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VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI 
 

TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO 
 

TRANH ĐẤU CHO VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO                   
THẾ GIỚI HÒA BÌNH - NHÂN LOẠI AN LẠC 

 
CHỦ BIÊN 

 
PHẠM TRẦN ANH 

 
 

BAN BIÊN TẬP 
CAO NGUYÊN - YÊN SƠN - LÝ THẢO YÊN - VŨ LANG -  

LƯU NGUYÊN ĐẠT - TÚY HÀ - TRẦN LONG – HOÀNG LAN 
NGÔ SỸ HÂN - ĐÀO TRƯỜNG PHÚC - VIỆT NỮ HOAN 
CHÂU- LÊ THỊ VIỆT NAM – LINH VANG - HỒNG ANH - 
NGUYỄN HỮU ĐĨNH – Y CAO NGUYÊN – NGUYÊN QUANG – 
TRẦN QUỐC BẢO - NINH THUẬN. 
 

Với sự cộng tác của: 
 
VÕ ĐẠI TÔN -  ĐINH LÂM THANH - TRẦN THY VÂN - THÁI 
ANH DUY - BẠCH DƯƠNG - XUÂN CHUNG - UYÊN NGUYÊN 
- HÀ PHƯƠNG - HỒNG KHƯƠNG - TÂM BỀN - BÙI 
PHƯỢNG VĨ - VĨNH LIÊM - THẢO HOÀNG - HỮU NINH - LÊ 
THỊ NGA- SONG THUẬN - TRẦN KHẢI THANH THỦY - HOA 
THẾ NHÂN - LA MỘNG THƯỜNG - SONG AN CHÂU - HỒNG 
ANH - NGỌC LOAN - HOÀNG  VINH - DƯƠNG VIẾT ĐIỀN - 
PHƯƠNG UYÊN - LÊ THÚY VINH -  NGUYỄN TRÀ - DƯƠNG 
NGỌC SUM - NGUYÊN DZUY - LÊ VĂN HƯỚNG - Ý NGA - 
NGÔ MINH HẰNG  
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CHÚNG TÔI MUỐN NÓI 

 

     Lịch sử Việt chưa bao giờ trải qua một thời kỳ bi thảm ô 
nhục như hiện nay. Việt Nam đang đứng trước một đại họa 
đe dọa sự tồn vong của cả một dân tộc vì "Thù Trong-Giặc 
Ngoài". Thật vậy, chưa bao giờ giới cầm quyền lại vì quyền 
lợi cá nhân tập đoàn bè phái, sự sống còn của đảng Việt 
gian lên trên quyền lợi của dân tộc.  

 

    Thực tế lịch sử đã phơi bầy bộ mặt thật của tập đoàn Việt 
gian Cộng sản bất nhân hại dân bán nước đang bóc lột vơ 
vét tài sản của người dân để làm giàu trên mồ hôi, nước 
mắt và xương máu của toàn dân Việt Nam. Không những 
thế để duy trị sự thống trị, Việt gian Cộng Sản đã từng bước 
thực hiện "Mật Ước Bán Nước" Thành Đô mà cựu Bộ 
Trưởng Ngoại Giao của nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Cơ 
Thạch đã phải cay đắng thốt lên "Một Thời kỳ Bắc thuộc 
mới bi thảm hơn đã bắt đầu...": Đất nước Việt Nam trở 
thành một bang tự trị của Trung Quốc và Việt Nam sẽ bị 
xóa tên trên bản đồ thế giới. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết 
toàn dân Việt Nam ở trong nước và Hải ngoại phải đoàn kết 
một lòng, quyết tâm diệt kẻ Nội Thù chống Giặc ngoại xâm 
Trung Cộng. 

 

     Đã đến lúc tất cả những người Việt Nam yêu nước phải 
đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, quên đi những mâu 
thuẫn, bất đồng chính kiến, tôn giáo, địa phương để cùng 
đứng lên đấu tranh cho nền Độc lập thực sự của dân tộc, 
đấu tranh cho quyền dân chủ tự do thực sự, một chế độ 
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dân chủ pháp trị bảo đảm Nhân Quyền và Dân Quyền cho 
mọi người dân Việt Nam, nhất là các quyền sống, quyền tư 
do, quyền tư hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc.  

 

     Toàn dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh xây dựng một 
quốc gia Việt Nam phú cường, Nhân dân Việt Nam sung túc 
An lạc, Tổ quốc Việt Nam trường tồn, Dân tộc Việt Nam Bất 
diệt. 

 

     Trong ý hướng đó, Văn Đàn THỜI ĐẠI là tiếng nói trung 
thực của những Văn Nghệ sĩ Tự Do, những người Việt Nam 
yêu nước tranh đấu cho Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam 
góp phần xây dựng một thế giới hòa bình để nhân loại sống 
trong an lạc.  

 

     Một khi nhân quyền được thực sự tôn trọng, dân quyền 
được thực thi triệt để mới đem lại tự do hạnh phúc cho con 
người. Chỉ khi nào nhân quyền được thực sự tôn trọng mới 
tạo nên môi trường hòa giải thân thiện giữa các quốc gia, 
sự thông cảm bao dung giữa các dân tộc, các tôn giáo.   

 

     Kế thừa truyền thống nhân đạo Việt Nam, đạo lý làm 
người Việt Nam, Diễn Đàn THỜI ĐẠI chủ trương: 

 

   - Phục hoạt Văn hóa truyền thống Việt: Dân tộc, Nhân 
bản, khai phóng kết hợp với Thời Đại Toàn Cầu Hóa.  

  

   - Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh, 
Tôn trọng Nhân quyền, Thực thi Dân Chủ. 
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   -  Xây dựng một xã hội: tôn trọng quyền tư hữu, quyền sở 
hữu đất đai, tận diệt bất công xã hội, giảm thiểu cách biệt 
giữa kẻ quá giàu và người quá nghèo để xây dựng một xã 
hội công bằng tiến bộ kết hợp truyền thống và thời đại.  

 

     - Phục hoạt văn hóa Việt, Bảo lưu truyền thống tốt đẹp 
của đạo lý làm người Việt Nam, phục hồi nền tảng đạo lý 
truyền thống của dân tộc. 

 

    - Phục hưng minh triết Việt để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, 
mọi ý đồ truyền bá văn hóa “Trung Quốc” đang được 
“những tên Thái thú mới xác Việt hồn Tàu” thi hành mệnh 
lệnh của quan thầy Trung Cộng ra sức tuyên truyền nhồi 
sọ, Hán hóa dân tộc Việt. 

 

     - Vận dụng trí tuệ Việt Nam, nhân lực và tài lực của đồng 
bào Việt Nam tại Hải ngoại cùng với đồng bào trong nước 
xây dựng kiến thiết lại đất nước, phục hưng dân tộc sau đại 
nạn Cộng sản trên quê hương Việt Nam. 

 

VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI 
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LÁ THƯ MÙA THU 

Nén Hương Tưởng Niệm 
MINH ĐỨC HOÀI TRINH 

 

     Như quý Văn Thi hữu đã biết, Nữ sĩ Minh Đức Hoài 
Trinh vừa qua đời ngày 9-6-2017. Đây là một sự mất mát, 
đau buồn cho tất cả chúng ta. 
 
     Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, một ngôi sao trong nền văn 
học Việt Nam ở Hải ngoại nói riêng và cả Việt Nam nói 
chung. 
 
     Là người đã hết lòng vì Văn Bút Việt Nam nên đã vận 
động giới Văn Thi sĩ quốc tế cho phục hoạt Văn Bút Việt 
Nam. Năm 1978,  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, một tổ chức 
duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa là được Văn Bút Quốc Tế 
chính thức công nhận mà Nữ sĩ là Chủ Tịch sáng lập.  
 
     Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã 
nhiều lần vận động xin được là một thành viên của Văn Bút 
Quốc tế nhưng không được chấp nhận vì các văn thi sĩ 
không có qyền tự do ngôn luận, tự do sáng tác trong một 
chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản. Vì vậy nhà nước Cộng 
sản Việt Nam đã tìm mọi cách đánh phá, gây chia rẽ phân 
hóa trong Văn Bút Việt Nam Hải ngoại cùng với cố tật tham 
quyền cố vị, tự ái cá nhân nên Văn Bút Việt Nam Hải ngoại 
đã bị đình chỉ hoạt động.  
 
     Một lần nữa, nữ sĩ lại phải vận dụng hết uy tín, ngoại 
giao để xin tái lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Mãi tới năm 
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2001, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mới chính thức được tái 
hoạt động và nữ sĩ là Chủ Tịch Tái lập nhiệm kỳ 2001-
2003.  
 
     Sau khi được Văn bút Quốc Tế đồng ý cho tái hoạt động 
thì Văn Bút VNHN lại lâm vào cuộc khủng hoảng do căn 
bệnh cố hữu tự ái cá nhân, phe nhóm, chia rẽ đánh phá lẫn 
nhau. Đặc biệt, Ban Chấp Hành VBVNHN trong các nhiệm 
kỳ gần đây do những cá nhân bất xứng điều hành, tổ chức 
bầu cử gian lận, không vận động can thiệp cho các Văn 
nghệ sĩ bị cầm tù.  
 
     Chính vì vậy, Nữ sĩ đã cùng với các Văn Thi Hữu ra khỏi 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và thành lập Nhóm Văn Đàn 
Thời Đại. Anh chị em Văn Bút chúng tôi đã mời nữ sĩ là Cố 
Vấn để tiếp tục tiếng nói của Văn Nghệ Sĩ Tự Do đấu tranh 
tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam. Chúng tôi đang xúc tiến 
thành lập Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam mà Nữ sĩ là cố vấn thì 
nữ sĩ qua đời. Anh em Văn Nghệ sĩ chúng tôi tâm niệm thế 
nào Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam cũng phải ra đời theo đúng 
tâm nguyện của Nữ Sĩ lúc sinh thời. 
 
     Để tưởng nhớ cũng như tri ân Nữ sĩ, một anh thư hết 
lòng vì dân vì nước, Nhóm Chủ Trương VĂN ĐÀN THỜI 
ĐẠI phối hợp cùng với Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ đã ấn 
hành số đặc biệt mùa Thu 2017 với chủ đề “Tưởng Nhớ 
MINH ĐỨC HOÀI TRINH” để gửi tới tay quý bạn đọc hôm 
nay. 
 

TM VănĐàn Thời Đại 
Phạm Trần Anh 
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ĐIẾU VĂN 

KHÓC NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH 

 
Kính Thưa quý vị, 
 
     Trước anh linh của Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, một bậc 
nữ lưu khả kính, người một đời đóng góp cho nền văn học 
nghệt thuật của nước nhà, Chúng tôi anh chị em Văn Bút 
Việt Nam, Văn Nghệ sĩ VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI, xin cúi đầu 
tưởng niệm và nguyện làm hết sức mình để tiếp tục chí 
hướng cao cả của Bậc Trưởng Thượng, một đời ấp ủ sứ 
mạng phục hưng nền văn học nghệ thuật Việt Nam. 
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Thưa tất cả quý vị, 
 
Trong cõi trăm năm 
Bể dâu định cuộc 
Mây sầu ngun ngút trời cao, 
Gió thẳm sóng xa biển lớn … 
 
NHỚ LINH XƯA: 
MINH ĐỨC HOÀI TRINH 
 
Vốn dòng trâm anh thế phiệt 
Con Tổng Đốc Võ Chuẩn 
Cháu nội Thượng Thư Võ Liêm 
Thông minh Trời phú 
Chí khí hơn người, 
Đam mê Nghệ thuật 
Văn học nước nhà… 
Tính nết khoan hòa 
Gần xa đều mến … 
 
MỚI NGÀY NÀO… 
 
Hoài Trinh Minh Đức 
Bài thơ tình muôn thuở 
Khiến lòng người ngơ ngẩn ngẩn ngơ… 
Nhớ người Nữ sĩ tài hoa 
Dấn thân tuổi trẻ nổi danh một thời… 
 
Cùng vận nước nổi trôi trôi nổi 
Sang quê Người theo đuổi nghiệp văn… 
Phục Hồi Văn Bút Việt Nam 
Rạng danh Nữ sĩ Văn đàn Tự do 
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Cả thế giới chào mừng ngưỡng mộ 
Bậc nữ lưu chí cả hơn người 
Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Ngàn năm nhớ mãi Hoài Trinh thuở nào… 
 
Nhớ Hoài Trinh Minh Đức 
Nhớ những lần sinh Hoạt Thơ văn 
Đam mê sôi nổi 
Thẳng thắn nhiệt tình 
Quyết tâm chống Cộng 
 
Lúc tuổi cao, 
thao thức ưu tư 
Vẫn Một Lòng 
Vung bút đấu tranh 
Cứu Dân cứu Nước 
 
NÀO NGỜ … 
 
Sinh hữu hạn, tử vô kỳ 
Ngày sinh biết trước ngày về nào hay !? 
Sinh ký tử quy, 
Sống gửi thác về nơi chín suối … 
Giã từ cõi tạm,                                                                                           
Về với mẹ cha … 
 
Ô HÔ! 
 
Con tạo xoay vần 
Đất trời nghiêng ngả 
Một Đời Vì Nước Đấu Tranh 
Tinh thần cao cả rạng danh sáng ngời 
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Hôm Nay Người đã về Trời 
Văn Đàn Thời Đại, Sống Hoài Ngàn Năm… 
 
Trăng buồn gió tủi xứ người 
Lá thảm hoa hờn cố quốc 
Ngày Mai Lịch Sử Sang trang 
Kỳ Đài Tổ Quốc Huy Hoàng Ghi Ơn 
 
THẾ MỚI HAY: 
 
Nhân sinh một giấc mơ màng, 
Tìm về cõi phúc thênh thang nhiệm màu 
Đời Người, kẻ trước người sau 
Mà sao vẫn thấy buồn đau, đau buồn! 
 
Chúng Tôi Những kẻ Hậu Sinh 
Thề Nguyền nối tiếp Hành Trình Việt Nam 
Sống Khôn Hồn thác Linh Thiêng 
Về Đây Chứng Giám Nỗi Niềm Xót Sa… 
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
 
TM VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI 
PHẠM TRẦN ANH 
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Mối tình già 
(Trích từ những đoạn văn trong tác phẩm đã và sắp ấn hành…) 

 
Nguyên Quang 

 
     Một kiếp người là mấy? Em thường hay hỏi anh và  anh 
cũng thường hỏi em? Một đời người, một chuổi đời hay 
một kiếp người có cùng một nghĩa: là từ ngày chúng ta 
được sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi, tuy nhiên mỗi từ 
ngữ nói trên đều có ý nghĩa sâu sắc của nó. Trong một đời 
người thì có những giai đoạn mà chúng ta hình dung như 
một sâu tràng hạt nên chúng ta gọi là chuổi đời, một hình 
ảnh đầy ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua không khác nào một hạt 
chuổi đã được lần qua như chúng ta đang cầu kinh và ý 
nghĩa của một kiếp người là một đời người với những 
chuỗi đời có thể được tái sinh nhiều kiếp theo thuyết luân 
hồi của nhà Phật. 
 
     Chúng ta có cái may mắn được làm người, một động vật 
trong muôn ngàn động vật khác trên cõi đời nầy, may mắn 
là vì con người có trí tuệ có sự hiểu biết nên có sự chọn lựa 
cách sống của chúng ta. Những hành động hằng ngày của 
chúng ta là do chính chúng ta chớ không do một ai khác, nếu 
chúng ta không tự chọn lựa được và phó thác những hành 
động trong cuộc sống của chúng ta cho cái mà chúng ta gọi 
là định mệnh cũng là một hình thức chọc lựa… Tuy nhiên 
khi chúng ta sống trong môi trường nào là chúng ta phải 
sống trong khuôn khổ luân thường của xã hội mình đang 
sống, muốn thoát ra khỏi khuôn khổ nầy phải là một vị siêu 
phàm mới thoát ra được và căn bản của cuộc sống là tình 
yêu. Các vị siêu phàm là những vị đã hy sinh những tình 
yêu nhỏ bé trong nhiều đời trong nhiều kiếp để tìm chân lý 
giải thoát cho chúng sinh, là tình yêu nhân loại, vô cùng cao 
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qúy, cao thượng, nhưng đây chúng ta chỉ là những người 
phàm, nhỏ bé, sống với căn bản của cuộc đời là tình yêu. 
Chúng ta yêu những người chung quanh chúng ta, cha mẹ 
anh em, bạn bè và sau cùng là người phối ngẫu của chúng 
ta. 
 
     Khi còn nhỏ, xa mẹ thì nhớ hơi của bà, xa cha thi nhớ sự 
bao dung, đùm bọc của ông, xa anh em thì nhớ những ngày 
anh em quay cuồng với nhau trong những trò chơi của tuổi 
trẻ, ngay cả những cuộc cải vã ồn ào nhất với nhau cũng 
nhớ! Đến trường thì nhớ đến những thằng bạn từ mẫu giáo, 
rồi đến tuổi biết yêu thì có những cuộc tình yêu “nháp”  tập 
tành yêu, ngây thơ, không bờ bến, không đến đâu vì yêu 
không đúng chổ, đôi khi yêu người lớn hơn mình bội lần 
nhưng chỉ yêu để mà yêu! Khi vào  quân trường thì lại nhớ 
những thằng bạn cùng khóa, rồi không biết bao nhiêu hạt 
chuổi được lần qua để đến một lúc nào đó không tìm mà 
gặp người mình yêu, nếu may mắn thì cuộc tình được 
thành tựu và sống bên nhau như một đôi “Uyên Ương” đến 
tuổi hạc. 
 
     Cuộc tình đẹp nhất của thế kỷ thứ hai mươi làm hao tốn 
không biết bao nhiêu giấy mực, xôn xao cả thế giới, điêu 
đứng cả một giang san mà mặt trời không bao giờ lặn, đầy 
quyền uy và được kính trọng nhất trên quả địa cầu nầy. 
Trong một chuyến công du Hoa Kỳ của Thái Tử Edward, 
ông gặp bà Wallis Simpson ông đắm đuối yêu một cách say 
mê như “kiếp nào có yêu nhau” mà nay được gặp lại. Khi 
nhà vua George V băng hà thì Edward VIII kế vị ngay sau 
đó. Suốt mười một tháng ông đảm trách nhiệm vụ của một 
vị vua, vô cùng nặng nề, quằn quại, dau khổ và cảm thấy 
không sao làm tròn nhiệm vụ nếu không có người yêu của 
ông bên cạnh.  
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     Đã là một thành phần của Hoàng tộc thì chỉ được kết hôn 
với những dòng máu Hoàng tộc (Blue Blood) mà thôi, nhất 
là ở Âu Châu, còn đây ngàn lần phức tạp hơn vì Hoàng tử 
Edward là một vi vua tương lai thì không thế nào được kết 
hôn với một người dân thường (commoner) huống chi bà 
Wallis Simpson lại là người Hoa Kỳ mà hơn thế nữa, bà đã 
ly dị hai lần mà hai người chồng của bà vẫn còn sống. Nếu 
vua Edward cưới bà Wallis Simpson thì bà trở thành Hoàng 
hậu, vô hình trung hai ông chồng kia trở thành Hoàng tử 
sao? Vì thế sức ép vô cùng mãnh liệc từ Hoàng gia cũng 
như toàn dân làm cho sự chọn lựa của Thái tử Edward vô 
cùng khó khan. Thế nhưng đến ngày đăng quang vào năm 
1936 Quốc Vương Edwad VIII quyết định thoái vị và bằng 
lòng với một tước vị rất là khiêm tốn “Công tước Duke of 
Windsor” để sống một cuộc sống an bình, hạnh phúc với 
người tình của mình ở Pháp quốc cho đến lúc ông qua đời 
vào ngày 28 tháng 5 năm 1972 và bà âm thầm đi theo ông 
mười hai năm sau.   
   
     Thái tử Rudolf là người sẽ nối ngôi của gia đình 
Habsburg, hùng mạnh thời ấy (Áo quốc = Austria). Những 
cuộc hôn nhân được sắp xếp giữa hai gia đình hoàng tộc để 
có đồng minh hầu tăng cường sức mạnh là một tập tục 
thường xẩy ra ở Âu Châu. Rudolf thành hôn với Stephanie 
Hoàng tộc Hung Gia Lợi (Hungary) nhưng cuộc hôn nhân 
không đem lại hạnh phúc cho ông. Một hôm Thái tử Rudolf 
đi rong chơi trong một buổi lễ hội, vô tình gặp, không tìm 
mà gặp nữ tước (Baroness) Mary Vetsera, sau những lần 
hẹn hò, họ cảm thấy tha thiết yêu nhau. Mary Vetsera ở tuổi 
bẻ gẫy sừng trâu (17), không biết Rudolf là thái tử của 
Hoàng gia Áo đến khi nàng tham dự buổi hòa tấu thì thấy 
ông ngồi nơi dành riêng cho Hoàng tộc, cô mới biết ông là 
thái tử Hoàng gia.  
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     Cuộc tình của của hai người rất là chân thật trở nên đắm 
đuối say mê. Vua cha phát hiện cuộc tình của Rudolf và 
Mary, ông cấm triệt để không cho hai người gặp nhau nữa, 
nếu không thì ông sẽ bắt Mary Vetsera bỏ vào Nhà Dòng 
(convent) vì ông lo sợ bên ngoài biết gia cảnh giữa Rudolf 
và Stephanie không được êm ả thì sẽ ảnh hưởng đến thỏa 
ước của hai quốc gia; Áo và Hung Gia Lợi. Sự cấm đoán 
càng mạnh mẽ thì tình yêu giữa hai người trở nên càng 
quyết liệt. Thái tử Rudolf bí mật dàn dựng cuộc gặp gỡ với 
Nữ tước Mary Vetsera tại một trại săn bắn Hoàng gia ở 
Mayerling. Hai người cảm thấy không thể sống xa nhau, 
trong tuyệt vọng nên quyết định sẽ không bao giờ xa nhau. 
Rudolf ở tuổi ba mươi và Mary chỉ có mười bảy! Những 
cuộc tình quá đam mê khi bị ngang trái, họ cảm thấy không 
có lối thoát vì vấn đề tâm lý họ bị mất thăng bằng và tự vấn 
mới không phải là lối thoát. Nếu họ để thời gian làm lành 
vết thương hay thời gian sẽ cho họ cơ hội để hội ngộ thì sẽ 
đẹp biết bao!  
 
     Trong văn chương thì có cuộc tình thảm thương như 
trong vở kịch “Romeo and Juliet”. Trong lịch sử chuyện 
Mayerling cũng đã làm cho gia đình Habsburg, Áo quốc, 
quyền uy nhất phải điêu đứng. Cuộc tình bất hạnh làm hao 
không biết bao nhiêu mực và tốn không biết bao nhiêu giấy 
ở cuối thế kỷ thứ mười chín và đó cũng có thể là nguyên 
nhân, hay nói cách khác là cái ngòi nổ của đệ nhất thế 
chiến, cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng! 
 
