2 và 8 AL thận 
trọng lời nói và cử chỉ để khỏi bị hiểu làm, 
sinh ra thù oán, bất mãn. Tâm trí bất an do 
nhiều ước mơ quá cao, không biết tự lượng 
sức mình. Bạn hữu ngày càng ít đi. Hạn Ngũ 
Mộ: coi chừng bị mang tiếng xấu vì hành vi 
bị phát giac.(2019) *

Kỷ Mùi: 101 và 41tuổi (1919 và 1979)*
Mạng Thiên Thượng Hỏa. 
Tuổi Thổ mạng Hỏa tương sanh

Nam 41: Sao THÁI DƯƠNG: Tháng 6 và 
10 AL, nhiều cơ hội và may mắn về tài lộc, 
được thăng thưởng. Đã đến thời phát đạt, 
bớt lo âu.. Đã có gia đình thì nên sống với 
hiện tại…đừng truy tìm quá khứ…Độc thân 
thì năm nay Thai Dương chiếu có cơ hội gặp 
người thích hợp, dù hơi thiên về lý trí… Hạn 
Toán Tận: thận trọng trong giao tiếp để khỏi 
bị tai vạ do người ngoài đem tới. Không làm 
việc gì không rõ nguồn gốc.

Nữ 41: Sao THỔ TÚ: Tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình, có thể gặp 
tang chế. Công việc làm bị trì trệ. Gia đình 
nhỏ: tình cảm êm ấm, được chồng cưng quý. 
Người độc thân, cuộc gặp hẹn bị hoãn lại…
Tài lộc bình hòa. Hạn Huỳnh Tuyền: đề 
phòng đau ốm, nguy hiểm. (2019) *

THÂN
Nhâm Thân: 88 tuổi và 28 tuổi (1932 và 
1992)*
Mạng Kiếm Phong Kim (vàng trên gươm).
 “Thanh tú chi hầu” (Khỉ xinh đẹp).

Nam 28: Sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL, đề 
phòng tai nạn hung hiểm, thận trọng khi di 
chuyển, coi chừng lửa và điện. Công việc và 
học hành thuận lợi.. Hạn Tam Kheo: không 
nên làm việc quá sức, coi chừng đau mắt. 
Tình cảm chưa có gì vui, tâm trí căng thẳng. 
Nên tập trung vào công việc và học hành.

Nữ 28: Sao KẾ ĐÔ: Tháng 3 và 9 AL trong 
gia đình có chuyện đau buồn, có thể gặp đại 
tang hoặc bất hòa. Bản thân coi chừng bệnh 
nặng. Học hành và công việc cần thêm cố 
gắng. Năm Mộc mạng Kim, bị khắc nên 
chuyện tình cảm không vui, thiếu hứng thú…
Hạn Thiên Tinh: đề phòng bị lừa gạt, không 

nên tin người mới quen* (2019) **
Mậu Thân: 52 tuổi (1908 và 1968)
Mạng Ðại Trạch Thổ (đất nhà lớn).“Ðộc lập 
chi hầu” (Khỉ tự lập).

Nam 52: Sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL, có 
chuyện buồn đau trong đại gia đình, có thể 
gặp đại tang. Cuộc sống yên bình. Hạn Địa 
Võng: tâm tư bất an vì nhiều nỗi buồn lo 
khiến có lời nói gắt gỏng sinh chuyện bất 
hòa. Năm thứ 4 trong vòng đại hạn 49-53, 
nên làm việc thiện để thêm phước đức, vượt 
qua tai ách của vận hạn. Sao Kế Đô đối với 
nam mạng không nguy hiểm.

Nữ 52: Sao THÁI DƯƠNG: tháng 6 và 10 
AL nhiều may mắn về tài lộc. Nhà cửa đã ổn 
định, gia đạo bình yên. Tài lộc vượng. Hạn 
Địa Võng: tâm trí nhiều lo nghĩ nên tình tình 
trở nên gắt gỏng coi chừng bị hiểu lầm… Số 
này có chư thiên che chở nên dù ở trong vòng 
đại hạn 49-53 vẫn được an toàn, người nhiều 
linh cảm. *(2019) *

Giáp Thân: 76 tuổi và 16 tuổi (1944 và 2004)
Mạng Tuyền Trung Thủy (nước suối).
“Quá thụ chi viên” (Khỉ trèo cây)
.
Nam 76: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 6 AL 
coi chừng bị ốm nặng và hao tài. Hạn Toán 
tận: đề phòng bị vu vạ và tai nạn thình lình 
nguy hiểm.

Nữ 76: sao THÁI  M: tháng 9 AL nhiều may 
mắn và thuận lợi trong mọi việc, nhưng tháng 
11 AL thì rất xấu, cần đề phòng mọi rủi ro, 
tai ách có thể xảy ra. Sức khỏe gặp nhiều vấn 
đề nhưng đều hóa giải được…Hạn Huỳnh 
Tuyền: Coi chừng tim mạch, bệnh mới phát 
sinh.  …*(2019) **
 
Bính Thân: 64 tuổi (1956)
Mạng Sơn Hạ Hỏa (lửa chân núi).
“Sơn thượng chi hầu” (Khỉ trên núi). 

Nam 64: Sao LA HẦU:, tháng 1 và 7 AL 
đế phòng tai nạn hung hiểm, cẩn thận khi di 
chuyển, coi chừng lửa, điện. Hạn Tam Kheo: 
mắt kém và đau; đề phòng vấp ngã đau tay 
chân.! Năm nay, mạng Hỏa gặp năm Mộc, 
nên cuộc sống được thuận lợi (Mộc sinh 
Hỏa). Gia đình bình an.

Nữ 64: Sao KẾ ĐÔ:, tháng 3 và 9 AL, trong 
gia đình có chuyện buồn đau, gặp đại tang, 
bản thân coi chừng đau ốm nặng, nguy hiểm. 
Công việc làm ăn khá hơn nhờ năm Mộc sinh 
Hỏa. Hạn Thiên Tinh: đề phòng vạ lây, không 
nên tin lời hứa hẹn của người khác, dù là của 
cố nhân!. Nên tu tâm, làm việc thiện phước, 
bớt cơ mưu, tính toán sẽ đỡ cô quạnh...* 
(2019) *

Canh Thân: 100 tuổi và 40 tuổi (1920 và 
1980)
Mạng Thạch Lựu Mộc (gỗ thạch lựu).
“Thực quả chi hầu” (khỉ ăn trái). 

Nam 40: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 6 AL 
đề phòng đau ốm nặng và hao tài. Sức khỏe 
tốt. Công việc làm ăn thuận lợi. Hạn Thiên 
Tinh: đề phòng tai vạ do người ngoài đưa tới 
có liên quan đến pháp luật (không mua bán 
vật dụng không rõ nguồn gốc…). Người độc 
thân, sẽ có cuộc gặp gỡ vào đầu mùa Hè, rất 
thú vị và có hứa hẹn. Người có gia đình cần 
nhẫn nhịn, dung hòa …để khỏi ân hận về sau.