     Tất cả những cuộc tình hạnh phúc hay bất hạnh của các 
vị vua chúa đều được ghi chép trong văn chương hay lịch 
sử, còn những chuyện tình của những người dân thường 
như chúng ta không được biên chép vào lịch sử tuy nhiên 
vẩn được phổ biến rộng rãi trong ca dao hoặc trong những 



 

 

                                                                  VĂN ĐÀN  THỜI ĐẠI SỐ  ĐẶC BIỆT                                       19 

vở kịch cải lương bình dân không kém phần dí dỏm, tươi 
đẹp, rực rỡ hay bi ai, bi đát! 
 
     Trong chuổi đời của chúng ta, nếu nói một cách nôm na, 
có thể được chia ra làm ba giai đoạn, giai đoạn đầu là từ 
ngày được sinh ra là phải bắt đầu học hỏi: Học đi, học đứng, 
học ăn, học nói, học tiếp cận với nhưng người trong gia 
đình, cha mẹ, anh chị em, các bạn và sau cùng là những 
người sống chung quanh chúng ta trong xã hội và sự học 
hỏi nầy sẽ phải tiếp tục không ngừng cho đến cuối đời, mà 
cũng là giai đoạn nhìn lên với sự ngưỡng mộ những người 
anh lớn hơn mình. Trong lúc được cưng quý mà chúng ta 
không biết, trái lại chúng ta vô tình làm buồn cha, làm khổ 
mẹ nhưng tình thương bao la của các bậc cha mẹ luôn sẵn 
sàng tha thứ tuy nhiên những hành động ngu xuẩn vẫn 
tiềm tàng trong thâm tâm của chúng ta dù có ăn năn hay 
sám hối. 
 
     Đến giai đoạn thứ hai là lúc phải xa nhà trường, nhìn đến 
tương lai, xông pha, vật lộn với đời mà cũng là giai đoạn 
biết yêu nên tìm người bạn đời, người bạn đồng hành để 
cùng nắm tay nhau đi trong cuộc hành trình của cuộc đời. 
Cách danh xưng “Anh và Em” hai danh từ đẹp nhất, dễ 
thương nhất, là bí quyết keo sơn mà ít ai nghĩ đến vì thế 
chúng ta phải gìn giữ nó một cách thận trọng “Anh và Em” là 
hai từ của yêu thuật (Magic), bất cứ trong hoàn cảnh nào 
cho đến khi tóc bạc răng long, cũng như khi chúng ta trao 
đổi lời hứa hẹn trước bàn thờ ông bà, sẽ chia xẻ buồn vui, 
nhục vinh lúc nào cũng có bên nhau.  
 
     Ngay trong cơn giận mà mình còn gọi nhau Anh hoặc Em 
thì mình làm sao có thể dùng những lời lẽ để làm buồn 
người “Anh” hay người “Em” của mình. Sự bất đồng thỉnh 
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thoảng xẩy ra trong gia đình nên phải có sự đối thoại hơn là 
tìm lỗi của người nầy hay người khác, không cãi vã để tránh 
sự bất hòa. Không gì đẹp đẽ bằng hình ảnh của một gia 
đình thành công trong vinh quan và cũng có những hình 
ảnh vô cùng đẹp đẽ mặc dù gia đình lâm vào cảnh hoạn nạn. 
Mới nghe qua thì hình như có sự mâu thuẫn, sau ngày 30 
tháng tư 75, ngày đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam, có 
biết bao nhiêu người trẻ đẹp đã từng sống trong nhung lụa 
mà phải gian lao, chẳng những để nuôi dưỡng cha mẹ 
chồng và các con mà lại còn xông pha bốn phương tìm 
chồng trong các trại tù cộng sản để thăm nuôi. Người chồng 
lo lắng cho người phối ngẫu của mình khi ốm đau là chuyện 
bình thường vì đó là việc của một đấng trượng phu còn trái 
lại khi người chồng gặp phải tai nạn mà người vợ trẻ tận 
tụy chăm nom, săn sóc, đút từng miếng ăn, bưng từng ly 
nước, lau miệng cho chồng, không kể đến những sự chăm 
sóc thầm kín hơn nữa, là những hình ảnh, những hành 
động vô cùng cao quý đúng nghĩa của hai chữ tình yêu. 
 
     Rồi đến giai đoạn cuối cuộc đời, thong dong nhìn lại hay 
ôn lại những gì đã trải qua trong quá khứ; những thành 
công, thất bại, những gì đáng ra phải làm mà không làm, 
hay trái lại những gì không nên làm mà chúng ta đã làm… 
Chắc chắn là mỗi người của chúng ta, cố ý hoặc vô tình hay 
thờ ơ không nghĩ đến mà chúng ta đều phạm phải, lắm khi 
chúng ta ước mong nếu cho chúng ta làm lại cuộc đời thì 
chúng ta sẽ sống một cách khác chăng?  
 
     Chúng ta không làm sao đi ngược thời gian được thì 
chúng ta phải dùng những kinh nghiệm thiện tri thức để 
sống một cách ung dung và hài hòa trong khoảng đời còn 
lại với những người chung quanh và nhất là với người phối 
ngẩu của mình, đã từng chung sống qua những thăng trầm 
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trong cuộc đời. Chúng ta không nên phung phí những giấy 
phút mà chúng ta còn bên nhau để không lăm vào sự hối 
tiệc nếu một trong hai người của cúng ta ra đi! 
 
     Chúng tôi là một nhóm bạn già, muốn chia xẻ những 
kinh nghiệm cùng các bạn trẻ với sự ước mong là quý bạn 
trẻ sẽ có một cuộc sống vui và thanh thản ở tuổi của chúng 
tôi. Vài năm trước đây thì đông nhưng ngày nay không còn 
lại bao nhiêu, vì phần đông chúng tôi đều ở tuổi bát thập cổ 
lai hy, mỗi tháng chúng tôi gặp nhau một lần để kể cho 
nhau nghe những chuyện đời xưa để vui cười với nhau 
nhưng cũng có phần triết lý về cuộc đời. Mỗi người trong 
nhóm của chúng tôi có những nghề nghiệp khác nhau nên 
có nhiều chuyện khác nhau rất lý thú: 
 
     Vốn là một thủy thủ, mỗi chuyến đi là phải xa gia đình 
hằng tháng, còn trẻ, chuyện năm châu bốn bể là nhà dầu 
không thành văn nhưng có thể được chấp nhận. Trong suốt 
thời gian nghề nghiệp thời khóa biểu ở nhiều hải cảng gần 
như bất di bất dịch, đăc biệt nhất là ở Geneo, một hải cảng 
nhỏ xứ Ý chuyên sửa chữa hay trùng tu tàu bè nên thường 
ở lại một tuần lễ mười ngày, qua tới Marseille (Pháp quốc) 
đợi hàng hóa năm bảy ngày xong chuyển qua hải cảng 
Malaga (Tay Ban Nha). Những chuyến đi năm nầy qua năm 
nọ thì làm sao tránh khỏi gặp những người bạn ở mỗi nơi 
tàu thường ghé, nhất là lúc bấy giờ không có bao nhiêu 
người Á đông nên anh rất đắt hàng, ai cũng muốn làm 
quen. Maria cô giáo người Ý ở Geneo, rất thích hợp với 
chàng thủy thủ vì cách sống yêu thương gia đình giống như 
người Việt Nam.  
 
     Đến Marseille (Pháp quốc) thì được cô thư ký Denise của 
Service Maritime làm quen và khi qua đến Malaga (Tây Ban 
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Nha)  lưu luyến với Conchita hai người gặp nhau trong một 
buổi xem đấu bò. Những cuộc tình nầy trải dài trong những 
năm nghề thủy thủ của ông nhưng không cùng một lúc. Mỗi 
cuộc tình không giống nhau: với Maria thì cuộc sống êm ả 
trong không khí của gia đình thú vui của hai người là được 
ở bên nhau, với Denise thì thích vui chơi trên các sàn nhảy 
còn với Conchita  thì rộn rã cuồng nhiệt yêu dào dạt với bầu 
máu nóng của cô gái miền Nam Âu châu, ích kỷ không chấp 
nhận chia xẻ với một ai! 
 
     Khi về lại tổ ấm lắm khi vô tình để quên những bức ảnh 
của cô bồ với những lời rất là tình tứ viết phía sau, làm bà 
xã nổi cơn ghen, bà không nói một lời, lúc ông vắng mặt bà 
và các con dẫn nhau đi về quê mẹ, ông cũng không hay biết 
vì quá bận rộn với chuyện tàu bè… Hai ngày sau bà bồng bế 
con trở về nhờ mẹ người hiểu biết đời, khuyên con: “Nó là 
thủy thủ, dù có năm châu bốn bể đến mấy đi nữa sau cùng nó 
sẽ trở về bến cũ mà thôi”. Nghe lời khuyên nhưng về đến 
nhà bà cũng không sao dằn lòng được nên làm trận ghen 
với cô Conchita… Cái hay là ông xuống nước dỗ dành bà và 
cho bà biết là ông đã xin hãng tàu sau chuyến đi nầy ông sẽ 
không đi nữa và sẽ làm việc ở văn phòng tại xứ nhà. 
 
     Như thường lệ khi tàu cập bến Malaga ông lên nhà, lấy 
chia khóa dưới chậu hoa vào nhà một cách tự nhiên khi 
Conchita không đi vắng, ngủ đến gần sáng. Ông nghe tiếng 
la hét bên ngoài phòng khách, khi ông ra thì thấy cô em gái 
của Conchita mở cửa cho chị trong bộ đồ ngủ rất khêu gợi 
và khi ông bước ra, chỉ mặc cái quần đùi, bị sô qua một bên 
cô làm cho ông một tràng tiếng Tây Ban Nha mà ông không 
hiểu chi hết. Khi ông hỏi chuyện gì thi Conchita hét càng to 
hơn và khi cô tuốt lưỡi gươm đấu bò của Natador trên 
tường ra thì ông chỉ ôm quần áo chạy một nước xuống tàu! 
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Nói đến đây tất cả các bạn già cười lăn, có cả bà xã cũng 
cười một cách thích thú. 
 
     Ông bạn già khác khi sang Mỹ, vào tuổi tương đối trẻ 
ngoài năm mươi, có công ăn việc làm ở Oregon. Hai ông bà 
sống khắng khít với nhau, rất hạnh phúc, đến cuối tuần thì 
đi cấm trại bên ven sông vì ông là một tay sát cá và ông rất 
đam mê nghề câu, nhất là khi đến mùa cá Sturgeon. Khi về 
hưu, hai ông bà dọn về Nam Cali để ở gần con cháu, hơn 
nữa ở Oregon rất buồn vì ít người Việt, sự đam mê nghề 
câu vẫn tiếp tục, không bỏ. Ban đầu bà còn đi câu theo ông 
mỗi cuối tuần đến ba bốn giờ sáng mới về.  
 
     Sau một thời gian bà thấy mệt mỏi nên để ông đi câu 
một mình, tháng nầy qua tháng nọ với tay nghề của ông lúc 
nào cũng đem cá về không nhiều thì it. Thường lệ trể lắm là 
ba bốn giờ sáng ông mới về hình như sự đam mê của ông 
càng ngày càng sâu đậm nên khi ông về đến nhà thì mặt 
trời đã lên cao. Vô tình bà gặp những người bạn câu họ thắc 
mắc sao ít thấy ông ngoài Pier nơi ông thường câu, bà 
chẳng nói chi. Một hôm cũng như thường lệ sau một đêm 
câu vất vả ông hớn hở đem về ba bốn con cá còn tươi rói, 
nhưng khi bà hỏi ông làm sao câu được cá khi tôi cắt hết 
mấy lưỡi câu ngày hôm qua? Quá bất ngờ ông lúng túng, 
biết chuyện bí mật của mình bị lộ nhưng cũng còn lanh trí 
ông bảo ông mượn cần câu của các bạn. Để cứu giải tình 
thế ông dịu dàng nói với bà xã “Mà thôi, mình ơi từ nay tôi 
sẽ giải nghệ, không đi câu nữa” là một hình thức thú tội cho 
bà xã hài lòng. Sau câu chuyện là một trận cười một cách 
hồn nhiên của các cụ ông và có cả cụ bà. 
 
     Người lạc quan nhìn khoảng đời nào trong cuộc đời đều 
có những thú vui và hạnh phúc, người đàn ông cũng như 
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người đàn bà lắm khi không tránh khỏi những lổi lầm nhất 
thời nhưng với lòng vị tha và sự tương tri thì sẽ tránh 
những đổ vỡ không cần thiết và khi đến tuổi già nhìn lại và 
cảm nhận được cuộc đời là phù du là vô thường, vì thế tình 
yêu ở tuổi già rất là êm thắm và vô cùng sâu đậm. Họ thì 
thầm với nhau với những lời lẽ bình thường hằng ngày: 
“Cám ơn anh. Cám ơn em. Hay anh thương em, em thương 
anh”. Họ gần với nhau cho đến độ họ không cần phải thì 
thầm nữa mà để hiểu nhau qua những ánh mắt: mong chờ 
khi một trong hai người xa vắng, ánh mắt long lanh cười khi 
sung sướng được ở bên nhau. Mối tình già là mối tình đẹp 
nhất trong cuộc đời nên chúng ta bằng mọi giá phải vun 
trồng và bảo vệ nó ngay khi lúc chúng ta còn trẻ! 
 

Nguyễn Quang 
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Nén Hương Tưởng Niệm 

MINH ĐỨC HOÀI TRINH 
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     Trước nhất, xin thành kính tưởng nhớ về chị Minh Đức 
Hoài Trinh (MDHT), một lòng nhớ ơn chị đã dày công tranh 
đấu để tập thể cầm bút người Việt tỵ nạn Cộng sản hải 
ngoại có cơ hội đứng chung nhau trong tổ chức Văn Bút 
Việt Năm Hải Ngoại (VBVNHN), và là tổ chức duy nhất 
được Quốc Tế công nhận, để có cơ hội làm sáng danh chính 
nghĩa của người Việt quốc gia trên trường Quốc tế. 

     Tưởng cũng nên nhắc lại nỗ lực của chị trong suốt tiến 
trình vận động với Văn Bút Quốc Tế (VBQT) để thành lập 
Trung tâm VBVNHN. 

     Chị nguyên là hội viên Văn Bút Quốc Tế International 
P.E.N, và là thành viên của Trung tâm Văn Bút Việt Nam 
trước 1975. Chị có thể viết nhiều thể loại khác nhau như 
thơ, văn, truyện dài, truyện ngắn, viết báo và làm phóng 
viên chiến trường. Viết dưới các bút hiệu Hoàng Trúc, 
Nguyễn Vinh, Bằng Cử; du học ở Pháp từ năm 1953 đến 
1964 (ngành Báo Chí và Hán Văn tại Sorbonne), về Việt 
Nam dạy Báo Chí tại Đại Học Vạn Hạnh. Sau khi miền Nam 
VN sụp đổ, chị qua Pháp định cư và trở thành hội viên 
Trung tâm Văn Bút Pháp. 

     Năm 1977, với tư cách hội viên Văn Bút Pháp, chị tham 
dự Đại Hội VBQT lần thứ 42, tại Sydney, Úc châu. Tại đây 
chị đã lên tiếng tố cáo chính sách đàn áp của CSVN đối với 
văn nghệ sĩ Miền Nam Việt Nam, và đã khởi đầu một cuộc 
vận động để thành lập một Trung Tâm Văn Bút cho những 
người cầm bút Việt Nam hải ngoại. 

     Đến năm 1978, chị tiếp tục tham dự ĐH VBQT kỳ 43 ở 
Stockhom, Thụy Điển và chính thức nạp đơn xin thành lập 
VBVNHN với danh sách 20 hội viên theo điều kiện tối thiểu 
của VBQT. Đại Hội Đồng đã đưa vào nghị trình và cho hội 
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viên bỏ phiếu. Có tổng số 46 phiếu bầu, kết quả thuận và 
chống ngang nhau. Tổng Thư Ky   VBQT lúc bấy giờ là ông 
Alexandre Blokh, dù có tinh thần ủng hộ nguyện vọng của 
chị nhưng đã bỏ phiếu trắng vì không muốn chính ông làm 
thay đổi quyết định của Đại Hội Đồng. Dù có thất vọng 
nhưng chị vẫn miệt mài tranh đấu và tiếp tục vận động. Sự 
kiên trì và dấn thân của chị đã đưa đến sự thành công mỹ 
mãn trong kỳ đại hội thứ 44, tổ chức ở Rio de Janeiro, 
Brazil với 25 phiếu thuận, 12 phiếu chống. Và Trung Tâm 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ra đời với danh xưng 
Vietnamese Abroad P.E.N Center trong bối cảnh chính trị 
lúc ấy, khi chiến tranh Việt Nam vừa mới chấm dứt vài năm 
mà đa số các nước có chân trong Văn Bút Quốc Tế lúc bấy 
giờ không muốn làm phật lòng kẻ chiến thắng với chiêu bài 
“cách mạng”, giải phóng” là những danh từ vẫn còn ăn 
khách lúc bấy giờ. 

     Có thể nói đây là một kỳ công mà ngoài chị ra không ai 
khác có thể làm được. Chị đã khôn khéo thuyết phục được 
sự ủng hộ của ông TTK Alexandre Blokh, và một số đại biểu 
các trung tâm bạn; họ lên tiếng phát biểu đồng thuận trước 
Đại Hội Đồng cùng những lời kêu gọi tha thiết của chị với 
bằng chứng cụ thể về việc những người cầm bút ở Việt 
Nam đang bị ngược đãi và tù tội.  

     Năm 1982 chị theo chồng sang định cư ở Mỹ, nhường 
phần dìu dắt tập thể VBVNHN cho người kế nhiệm sau khi 
tổ chức này đã vượt khỏi biên giới Pháp phát triển tới 8 chi 
nhánh, cũng gọi là “trung tâm”, ở các nước khác trên thế 
giới như Âu châu, Úc châu, Mỹ Châu, Canada... nhưng vẫn 
chỉ là sinh hoạt khép kín trong giới cầm bút người Việt lưu 
vong mà thôi, cho đến khi... 
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     Tóm lại, chúng ta có thể nói nếu không nhờ chị Minh 
Đức Hoài Trinh có lẽ chúng ta không có VBVNHN ngày nay. 
Chị đã đứng ra khái sáng ra nó, rồi chị lại một lần hai năm 
nữa đứng mũi chịu sào đưa con thuyền Văn Bút vượt qua 
cơn sóng gió khi được VBQT chấp nhận cho hoạt động trở 
lại năm 2001. 

     Niềm vui và hãnh diện - về một tổ chức duy nhất của 
VNCH được quốc tế công nhận - chưa đủ lớn thì nỗi buồn, 
nỗi cay đắng đã vượt lên cao. Nội bộ VBVNHN bắt đầu có 
những xáo trộn liên tục làm cho uy tín của người cầm bút 
sút giảm đến mức thậm tệ; và tấm lòng của những người 
cầm bút chân chính dần dần bị teo túm đưa đến việc bỏ 
cuộc.  

     Có lẽ chuyện xáo trộn của VBVNHN cũng chỉ là chuyện 
tất nhiên. Thứ nhất, có tới 8 trung tâm nằm trong một 
trung tâm đã là điều bất thường; ông/bà nào khi được bầu 
làm chủ tịch một chi nhánh cũng tưởng mình là con ông 
trời, là cái rốn của vũ trụ huống chi một ông/bà chủ tịch 
của tất cả các ông/bà chủ tịch khác? Những xáo trộn trong 
tập thể VBVNHN từ xưa đến nay xảy ra từ nhiều lý do khác 
nhau, nhiều nhân sự khác nhau nhưng chung quy vẫn là vì 
chức cao, tài mỏng, đức thấp, là tham quyền cố vị, là đạp 
bừa lên Điều Lệ, Nội Quy, là sự khác biệt văn hoá, ngôn ngữ 
của các ông bà có thẩm quyền ở VBQT! 

     Một lý do quan trọng nhất, đó là việc tranh đấu không 
ngừng nghỉ ở nghị trường Đại Hội VBQT hàng năm, bao 
nhiêu là Quyết Nghị phơi bày sự đàn áp dã man của bạo 
quyền CSVN đối với những người tranh đấu cho dân chủ, 
nhân quyền ở VN; bao nhiêu là can thiệp từ VBQT và 
những đồng nghiệp đối với những người cầm bút bị cầm 
tù, bị ngược đãi ở VN, kể cả những trường hợp cá biệt của 
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từng người được theo dõi để can thiệp qua Ủy Ban các Nhà 
Văn bị Cầm tù (Writers in Prison Commitee) của VBQT... 
như những cái gai nhọn tiếp tục chọc vào mắt của bọn thổ 
phỉ Hà Nội thì có thể nào chúng để cho yên? 

     VBQT tưởng đâu sau khi khai trừ nhóm 11 người của 
ông Luật sư Trần Thanh Hiệp, VBVNHN sẽ được tái lập 
(2001) trong trật tự, hoà nhã, làm được công việc mà 
người khai sinh ra nó cưu mang, hoài bão... nhưng không, 
người thích chức cao quyền trọng với tài hèn, đức mỏng 
vẫn dẫy đầy trong văn bút cộng với nỗ lực quậy phá không 
ngừng nghỉ của bọn tà quyền cộng sản VN. Những con sâu 
làm rầu nồi canh hết thời này đến thời khác; hết nhóm 
Trần Thanh Hiệp, đến Đặng Văn Nhâm, đến Viên Linh, 
Nguyễn Đức An, Phạm Quang Trình, Nguyễn Bửu Thoại... 
rồi bây giờ đến Vũ Văn Tùng, đến Dương Thành Lợi, 
Nguyễn Thiếu Nhẫn tiếp tục làm cho uy tín của tập thể văn 
bút càng ngày càng đi vào ngõ cụt...  

     VBVNHN đến nay quả nhiên có nhiều phần bế tắc với 
BCH bù nhìn, háo danh lại vô tài kém đức của nhóm Vũ Văn 
Tùng; và bây giờ dưới bàn tay khuynh loát toàn diện của 
Dương Thành Lợi với những mưu đồ bất chính. Tương lai 
VBVNHN quả nhiên rất đen tối với viễn ảnh tan rã trong 
tay Dương Thành Lợi. 

     Là một người lính chiến “nửa đường gãy cánh” cách oan 
uổng, tôi chọn VBVNHN để tiếp tục chiến đấu bằng ngòi bút 
cho lý tưởng của mình. Tôi nỗ lực trong mọi sinh hoạt, 
cùng góp sức với những văn hữu cùng chí hướng khác để 
mong thực hiện được trách nhiệm và hoài bão chung. 
Nhưng rất tiếc, số phận VBVNHN quá nghiệt ngã nên tôi 
không thể làm được gì hơn để tiếp bước trên con đường 
chị đã vạch ra, mặc dù đã hai lần làm Đại Biểu chính thức 
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tham dự Đại hội VBQT, cùng với những người đồng chí 
hướng tranh đấu quyết liệt tại nghị trường, với BCH VBQT 
cho sự sinh hoạt độc lập của tổ chức chúng ta; đặc biệt ở 
Đại hội Tokyo, dù là tin không chính thức rằng BCH VBQT 
dự trù đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận và biểu 
quyết việc xin gia nhập của Hội Nhà Văn VN, tôi đã cùng với 
VH Nguyễn Viết Đức, VH NH Bảo Việt tích cực vận động 
hành lang với các tiểu ban Writers in Prision, tiểu ban Các 
Nhà Văn Nữ, tiểu ban Các Nhà Văn Vì Hoà Bình, tiểu ban 
Các Nhà Văn Lưu Vong và những VH đại biểu thân quen ở 
các trung tâm văn bút bạn để góp phần ngăn chặn và tích 
cực phản đối nếu BTC Đại Hội đưa ra trong Nghị trình. Rất 
may, cuối cùng việc đó đã không xảy ra. Tôi cũng đã hai lần 
ứng cử Chủ tịch BCH VBVNHN để mong phục hồi danh dự, 
uy tín, và tranh đấu hữu hiệu hơn cho tổ chức này. Rất tiếc, 
thời đại này dường như không chừa chỗ đứng cho những 
người công chính, hữu tâm, hữu tình. 

    Trong khi tương lai VBVNHN chưa biết sẽ về đâu, khoảng 
5 giờ chiều thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu, 2017, tại Orange 
County, California phu quân của chị, nhà văn Nguyễn 
Quang thông báo tin buồn chị đã ra đi ở tuổi 87, trả lại cho 
đời tất cả những hệ luỵ chị đã cưu mang trong một thân 
hình mỏng manh nhưng tấm lòng đầy nghĩa khí, can 
trường, và bất khuất. Sự ra đi của chị để lại nhiều tiếc 
thương cho gia đình và tất cả mọi người đã từng quen biết 
chị; và là một mất mát to lớn cho Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại đang trên đường suy sụp.  

     Có lẽ cơ quan duy nhất được quốc tế công nhận này sẽ 
không còn cơ hội làm sáng danh chính nghĩa của người 
Việt tỵ nạn Cộng sản trên trường Quốc tế! Than ôi! 

Yên Sơn, Cựu TTK VBVNHN 
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MINH ĐỨC HOÀI TRINH ĐI VỀ "CÕI VÔ CÙNG" 

Quyên Di 

 

     Khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu, 2017, nhà 
văn Nguyễn Quang gọi điện thoại cho tôi. Rất vô tình, tôi 
hỏi: “Anh đi Pháp về rồi hay bây giờ mới sắp sửa đi?” Chả là 
cách đây ít lâu, Anh cho tôi hay là có thể trong tháng Năm 
hay tháng Sáu, Anh sẽ về thăm thân nhân ở bên Pháp. Anh 
Nguyễn Quang trả lời tôi: “Nào có đi đâu đâu.”. Rồi giọng 
Anh chùng xuống: “Minh Đức mất rồi Anh ạ.”.  

     Sau câu nói ấy, cả hai bên đều thinh lặng. Lát sau, tôi 
nghe tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia. Trời ạ, người đàn ông 
to lớn, vững chãi và thanh lịch ấy đang khóc. Anh khóc vì 
thương người phụ nữ thân hình bé nhỏ mà trong biết bao 
nhiêu năm nay đã cùng Anh đầu gối tay ấp. Tôi vụng về nói 
lời an ủi: “Thôi Anh ạ, phần số Minh Đức như thế là đã trọn 
vẹn. Anh bình tâm để lo việc hậu sự.”. Ở đầu dây bên kia, 
Anh Nguyễn Quang cố nén cảm xúc, nói: “Minh Đức mất lúc 
2 giờ 19 phút. Anh là người đầu tiên tôi gọi báo tin, vì với vợ 
chồng tôi, anh là người thân nhất.” 

     Chị Minh Đức Hoài Trinh hơn tôi 17 tuổi, nhưng tôi vẫn 
quen gọi Chị là “Minh Đức” mà không có tiếng “Chị” đằng 
trước. Đó là do “lệnh cấm” của Chị. Chị bắt tôi gọi chị trống 
không là “Minh Đức” thôi. Tôi đành phải vâng lời Chị, gọi 
Chị trống không như vậy và tự xưng tên mình khi chuyện 
trò với Anh Chị. 

     Người phụ nữ “chọc trời khuấy nước” ấy càng về già 
càng yếu đuối và càng “nhõng nhẽo” ông chồng. Ai chứng 
kiến cảnh chị “nhõng nhẽo” chồng cũng thấy vừa vui vừa 
cảm động. Khó có người đàn ông nào chiều chuộng được 
vợ như Anh Nguyễn Quang. Biết Chị quý tôi nên mỗi lần ép 
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Chị ăn uống không được, Anh Nguyễn Quang doạ: “Không 
ăn, anh Quyên Di không đến chơi nữa đâu.”. Ai ngờ lời doạ 
ấy lại có hiệu quả. 

     Tôi cho cái yếu đuối và tính “nhõng nhẽo” của Chị Minh 
Đức rất thuận với lẽ Trời. Càng về già, người ta càng nhìn 
rõ thân phận mỏng giòn và hữu hạn của con người khi đối 
diện với cái “vô cùng”; vô cùng về không gian cũng như vô 
cùng về thời gian; càng “vô cùng” của bản chất “vô thuỷ vô 
chung” của Đấng Sáng Tạo. 

     Chào tạm biệt nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, nhà văn, nhà 
thơ, ký giả, phóng viên chiến trường, học giả, nhạc sĩ, nhà 
giáo, chủ tịch tiên khởi Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại... Tôi 
"chào tạm biệt" mà không "chào vĩnh biệt," vì cuối cùng tất 
cả chúng ta đều sẽ gặp nhau trong “cõi vô cùng.”. Tất cả 
những người yêu quý chị đều là "vị vong nhân: người chưa 
mất.". Chị đã mất rồi, chúng ta rồi ra cũng sẽ mất đi như 
chị, có điều bây giờ thì chưa mất đấy thôi. 

 

Xin kính viếng Chị hai câu, tạm gọi là câu đối: 

 

MINH ĐỨC ngàn năm hồn lộng lẫy; 
HOÀI TRINH một thuở ý tròn đầy. 

 

Quyên Di 
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Minh Đức Hoài Trinh: GỬI MẸ 
 
 

Mùa thu ấy mưa về trong gió rét 
Mẹ ngậm ngùi âu yếm tiễn con ra 

Mắt ngời xanh mơ ước chốn ngàn xa, 
Trời khóc hộ mẹ con ta, mẹ nhỉ. 

Nhưng đời không dung dị, 
Như mùi hương giàn hoa lý thanh thanh, 

Từ xa nhà con chưa gặp mầu xanh, 
Chưa được thở khí lành, 
Như con hằng mơ tưởng. 

Và mẹ nữa, có thấy gì sung sướng, 
Những buổi chiều mưa gió vướng trên hoa, 

Tìm đâu hình ảnh thiết tha… 
Mẹ còn đứng tựa bóng già thân cau. 

Không, con chẳng muốn mẹ sầu, 
Núi sông ai nỡ nhuộm màu nhớ thương, 

Mái quê hương, chìm trong sương trắng lạnh 
Cánh chim trời cô quạnh bơ vơ, 

Mẹ ơi, biết đến bao giờ, 
Gió đưa thuyền ngược lại bờ sông xưa? 
Mái nhà ai còn rả rích tiếng đàn mưa... 
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Đừng Bỏ Em Một Mình 
Minh Đức Hoài Trinh 

 
Đừng bỏ em một mình 
Khi trăng về lạnh lẽo 

Khi chuông chùa u minh 
Chậm rãi tiếng cầu kinh 

 
Đừng bỏ em một mình 
Khi mưa chiều rào rạt 
Lũ chim buồn xơ xác 

Tìm nhau gục vào mình 
 

Đừng bỏ em một mình 
Trời đất đang làm kinh 
Rừng xa quằn quại gió 

Thu buốt vết hồ tinh 
 

Đừng bỏ em một mình 
Đừng bắt em làm thinh 

Cho em gào nức nở 
Hòa đại dương mông mênh 

 
Đừng bỏ em một mình 
Biển đêm vời vợi quá 

Bước chân đời nghiêng ngả 
Vũ trụ vàng thênh thênh 

 
Đừng bỏ em một mình 
Môi vệ thần không linh 
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Tiếng thời gian rền rĩ 
Đường nghĩa trang gập ghềnh  

 
Đừng bỏ em một mình 
Bắt em nghe tiếng búa 
Tiếng búa nện vào đinh 
Hòa trong tiếng u minh 

 
Đừng bỏ em một mình 

Bóng thuyền ma lênh đênh 
Vòng hoa tang héo úa 
Yêu quái vẫn vô tình 

 
Đừng bỏ em một mình 
Cho côn trùng rúc rỉa 
Cỏ dại phủ mộ trinh 
Cho bão tố bấp bênh 

 
Đừng bỏ em một mình 

Mấy ngàn năm sau nữa                                                                                   
Ai mái tóc còn xinh  

Đừng bỏ em một mình… 
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Lá Cờ Quẻ Ly của Quốc gia Việt Nam chính Phủ Trần Trọng Kim 
 

 
 

Nội Các Trần Trọng Kim 

 
 

Tổng Hội Giáo giới biểu tình ủng hộ chính phủ TTK                          
Việt Minh tung cờ đỏ sao vàng cướp chính quyền 
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SỰ THẬT LỊCH SỬ CỦA CÁI GỌI LÀ                                                   
"CÁCH MẠNG THÁNG TÁM"                                                                                                                  

VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
 

PHẠM TRẦN ANH 
 

     Lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 20 vẫn còn nhiều bí ẩn do 
sự bưng bít, tuyên truyền một chiều, thần thánh hóa sự 
kiện để tô hồng chuốt lục đánh bóng công trạng của đảng 
Cộng sản Việt Nam. Cả một guồng máy tuyên truyền đồng 
loạt nhai đi nhai lại để nhồi nhét vào tâm thức người dân 
để họ tin rằng đó là “cuộc tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền được chuẩn bị công phu, diễn ra nhịp nhàng trên cả 
nước và đã thành công rực rỡ, đưa Việt Nam bước vào một 
kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội”. “cuộc cách mạng Mùa Thu là thắng lợi của chủ nghĩa 
Mác - Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của 
tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn và 
đầy sáng tạo’ của Đảng Cộng sản Việt Nam!!!". 
 
     Để phục hồi sự thật lịch sử, Trả lại những gì của lịch sử 
cho lịch sử, chúng ta phải tìm hiểu những sự kiện lịch sử đã 
xảy ra trong bối cảnh lịch sử Việt Nam vào thời điểm đó.  
 
    Thế kỷ XIX, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thúc đẩy 
các cường quốc phương Tây phải đua nhau đem quân đi 
xâm chiếm thuộc địa để cung cấp tài nguyên phục vụ cho 
mẫu quốc. Chế độ thực dân với những hình thức bóc lột tài 
nguyên của các nước thuộc địa đem về làm giàu cho mẫu 
quốc đã tạo ra những chế độ thống trị dã man các nước 
nhược tiểu. Chính những bóc lột thậm tệ của giai cấp tư 
bản với những bất công xã hội nên trào lưu xã hội chủ 
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nghĩa nở rộ như một sự cứu rỗi nhân loại. Trong tình 
huống đó, chủ nghĩa Cộng sản của karl Marx và Engel được 
đón nhận nồng nhiệt tại các nước đang phát triển nơi mà 
giới công nhân đang bị giới tư bản bóc lộ đã nung nấu tinh 
thần đấu tranh "Giai cấp" tạo điều kiện thuận lợi để chủ 
nghĩa Cộng sản phát triển  khắp nơi như một loài cỏ dại. 
 
     Ngày 17-9-1856, ba chiến thuyền Pháp do Trung tá Le 
Lieu làm thuyền trưởng cập bến Đà Nẵng đã nổ súng bắn 
phá các pháo đài trấn phòng cửa biển Đà Nẵng.  Ngày 1-9-
1858, quân Pháp đồng loạt tấn công Đà Nẵng với sự hỗ trợ 
của đơn vị bộ binh Tây Ban Nha do đại tá Lanzarote chỉ 
huy.  Quân Pháp đổ bộ chiếm An Hải, Điện Hải, bán đảo Sơn 
Trà rồi tiến sâu vào nội địa đánh tan phòng tuyến của quân 
ta ở xã Mỹ Thị, từ đó đánh chiếm Cẩm Lệ... Với sức mạnh 
quân sự áp đảo, Thực dân Pháp đã buộc triều đình nhà 
Nguyễn phải ký kết hiệp ước Patenôtre 6-6-1884 chính 
thức đặt Việt Nam dưới sự thống trị của nước Pháp. Đất 
nước Việt Nam trở thành một thuộc địa của Pháp đã tạo 
điều kiện hết sức thuận lợi để đảng CSVN lợi dụng lòng yêu 
nước của người dân đưa ra chiêu bài Giải phóng Dân tộc để 
bành trướng chủ nghĩa Cộng sản. 
 
     Sau cuộc thế chiến lần thứ nhất 1914-1918, thế giới mới 
biết đến Việt Nam nhiều hơn với "Tiếng Bom Sa Điện" của 
anh hùng Phạm Hồng Thái ném bom toan giết viên Toàn 
Quyền Pháp Merlin tại khu Tô giới Liệt Cường Sa Điện bên 
bờ sông Châu Giang ở Trung Quốc tối 20-6-1924. Cảnh sát 
Tô Giới đuổi theo gấp nên Phạm Hồng Thái nhảy xuống 
sông Châu Giang tự vận và được nhân dân vùng này vớt lên 
và chôn cất trong nghĩa trang Hoàng Hoa Cương nơi chôn 
cất 72 Liệt sĩ hy sinh trong cuộc cách mạng dân chủ do Tôn 
Dật Tiên lãnh đạo.  
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      Sau tiếng bom Sa Điện, tháng 7 năm 1925, nhà cách 
mạng Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt tại Trung Quốc. 
Ngày 23-11-1925, tòa án thực dân Pháp kết án nhà cách 
mạng Phan Bội Châu chung thân khổ sai khiến cả nước xôn 
xao bàn tán. Một phong trào rầm rộ trên toàn quốc và cả 
chính giới tại nước Pháp cũng đòi ân xá ngay cho nhà cách 
mạng. Do áp lực mạnh mẽ của công luận, Toàn Quyền Pháp 
phải ký giấy ân xá và trả tự do cho nhà cách mạng ngày 24-
12-1925 và đưa về quản thúc tại Bến Ngự Huế.  
 
     Ngọn lửa cách mạng chống Pháp lại bùng lên với cuộc 
Tổng khởi nghĩa Yên Bái với 13 anh hùng Quốc Dân Đảng 
bước lên 'Đoạn Đầu Đài'. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại 
nhưng tạo ra một âm vang lớn phấn kích lòng yêu nước 
của đồng bào Việt Nam khắp nơi. Trong thời điểm đó, đảng 
cộng sản Đông Dương đã ra đời với chiêu bài yêu nước, 
giải phóng dân tộc kết hợp với giải phóng thân phận nghèo 
khó của công nhân và nông dân nên đã gây dựng phong 
trào tại một số nơi...  
 
     Nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1930, đảng 
bộ Cộng Sản Nghệ An phát động công nhân biểu tình tại 
nhà máy diêm quẹt Bến Thủy. Cuộc biểu tình đầu tiên được 
công nhân thợ thuyền tích cực hưởng ứng vì cán bộ CS 
tuyên truyền là: “chống lại giai cấp chủ nhân bóc lột, chống 
lại chủ đất, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo” nên 
cộng sản tổ chức liên tiếp 4 cuộc biểu tình cướp chính 
quyền địa phương lập ra các “Sô Viết” để điều hành, phát 
động cuộc tranh đấu với địa chủ để phân chia ruộng đất, 
phân chia thóc lúa. Cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 với 
hàng ngàn người tham dự, thực dân Pháp đã đem máy bay 
đến ném bom. Phong trào “Sô Viết Nghệ Tĩnh” tan rã, Cộng 
sản phải rút vào hoạt động bí mật.  
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     Tháng 9 năm 1940, Phục Quốc Quân thuộc tổ chức Việt 
Nam Phục Quốc Đồng minh Hội do Trần Trung Lập, Đoàn 
Kiểm Điểm lãnh đạo khởi nghĩa tại Lạng Sơn. Đoàn Kiểm 
Điểm tử trận, Trần Trung Lập bị bắt và bị thực dân Pháp xử 
tử hình.  
 
     Thực dân Pháp vừa đàn áp xong cuộc khởi nghĩa của 
Phục Quốc Quân thuộc Việt Nam Quang Phục Hội tháng 9 
năm 1940 ở Lạng Sơn thì ngày 10-5-1941, đảng Cộng sản 
Đông Dương thành lập tổ chức Việt Nam Đồng Minh Hội để 
cán bộ Cộng sản núp dưới danh nghĩa này hoạt động lợi 
dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam kháng chiến 
chống Pháp để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản ở Đông 
Dương. Tháng 9 năm 1941, quân Nhật vượt biên giới vào 
Đông Dương. Tình hình Việt Nam bước qua một khúc 
quanh lịch sử khi quân Nhật có mặt ở Đông Dương.  
 
     Tháng 10 năm 1944, Miền Bắc vỡ đê, vụ lúa tháng 10 bị 
ngập lụt gây thiệt hại lớn cho nông dân. Chính quyền bảo 
hộ Pháp áp dụng chính sách thu mua bóc lột sức lao động 
của nông dân với giá rẻ mạt, giá 25 đồng 1 tấn so với giá thị 
trường 200 đồng để nộp cho quân phiệt Nhật. Tại một số 
nơi, quân phiệt Nhật bắt nông dân nhổ lúa để trồng cây đay 
(bố) để cung cấp cho nhu cầu chiến tranh của chúng, trong 
khi đó Việt Minh lại phát động phong trào đồng loạt cướp 
kho lúa khắp nơi đem cất giấu... Tất cả đã đưa tới một hậu 
quả nặng nề là nạn đói kinh hoàng ngày 1-3-1945 năm Ất 
Dậu khiến gần 2 triệu người bị chết đói trên 10 triệu dân 
miền Bắc, chiếm gần 1/5 dân số Bắc Việt Nam.      

 
    Lúc 18 giờ ngày 9-3-1945, Đại sứ Nhật Matsumoto gửi 
tối hậu thư cho Decoux, toàn quyền Pháp ở Đông Dương 
(Việt,  Miên, Lào) phải giao nộp chính quyền, đặt tất cả 
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quân đội và công sở Pháp dưới quyền Tổng Tư Lệnh quân 
đội Nhật. Pháp từ chối. Đúng 20 giờ, quân Nhật nổ súng tại 
Hà Nội, Sài Gòn và khắp Đông Dương. Chỉ trong 1 đêm, 
quân Nhật làm chủ tình thế. Toàn quyền Decoux và các 
quan chức cao cấp của Pháp đều bị Nhật bắt giữ. 
 
     Ngày 11-3-1945, Hoàng Đế Bảo Đại triệu tập Cơ Mật 
Viện triều Nguyễn họp khẩn cấp và ra tuyên bố “Huỷ bỏ 
Hiệp ước 1884 và Khôi phục chủ quyền cuả  Việt Nam”. 
Ngày 12-3-1945, Cao Miên tuyên bố độc lập và ngày 15-4-
1945, Lào tuyên bố độc lập. 
 
     Ngày 17-4-1945, Vua Bảo Đại cử Trần Trọng Kim thành 
lập chính phủ và cử Phan Kế Toại làm Khâm Sai Bắc bộ, 
Nguyễn văn Sâm làm Khâm Sai Nam bộ và Trần văn Lai 
làm Đốc Lý Hà Nội. Ngày 8-5-1945, Chính phủ Trần Trọng 
Kim tuyên bố chương trình Hưng Quốc, lá cờ “Quẻ Ly” 
được chọn làm quốc kỳ và bài “Đăng Đàn” của triều đình 
nhà Nguyễn được chọn làm quốc ca.  
 
     Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời trong những điều kiện 
khó khăn về chính trị, an ninh và kinh tế như vậy. Trong 
phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nội các, bên cạnh công tác 
khẩn cấp cứu trợ nạn đói ở miền Bắc đã làm ngót hai triệu 
người thiệt mạng, chính phủ Trần Trọng Kim đã ấn định 
một chương trình sáu điểm: 
 
1. Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên 
chức Việt Nam.  
 
2. Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã dành cho 
Pháp.  
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3. Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị.  
 
4. Cho phép thành lập các đảng phái chính trị.  
 
5. Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo.  
 
6. Thiết lập các Ủy ban tư vấn quốc gia để soạn thảo Hiến 
pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục.  
 
     Chỉ trong thời gian bốn tháng (từ 17 - 4 đến 16 - 8), 
chính phủ Kim đã thực hiện được gần hết chương trình 
Cứu đói: Bộ Tiếp tế do bác sĩ Nguyễn Hữu Thi cầm đầu nỗ 
lực điều động việc vận tải thóc từ Nam ra Bắc. Lúc này, 
Pháp đã mất khả năng ngăn cấm việc tiếp tế gạo và, nhờ sự 
can thiệp của chính phủ Kim, giới quân phiệt Nhật cũng 
không còn thi hành chính sách độc đoán về sản xuất nông 
phẩm… Khoảng tháng 6-1945, khi Thủ tướng Kim gặp 
Tổng tư lệnh Tsuchihashi để yêu cầu Nhật dứt khoát trả lại 
ba tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và toàn bộ đất Nam Kỳ 
cho Việt Nam.  
 
     Ngày 6-8-1945, Hoa Kỳ thả trái bom nguyên tử đầu tiên 
xuống Hiroshima và ngày 9-8-1945, trái bom nguyên tử 
thứ hai thả xuống thành phố Nagasaki. Ngày 15-8-1945, 
Nhật Hoàng họp nội các và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. 
Ngày 13-8-1945, được quốc tế Cộng Sản thông báo, đảng 
Cộng Sản Đông Dương họp khẩn tại Tuyên Quang quyết 
định tổng khởi nghĩa, cướp khí giới quân Nhật, chiếm chính 
quyền trước khi quân đồng minh tới. 
 