Nữ 40: sao THÁI  M: Tháng 9 AL, mọi việc 
đều may mắn và thuận lợi, nhưng tháng 11 
thí rất xấu, phải đề phòng mọi rủi ro, tai họa 
có thể xẩy ra. Tình cảm: gia đình không được 
êm ấm. Bản thân sang quý nhưng lại không 
được nuông chiều; chẳng được người bạn đời 
ưu ái... Người độc thân gặp sao Thái  m, có 
hẹn, nhưng chưa có dấu hiệu nào về tương 
lai. Hạn Tam Kheo: cẩn thận, coi chừng vấp 
ngã có hại cho tay hoặc chân *(2019) *

DẬU

Tân Dậu: 99 tuổi và 39 tuổi (1921 & 1981)
Mạng Thạch Lựu Mộc (gỗ Thạch lựu).
“Lung tàng chi kê” (Gà trong lồng). 

Nam 39: Sao THỦY DIỆU: tháng 4 và 8 AL 
trong đại gia đình có chuyện đau buồn, gặp 
đại tang hoặc làm ăn trì trệ. Tình cảm: người 
độc thân sẽ có cơ hội gặp người hợp ý. Người 
có gia đình nên chăm sóc nhà cửa nhiều hơn, 
đừng quá “văn nghệ!. Hạn Thiên Tinh: nên 
thận trong kẻo bị lừa, mắc vạ lây.

Nữ 39: Sao MỘC ĐỨC: tháng 12 AL nhiều 
may mắn về tài lộc, được thăng thưởng. 
Công việc làm tốt. Hạn Tam Kheo: coi chừng 
bi đau mắt và chân tay bị thương do vấp ngã. 
Người độc thân sẽ có tin vui về cuộc gặp gỡ 
năm xưa! Người có gia đình có hỷ tín về con 
cái* (2019) *

Quý Dậu: 87 tuổi và 27 tuổi (1933 & 1993)
Mạng Kiếm Phong Kim (Vàng trên kiếm).
“An túc chi kê” (Gà ngủ yên). 

Nam 27: Sao MỘC ĐỨC: Tháng 12 AL, 
nhiều may mắn và cơ hội về tài lộc, được 
phần thưởng. Công việc và học hành nhiều 
thuận lợi. Hạn Huỳnh Tuyền: giữ gìn sức 
khỏe, đừng làm việc quá vất vả sẽ sinh bệnh. 
Về tình cảm: có cuộc gặp gỡ thú vị vào cuối 
mùa Xuân, chưa có hứa hẹn gì.

Nữ 27: Sao THỦY DIỆU: Tháng 4 và 8 AL, 
có chuyện đau buồn trong gia đình, cha mẹ 
bất hòa hoặc có tang. Hạn Toán Tận: không 
theo bạn bè đến nơi xa lạ, đề phòng bị lừa gạt. 
Các cuộc gặp gỡ đều như nước chảy qua cầu. 
Nên lo sự nghiệp trước. Người đã có gia đình 
thì buồn vì thiếu vằng sự đồng cảm của bạn 
đời.(2019)*.

Ất Dậu: 75 tuổi và 15 tuổi (1945 và 2005)
Mạng Tuyền Trung Thủy (Nước suối).
“Xướng ngọ chi kê” (Gà gáy trưa). 

Nam 75: Sao THỦY DIỆU:, Tháng 4 và 8 
AL, gia đình con cái có chuyện đau buồn 
nên chia sẻ và thông cảm. Hạn Thiên Tinh: 
coi chừng bị lừa, bị vạ lây. Không nên buồn, 
số không có bạn hiền. Hãy cầu nguyện hoặc 
niệm Phật cho lòng thanh thản. Tài lộc bình 
hòa, gia đình yên ổn.

Nữ 75: Sao MỘC ĐỨC:, tháng 12 AL, nhiều 
may mắn về tài lộc. Hạn Tam Kheo: coi 
chừng đau mắt, đề phòng vấp ngã đau chân 
tay. (2018)*Không nên đi xa.

Ðinh Dậu: 63 tuổi (1957)
Mạng Sơn Hạ Hỏa (Lửa chân núi). 
“Ðộc lập chi kê” (Gà đứng một mình). 

Nam 63: Sao MỘC ĐỨC: tháng 12 AL, 
nhiều may mắn và cơ hội về tài lộc, được 
thăng thưởng. Hạn Huỳnh Tuyền: coi chừng 
có trục trặc về sức khỏe, bệnh có thể trở nặng. 
Tài lộc dồi dào, tình cảm không thoải mái.
Nữ 63: Sao THỦY DIỆU: tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình, có thể gặp 
tang chế. Công việc làm ăn thuận lợi. Hạn 
Toán Tận: không nên tin bạn cũ, coi chừng bị 
lừa và bị vạ lây. (2019)*

Kỷ Dậu: 51 tuổi (1909 & 1969)
Mạng Ðại Trạch Thổ (đất nhà lớn).
 “Báo hiểu chi kê” (Gà gáy sáng). 

Nam 51: Sao V N HÁN:Tháng 2 và 8 AL 
thận trọng lời nói và cử chỉ để tránh hiểu lầm 
gây xích mích, thù oán. Công việc làm ăn 
thuận lợi. Tài lộc khá. Tình cảm không vui vì 
vợ chồng thường khác ý nhau, lý luận nhiều 
nên mất tình cảm! Đã đến năm thứ 3 vòng 
đại hạn “49 chưa qua 53 đã tới” nên tiếp tục 
làm việc thiện, cầu nguyện để giảm bớt  độ 
của vận thời. Hạn Thiên La: có người khuất 
mặt quanh quẩn vừa giúp đỡ vừa quậy. Hãy 
cầu nguyện.

Nữ 51: Sao LA HẦU: Tháng 1 và 7 AL, đề 
phòng tai nạn (lưu thông, lửa, điện). Hạn 
Diêm Vương: đề phòng bệnh nặng nguy 
hiểm. Đang ở vào năm thứ Ba của Đại Hạn 
49-53, nên làm việc phước đức để giảm 
bớt mức rủi ro của vận hạn. Gia đình bình 
thường. (2019)*

TUẤT

Giáp Tuất: 86 tuổi và 26tuổi (1934 và 1994)
Mạng Ðơn Ðầu Hỏa (lửa đỉnh núi).
“Thủ thân chi khuyển” (Chó giữ thế). 

Nam 26: Sao THÁI  M:, tháng 9 AL mọi việc 
đều hanh thông và may mắn Công việc và 
học hành thăng tiến, nhưng tháng 11 AL thì 
rất xấu, nên đề phòng những rủi ro, tai họa. 
Hạn Diêm Vương: giữ gìn sức khỏe, không 
nên quá ham việc, coi chừng đau ốm nặng. 
Hãy dành thời gian giải trí, vui với bạn hữu.

Nữ 26: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 6 AL 
đề phòng đau ốm nặng và hao tiền của. Công 
việc và học hành thuận lợi. Tình cảm: sẽ có 
cuộc gặp gỡ vào cuối Xuân thích thú nhiều 
hứa hẹn. Hạn Thiên La: tâm trí nhiều lo âu, 
không yên ổn, giấc ngủ gặp mộng mị kỳ dị! 
(2019)*

Mậu Tuất 62 (sinh 1958)
Mạng Bình Ðịa Mộc (Cây đồng bằng).“Tiến 
sơn chi khuyển” (Chó leo lên núi).