     Nhân cơ hội, Tổng hội Giáo giới tổ chức biểu tình ủng hộ 
chính phủ Trần Trọng Kim và nền độc lập của Việt Nam 
ngày 17-8-1945 với cờ quốc gia thì  một số cán bộ Việt 
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Minh bất ngờ trương cờ đỏ sao vàng và tuyên bố "Chính 
quyền đã về tay nhân dân" rồi hô khẩu hiệu "Ủng hộ Việt 
Minh". Đám đông quần chúng từ lâu mong mỏi nền độc lập 
nên say sưa nhiệt tình ủng hộ cuộc "Cướp Chính Quyền" 
của một chính quyền đã từ chức. Cuộc cướp diễn đàn, tung 
cờ, hô khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh diễn ra hết sức bất ngờ, 
chớp nhoáng nên đám đông như một phản ứng tự nhiên hô 
khẩu hiệu mà chẳng biết Việt Minh là cái gì, chỉ nghĩ rằng là 
một phong trào yêu nước. Sách sử báo chí của đảng Cộng 

sản ca tụng cuộc "Cướp Chính quyền" như một cuộc cách 
mạng gọi là Cách Mạng Mùa Thu. Cả một guồng máy tuyên 
truyền đồng loạt nhai đi nhai lại để nhồi nhét vào tâm thức 
người dân để họ tin rằng đó là sự thật về cuộc cách mạng 
mùa Thu 19-8-1945. 
  
     Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc cái gọi là "Tuyên ngôn 
Độc Lập" khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 
Đứng trên phương diện Quốc Tế Công Pháp thì Việt Nam 
đã chính thức độc lập khi Hoàng Đế Bảo Đại triệu tập Cơ 
Mật Viện Triều Nguyễn và công bố hủy bỏ hiệp ước 
Patenôtre 1884 và tuyên bố nền Độc lập của Việt Nam của 
một chính quyền hợp pháp kế thừa chính thống của một 
quốc gia Việt Nam. Điều đáng tiếc là tuyên bố Độc Lập và 
khai sinh chính quyền quốc gia Việt Nam với chính phủ 
Trần Trọng Kim bị ảnh hưởng ít nhiều là ảnh hưởng của 
chế độ Quân Phiệt Nhật nên không được quốc tế ủng hộ.  
 
     Trong khi đó, bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh 
dù có viện dẫn phần đầu của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của 
người Mỹ và một câu trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền 
và Dân Quyền của Cách Mạng Pháp chỉ để mong Hoa Kỳ 
công nhận trước khi quân đồng minh vào Việt Nam. Chính 
vì vậy, khác với các bản tuyên ngôn độc lập của các quốc 
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gia tuyên xưng nhân quyền, dân quyền thì bản tuyên ngôn 
2-9-1945 không phải là một tuyên ngôn nhân quyền mà chỉ 
nhằm mục đích cướp thời cơ, khai sinh nước VNDCCH đặt 
quốc tế trước sự kiện đã rồi để mong Hoa Kỳ và các nước 
công nhận... Thế nhưng không một nước nào công nhận cái 
gọi là Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.  
 
     Năm 1949, Sau khi Mao Trạch Đông chiếm được toàn bộ 
lãnh thổ TQ đến ngày 18-1-1950, nhà nước Cộng Hòa Nhân 
Dân Trung Hoa công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 
ngày 31-1-1950, Liên Bang Sô Viết công nhận nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa là nhà nước Công Nông đầu 
tiên ở Đông Nam Á. Trước hiểm họa làn sóng đỏ sẽ tràn 
xuống Đông Nam Á, ngày 7-2-1950, Hoa Kỳ, Anh và các 
nước công nhận chính phủ Quốc Gia Bảo Đại để "Be Bờ", 
ngăn chặn làn sóng đỏ xuống phương Nam. Cuộc chiến Việt 
Nam đã trở thành cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa một bên 
là chủ nghĩa CS xâm lược và một bên là thế giới tự do ngăn 
chặn làn sóng đỏ của chủ nghĩa CS.  
 
     Lịch sử đã chứng minh rằng, Cộng sản Việt Nam đã núp 
dưới danh nghĩa kháng chiến, lợi dụng lòng yêu nước của 
người dân Việt Nam để nhuộm đỏ cả Đông Dương, bành 
trướng chủ nghĩa Cộng sản mở đường xuống Đông Nam Á. 
Chính Hồ Chí Minh đã không giấu giếm sự thật khi gặp 
Salisbury tai Hà Nội năm 1965: “Những ngày tuyệt diệu rồi 
đây sẽ đến khi tất cả các đồng chí đã đến bên nhau. Tất cả 
mọi người đang nỗ lực tranh đấu để đem đến sự thành công 
của Miền Bắc Việt Nam, đó chính là sự thành công của 
những người Nga, những người Tàu, và những chế độ tại 
Đông Âu. Tất cả đều muốn làm cho Miền Bắc Việt Nam trở 
thành một mẫu mực, một nơi triển lãm thu hút muôn người, 
và một mẫu mực lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản có thể 
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đưa đến cho các dân tộc tại Á Châu và đặc biệt nhất là vùng 
Đông Nam Á”.  
 
     Đây là bằng chứng quá rõ ràng cho mọi người thấy Hồ 
Chí Minh đã không bao giờ thực tâm tranh đấu vì Độc Lập, 
Tự Do, Hạnh Phúc cho dân tộc Việt Nam mà sử dụng cả dân 
tộc Việt Nam như một công cụ để phục vụ tham vọng bành 
trướng của Đế Quốc Cộng Sản Nga Sô. Sau khi chiếm được 
cả miền Nam, chính Lê Duẫn, tổng bí thư của đảng CSVN đã 
xác nhận một lần nữa: “Chúng ta đánh cho Mỹ cút ngụy 
nhào” là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc và ngày 
nay, yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”. Bộ mặt thật của CS 
đã phơi bầy trước lịch sử. Cuộc kháng chiến của dân tộc đã 
bị lợi dụng, Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đã hy 
sinh hàng triệu người VN vô tội để bành trướng chủ nghĩa 
CS, nhuộm đỏ cả Đông Dương. 
 
     Sự thật lịch sử đã được phục hồi sau mấy thập niên bị 
Cộng sản bưng bít. Trước đây, chúng ta bị bộ máy tuyên 
truyền của Cộng sản lừa dối rằng lực lượng đồng minh Hoa 
Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Đại 
Hàn đến Việt Nam để “Xâm lược” một nước nhỏ bé là Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhân dân miền Nam Việt Nam. 
Thế nhưng, sau hơn 30 năm, chúng ta mới biết cả Liên Sô, 
Trung Cộng lẫn Bắc Triều Tiên đều tham chiến ở Việt Nam. 
Việt Nam trở thành chiến trường giữa 2 khối Cộng Sản và 
thế giới tự do.  
 
     Sự thật lịch sử này được một phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc phát biểu như sau: “Trong giai đoạn giúp 
Việt Nam chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc đã vì Việt Nam 
mà đóng góp không biết bao nhiêu tài lực, nhân lực, vật lực, 
pháo binh, công binh, nhân viên đường sắt, nhân viên thư 



 

 TƯỞNG NIỆM MINH ĐỨC HOÀI TRINH                               46 

tín, hải quân, không quân, hậu cần vận tải … 16 sư đoàn, 
hơn 300.000 lính Hồng quân Trung Quốc ở Việt Nam trong 
hơn 3 năm 9 tháng đấu tranh. Tác chiến đối không 2153 lần, 
bắn rơi 1707 máy bay Mỹ, bắt sống 42 phi công Mỹ, viện trợ 
Việt Nam xây dựng Hải Phòng, Hòn Gai, các thành phố 
duyên hải và xây dựng hệ thống phòng ngự ở tam giác châu 
thổ sông Hồng, tu sửa và xây dựng các tuyến đường huyết 
mạch, sân bay, tuyến đường sắt đông tây, mở đường trên 
biển chuyên chở vũ khí vào miền Nam và chi viện cho đường 
mòn Hồ Chí Minh.  
 
    Từ năm 1950 đến năm 1978, Trung Quốc đã viện trợ cho 
Việt Nam hơn 200 tỷ mỹ kim, trong đó 93% là viện trợ 
không hoàn lại, đó là chưa kể xương máu mà 1446 chiến sỹ 
đã hy sinh, 4200 người trọng thương… những hy sinh đó 
tuyệt đối không thể tính được bằng tiền”. Đây chính là lý do 
tại sao tập đoàn Việt gian CS phải dâng đất-nhường biển, 
bán nước từng phần cho đế quốc mới Trung Cộng.  
 
     Gần đây, chúng ta mới biết được là các đơn vị phòng 
không Liên Sô và phi công Bắc Hàn cũng tham dự cuộc 
chiến tranh Việt Nam. Cựu Trung Tướng Yevgeni Antonov, 
nguyên trưởng đoàn cố vấn quân sự của Liên Sô tại Việt 
Nam tiết lộ rằng Liên Bang Sô Viết đã gởi một trung đoàn 
phòng không với đầy đủ vũ khí và trang bị sang Việt Nam 
tham chiến và 13 người lính phòng không Liên Xô đã chết 
trên chiến trường miền Bắc. Trung đoàn phòng không Liên 
Sô đã bắn rơi những chiếc máy bay Mỹ đầu tiên trên bầu 
trời Hà Nội, kể cả chiếc chiến đấu cơ A-4 Skyhawk của 
Thượng Nghị Sĩ John McCain.  
 
Theo tiết lộ của cựu Trung tướng Liên Sô Yevgeni Antonov, 
chỉ huy lực lượng phòng không Liên Sô tại Việt Nam từ 
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1969 đến 1970 thì Việt Nam là một phòng thí nghiệm cho 
vũ khí Liên Sô để chuẩn bị cho việc máy bay Mỹ và NATO 
oanh tạc vào nội địa Liên Sô trong trường hợp có chiến 
tranh giữa hai khối sau này.  
 
     Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng chính Hồ Chí Minh, 
cán bộ của Cộng sản Quốc tế đã đưa dân tộc vào cuộc chiến 
tranh ý hệ, hy sinh xương máu của hàng triệu người dân 
lành vô tội để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản xuống toàn 
cõi Đông Dương. Sinh lực của dân tộc bị tiêu hao trầm 
trọng, hàng triệu người dân vô tội hy sinh, đất nước nghèo 
nàn tan hoang đổ nát, lòng người ly tán. Cái gọi là thống 
nhất đất nước chỉ là sự xâm lăng của bạo lực và hận thù 
khiến dân tộc Việt Nam ly tán, hàng triệu người phải bỏ 
nước ra đi tìm tự do.  
 
     Cộng sản Việt Nam đã phơi bầy bản chất độc tài dã man 
trả thù, hành hạ đày đọa quân dân cán chánh Việt Nam 
Cộng Hòa trong các trại tù gọi là “Cải tạo” cùng với biện 
pháp đổi tiền, đánh tư bản mại sản, bắt đi kinh tế mới để 
tước đoạt tài sản của nhân dân… Cộng sản Việt Nam tuyên 
truyền rằng đã “Thống nhất được đất nước” nhưng thực tế 
đã chứng minh rằng cái gọi là giải phóng miền Nam đã để 
lại trong lòng dân tộc một sự phân ly ngăn cách không gì có 
thể hàn gắn được. 
 
     Mới đây, cả Trương Tấn Sang CT nhà nước CHXHCNVN 
và Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CS Việt gian đều nhắc tới 
việc Hồ Chí Minh đã gửi 8 bức thư cho Tổng Thống Hoa Kỳ 
Hary S Truman và bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 8-1945 
đến 1-1946, kêu gọi Hoa Kỳ công nhận và giúp ngăn quân 
đội Pháp trở lại Đông Dương. Thế nhưng, toán OSS cơ quan 
tình báo chiến lược của Hoa Kỳ ở Đông Dương do Thiếu tá 
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Thomas More và Đại úy Patty sống cùng với Hồ Chí Minh 
trong hang Pắc Pó đã báo cáo sự thật về con người Hồ Chí 
Minh về Hoa Thịnh Đốn. Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Ái 
Quốc, cán bộ của Đệ tam quốc tế CS nên vẫn sinh hoạt 
đảng, hát quốc tế ca, học tập chủ nghĩa Mác Lê cho các đảng 
viên Cộng Sản. Chính vì vậy, Hoa Kỳ đã không công nhận 
chính phủ Việt Nam dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh. 
Nếu là bất cứ người Việt Nam nào thì vận mệnh đất nước 
Việt Nam đã thay đổi ngay từ lúc đó, nếu không độc lập 
ngay thì cũng hưởng qui chế chế độ Ủy trị của Liên Hiệp 
Quốc.  
 
     Thật vậy, sau thế chiến lần thứ hai, với sự ra đời của 
Liên Hiệp Quốc và nhất là chủ trương giải thực của Tổng 
Thống Hoa Kỳ Roosevelt đã mở đầu cho phong trào dân tộc 
tự quyết của các quốc gia Đông Nam Á. Indonesia tuyên bố 
độc lập ngày 17 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ trao trả độc lập 
cho Philippines năm 1946, Burma giành lại độc lập từ tay 
người Anh năm 1948 và Pháp chính thức rút khỏi Đông 
Dương sau hiệp định Genève 20-7-1954. Người Anh đã 
trao lại độc lập cho Malaya năm 1957 và sau đó là 
Singapore, Sabbah và Sarawak năm 1963 trong khuôn khổ 
Liên bang Malaysia.  
 
     Thế nhưng, ngày 6-3-1946, Hồ Chí Minh đã phản bội dân 
tộc khi ký kết hiệp ước sơ bộ với Pháp cho phép quân Pháp 
đổ bộ vào Bắc bộ thay thế quân đội Trung Hoa Dân Quốc. 
Thủ đoạn nham hiểm của họ Hồ nhằm loại bỏ Quốc Dân 
Đảng Trung Hoa hậu thuẫn cho Việt Nam Quốc Dân Đảng 
từ trước đến nay. Ngày 6-7-1946, khai mạc hội nghị giữa 
Pháp và VN tại Fontainbleau. Phái đoàn VN do Phạm văn 
Đồng cầm đầu. Sau 2 tháng, hội nghị bế tắc chỉ đưa ra một 
“Thỏa Ước Tạm Thời" không bao giờ được thi hành nên 
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chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh bùng nổ từ Hà Nội ngày 
19-12-1946. 
 
     Trong khi đó, ngày 8-3-1949: Bảo Đại ký hiệp định 
Élysées với Tổng Thống Pháp Vincent Auriol trong đó, 
tuyên bố thành lập quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc 
Trưởng. Quốc gia Việt Nam là một quốc gia thành viên 
trong Liên Hiệp Pháp. Ngày 24-4-1949, Quốc Trưởng Bảo 
Đại về nước. Ngày 1-7-1949, thành lập chính phủ Bảo Đại. 
Các chính phủ kế tiếp do Thủ tướng chính phủ Nguyễn 
Phan Long (21-1-1950), chính phủ Trần văn Hữu (6-5-
1950), chính phủ Nguyễn văn Tâm (6-6-1952), chính phủ 
Bửu Lộc (11-1-1954) và chính phủ Ngô Đình Diệm (7-7-
1954). 
 
     Tình hình Việt Nam trải qua một thời kỳ hết sức bi thảm 
khi Mao Trạch Đông chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, 
Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nhà nước Cộng Hòa 
Nhân dân Trung Quốc ngày 1-10-1949. Ngày 2-10-1949, 
Liên Sô công nhân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ngay 
sau khi Mao Trạch Đông chiếm được Trung Hoa lục địa 
năm 1949 đã công khai tuyên bố:  
 
    "Tất cả các lãnh thổ và hải đảo thuộc khu vực ảnh hưởng 
của Trung Quốc đã bị phe Đế Quốc chiếm đoạt từ giữa thế kỷ 
19 đến sau Cách Mạng 1911, như Ngoại Mông, Triều Tiên, 
An Nam (Việt Nam), Hồng Kông, Macao cùng những đảo tại 
Thái Bình Dương như Sakhalin, Đài Loan, Bành Hồ sẽ phải 
được giao hoàn cho Trung Quốc". Tháng 8 năm 1965, Mao 
Trạch Đông tuyên bố trắng trợn ý đồ xâm chiếm Việt Nam 
như sau: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, 
bao gồm cả Miên, Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, 
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Malaysia và Singapore. Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phía 
Nam, chúng ta phải chiếm cho bằng được …”.   
     Ngày 18-1-1950, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Quốc chính thức thừa nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ngày 31-1-1950, Liên 
bang Sô Viết thừa nhận Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh lãnh đạo 
đã chính thức đứng vào hàng ngũ các nước cộng sản nên 
Trung Quốc bắt đầu công khai viện trợ vũ khí tối tân cho 
Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.  
 
     Hồi ký của La Quý Ba nguyên cố vấn và Đại sứ Trung 
Quốc tại Việt Nam từ 1945-1954 đã viết: “Tháng 1, 1950, 
Hồ Chí Minh đích thân bí mật đến Bắc Kinh, yêu cầu Trung 
Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống 
Pháp. Trung ương đảng ta theo yêu cầu của Hồ chí Minh và 
Trung ương Đảng Đông Dương, đã báo cáo và được Mao 
Chủ Tịch đồng ý, quyết định cử tôi bí mật sang Việt Nam, 
làm đại diện liên lạc giữa Trung ương đảng Cộng Sản Trung 
Quốc và Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương…”. 
 
     Chính vì vậy, ngày 7-2-1950, Hoa Kỳ, Anh quốc thừa 
nhận quốc gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo 
để ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản 
xuống Đông Nam Á. Kể từ thời điểm này, cuộc chiến Việt 
Nam không còn là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà 
đã trở thành cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa 2 hệ thống tư 
tưởng: Chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Tư Bản của thế 
giới tự do.  
 
     Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy rằng cái gọi là "Tuyên 
Ngôn Độc Lập 2-9-1945" và khai sinh cái gọi là "Nhà Nước 
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa", trên thực tế chỉ là một cuộc 
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"Cướp Chính Quyền" đúng nghĩa của nó. Luận điệu tuyên 
truyền cho rằng "là cuộc cách mạng Mùa Thu ‘là thắng lợi 
của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng một cách sáng 
tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, 
là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách 
mạng đúng đắn và đầy sáng tạo’ của Đảng Cộng sản Việt 
Nam" là hoàn toàn láo khoét.  
 
     Cái gọi là "Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc" chỉ là bánh vẽ, là 
chiêu bài mê hoặc quần chúng. Thực tế lịch sử đã chứng 
minh rằng đảng Cộng sản Việt Nam không hề được quần 
chúng ủng hộ vì nếu được nhân dân ủng hộ thì tại sao đảng 
ngày 16-3-1951, đảng CSVN phải đổi tên là Đảng lao Động 
Việt Nam, tổ chức trá hình của đảng Cộng Sản Đông Dương 
do Trường Chinh làm Tổng Bí Thư để kêu gọi công nhân và 
nhân dân chống Pháp.  
 
     Sau khi xâm chiếm miền Nam, ngày 25-4-1976 Cộng hòa 
Lâm Thời Miền Nam Việt Nam tổ chức bầu cử quốc hội. 
Ngày 2-7-1976, Quốc hội tuyên bố thống nhất Việt Nam, 
đặt tên nước là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cờ và 
Hiến pháp là cờ và Hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Cái gọi là “Mặt trận Dân tộc Giải phóng” và “Chính 
quyền Lâm thời Miền Nam Việt Nam” bị giải tán.  
 
     Ngày 14 đến 20-12-1976, Đại hội Đảng Lao Động họp 
lần đầu quyết định lấy lại tên là đảng Cộng sản Việt Nam, 
Lê Duẫn dược bầu là Tổng Bí Thư. Bộ mặt thật của cộng 
sản đã phơi bầy trước lịch sử sau hơn 25 năm núp dưới 
danh nghĩa đảng Lao Động, lợi dụng lòng yêu nước của 
toàn dân để bành trướng chủ nghĩa cộng sản xâm chiến 
miền Nam, nhuộm đỏ cả Việt, Miên, Lào. 
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     Sự thật lịch sử chứng minh rằng, tập đoàn Việt gian CS 
đã cướp công kháng chiến biến kháng chiến thành thỏa 
hiệp với thực dân Pháp để chia đôi đất nước, cướp công 
của cái gọi là MTDTGPMN để nhuộm đỏ toàn cõi VN, mở 
đường xuống Đông Nam Á cho đế quốc mới Trung Cộng. 
Lời tuyên bố của Lê Duẫn "Chúng ta đánh đế quốc Mỹ là 
đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc" và mới đây, lời 
phát biểu của Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CS Việt Nam 
tại Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc tế HK rằng 
"Cuộc chiến Việt Nam không phải là để chống lại đất nước 
Hoa Kỳ, lại càng không phải là chống lại nhân dân Hoa Kỳ".  
 
     Tất cả đã phơi bầy một sự thật phũ phàng là tập đoàn 
Việt gian CS đã lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để 
phục vụ cho phong trào CS quốc tế để nhuộm đỏ Việt Miên 
Lào và đau đớn tủi nhục vô cùng khi tập đoàn Việt gian CS 
bất nhân hại dân bán nước đã hy sinh hàng chục triệu 
người Việt Nam vô tội, thi hành lệnh của quan thày Trung 
Quốc tiêu hao sinh lực dân tộc Việt để ngày nay đế quốc 
mới Trung Cộng dễ dàng thao túng thống trị dân tộc Việt.  
 
     Bảy mươi năm nhìn lại thực tế đau thương của dân tộc 
Việt chúng ta đã trải qua 3 sự kiện lịch sử do đảng CSVN 
gây ra đối với dân tộc 3 ngày Quốc Hận: 
 
- Ngày Quốc Hận thứ nhất: 2-9-1945. Nếu Hồ Chí Minh 
không đem chủ nghĩa CS vào Việt Nam thì chính phủ Trần 
Trọng Kim với những chủ trương, đường lối và chương 
trình hành động thực tế, hữu hiệu sẽ đưa Việt Nam lên 
đỉnh vinh quang, dân giàu nước mạnh ngay từ 2/3 thế kỷ 
trước. 
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- Ngày Quốc Hận lần thứ hai 20-7-1954, Việt Minh Cộng 
sản cướp công kháng chiến, biến kháng chiến thành thỏa 
hiệp cấu kết với thực dân Pháp ký kết hiệp định Genève 
chia đôi đất nước.  
 