Nam 62: Sao THÁI  M: Tháng 9 AL, mọi 
việc đều thuận lợi và may mắn, nhưng tháng 
11 AL thì rất xấu, nên đề phòng mọi rủi ro, 
tai họa.. Công việc làm tăng tiến. Hạn Diêm 
Vương: cẩn thận giữ gìn sức khỏe, coi chừng 
áp huyết. Hãy bớt lo nghĩ để máu huyết điều 
hòa. Nên làm việc thiện, tích đức, cho hậu 
vận an nhàn.

Nữ 62: Sao THÁI BẠCH: tháng 5 và 6 AL, đề 
phòng đau ốm nặng và hao tài. Công việc làm 
ăn khá. Hạn Thiên La: giấc ngủ nhiều mộng 
mi, tâm trí bất an, hình như có người khuất 
mặt quanh quẩn. Về gia đình, không nên độc 
đoán, mất hòa khí. Hãy vui với hiện tại...dĩ 
vãng qua rồi không thể níu lại! (2019)*

Canh Tuất: 50 tuổi (1910 và 1970)
Mạng Thoa Xuyến Kim (Vàng trên xuyến).
“Tự quán chi khuyển” (Chó ở chùa chiền). 

Nam 50: Sao THÁI DƯƠNG: tháng 6 và 10 
AL nhiều may mắn về tài lộc, thăng thưởng. 
Công việc làm ăn tấn phát. Gia đạo yên vui. 
Năm thứ 2 của Đại Hạn 49-53, nên thận trọng 
về sức khỏe, giao dịch, và làm việc thiện 
phước. Hạn Toán Tận: đề phòng bị lừa gạt, 
tai vạ đến thình lình, nguy hiểm.

Nữ 50: Sao THỔ TÚ: tháng 4 và 8 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình, có thể gặp 
tang chế. Năm thứ 2 của Đại Hạn 49-53, nên 

tu tâm, làm việc phước thiện và cầu nguyện, 
để bớt tác hại của vận xấu. Tài lộc chưa được 
như ý. Hạn Huỳnh Tuyền: coi chừng đau ốm 
nặng * (2019) *

Bính Tuất: 74 tuổi và 14 tuổi (1946 và 2006)*

Mạng Ốc Thượng Thổ (Ðất trên mái nhà).
“Tự miên chi khuyển” (Chó lim dim ngủ). 

Nam 74: Sao THỔ TÚ: tháng 4 và 8 AL có 
việc đau buồn trong gia đình con cái, nên 
chia sẻ và thông cảm. Sức khỏe có vấn đề. 
Hạn Ngũ Mộ: nhiều chuyện lôi thôi khó giải 
quyết, coi chừng hao tán tiền bạc.

Nữ 74: Sao V N HÁN: Tháng 2 à 8 AL, thận 
trọng lời nói để khỏi làm người khác bị tổn 
thương, mất tình cảm. Đời sống sung túc. 
Hạn Ngũ Mộ: coi chừng hao tán tài sản vì 
những chuyện rắc rối xưa cũ cứ lôi thôi gây 
phiền phức. (2019)*

Nhâm Tuất:98 và 38 tuổi (1922 & 1982)
Mạng Ðại Hải Thủy (Nước biển lớn).
“Cố gia chi khuyển” (Chó giữ nhà).
 
Nam 38: Sao THỔ TÚ:, tháng 4 và 8 AL, có 
chuyện đau buồn trong gia đình, có thể gặp 
tang chế. Công việc làm ăn bị trì trệ. Sức 
khỏe tốt. Hạn Ngũ Mộ: đề phòng hao tán tài 
lộc, bình tỉnh giải quyết những chuyện lôi 
thôi gây phiền phức. Tình cảm: Thố Tú chiếu, 
cuộc hẹn gặp bị chậm lại đến mùa  hè, nên 
nhẫn nại...Không nên du lịch trên sông biển. 
Người có gia đình được ấm cúng, yên vui.

Nữ 38: Sao V N HÁN: tháng 2 và 8 AL thận 
trọng lời nói và cử chỉ để khỏi bị hiểu lầm, 
sinh thù oán, mất lòng. Sức khỏe tốt. Gia đình 
yên vui. Hạn Ngũ Mộ: để phòng hao tán tài 
lộc, bình tĩnh giải quyết những chuyện rấy rà 
phiền phức. Người độc thân: có gặp gỡ nhưng 
chỉ là mây bay, không có gì hứa hẹn. (2019) *

HỢI
.
Kỷ Hợi: 61 tuổi (1959)
Mạng Bình Ðịa Mộc (Cây đồng bằng).
“Ðạo viên chi trư” (Heo ở nơi tu hành). 

Nam 61 tuổi: Sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL, 
trong gia đình có chuyện đau buồn, có thể 
gặp tang chế. Hạn Địa Võng: có nhiều nỗi 
buồn lo nên tâm trí căng thẳng, sinh ra gắt 
gỏng, lời nói gây chuyện mất lòng. Nên sáng 
suốt tự kiềm chế. Tài lộc khá.

Nữ 61: Sao THÁI DƯƠNG: tháng 6 và 10 
AL tài lộc phong phú, quý nhơn hào phóng. 
Công việc làm ăn phát đạt. Tình cảm không 
được vui. Đừng nuối tiếc dĩ vãng nữa!. Hạn 
Địa Võng: nhiều nỗi lo buồn không ai chia 
sẻ, sinh ra gắt gỏng, lòi nói làm tổn thương 
người khác. Gắng kiềm chế. (2019) 

Ất Hợi: 85 tuổi và 25  tuổi (1935 và 1995)
Mạng Sơn Ðầu Hỏa (Lửa trên núi).
“Quá vãng chi trư” (Heo già). 

Nam 25: sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL trong 
gia đình có chuyện đau buồn, có tang hoặc 
cha mẹ bất hòa. Học hành, thi cử cần nhiều cố 
gắng. Sức khỏe tốt. Hạn Địa Võng: có nhiều 
lo âu và buồn khiến tâm trí căng thẳng, có lời 
nói gay gắt làm mất lòng, sinh chuyện rầy rà. 

Nữ 25: sao THÁI DƯƠNG: tháng 6 và 10 
AL, nhiều may mắn về tài lộc. Công việc và 
học hành thuận lợi. Hạn Địa Võng: nhiều nỗi 
lo buồn làm cho tâm trí căng thẳng sinh ra gắt 
gỏng, làm mất lòng bạn hữu, người thân. Về 
tình cảm: mạng Hỏa gặp năm Mộc, có cơ hội 
gặp gỡ và được như ý (2019) 

Ðinh Hợi: 73 tuổi và 13 tuổi (1947 và 2007)
Mạng Ốc Thượng Thổ (Ðất trên mái nhà).
“Quá sơn chi trư” (Heo qua núi). 

Nam 73: Sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL, đề 
phòng tai nạn hung hiểm, coi chừng lửa và 
điện. Sức khỏe tốt. Hạn Tam Kheo: coi chừng 
đau mắt, cẩn thận kẻo vấp ngã có hại cho tay 
chân.. Tài lộc bình hòa. Nên đi ra ngoài với 
bạn bè.

Nữ 73: Sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL có 
chuyện đau buồn trong gia đình con cháu, 
không nên lo lắng nhiều. đề phòng đau ốm 
nặng. Hạn Thiên Tinh: coi chừng bị lừa gạt 
hoặc bị vu vạ. Tài lộc bình hòa. Hãy để dĩ 
vãng trôi đi cùng thói đời mà vui với con 
cháu đang hiển đạt (2019) *

Quý Hợi: 97 tuổi và 37 tuổi (1923 và 1983)
Mạng Ðại Hải Thủy (Nước biển lớn).
“Lâm hạ chi trư” (Heo ở rừng). 

Nam 37: Sao LA HẦU: tháng 1 và 7 AL, coi 
chừng gặp tai nạn hung hiểm, cẩn thận về di 
chuyển. Công việc làm tấn phát. Về tình cảm: 
sao La Hầu không tốt cho các cuộc hẹn hò, 
nên nhẫn nại. Người có gia đình có chuyện 
buồn về gia đạo. Hạn Tam kheo: coi chừng bi 
đau mắt, té ngã tổn thương tay chân.

Nữ 37: Sao KẾ ĐÔ: tháng 3 và 9 AL trong 
gia đình có chuyện đau buồn, có thể gặp đại 
tang hoặc do xung khắc, bất hòa. Độc thân: 
những gặp gỡ, hẹn hò đều trái ý... Hạn Thiên 
Tinh: đề phòng tai vạ thình lình, bị gièm pha. 
Thận trọng trong giao tiếp kẻo mang tai tiếng 
(2019) *

Tân Hợi: 49 tuổi (1971)
Mạng Thoa Xuyến Kim (Vàng vòng xuyến).
“Quyền lý chi trư” (Heo trong chuồng). 

Nam 49: Sao THÁI BẠCH: Tháng 5 và 6 AL 
đề phòng bệnh nặng và hao tài. Người có gia 
đình đang gặp nhiều lo lắng, có thể thay đổi 
chỗ ở. Người độc thân có cuộc gặp gỡ thích 
thú, nhưng chẳng có hứa hẹn gì. Đang bắt đầu 
đại hạn “49 chưa qua 53 đã tới” có nghĩa là 
nguy hiểm, nên đề phòng và làm việc thiện. 
Hạn Toán Tận: thận trọng trong giao dịch làm 
ăn, coi chừng bị tai họa nguy hại.

Nữ 49: Sao THÁI  M: tháng 9 AL, mọi việc 
đều thuận lợi, may mắn. Công ăn việc làm 
tấn phát.Nhưng tháng 11 AL thì rất xấu, 
cần phải đề phòng mọi rỉu ro có thể xảy ra. 
Hạn Huỳnh Tuyền: coi chừng bị bệnh thình 
lình và nặng. Đang bước vào chu kỳ đại hạn 
“49-53”thường rất kỵ đối với tuổi trung niên, 
nên thận trọng, làm việc thiện và cầu nguyện 
để tai họa giảm nhẹ.
Độc thân: nữ Tân Hợi rất cao số, nên kiên 
nhẫn để khỏi chọn lầm người…* (2019) *

“Đức Năng Chuyển Số”
Kính Chúc
Một Năm KỶ HỢI 
An Bình, Thịnh Đạt
Linh Chi Dị Nhân

Nhóm phóng viên tường trình 
từ VN của RFA

Mãi miết theo ngọn gió Xuân, 
những điệu hát bài chòi, 

hò khoan, hát bội trầm bổng, đứt 
quãng, ỉ ôi và khẳng khái, ẩn chất 
mùa Xuân của miền Trung gió cát. 
Nếu như bài chòi mang cảm xúc 
lâng lâng ngày thu hoạch mùa thì 
hát bội lại mở ra không gian hoài 
niệm và mang mang phức cảm về 
cái chết mặc dù tuồng tích của nó 
không liên quan gì đến vấn đề sinh 
tử. Nếu như mùa Xuân ở những 
miền khác mang cảm thức vận hội 
mới thì mùa Xuân của bài chòi, hát 
bội miền Trung lại mang thêm cảm 
thức lưu vong giữa các tuồng tích, 
nhấn nhá của nghệ thuật hát bội.

Triết lý hát bội sân khấu và 
ông công đám tang

Một người chuyên nghiên cứu 
về hát bội ở Quảng Nam, yêu cầu 
giấu tên, chia sẻ:“Theo cách nhìn 
đương đại thì du nhập của diễn 
xướng nghi lễ dân gian nó có thể 
phát triển lên thành hát bội. Ngược 
lại, cái nghi thức truyền thống lại 
là ảnh hưởng trở lại của hát bội với 
truyền thống dân gian. Như hò đưa 
linh chẳng hạn, đây là hò đưa tang 

người chết, nó là một loại hình diễn 
xướng nghi lễ dân gian trong việc 
đưa tang thôi. Nhưng sau này khi 
nghệ thuật hát bội lên đỉnh cao thì 
nó ảnh hưởng trở lại. Cho nên vai 
trò của ông công, chỉ huy trong đưa 
linh lại rất giống với hát bội, giống 
ông tướng dẫn đạo lộ, điều khiển 
âm binh, đưa người đi.Tức là tác 
động trở lại của hát bội với diễn 
xướng dân gian.”

Ông này nói thêm rằng không 
biết tự bao giờ, nhạc khí, điệu thức 
của hát bội và nhạc ông công đám 
tang có rất nhiều điểm tương đồng. 
Ngay cả trang phục của hát bội và 
trang phục của ông công đám tang 
đều có thể dùng chung, không phân 
biệt.

Điều này khiến ông đặt ra dấu 
hỏi liệu hát bội đi vào đám tang 
hay tuồng tích đám tang đi vào hát 
bội, cái nào có trước là cả một vấn 
đề chưa có lời giải đáp. Chỉ có một 
điều dễ nhận biết nhất là trong các 
đám tang, các làn điệu, khúc thức 
của hát bội được sử dụng toàn bộ 
và điệu bộ của ông công đám tang 
cũng biểu cảm, tượng hình chẳng 
khác gì nghệ sĩ hát bội.

Một nghệ nhân hát bội những 
năm 1980, lạy tổ giải nghệ những 
năm đầu thập niên 1990 và chuyển 

sang làm ông công đám tang cho 
chúng tôi biết rằng mọi tuồng tích, 
điệu bộ, khúc thức của hát bội được 
ông sử dụng triệt để trong lúc làm 
ông công đám tang. Có khác chăng 
là lúc hát bội, ông là một nghệ sĩ, 
một diễn viên đảm nhận một vai 
duy nhất dưới sự quán xuyến và 
chỉ đạo của đạo diễn, ông chỉ được 
phép diễn những gì đạo diễn yêu 
cầu. Còn khi làm ông công đám 
tang, ông vừa là một diễn viên, vừa 
làm một đạo diễn.

Nếu như lúc diễn trên sân khấu, 
mọi khóc cười của nghệ sĩ được 
chỉ định và người nghệ sĩ phải thác 
mình vào vai diễn để khóc, cười 
cùng nhân vật nhằm tạo hiệu ứng 
cảm xúc tốt nhất đến khán giả, thì 
làm ông công đám tang, mọi khóc 
cười đều thật, mỗi thành viên trong 
gia đình là một diễn viên thật, đảm 
nhận vai diễn xã hội đầy nước mắt 
và thâm tình của họ trước linh cửu 
người đã khuất.