     Chính "Sách Trắng" của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam đã viết về  sự kiện này như sau: “Cả Liên Sô 
và Trung Quốc đều muốn kết thúc chiến tranh Việt Nam. 
Trung Quốc muốn cùng tồn tại trong hòa bình mà họ cho 
rằng chỉ như thế mới phù hợp với lợi ích của dân tộc họ. 
Trước khi khai mạc hội nghị, Chu Ân Lai, thủ tướng Trung 
Quốc đã tuyên bố là trong trường hợp cuộc xung đột ở Đông 
Dương mở rộng, chính phủ Trung Quốc sẽ không thể viện 
trợ thêm cho VNDCCH được nữa. Trong những điều kiện đó, 
Việt Nam đã chấp nhận giải pháp Genève để lập lại hòa bình 
ở Đông Dương vì không thể một mình tiếp tục cuộc chiến 
đấu…”.   
 
     Trong khi đó, ngoại trưởng Trần văn Đỗ của chính phủ 
Quốc gia Việt Nam phản đối việc ký kết hiệp định đình 
chiến trái với nguyện vọng độc lập và thống nhất của dân 
tộc Việt Nam… “Tuy nhiên, chính phủ Quốc Gia Việt Nam 
cũng hoan nghênh mọi nỗ lực để tái lập hòa bình và không 
dùng võ lực để cản trở việc thi hành hiệp định”. 
 
- Ngày Quốc Hận thứ ba 30-4-1975, tập đoàn Việt gian CS 
xé bỏ hiệp ước Paris 27-1-1973 đem quân xâm chiếm miền 
Nam Việt Nam, thống trị toàn dân tộc để bán nước từng 
bước theo mật ước Thành Đô 3-9-1990 cho đế quốc mới 
Trung Cộng. 
 
     Tập đoàn Việt gian CS chính là "Tội Đồ của Dân Tộc": 
"Trời không dung, Đất chẳng tha. Thần Người đều căm 
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hận". Chắc chắn tập đoàn Việt gian CS bất nhân hại dân bán 
nước sẽ phải cúi đầu chịu tội trước Phiên Tòa Lịch Sử 
trong "Ngày Toàn Dân Phán Xét" nay mai.  
 
     Trước tình trạng Tổ Quốc Lâm Nguy Sơn Hà Nguy Biến, 
toàn thể nhân dân Việt nam trong và ngoài nước, không 
phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa phương, đảng phái, chính 
kiến đoàn kết một lòng, quyết tâm xuống đường thể hiện 
lòng yêu nước để bảo vệ giang sơn gấm vóc của chúng ta. 
Thanh niên sinh viên yêu nước, Đồng bào dân Oan, Công 
nhân bị bóc lột đồng loạt xuống đường biểu tình, đình 
công, bãi thị, bãi trường, bãi khóa, không đi bầu… để chống 
tập đoàn Việt gian phản quốc hại dân.  
 
- Không còn khốn khó thương đau nào hơn thống khổ hôm 
nay!!!  - Không còn nhục nhã hờn căm nào bằng ô nhục căm 
hờn hôm nay khi nhìn giặc Tàu-Cộng ngang nhiên chiếm 
đoạt đất đai, biển đảo của chúng ta!!! 
 
- Chúng ta không thể để thế hệ con cháu chúng ta phải hy 
sinh mất mát thương đau như chúng ta bây giờ… 
 
- Đã đến lúc chúng ta, toàn dân Việt Nam  muôn người như 
một phải đứng lên tranh đấu giành lại những gì đã mất 
trước, dẹp bỏ kẻ nội thù Việt gian bán nước để cùng với 
đồng bào Hải ngoại chống giặc ngoại xâm Tàu Cộng. 
 
- Chúng ta không còn gì nữa để mất … Hãy nắm chặt tay 
nhau đứng lên tranh đấu giành lại dân chủ tự do, giành lại 
quyền sống làm người, giành lại chính quyền về tay nhân 
dân.  
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- Toàn quân toàn dân hãy đứng lên giành lại quyền làm chủ 
của nhân dân để chuyển đổi lịch sử, đón mừng mùa xuân 
dân tộc trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta 
trong năm nay. Chúng ta phải tự quyết định số phận của 
chúng ta và vận mệnh của đất nước chúng ta. 
 
ĐẠI NGHĨA PHẢI THẮNG HUNG TÀN 
CHÍ NHÂN PHẢI THAY CƯỜNG BẠO! 
 
Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn … 
Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt … 
Việt Nam Muôn Năm !!! 
 
PHẠM TRẦN ANH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 TƯỞNG NIỆM MINH ĐỨC HOÀI TRINH                               56 

 



 

 

                                                                  VĂN ĐÀN  THỜI ĐẠI SỐ  ĐẶC BIỆT                                       57 

Cảm Thu 
Tùy Bút Đinh Hùng 

 
Thu năm nay, tôi lại đi trên con đường vắng này nghe từng 
chiếc lá rơi trên bờ cỏ… Nước trong như một cặp mắt tuyệt 
vời. Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng Cung 
nữ thời xưa, và trong vườn nhà ai thấp thoáng, hoa phù 
dung nở trắng như một linh hồn còn trẻ? 
 
Nắng ở đây vẫn là nắng vàng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn 
là linh hồn tôi năm trước. Tôi vẫn ngờ như không sự thay 
đổi, vì lại thấy mình đi trên con đường này, thu năm nay, 
giữa lúc cây vàng rơi lá. Đường này hiu hắt, tôi đem lòng về 
để gặp mùa thu thương nhớ cũ, và nay cũng thấy thu về để 
nước hồ xanh. Chân ai đi xa vắng đằng kia, hay đó chỉ là gió 
thoảng mong manh? Và gió nào vương vấn hồn tôi, hay 
cũng chỉ là dư thanh của một ngày xưa cũ? Chao ôi! Buồn 
lại nhiều rồi, nhưng chỉ buồn như năm trước. Lòng tôi 
chẳng biết tìm ai mà nhớ, hôm nay nhớ lại buồn qua mới 
thấy nắng kia nhiều dĩ vãng. 
 
Tôi nhớ một người lữ khách nào xưa, ra đi từ một mùa 
thu… Thế rồi cũng một mùa thu trở lại những bước đầu 
tiên trên con đường bạn, mắt buồn như nước, mảng tìm 
hồn mình hiu hắt trong hồn thu mới… Thu đã về đây, tôi 
làm lữ khách đi hết sông này, sông khác, cả núi, cả đèo và 
lại cả rừng cả suối, bây giờ tôi cũng về đây để buồn thêm 
một ít, nhớ thêm một ít, và yêu thêm rất nhiều. 
 
… Từ hôm rời chân ở bến sông vàng. 
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Từ biệt con thuyền phiêu bạt, tôi đã hết nhớ dãy núi xanh 
phơn phớt đằng xa và bâng khuâng trở lại con đường quê 
thân mật. 
 
Đi trên đất đó, giữa hai ruộng ngô thơm nghe ngào ngạt… 
Hương này có phải hương xưa? Ôi! Những dây đậu vẫn còn 
non mà luống khoai lang đã xanh tươi rồi nhỉ? Đi trên đất 
đỏ, bên những luống rau cải cúc và dẫm lên cỏ may vàng. 
Đây là những con bướm cũ, những cánh hoa xưa. Và này 
đây tất cả Ngày xưa: từng cơn gió nhỏ, từng sợi dây buồn… 
 
Thôi! Thôi! Tôi không còn trẻ thơ nữa để say sưa đuổi bắt 
bướm đồng, và chẳng ngắm gió sầu mây, chỉ hoa lòng nở 
cũng nhiều bông trắng! 
 
Thương nhớ vì sao! Tôi sớm giã từ hồn niên thiếu, hôm nay 
đi giữa cánh đồng lại thấy tuổi nhỏ của mình tản mạn trên 
từng cánh bướm, sắc hoa, và chân bước đi những bước 
ngậm ngùi, bởi chưng lòng tưởng con đường tan tác cánh 
hương của đóa xuân hồng thuở cũ. 
 
Đinh Hùng 
(Trích trong VNVHGB của Phạm Văn Diêu) 
 
Tùy bút Cảm Thu của Đinh Hùng được đăng trong giai 
phẩm “Mùa Gặt Mới” xuất bản tại Hà Nội năm 1940. Đây 
cũng là sáng tác đầu tiên của thi sĩ được đăng trên báo, 
đồng thời cũng được in trong cuốn “Việt Nam Văn Học 
Giảng Bình” (VNVHGB) của Phạm Văn Diêu. 
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Trăng, Sao và Sương  
 

Cao Minh Hưng 
 
     Lần đầu tiên tôi có dịp biết thêm nhiều về Nhà văn, Thi 
sĩ Minh Đức Hoài Trinh khi tôi có dịp phỏng vấn cô và phu 
quân của cô là Nhà văn Nguyễn Quang trong chương trình 
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Talk Show.  Trước đây, tôi cũng có 
dịp gặp cô trong một vài buổi họp của Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại.  Người phụ nữ với vóc dáng nhỏ bé và yếu ớt, 
vịn tay chồng đến tham dự những buổi họp.  Thường thì cô 
ít khi nào phát biểu, lặng lẽ đến, nghe và ra về.  
 
     Tôi có thói quen dành ra vài giờ trước ngày thâu hình để 
tìm tài liệu về người khách mà tôi sẽ phỏng vấn trong 
chương trình talk show.  Trước đó, nhà văn Nguyễn Quang 
đã ân cần gửi cho tôi quyển sách "Ốc Muợn Hồn" của ông 
cũng như quyển sách "Văn Nghiệp và Cuộc Đời của Minh 
Đức Hoài Trinh" do ông thực hiện. 
 
     Mở quyển sách "Văn Nghiệp và Cuộc Đời Minh Đức Hoài 
Trinh" , tôi say sưa đọc những bài viết, những hình ảnh về 
cuộc đời và những sinh hoạt của cô.  Càng đọc, tôi càng 
mến phục và thấy rằng trước đây mình biết quá ít về cô, 
ngoài những lần gặp mặt trong những buổi họp hay những 
bài hát được phổ nhạc từ một số bài thơ của cô mà thôi. 
 
     Sau biến cố tháng Tư đen năm 1975, Văn Bút Việt Nam 
bị chính quyền cộng sản bức tử và Thi sĩ Minh Đức Hoài 
Trinh là người đã bỏ nhiều công sức để vận động Văn Bút 
Quốc Tế (VBQT) công nhận Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.  
Tôi rất cảm động khi đọc đến đoạn Thi sĩ Minh Đức Hoài 
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Trinh "quá vui mừng, miệng thì cười nhưng nước mắt 
không ngừng rơi" khi Bồi thẩm đoàn VBQT tuyên bố với 25 
phiếu thuận và 7 phiếu chống, công nhận Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại được chính thức là thành viên của tổ chức Văn 
Bút Thế Giới trong Đại Hội VBQT vào tháng 7 năm 1979 tại 
Rio De Janeiro, Brazil. 
 
     Không chỉ thành công trong nỗ lực vận động cho Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại, Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh tiếp tục 
đấu tranh không mệt mỏi cho các nhà văn Việt Nam bị cầm 
tù trong các lao tù cộng sản với các bài viết, các buổi thuyết 
trình, v.v. Mặc dầu sức khoẻ sút kém trong thời gian gần 
đây, cô vẫn sát cánh bên phu quân tham dự các chương 
trình sinh hoạt trong cộng đồng. 
 
     Nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Thi sĩ Minh Đức Hoài 
Trinh, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ có ý định phối hợp 
với Nhóm Thân Hữu Văn Bút VNHH và Nhóm Thân Hữu 
Quảng Ngãi thực hiện một quyển sách để vinh danh những 
đóng góp của Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh trong nền văn 
học Việt Nam và đặc biệt cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 
 
     Khi biết tôi có ý định phổ nhạc một bài thơ như một món 
quà sinh nhật dành cho Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, Nhà 
văn Nguyễn Quang đã rất cảm động và ông mang quyển 
Tập Thơ đến trao cho tôi với lời nhắn nhủ là "thơ của cô 
Minh Đức Hoài Trinh khó phổ nhạc lắm đó." Xem qua 
những bài thơ trong Tập Thơ, tôi thấy có một vài bài thơ đã 
được một số nhạc sĩ phổ nhạc trước đây như bài "Ai Trở Về 
Xứ Việt" do nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc, "Kiếp Nào Có 
Yêu Nhau", "Đừng Bỏ Em Một Mình" do Nhạc sĩ Phạm Duy 
phổ nhạc, rồi đến "Em Về Giữ Lửa" do Nhạc sĩ Trần Quang 
Hải và Bạch Yến phổ nhạc và trình bày. Bài thơ "Hỏi Mẹ" 
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cũng được phổ nhạc và do chính tác giả là Ca nhạc sĩ Trọng 
Nghĩa trình bày trước đây.  Nhạc sĩ Võ Tá Hân cũng đã phổ 
nhạc một số bài thơ của Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh như 
"Ai Về Xứ Việt I", " Đợi Em Về", "Gỗ Đá"...   
 
     Khi đọc các bài thơ trong Tập Thơ, tôi hiểu ra lời nhắn 
nhủ của Nhà văn Nguyễn Quang.  Phần lớn những bài thơ 
trong Tập Thơ Minh Đức Hoài Trinh đều chất chứa nỗi 
niềm trăn trở của người con xa xứ hướng về quê hương 
Việt Nam thân yêu. Đong đầy trong nhiều bài thơ là những 
uất ức, những hờn căm, những nghẹn ngào của tác giả về 
cuộc chiến vừa qua.  Những nỗi đau thương, buồn tủi, căm 
hận, v.v. được khắc họa qua từng chữ, từng câu...Lời thơ 
tuôn chảy theo cảm xúc của Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh đôi 
khi như dòng thác cuồn cuộn tuôn trào, lắm lúc như tiếng 
nấc nghẹn ngào cho những sự mất mát, những đau thương 
cho thân phận quê hương với nỗi đau mất nước.  Dường 
như Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh làm thơ để diễn tả cảm xúc 
của mình, chứ không phải chú trọng chọn lọc những lời văn 
chương bóng bẩy để thi vị hoá những điều mình muốn nói.  
Chúng ta hãy đọc một vài tâm tình của thi sĩ qua những vần 
thơ như sau: 
 
Mình về phá tung gông cùm biên giới 
Biên giới tình và biên giới kẽm gai 
(Em Về Giữ Lửa) 
 
Ta theo chim đến nghĩa trang Trung Việt 
Cậy nắp hòm hôn từng mảnh xương yêu 
(Mơ) 
 
Nhưng họ tới, gót chân sắt 
Họ đạp, họ chà, họ dẫm, 
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Thế là hết, 
Ngọc ngà cháy sém... 
Cây rừng úa héo 
(Biết Đến Bao Giờ) 
 
     Ngoài tình yêu quê hương, tình mẫu tử thiêng liêng, xen 
kẽ trong các bài thơ trong tập thơ này là những bài thơ 
tình yêu đôi lứa. Tôi bắt gặp một bài thơ với một cái tựa 
khá lạ là "Trăng, Sao và Sương".  Chỉ với 4 câu đầu của bài 
thơ, thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh đã vẽ lên bố cục của câu 
chuyện qua hình ảnh của ánh trăng chiếu qua căn phòng và 
mảnh vườn đơn chiếc: 
 
Ánh trăng chiếu qua song 
Xanh xanh xanh mầu trăng trong 
Chiếu phòng ai cô độc 
Chiếu vườn ai đợi mong. 
 
Trong bốn câu thơ tiếp,  
 
Sương khóc trong lòng đêm 
Sương trĩu cành lau mềm 
Sương thương trăng thui thủi 
Sương nhớ mầu sao êm 
 
     Hình ảnh hạt sương được tác giả nhân cách hoá, làm 
chúng ta liên tưởng ngay đến hình ảnh của người con gái 
đang đau buồn than khóc cho sự ngăn cách kẻ ở người đi. 
Người đọc tò mò muốn biết thêm tình tiết của câu chuyện 
và tác giả đã tiếp tục mượn ba hình ảnh của "trăng, sao và 
sương" để gửi gắm những nỗi niềm tâm sự đó.  Nếu như 
ngày xưa, người thiếu phụ trong Chinh Phụ Ngâm của bà 
Đoàn Thị Điểm tiễn đưa chồng ra chiến trận và nương theo 
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bóng trăng tưởng nhớ người chồng ở phương xa như qua 
hai câu thơ: 
  
"Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi. 
 Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San". 
  
thì cũng với hình ảnh bóng trăng ấy, Thi sĩ Minh Đức Hoài 
Trinh đã diễn tả tâm trạng của người ở lại trước buổi chia 
ly:  
 
Trăng ơi và sương ơi 
Người ấy sắp xa rồi 
Bơ vơ mình trăng lạnh 
Một vì sao đang rơi 
  
Người ấy sẽ ra đi 
Gió ngàn tung cánh phi  
Tương tư ai đâu nữa 
Trăng sáng nhiều làm chi? 
 
     Và hệ lụy của sự chia cách này đã được thi sĩ Minh Đức 
Hoài Trinh khéo léo lồng vào qua hình ảnh của "trăng, 
sương và sao", với ánh trăng cũng dường như lu mờ đi, ánh 
sao không còn lung linh nữa và ngay chính những giọt 
sương cũng nhỏ lệ cho sự xa cách. 
 
Trăng sẽ ngừng rực rỡ 
Sao sẽ ngừng long lanh 
Khuya nào sương nức nở 
Khóc ngay vui mong manh 
 



 

 TƯỞNG NIỆM MINH ĐỨC HOÀI TRINH                               66 

     Tuy trong nỗi đau chia cách, tác giả đã viết lên niềm hy 
vọng trong một viễn ảnh tươi sáng về ngày đoàn tụ, với 
hình ảnh của "trăng, sao và sương": 
 
Bao giờ ta gặp nhau 
Cho trăng quên buồn đau 
Cho sao bừng ánh sáng 
Sương thôi mờ khóm lau 
 
     Là một người hiền hoà, trầm lặng nhưng mang trong 
lòng một ý chí cương quyết, một tinh thần lạc quan như 
chúng ta đã có dịp được biết qua quãng đời hoạt động của 
Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh trong nhiều thập niên qua, 
chúng ta mong rằng niềm tin và ý chí lạc quan cho quê 
hương mà cô đã gửi gắm qua thi phẩm "Trăng, Sương và 
Sao" cũng như qua nhiều bài thơ khác sẽ sớm trở thành 
hiện thực với hình ảnh một ngày ánh trăng sao "bừng ánh 
sáng" trên quê hương Việt Nam không còn bóng cộng thù.  
Ngày đó, những đôi tình nhân hay những cặp vợ chồng sẽ 
không còn gặp cảnh chia ly, kẻ ở lại trên quê hương tù đày, 
người đi tìm tự do hay các cô gái trẻ phải xa quê hương, lấy 
chồng nơi xứ người vì miếng cơm manh.  Và ngày đó, 
những người cầm bút trên quê hương Viêt Nam được tự do 
nói lên tiếng nói của mình mà không sợ phải gặp cảnh đàn 
áp, tù đày.   
 
     Xin phép mượn bốn câu thơ đầu trong bài thơ "Trăng, 
Sương và Sao" và sửa lại một số chữ để kính tặng Thi sĩ 
Minh Đức Hoài Trinh,  Người Thi Sĩ đã cống hiến suốt cả 
cuộc đời mình cho nền văn học Việt Nam và cho tiếng nói 
của người cầm bút: 
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Ánh trăng chiếu qua song 
Xanh xanh mầu trăng trong 
Chiếu dòng thơ cương quyết 
Nét bút không bẻ cong!  
 
"Trăng, Sao và Sương" - thơ: Minh Đức Hoài Trinh, 
nhạc: Cao Minh Hưng, ca sĩ: Diệu Hiền 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_1ZJlWzkRZQ 

 
Cao Minh Hưng 

9/2014 
 

Preview YouTube video Trăng, Sao và Sương; Thơ: Minh Đức 
Hoài Trinh; Nhạc: Cao Minh Hưng; Ca sĩ: Diệu Hiền 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.caulacbotinhnghesi.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D2019%3Aqtrang-sao-va-suong-q-tho-minh-duc-hoai-trinh-nhac-cao-minh-hung-ca-si-dieu-hien%26catid%3D86%3Asang-tac-moi%26Itemid%3D335&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7aSlpqPbmrms66qq2DeeDn_94Dg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.caulacbotinhnghesi.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D2019%3Aqtrang-sao-va-suong-q-tho-minh-duc-hoai-trinh-nhac-cao-minh-hung-ca-si-dieu-hien%26catid%3D86%3Asang-tac-moi%26Itemid%3D335&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7aSlpqPbmrms66qq2DeeDn_94Dg
https://www.youtube.com/watch?v=_1ZJlWzkRZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_1ZJlWzkRZQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=_1ZJlWzkRZQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=_1ZJlWzkRZQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=_1ZJlWzkRZQ&authuser=0
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Những Nhà Văn Nữ - 

Françoise Sagan Và  

Minh Đức Hoài Trinh 

  

Việt Hải Los Angeles 

 
 
     Những năm cuối bậc trung học, thuở thanh niên trẻ, tôi 
mê đọc sách, đọc tiểu thuyết chất chứa sắc thái lãng mạn, 
hay xem những cuốn phim dựng lên từ những tác phẩm 
best sellers, như những Love Story của Erich Segal; truyện 
bi kịch Romeo and Julliette của William Shakespeare, viết 
kịch bản bởi 3 vị Franco Brusati, Masolino D'Amico và 
Franco Zeffirelli; Doctor Zhivago của Boris Pasternak; hay 
Un Peu de Soleil dans l'Eau Froide (Chút mặt trời trong 
nước lạnh) của Françoise Sagan,... Nói đến Françoise Sagan 
thì những đàn anh của tôi như Nguyễn Bá Thảo, Cung Trầm 
Tưởng, Nguyễn Huy Quang hay Nguyễn Hữu Thời có 
những nhận định riêng, như tác phẩm đem tên tuổi bà lên 
cao. KQ Nguyễn Bá Thảo du học bên trời Âu cùng với thi sĩ 
Cung Trầm Tưởng cho Paris vào thơ từ thế kỷ trước, 
Nguyễn Bá Thảo nhắc chuyện xưa: "Cám ơn Việt Hải đa nói 
đến bài ca Les feuilles mortes trong email vừa qua, làm tôi 
nhớ lại những ngày du học bên Pháp trong những năm 
1955-1956, được nghe Juliette Greco và Yves Montand ca 
bản này.  Thời gian này Bonjour Tristesse của Françoise 
Sagan cũng được mọi người yêu chuộng. Thảo". 
 