Lúc này, ông công đóng vai trò 
một đạo diễn kiêm diễn viên, vừa 
diễn xuất mọi tuồng tích, điệu bộ 
phù hợp với bối cảnh người quá 
cố và gia quyến, lại vừa làm tổng 
chỉ huy chỉ đạo tập dân, dắt những 
người khiêng đi vòng rồng rắn đủ 
các địa hình, thay đổi đội hình liên 
tục để người khiêng quen với mọi 
cảm giác địa hình. Mục đích chính 
của việc chạy đội hình này là nhằm 
giúp cho họ quen với kĩ thuật lên 
vai, xuống dốc thật nhẹ nhàng, êm 
ái, nhằm tránh làm xóc quan tài.

Triết lý của hát bội trên sân khấu 
là càng động, càng cương càng tạo 
cảm xúc thì triết lý của ông công 
đám tang là càng tĩnh, càng nhu 
càng tốt bởi chính đời sống là một 
bể khổ, nó làm cho thân phận con 
người lắc lư quá nhiều rồi, đến phút 
giây tiễn biệt cuối cùng, ông công 
luôn hô to, nhắc cả đội hình: Hãy 
lên vai xuống dốc cho nhẹ nhàng 
nghe chưa!”. Lên vai xuống dốc 

nhẹ nhàng ở đây giống như một lời 
tiễn biệt, một tri ân cuối cùng trước 
người đã khuất.

Và, vở tuồng sân khấu là tuồng 
diễn cho nhiều người xem đi xem 
lại, còn vở diễn của ông công đám 
tang là vở diễn cuối cùng cho duy 
nhất một người, cho họ nhìn lại cái 
sân khấu cuộc đời mà họ đã đảm 
nhận một vai suốt bao nhiêu năm 
nay.

Mải miết bài chòi, hát bội đầu 
Xuân

Đầu năm, du Xuân dọc theo trục 
quốc lộ 1 A, hướng từ Sài Gòn ra 
Hà Nội, nếu đi vào ban đêm, ngang 
qua các tỉnh Bình Định, Quảng 
Ngãi, Quảng Nam, điệu tùng chát, 
rịch tang của hát bội Bình Định, 
điệu thúc giục trống trận ở các võ 
đài Quảng Ngãi và điệu xập xình, 
lắc cắc rung lắc của bài chòi Quảng 
Nam cũng như ỉ ôi, ai oán của hát 
bội xứ Quảng tạo nên một phức 
hợp âm thanh không thể nào nhầm 
lẫn với bất cứ vùng miền nào.

Nếu như những năm trước 1975, 
mọi tuồng tích của hát bội đều dựa 
trên những vở cổ như Lâm Sanh 
Xuân Nương, Thoại Khanh Châu 
Tuấn, Thạch Sanh Lý Thông, Phạm 
Công Cúc Hoa, Lưu Bình Dương 
Lễ, Nàng Út Rúc Ống Tre, Tấm 
Cám… Thì sau 1975, những vở 
diễn này vẫn được công diễn nhưng 
tầng suất xuất hiện của nó rất thấp, 
thay vào đó là những vở mới có nội 
dung ca ngợi Đảng, ca ngợi bác Hồ, 
ca ngợi Mác, Lê Nin, ca ngợi ông 
chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, chủ 
tịch xã gương mẫu… Và đây cũng 
là giai đoạn mà các nghệ sĩ hát bội 
giải nghệ, chuyển sang làm ông 
công đám tang nhiều nhất.

Thời gian gần đây, những nghệ 
sĩ hát bội đã trở lại sân khấu, thay 
vì công diễn như trước đây nhằm 
bán vé, thu lợi nhuận, các  nghệ sĩ 
hát cúng tổ là chính. Thường thì 

dùng mái hiên của một gia đình 
nào đó trong hội đoàn hát bội để 
đặt bàn thờ tổ, cúng kính và hát với 
nhau những tuồng cổ hoặc những 
vở mang thân phận lưu vong, mang 
ý nghĩa sinh tử, nỗi thống khổ của 
con người trong bóng tối nô lệ… 
Đó cũng là điểm khá đặc biệt trong 
nghệ thuật hát bội thời hiện đại.

Song song với hát bội, bài chòi 
cũng nở rộ vào những ngày đầu 
Xuân, một nghệ sĩ hát bài chòi chia 
sẻ: “Thì mình cứ nói càn càn thế 
thôi, lấy câu cũ câu mới đắp vô, 
một sự gán ghép vần điệu. Để con 
cờ nó nói ra thôi, thường thì con 
cờ có chút dung tục trong đó! Ví 
dụ mình lấy lời bài hát lý cây bông 
như bông xanh, bông trắng, bông 
vàng, bông lê, bông lựu, đố nàng 
mấy bông… Thì họ cứ nghĩ bình 
thường là bông xanh, bông vàng… 
để đá sang con bạch huê… ví dụ 
thế thôi, nói chung là có chút dung 
tục!”

Nếu như mười năm trước đây, 
bài bản hát bài chòi thường ca ngợi 
đảng, cá ngợi công lao bác Hồ, ca 
ngợi mùa Xuân xã hội chủ nghĩa… 
Thì bây giờ, những bản tân nhạc 
và những bài hát hô bài chòi có 
tính giễu nhại chiếm đa phần cuộc 
chơi. Ví dụ như bài hát trước khi 
hô con Thái Tử sẽ là: Ăn gì mà da 
trắng mặt trơn, dáng đi núc ních, 
chỉ muốn hơn mọi người. Ăn gì mà 
nuốt sống ăn tươi, dân đen khiếp sợ 
người người buồn lo. Là con của kẻ 
rất to, to đến nỗi nghe giọng là biết 
ngay điềm dữ, ấy là con Thái Tử!

Đầu Xuân, mãi miết trong gió 
chiều, giọng nỉ non, thổn thức và 
chất ngất thân phận cũng như ngao 
ngán một tiếng cười giễu nhại 
của bài chòi, giọng dứt khoát, uất 
nghẹn và trầm bổng của hát bội đã 
tạo nên một phức hợp âm thanh kì 
diệu của riêng miền Trung, miền 
gió cát, mưa chang và nắng cháy!■

Hát bội, bài chòi đầu Xuân ở Bình Định
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Dạo:
Giang san đã bán cho Tàu,
Người về "ăn Tết" có đau tấc lòng?
 
(Mượn lời người còn kẹt lại VN 
nói với đứa bạn đã từng vượt biên 
và đã từng mang danh "tỵ nạn")
 
Tao mới biết mày luôn về "ăn Tết",
Nhưng mày hằng trốn biệt chẳng tìm tao,
Vì ngại tao túm áo hỏi tại sao
Mày không nghĩ đến đồng bào đất nước.
 
Hãy nhớ lại vài chục năm về trước,
Khi Việt nam vừa được Mỹ bang giao,
Mày đã quên lời thề thốt đêm nao, 
Vội lén lút xé rào về "ăn Tết".
 
Tao bắt gặp, mày bèn thề sống chết,
Rằng về đây, cương quyết chỉ một lần,
Mục đích là để thăm viếng người thân,
Và cải táng mộ phần cho bố mẹ.
 
Nhìn mắt mày rưng lệ,
Tao phân vân rồi khe khẽ mủi lòng,
Thầm nghĩ ai chưa quên hẳn giống dòng,
Ắt còn có chút gì không đến nỗi.
 
Sau lần đó, mỗi thằng đi một lối,
Tưởng mày đà biết nghĩ tới quê cha,
Có ngờ đâu những lời nói thiết tha
Ngày xưa đó hóa ra là láo hết.
 
Tao đau lòng được biết,
Bấy lâu nay, hễ Tết đến Xuân về,
Mày hầu bao rủng rỉnh ghé "thăm quê",
Lo đàn đúm hả hê không biết mệt.
 
Tao nghe nói, có năm gần trước Tết,
Mày lên đồ lính trận thiệt oai phong,
Xuống Bolsa, hùng dũng giữa đám đông,
Hô chống Cộng, trông vô cùng lẫm liệt.
 
Nhưng sau đó, khi Sài Gòn đón Tết,
Bỗng có mày về lê lết ăn chơi,
Sáng la cà, chiều du hí khắp nơi,
Thỉnh thoảng lại giở trò chơi "từ thiện".
 
Đám bè bạn xưa theo mày vượt biển,
Đã lắm thằng giờ hiện ở nơi đây,
Cùng mày luôn họp thành lũ thành bầy,
Đêm trác táng, ngày no say "thoải mái".
 
Tao nhớ mãi, lần đầu mày trở lại,
Mày vẫn còn ái ngại một vài phân,
Nhưng ngày nay mày ắt đã quen dần
Nên mặt mũi càng câng câng vênh váo,
 
Khác hẳn lúc năm xưa mày đã bảo,
Chỉ về đây để báo hiếu mẹ cha,
Nhân tiện thăm bè bạn với thăm nhà,
Trước khi phải rời xa quê mãi mãi.
 
Mày xui xẻo giờ bị tao gặp phải,
Chẳng sượng sùng, còn lải nhải biện minh,
Nào đi xa nên nhớ quá quê mình,
Nào tiếng gọi gia đình không dám cãi!
 
Mày có biết khi xênh xang trở lại,
Mày vô tình đã làm hại quê hương,
Đã góp phần nuôi dưỡng bọn bất lương,
Đưa đất nước vào con đường hủy diệt.
 
Chuyện quá khứ mày đà quên hết tiệt,
Quên vợ con mày chết ở Biển Đông,
Quên những ngày trại tỵ nạn long đong
Khúm núm sợ phật lòng thằng gác Thái.
 
Tao chỉ hỏi lần này rồi mãi mãi
Quyết sẽ không gặp lại bản mặt mày,
Đứa chối từ thân phận để về đây
Đạp lên nỗi đắng cay toàn dân Việt.
 
Mày có thấy thường dân bị đánh giết,
Khách trên đường chỉ liếc mắt rồi thôi,
Vẫn thản nhiên, vẫn phớt tỉnh nói cười,
Nhân tính của người thời nay thế đó!
 
Mày có thấy bầy công an cán bộ
Bắt con dân yêu nước bỏ vô tù,
Bao nhà nông tài sản bị tịch thu
Chỉ còn biết ngậm căm thù, nuốt lệ?
 
Mày có thấy đám đầu xanh tuổi trẻ,
Trai rạc rài chẳng kể đến ngày mai,
Gái bán rao trinh tiết tận nước ngoài?
Đấy, hy vọng cùng tương lai nước Việt!
 
Mày có thấy năm nay về "ăn Tết",
Bắc đến Nam, nhốn nháo Chệt đầy đường,
Trong lòng mày có thoáng chút buồn thương
Cho vận mệnh của quê hương đất nước?
 
Hay mày vẫn còn vênh vang như trước,
Kệ quê nhà, miễn mày được vui chơi,
Được rượu chè cùng trai gái thảnh thơi,
Mặc nước mất vào tay người dị tộc?           

Thêm một lần Bắc thuộc,
Leo lét buồn ánh đuốc giữa đêm đen.
Trần Văn Lương

Cuộc cướp phá của bọn giặc 
cờ đỏ sao vàng tại Vườn rau 

Lộc Hưng, thuộc Phường 6, Quận 
Tân Bình, Sài-Gòn, đang tiếp tục 
“nhận được” những nguyền rủa 
và lên án ngày càng nặng nề, gay 
gắt. Nhiều bài viết, nhiều hình 
ảnh, youtube đã được đưa lên 
mạng chuyển đi khắp nơi sự thật 
về cuộc cướp phá kéo dài trong 
suốt năm ngày từ 4 tới 8.1.2019 
nhắm vào nhà cửa, tài sản của 
gần 200 gia đình người dân lương 
thiện “tay làm hàm nhai”.

Trong bốn ngày cướp phá với 
xe cơ giới đã ủi sập tất cả nhà 
cửa của các nạn nhân và đồ đạc 
bên trong không kịp và không thể 
mang ra. Những nạn nhân không 
thể làm gì hơn là họp nhau từng 
nhóm năm, ba người rơi nước mắt 
đứng nhìn khu xóm, nhà cửa mà 
họ đã sinh sống bình yên hơn nửa 
thế kỷ, bây giờ tan hoang như vừa 
trải qua một trận động đất dữ dội.

Nhưng khác với những gì 
thường xảy ra sau một trận động 
đất tại bất cứ đâu, trên bất cứ đất 
nước nào, là nạn nhân của vụ 
cướp phá tại Vườn rau Lộc Hưng 
ở ngoại ô “thành phố mang tên 
Bác” của nước “Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam” đã không 
được ai cứu giúp, vì thủ phạm gây 
ra “trận động đất nhân tạo này” lại 
chính là cái nhà nước nhân danh 
“độc lập, tự do, hạnh phúc”.

Vụ cướp phá này bị lên án là 
cực kỳ tàn bạo, vô nhân đạo vì đã 
được tính toán để đẩy những nạn 
nhân đáng thương vào cảnh màn 
trời chiếu đất trong những ngày 
“năm hết Tết đến” thiêng liêng 
theo truyền thống của dân tộc từ 
hàng ngàn năm qua.

Những nạn nhân này phạm tội 
gì mà bị trừng phạt dã man như 
vậy? Theo nhà nước man rợ và 
bọn nhà báo bồi bút thì xóm Vườn 
rau Lộc Hưng là nơi tập họp của 
những thành phần xấu đã chiếm 
đất bất hợp pháp từ năm 1988 để 
mở quán thịt chó và dung dưỡng 
bọn người bất hảo.

Nhưng, sự thật đã không phải 
như vậy. Theo giấy tờ chứng minh 
đầy đủ thì khu này đã được lập ra 
từ năm 1954 khi đất nước bị chia 
đôi do Hiệp định Genève, hơn 
một triệu người từ miền Bắc di cư 
vào Nam chạy trốn cộng sản.