     Nhà văn Nguyễn Quang, tức Nguyễn Huy Quang, phu 
quân của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, du học tại Pháp 
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vào cuối những năm 1940, cảm nhận hiện tượng 
"Francoise Sagan và Bonjour Tristesse" đã tác động đến thị 
hiếu của giới lecteurs de livres, bibliophiles khi ấy vì sự lạ 
lẫm của tác phẩm này. GS. Nguyễn Hữu Thời đọc tác phẩm 
chia sẻ cùng cảm nhận như nhà văn Nguyễn Quang. Với 
ngòi bút Francoise Sagan, tôi và nhiều bạn bè hay bồ bịch 
một thuở trung học bàn bạc về hai tác phẩm Bonjour 
Tristesse và Un Peu de Soleil dans l'Eau Froide. Thông 
thường sự kiện tuổi trẻ phiêu lưu tình ái, thám hiểm yêu 
đương, khi mà tình yêu sung mãn quá độ dễ dẫn đến yếu tố 
dục tính được cuốn hút hòa quyện vào nhau. Nói như vậy 
thì tình yêu lãng mạn (l'amour romantique) đưa đến tình 
yêu vì sự ràng buộc dựa trên xúc cảm cá nhân qua những 
va chạm đòi hỏi của nhu cầu xác thịt (l'amour sexuel), mất 
đi vẻ đẹp thanh cao của tình yêu (l’amour non-platonique). 
 

  
 
     Này nhé, xin đơn cử qua tác phẩm Bonjour Tristesse 
trong chương 2 có đoạn nóng hổi điển hình giữa cô bé 
Cécile và chàng sinh viên Cyril: 
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"Nhưng nụ hôn của anh thật dịu dàng. Tôi nhìn lên trời, mà 
không thấy gì cả ngoại trừ bầu ánh sáng vỡ bùng dưới đôi 
mi nhắm nghiền của tôi. Sức nóng, sự xây xẩm choáng váng 
của tôi, và hương vị của những nụ hôn đầu kéo dài một lúc 
lâu,..." (Il m'embrassa doucement. Je regardai le ciel; puis je 
ne vis plus que des lumières rouges éclatant sous mes 
paupières serrées. La chaleur, l'étourdissement, le goût des 
premiers baisers, les soupirs passaient en longues 
minutes,...). 
 
     Đại để cốt truyện này chỉ có năm nhân vật chính. Tóm 
tắt nội dung như sau: "Cécile, một cô bé sống những chuỗi 
ngày vô tư với cha là Raymond, tuổi ngoài 40, góa vợ từ 15 
năm nay và đang có nhiều tình nhân. Mùa hè năm ấy, Cécile 
được 17 tuổi, cùng với cha và Elsa là người tình của ông 
trong lúc này, đi nghỉ hè tại Côte d'Azur, bờ biển miền Nam 
nước Pháp. Raymond cũng mời thêm Anne, là một người 
bạn cũ của vợ mình lúc trước. Anne muốn ép Cécile chăm 
chỉ học hành trở lại vì cô bé mới thi hỏng tú tài năm đó, và 
không tán thành mấy việc cô bé kết thân quá đáng với 
Cyril, một chàng sinh viên luật đang nghỉ hè trong vùng mà 
nàng mới quen.  
 
     Raymond, người cha, bị quyến rũ bởi nhan sắc và tài 
năng của Anne nên lần lần rời xa Elsa để tiến đến Anne và 
tính lập lại cuộc đời với nàng. Cécile ngại mình sẽ mất tự 
do, sợ một người đàn bà thông minh và khéo léo như Anne 
sẽ gây xáo trộn trong cuộc đời phóng túng và nhàn hạ của 
mình. Cô bèn thuyết phục bạn trai mình giả làm tình nhân 
của Elsa. Raymond ghen tức vì thấy người tình của mình 
dang díu với một người chỉ đáng tuổi con mình, ông quay 
trở về với Elsa. Anne tình cờ bắt gặp hai người, nàng chán 
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chường lên xe bỏ đi, và sau đó chết trong một tai nạn xe 
hơi. 
 
     Cécile trở về Paris cùng cha, bỏ lại sau lưng người bạn 
trai Cyril, bỏ lại mùa hè và tuổi trẻ của mình. Nàng tiếp tục 
cuộc sống vô tư, nhưng nay nàng biết thêm một tâm trạng 
mới, đó là nỗi buồn: "Khi tôi nằm trong giường, lúc hừng 
sáng, giữa  tiếng xe cộ trong Paris, nhiều lúc ký ức phản lại 
tôi: mùa hè trở về với tôi trong trí nhớ với tất cả những kỷ 
niệm cũ. Anne, Anne! Tôi lập lại khe khẽ rất lâu tên này 
trong bóng tối. Có một cái gì đó dâng lên trong tôi và tôi 
nhắm mắt lại, chào đón nó bằng chính tên của nó: Xin chào 
nỗi buồn, chung cuộc của Bonjour tristesse." 
  
     Trong tác phẩm kế tôi xin đề cập của Françoise Sagan, 
quyển Un Peu de Soleil dans l'Eau Froide (Chút mặt trời 
trong nước lạnh), ta thấy mối tình tay bốn giữa nàng 
Nathalie Silvener, Nhà báo Gilles Lantier, vị  Giáo sư Văn 
chương Pierre Lacour, ông chồng của Nathalie là Francois 
Silvener. Anh chàng Gilles Lantier là một gã đào hoa bay 
bướm, mà nàng Nathalie say mê đắm đuối, sự thể của 
ngoại tình trong hôn nhân.  
 
     Trong chương 5, Françoise Sagan mô tả đôi tình nhân 
Gilles và Nathalie âu yếm như sau: "Tiếng mưa rì rào ngoài 
trời, người đàn bà nổi giận mà mình đang ấp ủ, sự đến thăm 
không hề chờ đợi của nàng, mùi gỗ ẩm từ cầu thang gác tỏa 
tới, sự im lặng hoàn toàn bao phủ căn nhà... tất cả đã làm 
cho Gilles chếch choáng. Chàng dịu dàng hôn nàng, nàng hơi 
cúi đầu xuống vì chưa nguôi hờn dỗi... cho đến lúc nàng quả 
quyết ngẩng mặt lên, choàng tay vòng quanh cổ chàng. 
Chàng dìu nàng vào phòng mình. Chàng táo bạo quá chừng 
và cũng nhiều may mắn nữa, cái may mắn có được do sự 
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thèm muốn mà ra. Cuối cùng, họ đích thực trở thành một đôi 
tình nhân, say sưa như hai con người đang si mê, hai con 
người ý thức được tình yêu. Đấy, Gilles đã tìm lại được 
hương vị của khoái lạc như thế đấy."  
 
(Le bruit de la pluie dehors, cette femme en colère, 
l'inattendu de sa visite, l'odeur de bois qui venait de 
l'escalier, le silence de la maison, tout cela grisait un peu 
Gilles. Il l'embrassait doucement et elle baissait la tête, 
obstinée, jusqu'à l'instant où elle la releva délibérément et 
mit les bras autour de son cou. Il l'emmena jusqu'à sa 
chambre sans aucune ruse, avec cette audace extravagante 
– et cette chance d'ailleurs – que donne le désir et ils furent 
enfin vraiment amants, comme peuvent l'être deux êtres 
humains amoureux de l'amour – et le connaissant. C'est 
ainsi que Gilles retrouva le goût du plaisir...)   
 
     Đọc đến chương 8, tôi bắt gặp đoạn văn ong bướm khác 
mà ngòi bút Françoise Sagan đưa độc giả vào cảm giác ve 
vuốt tỉ tê như sau: 
 
"- Em sẽ đi tìm anh. Anh hãy xiết chặt em trong vòng tay đi. 
Chàng ôm chặt lấy nàng, quên luôn cả thủ đô Paris và những 
câu chuyện chính trị. Lúc đầu, chàng đã thô lỗ nghĩ rằng 
mình sẽ thiếu đi một cô nhân tình, rồi chàng quên luôn ý 
nghĩ đó và ngả đầu một lúc thật lâu trên vai nàng. Sau đó, 
nghĩ tới việc phải xa nàng, dù chỉ trong có một tuần thôi, 
chàng cũng đủ thấy ớn sợ. Nàng vuốt ve tóc chàng, gáy 
chàng, mà không nói một lời nào. Mặt trời sắp lặn tràn ngập 
ánh vàng trong phòng và chàng chợt nghĩ sẽ không bao giờ 
quên được giây phút này..." 
(– Je viendrais te chercher, dit-elle paisiblement. 
Embrasse-moi. 
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Il l'embrassa, oublia tout de suite Paris et la politique. Il 
pensa d'abord grossièrement qu'en tout cas elle lui 
manquerait comme maîtresse puis oublia cela aussi et 
resta immobile ensuite, un long moment, sur son épaule, 
effrayé à l'idée de la quitter même une semaine. Elle lui 
caressait les cheveux, la nuque, sans dire un mot. Le soleil 
couchant inondait la chambre et il pensa tout à coup qu'il 
n'oublierait jamais cet instant-là. Quoi qu'il arrive...) 
  

 
 
     Đấy là văn phong của bà đầm Françoise Sagan, còn văn 
phong của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh ra sao? Có mây 
mưa, ướt át, ong bướm qua tác phẩm Sám Hối không nhỉ ? 
  
     Thưa có chứ, văn phong táo bạo, cuồng nhiệt hơn cả bà 
đầm Françoise Sagan nhiều... Thật ra nội dung mô tả về sự 
va chạm thể xác của Bonjour Tristesse còn hiền so với tác 
phẩm Sám Hối (Pénitence) của nhà văn ta, Minh Đức Hoài 
Trinh. Nhà văn can đảm khi dám viết cái ý nghĩ thật lòng về 
một chủ đề, bàn thảo thẳng về vấn đề, như ý tưởng của nhà 
thơ Pháp Nicolas Boileau-Despréaux: "Không gì đẹp bằng 
cái thật, chỉ cái thật mới đáng yêu". 
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     Theo quan diểm của phật giáo về sự thật là "Có ba điều 
không thể che dấu lâu được là mặt trời, mặt trăng, và sự 
thật". (Three things cannot be long hidden: the sun, the 
moon, and the truth. Buddha. Trois choses ne peuvent pas 
être longtemps cachés: le soleil, la lune, et la vérité. 
Bouddha). Còn riêng nhà văn Mark Twain thì cho là "Nếu 
bạn nói thật, bạn chẳng phải nhớ gì cả". (Si vous dites la 
vérité, vous n'avez pas à me souvenir de rien. If you tell the 
truth, you don't have to remember anything. Mark Twain). 
Do vậy, danh ngôn Ai cập có câu: "Ai yêu cứ nói rằng mình 
yêu, không đạo đức giả, không cù nhầy, không ngụy biện" 
(whoever falls in love, just admits that one is in love, no 
hypocrisy, no quibble, no sophism). Tôi thích lập luận của 
nhà thơ John Ciardi khi ông cho là "Ái tình là từ ngữ được 
sử dụng để ngụy trang như sự hưng phấn tình dục của tuổi 
trẻ, là sự quen thuộc của lứa tuổi trung niên, và sự phụ 
thuộc lẫn nhau của tuổi về chiều". ("Love is the word used 
to label the sexual excitement of the young, the habituation 
of the middle-aged, and the mutual dependence of the old). 
  
     Thực vậy, ái tình thường thường là đề tài chính của 
nhiều lãnh vực như thi ca, văn học, âm nhạc, hội họa hay 
kịch nghệ, nhiều kịch phẩm cổ điển cũng như lãng mạn của 
Âu Á đã được xây dựng nền tảng trên căn bản yêu thương; 
đồng thời nó cũng được dùng làm chất liệu cho nhiều tác 
phẩm thi ca trữ tình hay bi tráng; Chưa hết đâu nhé, chủ đề 
ái tình còn tìm thấy trong hằng hà sa số các tiểu thuyết mà 
tại các nền văn minh ở Âu Á từ bao thế kỷ nay rồi, ví dụ 
điển hình như ở phần đầu đã nói, như Roméo và Juliette, 
Love Story, Doctor Zhivago, Un Peu de Soleil dans l'Eau 
Froide...  
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     rồi như Le Passager de La Pluie, L'Amant, La Nouvelle 
Héloïse hay vở kịch opéra Werther,... toàn là yêu và yêu, 
yêu có thể say sưa, nhưng chả bao giờ cũ xưa, lỗi thời cả, 
còn thoi thóp là con người còn yêu, thi sĩ Jean de La 
Fontaine, triết gia Jean de La Bruyère, hay triết gia Arthur 
Schopenhauer sáng tác những bài viết về đề cập về tình 
yêu. Rồi các nhà văn Victor Hugo, nhà văn Alexandre 
Dumas, thêm nhà văn La Rochefoucauld của tác phẩm Les 
Maximes, viết về con người trong yêu đương đấy chứ, nên 
yêu không bao giờ cũ xưa, nhà mùa cả. La Rochefoucauld 
cho rằng ái tình đam mê như ma quái, giời ơi sức mạnh của 
nó kinh khiếp lắm...   
 
     Bình luận về ái tình, triết gia Hy lạp Spinoza lại cho là 
"Tình yêu là sự kích thích đồng thời là một ý niệm do bên 
ngoài phát khởi", ("Amor est titillatino, concomitante idea 
causae externae. L'amour est titillatino, accompagné par 
l'idée d'une cause extérieure). Đó là hiện tượng những 
người trẻ như Cécile và Cyril đi vacances tại Côte d'Azur, 
tình yêu dâng hoa tại bờ biển St. Tropez, tương tự như 
truyện Bonjour Tristesse, hay trong Sám Hối truyện của 
Minh Đức Hoài Trinh, mô tả đôi tình nhân trẻ trốn gia đình 
đi nghỉ mát tại bờ biển thơ mộng Cap Saint Jacques (Ô Cấp, 
Vũng Tàu) Uyển và Tân đi tìm cảm giác ái tình như ý tưởng 
của Spinoza. Y chang trong tâm lý học của tình yêu đôi lứa, 
thi nhân Shakespeare cho là "Ai yêu mà lại chẳng yêu ngay 
từ lúc mới ban đầu nhỉ?", (Who ever lov’d that lov'd not at 
first sight?). 
 
     Về quan điểm này, đáng kể là đoạn văn sau đây trong 
cuốn tiểu thuyết Guzman d’Alfarache của tiểu thuyết gia 
người Tây Ban Nha, Mateo Alemán, nổi danh qua ý tưởng: 
"Khi đã yêu, người ta chả cần phải để lâu, phải suy nghĩ, 
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phải chọn lựa; nhưng ngay từ cái nhìn đầu, nhìn một cái 
thôi cũng đủ cho hai lòng giao hợp, hay cái mà ta thường 
gọi là tương cảm máu huyết, một sự tương cảm thường 
được một sự ảnh hưởng của các sao kích thích". (No es 
necesario, para que uno ame, que pase distancia de tiempo, 
que siga discurso, ni haga eleccion, sino que con aquella 
primera y sola vista, concurran juntamente cierta 
correspondencia consonancia, o lo que aca solemos 
vulgarmente decir, una confrontacion de sangre, à que por 
particular influxo suelen mover las astrellas; Il n'est pas 
nécessaire pour un à l'amour, à passer le temps, de 
continuer à parler, à faire le choix, mais avec cette 
première, vue unique, concourent ensemble une certaine 
ligne de correspondance, ou ce qui est ici en général 
couramment dire, une confrontation de sanguins, en 
particulier, qu'un de influxo se déplacent habituellement 
astrellas). 
  
     Trong quyển "Siêu hình học của ái tình dục tính của 
Arthur Schopenhauer, (La Métaphysique de l’amour 
sexuel, d’Arthur Schopenhauer), tình yêu nối kết con người 
gần gủi do yếu tố dục tính. Luân truyền bao thế hệ, tôi tội 
nghiệp bà ca sĩ Hồng Tước khi tâm sự trong nuối tiếc 
chuyện ngày xưa, gia đình không cho xem tác phẩm 
Bonjour Tristesse, dù rằng năm ấy bà ở lứa đôi chín bẻ gẩy 
ngà voi không khó, khi mà bà chuẩn bị thi tú tài phần hai. 
Giời ơi, sao nàng nhà ta nhà mùa, lại khờ đến thế hở ? 
Mánh mung nhà nghề để ở đâu rồi nhi ?  
 
     Ở cùng trạc tuổi Văn Tui để quyển Bonjour Tristesse ở 
bên dưới nhé bên trên ngụy trang bằng quyển toán Giải 
Tích, Calculus, nào những đạo hàm, nguyên hàm, phương 
trình vi phân, phương trình tích phân,... những giấy nháp 
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phủ bởi những biểu đồ toán học chi chít, ngoằn nghèo chỉ 
có những ông giáo toán Nguyễn Cao Can, Lý Tòng Tôn, 
Phạm Khắc Trí, Nguyễn Văn Phú hay Nguyễn Xuân Vinh 
mới hiểu nổi trên sách toán bên dưới là "những tài liệu 
non-math", những Bonjour Tristesse hay Pénitence (Sám 
Hối) mà thôi. Bố ai nào biết khi đi xét phòng khi con trai 
nghe lời ông giáo Sâm răm rắp: "Con trai đang đọc sách, 
đang học bài Calculus", thế là bùa của ông giáo Sâm giúp 
Văn Tui từ thế kỷ trước rồi, chân thành cảm ơn ông giáo 
thích viết văn, giúp đỡ trò nào khi khó khăn không được 
đọc sách. 
 

 
Minh Đức Hoài Trinh và Hoàng Xuyên Anh 

 
     Theo lý thuyết truyền giống, vì cá nhân ta thừa hưởng 
của mẹ cha gene về trí tuệ và về thể chất; và rồi cấp trên 
yêu nhau, sau này truyền thừa để cấp dưới chạy marathon 
theo sau để dòng sông nhân mãn chả bao giờ cạn kiệt. Tình 
yêu đắm đuối cuồng nhiệt tùy theo mức độ full time hay 
part time của những đôi nhân tình khao khát yêu đương và 
mãnh liệt quấn quít bên nhau như vậy cho nên lắm lúc 
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tonton Obama lo héo ruột, xốt xang hốt hoảng chớ phải 
chơi, ngân sách càng còm cõi, chả nhẽ cho quý thần dân xơi 
bo bo, nhai gạo cao su  ni lông sao chứ lị? Do cũng chính vì 
tình yêu đắm đuối của cấp trên truyền thừa, những thế hệ 
trẻ tương lai noi theo tìm đối tượng phối ngẫu thích hợp 
cho mục tiêu truyền thừa. 
 
     Nghiền ngẫm triết lý của Schopenhauer trong cuốn "Siêu 
hình tình yêu, siêu hình sự chết", ông cho là lạc thú dục 
vọng chỉ là miếng mồi quyền rũ lừa phỉnh của tạo hoá 
nhằm biến con người thành những công cụ truyền sinh, 
truyền giống. Xét cho cùng con người đã bị cầm tù bởi bất 
cứ điều gì, cho dù là cả dục vọng do ham muốn bản ngã thì 
tất cả đều chỉ là những tù nhân bất hạnh. Vì thế cho nên 
muốn trở thành con người hạnh phúc thanh tao cao 
thượng của ý tưởng "platonic love" như ý tưởng hay tên 
của tác phẩm Nguyễn Mạnh Côn , best seller "Tình Cao 
Thượng" của thuở dĩ vãng đáng yêu, và rằng con người cần 
phải thoát khỏi cả cái ách khó nhất là dục vọng. 
 
     Đàm đạo với nhà văn Nguyễn Hữu Thời cho là Françoise 
Sagan là điển hình cho sự nghiệp văn chương thành công 
về tên tuổi và tài chánh khi còn quá trẻ, bà tiêu pha tiền bạc 
hoang phí, chủ trương dục vọng hưởng thụ bất chấp sức 
khỏe. Quan điểm yêu cuồng sống vội kích thích những 
người trẻ qua tác phẩm hay qua đời thường của bà vì sự 
đột phá của hiện tượng lạ lẫm. 
 
    Trong khi Minh Đức Hoài Trinh sinh năm 1930, 
Françoise Sagan sinh năm 1935, cả hai sinh cùng một thế 
hệ, cả hai được hấp thụ nền văn hóa Pháp, cả hai đều viết 
văn. Đó là những điểm chung. Tuy vậy họ có sự cách biệt 
lớn về quan niệm sống, Françoise Sagan lái xe bạt mạng 
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gây ra tại nạn, lãnh bao giấy phạt của sở cảnh sát, bà vui 
chơi trong những hộp đêm sang trọng, bà hút sách, hoan 
lạc bên rượu chè,... nhiều người luyến tiếc cho một tên tuổi 
lớn trong văn học, sao không làm gương. Nói như thế thì ta 
bỏ quên sự cá biệt của con người trời ban của Françoise 
Sagan. 
 
     Minh Đức Hoài Trinh có những tác phẩm lãng mạn, dù 
thi ca hay văn xuôi. Bà có nếp sống gia đình hạnh phúc, bà 
có nếp sống đạo đức, ngăn nắp và gương mẫu. Minh Đức 
Hoài Trinh có những sở thích dễ thương, dễ cảm thông, bà 
thích hoa, trà, thiền, ăn chay, thi ca, văn học, báo chí và đàn 
tranh. Bà rất giỏi về bộ môn đàn tranh. 
  
     Để chứng minh cho madame Hồng Tước tác phẩm Sám 
Hối (1967) ra sao như đã hứa với nàng ca sĩ đam mê ca hát 
hơn xơi cơm, tôi xin trích các đoạn văn nóng phỏng tay khi 
mà năm 1971 tôi ở tuổi đôi chín đọc Sám Hối tưởng đâu 
sách mang hơi hướm của Bát Nhã Tâm Kinh, hay Hoa 
Nghiêm Tâm Kinh, đọc để tìm chân lý hành trì Sám Hối và 
Phát Nguyện, tức cải tà Sám Nguyện.  
 
     Nào ngờ đâu càng đọc quyển Sám Hối thì hằng triệu con 
kiến vàng bò khắp châu thân, nhột ơi là nhột, ngày nay ở 
luống tuổi 62, đọc lại tác phẩm Sám Hối thì hằng triệu con 
kiến vàng ngày xưa bò về chốn cũ, bò khắp châu thân, nhột 
nhạt ơi là nhột nhạt. Tôi không dám cười to, e là bà chủ nhà 
nghĩ tôi hôm nay uống lộn thuốc cao tăng-xông hay bị sao 
đó. 
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Nhà văn Minh Đức Hoài Trinh và phu quân 

(Nhà văn Nguyễn Quang). 
 