Theo Thông cáo Báo chí số 1 
ngày 16.1.2019 của Nhóm luật 
sư thay mặt một số nhạn nhân vụ 
cướp phá Lộc Hưng thì “đất Vườn 
Rau Lộc Hưng đã được người dân 
ở đây (phần lớn có nguồn gốc 
người miền Bắc di cư năm 1954) 
khai thác, sử dụng hợp pháp liên 
tục từ năm 1955 đến nay, phục vụ 
cho cuộc sống của họ, mà hầu hết 
là những lao động nghèo, hoàn 
cảnh khó khăn. Họ có đủ tài liệu 
chứng minh về việc này. Sau năm 
1975 họ đã nhiều lần đề nghị 
chính quyền địa phương thực hiện 
chính sách đất đai của nhà nước 
Cộng hoà XHCN Việt Nam để 
xác nhận hiện trạng về đất (không 
có tranh chấp), làm các thủ tục để 
cấp các giấy tờ chứng nhận quyền 
sử dụng đất hợp pháp theo pháp 
luật đất đai cho họ yên tâm sinh 
sống, làm ăn. Thế nhưng chính 
quyền địa phương đã không làm 
theo các quy định của pháp luật, 
khiến họ phải khiếu nại, tố cáo 
liên tục từ năm 1999 đến nay. 
Song các cơ quan có thẩm quyền 
vẫn chưa giải quyết dứt điểm để 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp của họ, khiến cuộc sống, 
việc làm ăn của họ thiếu ổn định. 
Chính quyền địa phương cho rằng 
đất VRLH là đất công (hay đất 
công cộng) nhằm tước đoạt quyền 
sử dụng đất hợp pháp của họ, 
biến họ từ những công dân lương 
thiện thành người vi phạm chiếm 
đất công. Họ kiên quyết phản đối 
cách ứng xử chuyên quyền và trái 
luật này. Họ đề nghị các luật sư 
yêu cầu chính quyền địa phương 
tại TPHCM và trung ương tổ chức 
tiếp dân đối thoại công khai với 
họ về vấn đề này.”

Không biết nhóm luật sư này 

(gồm gần 20 cá nhân và tổ hợp 
luật sư) sẽ giúp được gì cho cho 
những nạn nhân đáng thương 
trong một chế độ mà quyền làm 
luật và thi hành luật đều nằm 
trong tay “đảng” và vai trò luật sư 
được coi như những chậu kiểng 
trang trí bên ngoài những “tòa án 
nhân dân”.

Ông Đỗ Duy Ngọc có lý khi 
viết trên Facebook:

Có dư luận cho rằng vùng đất 
này dung dưỡng mấy người tham 
gia chống nhà nước. Họ là những 
người lên tiếng trước bất công, 
kêu gọi dân chủ, chống mưu toan 
xâm lược Việt Nam của Trung 
quốc, chống Formosa ô nhiễm, 
đầu độc biển cả Việt Nam. Họ 
bị bắt bớ, tra khảo tù đày, khi ra 
tù, công an cô lập họ, không thuê 
được nhà ở bất cứ đâu vì công an 
đến làm khó dễ với chủ nhà. Họ 
đến với Lộc Hưng, cộng đồng 
giáo dân giúp họ thuê nhà, bênh 
vực họ và họ dễ thở hơn khi được 
đùm bọc của cộng đồng, điều này 
khiến cho chính quyền khó chịu, 
xem đó là cái gai cần phải nhổ.

Hơn nữa, ở Lộc Hưng lại có 
căn nhà tình thương của Dòng 
Chúa Cứu Thế xây lên để làm chỗ 
trú cho những người thương phế 
binh Việt Nam Cộng Hoà. Họ là 
những người cụt chân, cụt tay, mù 
mắt không còn thân thích, chẳng 
còn nơi nương tựa. Các cha cho 
về đây để có chỗ trú thân. Đã 
43 năm sau chiến tranh, xét cho 
cùng họ cũng chỉ là nạn nhân 
của một cuộc chiến tranh và bây 
giờ họ cũng chẳng còn bao ngày 
ở thế gian này nữa. Thế nhưng, 
trong mắt của những cán bộ chế 
độ mới, họ vẫn là kẻ thù không 
chấp nhận được, không thể sống 
chung. Những lần từ thiện, khám 
bệnh, tặng quà cho những người 
này đều bị đánh phá từ trong trứng 
nước. Do vậy, khi cưỡng chế Lộc 
Hưng, ngôi nhà tình thương này là 
ngôi nhà bị xe ủi dỡ bỏ đầu tiên, 
những người thương phế binh này 
là nhóm người bị bắt về phường 
đầu tiên.

Tại sao chiến tranh đi qua đã 
gần nửa thế kỷ, chính quyền đã 
được củng cố từ đơn vị xã phường 
cho đến trung ương, quân đội 
trong tay, luật pháp trong tay, sức 
mạnh trong tay, chuyên chính vô 
sản có đầy đủ cả mà sao vẫn còn 
sợ chi mấy anh thương phế binh 
què cụt, tàn phế, sao không xem 
họ vẫn là đồng bào ruột thịt của 
mình, những con người bất hạnh 
bởi chiến tranh. Cứ mãi phân biệt 
họ, cứ mãi xua đuổi họ khi họ đã ở 
tận cùng dưới đáy của xã hội. Làm 
như thế là quá bất nhân, chỉ là lối 
cư xử của loài quỷ. Là tận cùng 
của sự tàn nhẫn. (ngưng trích)

Trước luận điệu của bọn “dư 
luận viên” vỗ tay hoan hô vụ cướp 
phá Vườn rau Lộc Hưng, kết tội 
các nạn nhân là “xây dựng trái 
phép, đập là phải”, bà Trịnh Kim 
Tiến đã nhắc lại vài nét lịch sử để 
giáo dục những kẻ nối giáo cho 
giặc:

Trước khi kết tội những người 
dân bị phá hoại tài sản kia bạn cần 
quay lại lịch sử của mảnh đất vườn 
rau. Mảnh đất vườn rau được khai 
hoang và được Hội Thừa sai Paris 
cấp cho người dân di cư năm 
1954. Ngay cả khi người Pháp đặt 
chân đến mảnh đất này họ cũng 
chỉ dám nói là mượn để sử dụng 
và có làm giấy tờ rõ ràng là mượn 
12.000m2. 48.000m2 còn lại để 
người dân sinh sống và trồng rau.

Sau khi đánh chiếm miền 
Nam, chính quyền Cộng Sản đã 
lấy luôn mảnh đất 12.000m2 mà 
Pháp mượn nhà Dòng. Năm 1999, 
theo chủ trương thời đó, những 
người có đất được quyền kê khai 
đất đai tài sản để làm giấy tờ. 
Tuy nhiên, khi những người dân 
nơi đây đến trụ sở công quyền để 
làm giấy tờ thì cơ quan chức năng 
không giải quyết theo đúng luật 
chính phủ ban hành.

Sau nhiều lần đi làm thủ tục 
pháp lý theo đúng quy định hiện 
hành không thành, năm 2001, 

chính quyền quận Tân Bình đưa 
ra một thông tư đòi chiếm luôn 
48.000m2 của người dân đang 
sinh hoạt trên mảnh đất này. Nghị 
định này vô lý khi người dân 
không hề để mảnh đất này hoang 
phế và đương nhiên họ khiếu 
kiện. Theo đúng luật do chính 
nhà cầm quyền đặt ra thì người 
dân đúng, bởi vậy họ không dám 
ngang nhiên cưỡng đoạt cho đến 
ngày hôm qua.

Tuy nhiên trong thời gian từ 
2002 đến nay, chính quyền quận 
Tân Bình cố tình làm sai, gây khó 
dễ cho cuộc sống của người dân 
nơi đây. Lợi dụng quyền hạn và 
chức vụ được giao, không cung 
cấp bất cứ giấy tờ gì cho người 
dân theo luật định. Thậm chí còn 
đe dọa, nếu người dân không giao 
đất ra thì cả đời sẽ phải trồng rau 
trên mảnh đất vàng ấy. Như vậy 
rõ ràng người dân xây nhà không 
phép không phải người dân muốn 
như vậy mà bị ép phải như vậy. 
Bao nhiêu năm khiếu kiện không 
một nhà lãnh đạo nào đứng ra giải 
quyết để người dân được hưởng 
quyền lợi chính đáng trên mảnh 
đất ông cha của họ, để họ được 
đăng ký thổ cư, được xin cấp 
phép xây dựng như bao người dân 
khác.