    Tác phẩm Sám Hối trong tập truyện 230 trang có 8 nhân 
vật: 
 
- Tân chàng trai trụy lạc, một thứ "playboy" 
- Uyển, đứa con gái hư hỏng sa đọa 
- Hải, vai chị ruột của Tân 
- Lợi, gái già bạn của Hải trong chuyến di cư vào Nam từ 
Hải Phòng 
- Lệ Thanh, vợ của Đại úy Quân 
- Quân chồng của Lệ Thanh 
- Bà giáo Ảnh, mẹ của Uyển 
- John, người nhân Mỹ của Uyển 
- Martin,  người nhân Mỹ khác của Uyển 
 
     Tân và Uyển là 2 đôi trẻ yêu nhau, lén gia đình thường 
tìm đến nhau qua thú vui xác thịt của ái tình hiếu kỳ và 
nông nổi. Tân vào Nam với người chị tên Hải. Uyển không 
cha sống với mẹ, mẹ là bà giáo Ảnh lo cho chuyện nhà 
trường nhiều hơn lo cho con mình. 
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     Lợi có lúc đút cháo cho bé Tân, ngồi trên đùi của mình. 
Có lúc Hải nhờ Lợi tắm cho bé Tân. Hình hài đứa em nhỏ 
lớn dần để sau này là tình nhân. Lợi yêu Tân vì gái già 
luống tuổi cô đơn, Lợi là nơi cung cấp thức ăn tẩm bổ, tiền 
bạc cho Tân, Tân như tay Casanova, hay Don Juan, hưởng 
lợi "cơm no bò cỡi". Lợi là hình ảnh đặc trưng của xã hội 
"bò già thích gặm cò non". 
 
     Lệ Thanh là người tình thứ ba sau Uyển và Lợi. Khi 
Quân, chồng Thanh đi hành quân hay bận công vụ, nàng 
sung sướng trao thân xác cho Tân giải tỏa nỗi niềm riêng. 
Thanh lại chiều chuộng người tình trẻ Tân, đầy sức sồng 
như Tân, những saut ái ân lén lút làm cho nàng cảm giác đỡ 
buồn vì có chồng cũng như không. 
 
     Đối với Uyển, một cô gái mới lớn yêu Tân, đôi bạn mây 
mưa ong bướm đến mang thai, Tân phủi trách nhiệm để 
Uyển phải phá thai. Sau khi nạo thai xong, nàng ít gặp Tân, 
Tân phải chia thời gian appointment cho Lợi và Lệ Thanh, 
Uyển dù yêu Tân, nhưng tức giận khiến nàng lao mình vào 
trò chơi mới, bạn trai Mỹ, trao đổi thân xác với John và 
Martin, hàng ngoại và là của lạ, phương phi, không kém 
phần "ngon cơm" lạc thú. 
 
     Trích đoạn Tân và Lợi mây mưa ong bướm ở trang 18 
đến 23, Lợi lớn hơn Tân 10 tuổi không chồng, 4 trang mô 
tả tình tiết giữa 2 chị em ban đầu sau một hôm ong bướm 
họ biến tình cảm từ "chị em" là "anh em", tình yêu kéo dài 
dấu Hải (chị của Tân, bạn thân của Lợi) không hề biết. 
 
    Khi Lợi đau, Hải sai ân mang quà nho pommes đến biếu 
Lợi. Trong cô phòng của Lợi, Tân dề nghị phương pháp 
massage theo lối Thụy Điển, không cần dầu mà da xúc cảm 
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bén nhậy trực tiếp với da. Tân nói: "Chị nằm sấp xuống, em 
xát lưng trước cho đã. Cái xương sống đó là chỗ quan trọng 
...”. 
 
    Lợi ngoan ngoãn vâng lời Tân như cô bé con, sự va chạm 
giữa hai làn da, tuy có cách lớp áo ngủ, vẫn đủ sức đưa đến 
một cảm giác thoải mái dễ chịu. Tân ngồi sát lại gần hơn, cứ 
thế mà chà xát cho Lợi. Nhận thấy tấm áo ngủ dài làm 
vướng víu, Tân kéo phăng nó lên tận trên lưng để cho dễ bề 
chà xát. Tấm áo kéo lên, trong thân người đàn bà chỉ còn 
chiếc quần lót màu đen mỏng manh, mầu đen bao giờ cũng 
khiêu khích hơn màu trắng... khi nhận thấy Lợi run lên... vì 
quá xúc cảm." 
 
     Lợi muốn dấu cảm xúc đê mê trước Tân và bảo chàng 
hãy ngừng tránh mỏi tay. Tân biết cơn bão tình đã tới nơi, 
cần tiến đến mục tiêu, Tân lật ngữa Lợi, tay Tân nâng niu, 
vuốt ve, mơn trớn da thịt người đàn bà..."sự chà xát trở nên 
nhẹ nhàng hơn, âu yếm hơn. Người đàn bà vẫn nằm yên 
lặng, nhìn đôi mắt lờ đờ như người say thuốc. Mặc cho hắn 
muốn làm gì làm, không hề nói một tiếng, và hắn đã thỏa 
mãn tất cả lòng tò mò. Từ mấy lâu nay khắc khoải trong thể 
xác và tâm hồn thằng con trai chưa lớn...". 
 
     Xem tiếp đến trang 35 đến trang 60, đoạn mà kiến bò 
châu thân rã rời hơn. Lợi muốn chiều lòng người yêu bé 
nhỏ, Lợi phục sức kimono như nữ hầu geisha phục vụ rượu 
saké, họ yêu nhau, họ hôn nhau say đắm Lợi đem Tân về ký 
ức cũ Lợi đã tắm cho cậu bé trần truồng, nay là người yêu 
của nàng, nay cả hai bên nhau vui đùa trong phòng tắm, 
nàng chà xát tắm cho chàng... họ quấn quít bên nhau như 
đôi tình nhân, Lợi mãi hôn lên trán, lên tóc, lên má người 
yêu bé nhỏ trong hạnh phúc. Sám Hối có nhiều xen kiến bò 



 

 TƯỞNG NIỆM MINH ĐỨC HOÀI TRINH                               84 

châu thân nóng bỏng tim, bỏng da, nhiều pha cụp lạc kiến 
bò nhột nhạt khắp nội tạng, ngoại tạng. Tôi xin gởi một 
trích doạn kiến bò khắp châu thân khi Tân hôn ngưới tình 
luống tuồi từ hướng bắc xuôi nam, từ núi đông về núi tây, 
và ngược lại, rà hướng chân lên đầu. Lợi run rẩy âu yếm 
thú nhận cái diễm phúc đầu đời đáng yêu ấy. 
  
     "Rồi Tân cúi sát xuống, gắn chặt môi mình vào môi lợi, 
làm Lợi hết nói được. Chiếc áo kimino chỉ được buộc bằng 
một sợi thắt lưng đơn sơ bị cởi tung ra. Bộ ngực đầy đặn 
của Lợi phô bày không còn che dấu, Tân cúi xuống hôn từ cổ, 
xuống ngực, xuống bụng,... hai quả dưa nhỏ,... Lợi sung 
sướng khép chặt bộ đùi, oằn người lên như muốn dâng cả 
tâm hồn lẫn thể xác của mình cho người yêu..." 
  
     Tác giả cho kết cuộc bi đát khi Lợi cảm thấy mình lớn 
tuổi cần có kỷ niệm với người yêu trẻ nàng quyét định 
mang thai với chàng. Khi sinh con ngược, bà mụ quá dở, 
quá tệ cứu được con, nhưng người mẹ phải hy sinh. Cái 
chết của Lợi đem tới bối cảnh mới, bé sơ sinh được đặt tên 
là Trần thị Sám Hối theo họ cha là Trần Ngọc Tân, người 
chị của Tân nuôi nấng cháu bé. 
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"Sám Hối"… 
 
     Tân kể cho Thanh nghe về nguồn gốc của bé Sám Hối, 
Thanh nhận thức được rằng Tân không phải người tình 
thủy chung. Tân khuyên Thanh hãy trở về với đại úy Quân, 
để không phải hối hận với lòng, Thanh sám hối trở lại với 
Quân. 
 
     Uyển theo Martin về Mỹ, Martin muốn Uyển sống vào 
khuôn khổ gia đình. Nhưng Uyển không thích hợp, nàng 
như loài chim di bay nhảy sống nơi vui thú, nàng xa Martin 
để làm gái nhảy, ca ve cho một hộp đêm. Trong bức thơ gởi 
cho mẹ, nàng trách móc bà giáo Ảnh, mẹ chỉ lo cho việc làm 
bỏ bê con cái. Khi con cái ở tuổi cô đơn đua đòi gia đình 
không là nơi lý tưởng dung thân. Uyển phiêu lưu lén lút ăn 
nằm với Tân, khi mang thai, Tân xúi nàng phá thai để 
chàng nối tiếp cuộc sống sa đọa dục tính với người đàn bà 
khác, hậu quả là bé Sám Hối chào đời. Nàng không thích ở 
với người Mỹ, cũng nhưng nàng không thích hợp với nếp 
sống giả dối của người mẹ, khi nàng công khai chỉ trích mẹ 
mình đằng sau lớp ngụy trang đạo đức, bà cũng có những 
lén lút những khát khao về thể xác. Uyển nói với mẹ nàng 
cho mình, hãy sống hưởng thụ công khai không cần dấu 
diếm như mẹ qua nghề ca ve hộp đêm. 
 
     Tác giả Minh Đức Hoài Trinh cho kết luận mở (open 
conclusion, conclusion ouverte) là với 2 mẹ con bà giáo 
Ảnh ai là người phải sám hối, hay là cả hai. Tùy người đọc 
hãy tự chọn lựa.  Khi mạn đàm về hai tác phẩm Sám Hối và 
Bonjour Tristesse tại tư thất của nhà văn Thinh Quang. Anh 
Lý Tòng Tôn hỏi liệu Françoise Sagan và Minh Đức Hoài 
Trinh theo khuynh hướng văn chương hiện sinh. Để trả lời 
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anh, hãy xét qua thế nào là khuynh hướng văn chương hiện 
sinh trước đã. Nhận xét về chủ thuyết hiện sinh là gì ? 
 
     Theo định nghĩa của chủ nghĩa hiện sinh, nó ám chỉ sự 
nghiên cứu hệ phái các triết gia ở vào cuối thế kỷ 19  và 
đầu thế kỷ 20, những người tuy khác nhau về học thuyết 
nhưng có chung niềm tin rằng quan niệm triết học xuất 
phát từ chủ điểm là về con người, vì con người, chứ không 
phải là chủ thể thuộc về lý thuyết hay tư tưởng trừu tượng 
theo lối cổ điển (classic approach), hệ thống truyền thống 
kiểu cũ, mà phải là cá thể tồn tại, có sự hiện diện của cảm 
xúc, và sinh hoạt trong cuộc sống. Trong chủ nghĩa hiện 
sinh, xuất phát quan điểm của cá nhân được đặc trưng mô 
tả bởi sự kiện được gọi là "thái độ hiện sinh" (the 
existential attitude, l'attitude existentielle), hay một tình 
trạng mất định hướng và bối rối khi đứng trước một thế 
giới có vẻ như vô nghĩa và phi lý. Nhiều nhà triết học hiện 
sinh cũng đã coi triết học hàn lâm hoặc triết học uyên bác 
của hệ thống truyền thống cũ thiên về tư tưởng, ở cả phong 
cách cũng như nội dung, thật là quá trừu tượng và tách biệt 
khỏi những kinh nghiệm cụ thể của con người trong cuộc 
sống thực tế. 
 
     Cũng theo nhận xét về chủ thuyết hiện sinh, nhà văn 
Gordon E. Bigelow trong tác phẩm "A Primer of 
Existentialism" ghi nhận chủ nghĩa hiện sinh chú trọng vào 
sự hiện sinh của từng cá nhân, họ có đời sống riêng tư, 
được tư do với với ý muốn cần có, với nhân vị, nhân phẩm, 
được mưu cầu hạnh phúc, tự do yêu đương, tự do suy tư, 
viết lên những suy tư của mình. Do đó hiện sinh là con 
người sống ra con người, có suy nghĩ, có tri giác, con người 
hiện hữu không thể bị gò bó, máy móc, vô giác được. 
Bigelow viết thêm là trong thế giới chúng ta nên phân biệt 
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ranh giới hiện sinh của phần đúng (cao cả) và phần sai 
(thấp kém). Với nhận định của Văn Tui xin cho ví dụ con 
người muốn tự do lái xe đua bạt mạng gây ra tại nạn hại 
người khác như Françoise Sagan, hay dòi tự do luyến ái, tự 
do phi sì ke, tự do sống buông thả "Make Love Not War" 
(Faites L'Amour, Pas La Guerre), sinh con đẻ cái vô trách 
nhiệm ném cho xã hội hay ông 7 Obama nuôi nấng, những 
teen mothers, những ông bà hippies yêu cuồng sống vội 
của phong trào phản chiến năm xưa tại Woodstock hay 
Berkeley. Đấy là lạm dụng trắng trợn định nghĩa hiện sinh. 
  

 
Minh Đức Hoài Trinh (thứ nhất từ trái) 

 
     Cả hai tác phẩm Sám Hối và Bonjour Tristesse đề cập về 
lối sống, nếp suy nghĩ của các nhân vật do các tác giả dàn 
dựng, sắp xếp như Cécile và Cyril âm mưu ly gián Anne, 
người muốn đưa Cécile vào khuôn khổ kỷ luật của đời sống 
cho nên người, với bản chất ích kỷ phóng khoáng, Cécile ra 
tay loại Anne nhân tình của cha mình, mưu mô bằng cách 
để cho Cyril cặp bồ với Elsa người nhân tình khác của 
Raymond, người cha nàng trong truyện của Françoise 
Sagan. Hay nhân vật Uyển chán nản lối sống ngụy đạo đức, 
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cớ bận rộn của công việc làm của bà giáo Ảnh, nhà mô 
phạm trong xã hội vẫn có những dục vọng riêng tư, con gái 
hẹn hò trao đổi xác thịt với bạn trai, mang thai, phá thai, 
nạo thai bà giáo Ảnh không hay biết gì chỉ vì bà vẫn bận 
rộn lo cho trường học hay lo cho chuyện  riêng mình. 
  
     Ý muốn cá nhân dù của Cécile, Cyril hay Raymond; hoặc 
Uyển, Tân hay bà giáo Ảnh đều là ý muốn cá nhân, sự lựa 
chọn của con người, hay cốt truyện dàn dựng cho khuôn 
khổ lối sống con người. Vì lẽ đó hai tác phẩm này có thể 
xếp vào khuynh hướng văn chương hiện sinh.  
  

 
GS. Nguyễn Hữu Thời 

 
     Còn riêng nếp sống bê tha sa đọa của Françoise Sagan 
xin hãy để linh hồn bà được yên nghỉ. Với 25 tác phẩm văn 
chương dài ngắn, gần 10 vở kịch Françoise Sagan để lại cho 
đời, xin hãy tri ân bà. Với nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, 
người sông với những ý tưởng cao đẹp,  chân thiện mỹ, bà 
đóng góp cho quốc gia và xã hội cả một đời. Mong rằng sau 
này trong nền văn học tự do khai phóng cho xứ Việt Nam 
mai hậu, tên tuổi và tác phẩm của bà sẽ đươc ghi nhận. 
 

Trần Việt Hải 
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Cho một kiếp mơ được yêu nhau 

Tuấn Khanh 

     Tác giả hai bài thơ đã cùng âm nhạc của Phạm Duy trở 
thành bất hủ trong lòng người Việt, nữ thi sĩ Minh Đức 
Hoài Trinh, đã ra đi vào ngày 9/6/2017 tại miền Nam 
California. Một cái tên lớn của văn hoá Việt Nam đã hoá 
mây về trời trong những ngày ở quê nhà đầy mưa và mây 
xám. 

     Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình, là đôi 
tác phẩm trong hàng loạt các sáng tác của bà như truyện 
ngắn, truyện dài, thi tập… mà danh mục có đến 17 ấn bản, 
từ năm 1960 đến 1990. 

     Tài liệu về bà, chủ yếu được trích từ sách “Văn nghiệp & 
cuộc đời Minh Đức Hoài Trinh” do phu quân của bà là 
Nguyễn Huy Quang chép lại (sách đề tác giả là Nguyễn 
Quang). Hiện sách gần như tuyệt bản. Trong đó nói rõ tiểu 
sử của bà như sau: 

     “Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, bà 
thường lấy các bút hiệu là Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng 
Cử. Bà sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, sống ở 
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Pháp từ năm 1953 đến 1964. Sau đó bà đến định cư tại 
quận Cam, Hoa Kỳ từ năm 1982.  
 
     Tên tuổi của Minh Đức Hoài Trinh không ai trong giới 
văn học không biết. Bà sinh tại Huế, con quan Tổng Đốc Võ 
Chuẩn, Ông Nội bà là Võ Liêm, Thượng Thư Bộ Lễ của triều 
đình. Năm 1945 Bà tham gia phong trào kháng chiến chống 
thực dân Pháp, sau đó Bà biết sự lợi dụng của phong trào 
nên bà bỏ về Huế tiếp tục học. 
 
     Năm 1964 bà đi du học tại Pháp về ngành báo chí và Hán 
văn tại trường ngôn ngữ Đông Phương La Sorbonne, Paris 
đến năm 1967 bà ra trường và làm phóng viên cho đài 
truyền hình Pháp ORTF, lúc đó bà đi làm phóng sự nhiều 
nơi sôi động nhất như: Algerie và chiến trường Việt Nam. . . 
Năm 1972 bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc hòa 
đàm Paris. 1973 Bà sang Trung Đông theo dõi cuộc chiến 
Do Thái, một thời gian sau bà trở về Việt Nam giảng dạy 
khoa báo chí tại Viện Đại Học Vạn Hạnh năm 1974-1975. 

     Sau biến cố 1975 bà trở lại Paris cho xuất bản tạp chí 
“Hồn Việt Nam” và trở lại cộng tác với đài phát thanh ORTF 
với chương trình Việt ngữ để tranh đấu cho những nhà 
cầm bút, những văn nghệ sĩ Việt Nam bị cộng sản cầm tù. 
Bà đứng ra thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và 
vận động để được công nhân hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế 
tại Rio de Janeiro, Ba Tây vào năm 1979″… 

     Về câu chuyện văn bút quốc tế, có rất nhiều chi tiết đáng 
ngưỡng mộ tâm sức của bà. Sau năm 1975, rất nhiều hội 
đoàn chính danh liên kết với quốc tế của miền Nam Việt 
Nam như Hướng đạo sinh, Ngân hàng, báo chí… đều bị đứt 
đoạn. Hội nhóm văn chương tự do của miền Nam sau thời 
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điểm đó đều tan tác, mỗi người một hướng. Theo quy định 
của Văn bút Quốc tế, muốn tái lập, thì tổ chức nhân danh 
quốc gia đó phải có ít nhất là 20 thành viên. Từ một nền 
văn hoá có đến hàng ngàn danh sĩ của miền Nam, việc liên 
lạc và tập hợp 20 người vào năm 1977 đến 1979 đã trở 
nên khó khăn vô cùng, nhất là khi cuộc sống của người Việt 
di tản còn vất vả và ly tán. 

     Năm 1978, nữ thi sĩ và là nhà báo Minh Đức Hoài Trinh 
một mình tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 43 tổ chức 
ở Stockholm, Thụy Điển, và đơn độc một tiếng nói Việt 
Nam ở đó, bà vận động các nhà văn và các bút nhóm quốc 
tế quen biết ủng hộ cho việc thành lập Trung Tâm Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại (Vietnamese Abroad Pen Centre) chính 
danh là thành viên của Pen International, với lý do nối kết 
lại hoạt động của giới trí thức tự do Việt Nam sau chiến 
tranh. Đây là việc mà ai cũng thấy là vô hy vọng vì sự chống 
đối mạnh mẽ của phe thân cộng, lúc đó đang nổi lên trong 
Pen International. Nhưng kết quả bỏ phiếu thì thật bất ngờ: 
23 phiếu thuận – 23 phiếu chống. Rất nhiều nhà văn trong 
hội đồng đã cảm động trước tâm nguyện của bà nên đã bỏ 
phiếu đồng ý. Tiếc là kết quả không như ý.  

     Năm 1979, tại Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế kỳ 44 ở 
Rio de Janeiro, Brazil, cuộc vận động của nữ thi sĩ Minh 
Đức Hoài Trinh thành công. Và Văn Bút Việt Nam Hải ngoại 
tồn tại đến ngày hôm nay, vẫn chính danh là nhánh văn bút 
quốc tế thuộc Pen International. Mục đích và tâm lực của 
nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh là muốn xây dựng một tiếng 
nói truyền thông có tầm quốc tế cho giới trí thức người 
Việt đang phải ly tán, nhất là vào lúc khi muốn cất tiếng thì 
lại quá lạc loài. Tầm nhìn của một phụ nữ như bà, vào thời 
gian ấy, quả thật đáng ngưỡng mộ. Từ năm 1982, Minh Đức 
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Hoài Trinh định cư ở Hoa Kỳ, sau đó ở gần nơi cư trú của 
nhạc sĩ Phạm Duy. Nơi Midway City, mà ông thường diễn 
dịch một cách thơ mộng là Thị trấn giữa đàng. 

     Nói về cơ duyên của sự kết hợp thi ca và âm nhạc của 
Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình, nhạc sĩ 
Phạm Duy có ghi lại trong hồi ký Vang vọng một thời: “Tôi 
bấy giờ đang là quân nhân… bỗng gặp lại Minh Đức Hoài 
Trinh lúc đó được mười bảy tuổi từ thành phố Huế thơ 
mộng chạy ra với kháng chiến. Nàng còn đem theo đôi gót 
chân đỏ như son và đôi mắt sáng như đèn pha ô tô. Từ 
tướng Tư lệnh Nguyễn Sơn cho tới các văn nghệ sĩ, già hay 
trẻ, độc thân hay đã có vợ con… ai cũng đều mê mẩn cô bé 
này. Phạm Ngọc Thạch từ Trung ương đi bộ xuống vùng 
trung du để vào Nam bộ, khi ghé qua Thanh Hóa, cũng phải 
tới Trường Văn hóa để xem mặt Hoài Trinh. Hồi đó, Minh 
Đức Hoài Trinh đã được Đặng Thái Mai coi như là con nuôi 
và hết lòng nâng đỡ. 

     Năm 1954, tôi gặp Minh Đức Hoài Trinh lần thứ ba khi tôi 
tới Paris ở khoảng hai năm. Nàng đã rời Việt Nam, đang 
sống với một người em trai trong một căn phòng nhỏ hẹp. 
Ba lần gặp nhau là rất hy hữu, tôi bèn giao lưu với nàng và 
soạn được hai bài ca bất hủ”… Là người sống cùng thời đại 
với nữ văn sĩ Pháp Francoise Sagan, và cũng là người theo 
Tây học nhưng tư tưởng bàng bạc theo thuyết cõi tạm của 
Phật giáo, ngôn ngữ của bà luôn u uẩn nhưng ngôn từ của 
bà thì dữ dội và đắm đuối đến ngộp thở, đọc lại vẫn bàng 
hoàng: 

     “Đừng bỏ em một mình, Trời đất đang làm kinh. Rừng xa 
quằn quại gió, Thu buốt vết hồ tinh” Hay 
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“Kiếp nào có yêu nhau, Nhớ tìm khi chưa nở. Hoa xanh tận 
nghìn sau, Tình xanh không lo sợ” 

     Hoặc trong bài “Tình chúng mình sẽ được vẽ lên tranh” 
có đoạn: 

“Anh còn sống là mình còn xa cách, Vì cuộc đời hay ghét kẻ 
yêu nhau. Vì hạnh phúc phải xây trên nhiều thử thách, Xã 
hội điên cuồng, nhân loại ngợp thương đau…”. 