Và các bạn, những người đang 
lên án người dân xây dựng trái 
phép, các bạn đã từng lên tiếng 
để bảo vệ họ chống lại cái sai của 
chính quyền này, để họ có được 
mảnh giấy cho đúng cái gọi là luật 
định chưa? Các bạn am hiểu luật 
pháp, tôn trọng luật pháp thì các 
bạn cần hiểu kẻ cần bị lên án là 
những kẻ dã tâm muốn cướp đất 
của người ta chứ không phải là 
những người bị đập phá nhà cửa 
ngày hôm qua. Sau khi đập phá 
những ngôi nhà bị các bạn cho là 
xây dựng trái phép ấy, nhà cầm 
quyền tuyên bố rằng sẽ quay lại 
để san bằng mảnh đất 48.000m2 
kia. Các bạn có biết có bao nhiêu 
gia đình trong đó sẽ phải ra đường 
ở không? Có những người dành 
dụm cả đời mới có chỗ nương 
thân.

Chắc chắn chúng sẽ còn quay 
lại để cướp cho bằng được miếng 
mồi lớn này, có thể là ngày mai, 
ngày mốt hoặc lâu lâu chúng đến 
đập vài cái nhà, đập đi tương lai 
của vài gia đình, vì vậy làm ơn 
dẹp cái suy nghĩ họ đập vì xây 
không phép đi. Không có lý do gì 
để chúng ta cho rằng lũ ăn cướp 
đang làm đúng. (ngưng trích)

Bọn người cướp phá Vườn 
rau Lộc Hưng bị lên án là “quá 
bất nhân, chỉ là lối cư xử của loài 
quỷ”,  thì những “dư luận viên”, 
nhà văn, nhà báo bồi bút làm tay 
sai cho loài quỷ đội lốt người nên 
gọi là gì?

Trong một bài tạp ghi mới 
đây tựa đề “Hữu Thỉnh ‘giải cứu 
lợn’”, ông Huy Phương đã bàn 
đến lũ “lợn hai chân” của đảng 
CSVN, trong đó có đoạn như sau:

Trong lễ tổng kết hoạt động 
của Liên hiệp các Hội Văn Học 
Nghệ Thuật Việt Nam sáng ngày 
9 Tháng Giêng, 2019, Chủ Tịch 
Hữu Thỉnh đã “vui mừng” loan 
báo các hội viên chuyện họ vẫn 
tiếp tục được nhà nước hỗ trợ, 
nghĩa là “nhà nước vẫn nuôi anh 
em chúng ta!” Hữu Thỉnh còn kể 
công khi cho biết ông cùng các 
lãnh đạo Hội đã kiên trì trình bày 
những trăn trở này với lãnh đạo 

cao nhất, và cuối lời thỉnh cầu, xin 
xỏ này đã được đáp ứng!

Ông Hữu Thỉnh cảnh cáo một 
mối thảm họa cho nhà nước, là 
nếu không có vụ “bao cấp” này thì 
nhà nước (hay đảng?) sẽ “mất đi 
đội quân 4 vạn chiến sĩ canh giữ 
mặt trận văn hóa tư tưởng của đất 
nước!” Ghê chưa! Nhiệm vụ của 
các hội viên các hội văn học nghệ 
thuật này là gì mà ghê gớm đến 
như thế, để canh giữ mặt trận ăn 
hoá của Cộng sản Việt Nam hiện 
nay, thì phải nuôi ăn đến 40,000 
mạng người.

Nói ra điều “nuôi ăn” thì cũng 
tội nghiệp cho những người được 
nuôi. Căn cứ trên con số “nhà 
chăn nuôi” Hữu Thỉnh đưa ra là 
mỗi năm, nhà nước cộng sản phải 
bỏ ra 85 tỉ đồng (tương đương với 
$3.4 triệu). Số tiền này đem chia 
đều ra cho 40,000 đầu người văn 
công, thì mỗi người một năm chỉ 
có vỏn vẹn $85, không đủ tiền 
một lần cho nửa bữa nhậu của 
quan chức hạng trung. $85 mà có 
thể sai khiến, khống chế được một 
người viết văn, vẽ tranh hay sáng 
tác nhạc được sao? Quả như vậy 
thì nhân cách và tài năng của các 
“văn nghệ sĩ” Việt Nam hiện nay 
quá rẻ.

Ông Hữu Thỉnh tiết lộ nếu 
như đề án cải tiến phương thức 
hoạt động các hội văn học nghệ 
thuật của Bộ Nội vụ thành hình 
sẽ gây khó khăn cho Liên Hội với 
mấy chữ tự nguyện, tự chịu trách 
nhiệm, tự trang trải. Nghĩa là từ 
đó cái Liên Hội của Hữu Thỉnh sẽ 
không còn biên chế, trụ sở, không 
trợ cấp và đương nhiên ông Hữu 
Thỉnh cũng không còn cái xe con 
mà lên xuống!

Nguyên văn mà Hữu Thỉnh 
nói với hội viên là “Bao thế hệ tài 
năng, hết lòng vì đất nước! Không 
thể để cho giới văn học nghệ thuật 
của chúng ta tự trang trải!” nghĩa 
là cắt hỗ trợ. Ông Thỉnh cho ra 
rằng cắt hỗ trợ là không đếm xỉa 
đến việc “làm thế nào để phát huy 
tài năng của văn nghệ sĩ!” Với 
$85 mỗi năm mà đảng có thể phát 
huy tài năng của văn nghệ sĩ trong 
cả nước, thì cũng nên làm lắm!…

Như vậy công lao của ông Hữu 
Thỉnh đối với đất nước không phải 
là nhỏ và đối với 40,000 văn nghệ 
sĩ, ông là đại ân nhân. Ông Hữu 
Thỉnh hí hửng giải thích thêm 
rằng “Nhà nước hỗ trợ kinh phí 
hoạt động thực chất là nhà nước 
nuôi,” và ông lặp lại: “Nhà nước 
nuôi anh em chúng ta!”

Không phải bây giờ chúng 
ta mới biết văn nghệ sĩ dưới chế 
độ Cộng Sản là những văn công, 
được nuôi ăn như bầy bò để vắt 
sữa ca tụng đảng và nhà nước, 
nhưng những điều Hữu Thỉnh 
mới nói ra với quần chúng hôm 
nay, nghe ra có vẻ trắng trợn, trần 
truồng quá.

Lên án vụ “hỗ trợ” này một 
cách không thương tiếc, tác giả 
Bình Lưu nào đó đã viết trên 
Facebook: “Tiền thuế của dân 
đang nuôi 40,000 con lợn!” Hữu 
Thỉnh chắc không thấy xấu hổ, 
nhưng 40,000 hội viên này, nếu 
ai còn chút lương tri hẳn phải biết 
đỏ mặt khi có người so sánh mình 
với lợn! (ngưng trích)

Đã gọi là lợn thì làm sao còn 
biết “đỏ mặt”? Nhưng, chưa chắc 
“lợn hai chân” đã… sạch bằng lợn 
bốn chân.

Ký Thiệt
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