     Tạm biệt bà, một danh nhân của nền văn hoá đầy sức 
sống mãnh liệt của miền Nam Việt Nam tự do. Thêm một 
người nữa đã khuất, và thêm những núi đồi hùng vĩ lại mọc 
lên mà hậu sinh sẽ cứ phải ngước nhìn trong trầm mặc.  

     Những ngọn núi nhắc rằng đỉnh cao của kiếp người là để 
sống và mơ được yêu thương nhau, dẫu muôn thương đau. 

Tuấn Khanh 
 
Phụ lục: Các tác phẩm của Minh Đức Hoà Trinh đã xuất 
bản gồm có:Lang Thang (1960), Thư Sinh (1962), Bơ Vơ 
(1964), Hắn (1964), Mơ (1964), Thiên Nga (1965), Hai Gốc 
Cây (1966), Sám Hối (1967), Tử Địa (1973), Trà Thất 
(1974), Bài Thơ Cho Ai (1974), Dòng Mưa Trích Lịch 
(Thanh Long Bruxelles, 1976), Bài Thơ Cho Quê Hương 
(Nguyễn Quang Paris 1976), This Side The Other Side 
(Occidental Press USA 1980), Bên Ni Bên Tê (truyện dài, 
Nguyễn Quang USA, 1985), Niệm Thư 1 (tái bản 1987), 
Biển Nghiệp (Nguyễn Quang USA, 1990). 

 
 
 
 
 

https://uyennguyen.net/2017/06/10/tuan-khanh-cho-mot-kiep-mo-duoc-yeu-nhau/
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Khơi Dòng Sử Việt 024:                                                       

Huyền Tích Ngưu Lang Chức Nữ 
https://youtu.be/NkVZGcOZLTs 

 
 

 
07:32 

 

Phamtran Anh 

Vu Lan Mùa Báo Hiếu 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NkVZGcOZLTs&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=NkVZGcOZLTs&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=NkVZGcOZLTs&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=NkVZGcOZLTs&feature=em-upload_owner
https://www.facebook.com/vietnamnuoctoi2016/videos/524422044420275/
https://www.facebook.com/vietnamnuoctoi2016/videos/524422044420275/
https://www.facebook.com/vietnamnuoctoi2016/videos/524422044420275/
https://www.facebook.com/vietnamnuoctoi2016/videos/524422044420275/
https://www.facebook.com/vietnamnuoctoi2016?hc_ref=ARQcVhx8OPVYup0quR-X3FqEsNhhTqG8f5rh4QCCpNRGypT47zCBbnVbf6liQFP863Q&fref=nf
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Minh Đức Hoài Trinh                                                                      
Cánh hoa rụng giữa trời man man 

Lê Diễm Chi Huệ 

Sáng vừa thức dậy đã nhận được tin từ các nhóm văn thơ: 
“Nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh đã qua đời”, lòng chợt thôi 
thúc muốn viết vài dòng về cô. Cách đây hơn mười năm 
trong một dịp sinh hoạt, tôi gặp cô Minh Đức Hoài Trinh. 
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Lúc đó tôi được 
biết cô đã có dấu hiệu hơi hay quên, nhưng thần thái vẫn 
minh mẫn, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Người cô 
toát lên sự gần gũi, thân thiện. Đã nghe danh từ lâu và yêu 
thích thơ cô nên khi gặp, tự nhiên tôi có một thiện cảm 
khác thường. Cô ngồi hướng về sân khấu, thỉnh thoảng 
mĩm nhẹ nụ cười. Trước khi ra về tôi không quên đến chào 
và bắt tay cô, bàn tay gầy guộc của người tôi cảm mến. 

Hầu hết giới thưởng ngoạn thơ nhạc có lẽ từng nghe qua 
bài thơ ” Đừng Bỏ Em Một Mình”, do nhạc sĩ Phạm Duy phổ 
nhạc: 

“Đừng bỏ em một mình 
đừng bỏ em một mình 
chiều lộng gió chiều lộng gió sao anh đành bỏ em 

Lời nào đó, lời nào đó 
tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh 

Nhạc nào đó, nhạc nào đó 
nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn” 

Tiếng thơ là tiếng nức nở của một kẻ yêu đương khiến tâm 
hồn yêu thơ yêu nhạc của tôi quay quắt. Ai đã từng yêu đến 
lịm người, yêu điên cuồng mà đọc những câu thơ trên 
không thổn thức sao được! 
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Hay “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” cũng được phổ nhạc bởi nhạc 
sĩ Phạm Duy: 

“Đừng nhìn em nữa anh ơi 
Hoa xanh đã phai rồi 
Hương trinh đã tan rồi 
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi 
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.” 

Có ai nghĩ rằng đằng sau những câu thơ đầy ướt át đó là 
một nữ lưu với nghĩa khí cao đẹp, bền bỉ và một tình yêu 
quê hương tha thiết. Phải nói rằng cô là một trong những 
nữ thi sĩ mà tôi mến mộ. Tôi mến mộ không chỉ ở những 
câu thơ lãng mạn tình tứ, mà ở tinh thần dấn thân của 
người cầm bút. Cô đã vận động lập được Trung tâm Văn 
Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) để đưa tiếng nói của 
Văn Bút Việt Nam lên văn đàn quốc tế. Không màng khó 
nhọc, và bao chướng ngại cô cố gắng đồng hành cùng bao 
bạn văn lèo lái con thuyền văn bút. Dáng người mảnh mai 
trong tà áo dài đó toát lên vẻ mong manh nhưng lại ẩn 
chứa tinh thần của một kẻ sĩ, một trí thức dẫn đường và 
hành động. Sự dấn thân của cô được kính trọng bởi nhiều 
người trong giới cầm bút. 

     Sau này những lần đi sinh hoạt đấu tranh, mỗi khi tôi 
ngâm bài thơ “Ai Trở Về Xứ Việt” đều liên tưởng đến bóng 
dáng mảnh mai với một trái tim tha thiết với quê hương 
của nữ thi sĩ khả kính đó. Cô trăn trở, xót xa với nỗi đau 
của những người còn kẹt lại trên quê hương vẫn còn mang 
nhiều đọa đày. Cô đã dấn thân để làm điều cao đẹp. Không 
thể không xót xa. Không thể không quặn lòng. Không thể 
không rưng rưng khi nghe tiếng lòng của một kẻ sĩ thời đại: 

“Người bạn tù ơi, ta không quên đâu 
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Nhớ hôm xưa, nhìn đôi tay cùm xích 
Hàng song thưa chia cách vạn tình Ngâu 
Ai tra tấn nghe lòng ai kim chích.” 

     Nỗi lòng của cô Minh Đức Hoài Trinh cũng là nỗi lòng 
của biết bao người Việt tị nạn phải bỏ xứ ra đi và cam chịu 
cuộc sống lưu vong nơi đất khách để vào những buổi chiều 
tà, lòng chạnh đau như kim chích, xót cho những người 
không được may mắn như mình phải chịu tay cùm, chân 
xiềng xích. Trên nỗi buồn miên man đó, người thi sĩ trở 
thành một chiến sĩ dùng sức mạnh của ngòi bút làm vũ khí 
đấu tranh, dùng lương tâm của người cầm bút để hy vọng 
gióng lên tiếng nói thay cho những người không thể nói. 
Hành động nhân bản và hy sinh vì công cuộc chung của cô 
là điểm son cho giới văn nghệ sĩ hải ngoại. 

“Ai trở về xứ Việt 
Ta gửi về theo một ít tự do 
tự do tự do và nhiều lắm nhiều nhớ thương tha thiết 
Đến cửa ngục tù chia bớt chút buồn lo.” 

     “Ai Trở Về Xứ Việt” là tâm tư, thổn thức, nỗi da diết của 
biết bao nhiêu người mà cô Minh Đức Hoài Trinh đã nói hộ. 

     Rất nhiều người có tài, nhưng người dám xả thân thì 
không phải ai cũng làm được. Vì lẽ đó, cô là tấm gương 
sáng mà tôi lấy làm ngưỡng phục. Có những người tôi 
không quen. Có những người tôi chưa bao giờ gặp nhưng 
trong lòng tôi luôn dành cho họ sự nể phục. Cô Minh Đức 
Hoài Trinh là một trong những số người đó. Chữ đẹp. Nhân 
cách đẹp. Hành động đẹp. Kẻ hậu bối như tôi không thể 
không nghiêng mình, kính cẩn một đóa hoa vừa rụng giữa 
cơn gió vô thường lướt qua cõi nhân gian. 

06.10.2017 

Lê Diễm Chi Huệ 
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Vĩnh biệt Minh Đức Hoài Trinh                                                         
của Kiếp nào có yêu nhau 

     Theo gia đình và thân hữu, nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, 
tác giả hai bài thơ được phổ nhạc nổi tiếng Kiếp nào có yêu 
nhau và Đừng bỏ em một mình vừa qua đời ngày hôm nay, 
10-6 (ngày 9-6, giờ địa phương) tại California, Mỹ. Nữ sĩ 
Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, sinh 
ngày 15-10-1930 tại Huế. Bà là con quan Tổng đốc Võ 
Chuẩn, ông nội là Thượng thư Bộ Lễ Võ Liêm. Bà du học 
ngành báo chí tại Pháp từ năm 1964 và học Hán văn tại 
Trường ngôn ngữ Đông Phương La Sorbonne Paris. 
Năm 1967 bà ra trường, làm phóng viên cho Đài Truyền 
hình Pháp ORTF. Cũng trong khoảng thời gian này bà từng 
đi làm phóng sự chiến trường ở nhiều nơi nguy hiểm như 
Algerie, Việt Nam... 

 
      Năm 1972, bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc hòa 
đàm Paris, sau đó vào năm 1973 bà sang Trung Đông theo 
dõi cuộc chiến Do Thái. Năm 1974-1975, bà trở về Việt 
Nam giảng dạy khoa báo chí tại Viện ĐH Vạn Hạnh. Bà sang 
Mỹ định cư tại đây từ năm 1982 và vẫn tiếp tục làm báo. 
Trong cuộc đời làm báo của mình, bà đã đi hết năm châu, 
có mặt tại nhiều chiến trường lửa đạn. Thời trẻ bà sống, 
làm việc tại Pháp. Ngoài bút hiệu Minh Đức Hoài Trinh, bà 
thường lấy các bút hiệu là Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng 
Cử. Bà viết nhiều văn thơ có giá trị nghệ thuật được đánh 
giá cao, có nhiều bài nổi tiếng như Kiếp nào có yêu nhau, 
Đừng bỏ em một mình… được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. 
Các tác phẩm của bà đã xuất bản gồm: Lang thang (1960), 
Thư sinh (1962), Bơ vơ (1964), Hắn (1964), Mơ (1964), 
Thiên nga (1965), Hai gốc cây (1966), Sám hối (1967), Tử 
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địa (1973), Trà thất (1974), Bài thơ cho ai (1974), Dòng 
mưa trích lịch (1976)… 

Đừng bỏ em một mình  
Khi trăng về lạnh lẽo  
Khi chuông chùa u minh  
Chậm rãi tiếng cầu kinh 

Đừng bỏ em một mình  
Khi mưa chiều rào rạt  
Lũ chim buồn xơ xác  
Tìm nhau gục vào mình 

Đừng bỏ em một mình  
Trời đất đang làm kinh  
Rừng xa quằn quại gió  
Thu buốt vết hồ tinh 

Đừng bỏ em một mình  
Đừng bắt em làm thinh  
Cho em gào nức nở  
Hòa đại dương mông mênh 

Đừng bỏ em một mình  
Biển đêm vời vợi quá  
Bước chân đời nghiêng ngả  
Vũ trụ vàng thênh thênh 
Đừng bỏ em một mình  
Môi vệ thần không linh  
Tiếng thời gian rền rĩ  
Đường nghĩatrang gậpghềnh 

Đừng bỏ em một mình  
Bắt em nghe tiếng búa  
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Tiếng búa nện vào đinh  
Hòa trong tiếng u minh 

Đừng bỏ em một mình  
Bóng thuyền ma lênh đênh  
Vòng hoa tang héo úa  
Yêu quái vẫn vô tình 

Đừng bỏ em một mình  
Cho côn trùng rúc rỉa  
Cỏ dại phủ mộ trinh  
Cho bão tố bấp bênh 

Đừng bỏ em một mình  
Mấy ngàn năm sau nữa  
Ai mái tóc còn xinh  
Đừng bỏ em một mình 

MINH ĐỨC HOÀI TRINH 

DON’T LEAVE ME ALONE (by THANH-THANH) 

Don’t leave me alone 
While the cold moon is shown 
The pagoda’s bell for the dead  
 Slowly mingles with the Sutra said 

Don’t leave me forlorn 
While the dusk rain is painfully borne 
The bare birds with wet feather 
To seek for warmth huddle together 

Don’t leave me forsaken 
While the sky and earth are shaken 
The jungles are writhing with hurricane 
Autumn is biting as a bane 
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Don’t leave me desolate 
And forcibly forbid me to state 
Let me shout out loud my emotion 
To mix with the vast ocean 

Don’t leave me solitary 
In the night sea so scary 
Worldly steps wobbler immerse 
In the immense golden universe 

Don’t leave me deserted 
As guardian angel’s power not asserted 
Time’s moaning groan grumpy 
The path to the cemetery is bumpy 

Don’t leave me destitute  
And have me hear the hammer brute  
That drives the nails on the coffin lid  
Mixing with prayers, farewell to bid. 

Don’t leave me isolated 
As a ghost boat undifferentiated 
The funeral wreaths will fade 
Demons are still heartless to the shade 

Don’t leave me estranged 
By insects snapped, torn, deranged  
Wild grass covers the virginal grave 
And storms uncertainly rave 

Don’t leave me outcast 
Thousands of years from now on at last 
Whose youth will not retrograde                                      
Don’t leave me betrayed  
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MINH ĐỨC HOÀI TRINH, NỤ HOA SIM BIẾT YÊU 

Trần Thị Vĩnh Tường 
 

     Minh Đức Hoài Trinh: một cái tên rất Huế, Huế quí phái 
kín cổng cao tường “đưa con vô nội”. Đáng ra phải gọi là bà, 
nhưng tôi gọi là nàng, như Mẹ tôi gọi vậy, vì thời gian vừa 
chạm mặt nàng là vội vàng trốn biệt và ngòi bút nàng 
phóng túng rất khuê nữ đa tình. 

     Theo một bạn trên facebook…” hình gốc của bức ảnh 
được lưu giữ ở bảo tàng Albert-kahn ở Paris. Lần đầu tiên 
nhìn bức ảnh em tự hỏi cô gái châu Á này là ai, cô có một 
phong thái nữ lưu sải bước tự tin như đóa hoa đang nở 
trên đại lô Paris như vậy ! Không khỏi tự hào là môt khuê 
bích xứ Việt” 

     Minh Đức Hoài Trinh, nụ hoa Sim tím đồi Vọng Cảnh 
Huế, khuôn trăng tài tử làm tươi làm thắm dòng văn học 
Việt Nam Cộng Hoà không thua Francois Sagan. Cô thiếu 
nữ 17 tuổi chia với nhân gian núm vú hồng gót chân son 
ửng, chia từ mảng kháng chiến chống Pháp 1948 đến hội 
nghị Paris 1973… Tốt nghiệp báo chí Sorbone, Paris, từ 
ngòi bút ấy thiết tha những u tình cho đất nước con người, 
suốt khoảng thời gian hòa đàm Paris 1973 gửi về miền 
Nam những bản tường trình thổn thức bao trái tim quan 
tâm tới vận nước nổi trôi. 

     Ai mà chẳng biết yêu? Không chắc! Nếu không được tự 
do! Một đặc điểm của nền văn học kéo dài của một VNCH 
21 năm ngắn ngủi: văn nghệ sĩ tự do, muốn viết gì thì viết, 
muốn yêu ai thì yêu. “Người người” ngày nay, như tình 
không biên giới, lao vào yêu cuồng nhiệt những gì văn học 
ấy để lại. Lịch sử không thiếu trường hợp bên THẮNG chấp 
nhân văn hoá bên THUA, nhưng âm nhạc và nghệ sĩ VNCH 
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là thí dụ khó lý giải? Bài viết, ý kiến và sự yêu mến dành 
cho Minh Đức Hoài Trinh trên facebook trong 3 ngày qua 
chứng minh di sản lặng lẽ của nhân tình và nhân tính? Càng 
lặng lẽ chừng nào âm vang càng lan xa chừng đó. Chúc 
mừng người Việt. 

    Quận Cam, Orange County, California là nơi nàng cư trú 
đến cuối đời, nên có một con đường đặt tên Minh Đức Hoài 
Trinh dù nàng trí tuệ khiêm nhường đã có lần từ chối một 
sự “vinh danh” do anh em văn nghệ muốn chúc mừng, dù 
hơn tất cả các nhà báo nhà văn nào Minh Đức Hoài Trinh 
khai sáng Văn Bút VN ở hải ngoại từ 1979, là người không 
ngưng đòi trả tự do cho từng anh em đang ở trong tù cộng 
sản ở Việt Nam. 

     Nề hà gì giờ đây nàng không còn trí nhớ nhưng văn học 
Việt Nam chúng tôi sẽ nhớ nàng. Nàng đi, chàng vệ quốc 
kháng chiến ngưỡng mộ đang chờ ở cuối đường với nụ hôn 
và chùm hoa Sim tím màu quê hương mà nàng không được 
phép trở về. Lưu đày hay quê nhà? Giờ thì thênh thang hết 
cả. 

    Giờ đây nơi cõi mơ hồ nàng tung tảy gót son tìm nhau 
không còn van xin hoảng hốt hỏi nhân gian 
“Đừng nhìn em nữa anh ơi.. 
Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thờ…” 

trăng thu không gãy 
cánh chim không mỏi 
ríu rít cùng nhau nơi xứ xa mờ 
rồi ra sẽ gặp nhau kiếp tới 

Ơi, đôi lứa yêu nhau không trọn kiếp này hãy tin như thế 
Tạm biệt nhé, Minh Đức mãi mãi Hoài Trinh. 
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(Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 15/10/1930 tại Huế, 
mất ngày 9/6/2017 tại Orange County, California) 
-------------------------------------------------------------------------- 

Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh qua đời hôm thứ Sáu, 9 tháng 
Sáu lúc 2 giờ 19 phút chiều tại bệnh viện Huntington Valley 
Healthcare Center, Huntington Beach, hưởng thọ 87 tuổi. 

Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh 15/10/1930 - 09/06/2017 

Phương Tôn - Giới thiệu “Văn nghiệp và Cuộc đời Minh Đức 
Hoài Trinh“ của Nguyễn Quang 

     Khác với những vùng khác, xứ Huế luôn luôn được xem 
là một vùng đất đặc biệt. Một trong những đóng góp để tạo 
nên cái „đặc biệt“ kể trên là… chất Huế. Một cái “Chất” mà ít 
nơi nào có được. Đó là cái chất vừa khó nhưng lại vừa dễ. 
Khó vì sự khắc khe của xứ Huế cổ kính và dễ là vì cái dễ 
thương của Huế. Huế đúng là vừa dễ thương lại vừa dễ 
ghét, nên nó được nói đến như là cái xứ “đi để mà nhớ chứ 
không phải ở để mà thương” chung quy cũng bởi cái Chất 
Huế mà ra. 

     Một trong những cái chất Huế này phải kể đến chất... 
phụ nữ Huế. Đây là cái chất làm người phụ nữ bước chân 
không quá tà áo dài, ăn không hở miệng, nói không hở môi. 
Đố ai thấy được một người phụ nữ thuộc loại Huế phong 
cách cười đùa, đôi co to tiếng ngoài đường. Càng “Cành 
Vàng Lá Ngọc” chừng nào thì càng bị cái chất Huế bám chặt. 
Nhỏ nhẹ bên trong, kín đáo bên ngoài làm tăng vẻ quý phái 
của người phụ nữ đất Thần Kinh. 

     Va  y mà Cha t Hue  đo  la i kho ng nga n cản đươ c hoài bảo 
vươn cao, bước ra với thế giới bên ngoài của một người 
con gái Huế, cháu nội của một vị quan Thượng Thư và là 
con gái của một quan Tổng Đốc Thượng Thư thuộc triều 
Nguyễn: Cô Võ Thị Hoài Trinh. Năm 17 tuổi cô đã tạm 
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“quên” cái chất Huế đang bám trên người, để rời bỏ 
“Hương Trang” nơi mà mo  t te n tươ ng Nha  t đa  ru t kie m hỏi 
tha ng Cu  No  i của co  là “Giư a qua n đo  i Hoàng gia Nha  t Bản 
và chi nh phủ Pha p Cu  thương ai ?” O ng Cu  đa  trả lời :”To i 
thương cho số phận của người dân Việt Nam chúng tôi, tám 
mươi năm nô lệ”, để đi tham gia kháng chiến chống thực 
dân Pháp, rồi về sau lại từ bỏ để sang Pháp học ngành báo 
chí, một ngành học mà nam giới vào thuở đó còn chưa dám 
nghĩ đến chứ đừng nói đến người con gái con nhà quan đài 
các, kiêu sa như cô. 

     Sau khi tốt nghiệp, cô được nhận làm phóng viên cho đài 
truyền hình Pháp ORTF. Là một nữ phóng viên đã hiện 
diện khắp chiến trường đẫm máu tại Algérie và sau này, 
trên khắp chiến trường miền Nam Việt Nam. Cô được quốc 
tế và người dân Việt Nam ngưỡng mộ qua bút hiệu Minh 
Đức Hoài Trinh. 

     Minh Đức Hoài Trinh là một trong số rất ít những ký giả 
tài năng, kể chung cả nam lẫn nữ của miền Nam Việt Nam. 
Bà vừa là phóng viên chiến trường làm việc cho các hãng 
thông tấn ngoại quốc vừa viết cho vô số báo chí tại Paris và 
tại Sài Gòn. Bà lại còn dạy đại học, vie t va n, ro i la i còn làm 
thơ mà la i là thơ hay xua t sa c. Thơ của bà kho ng i t đa  đươ c 
ca c nha c si  danh tie ng pho  nha c, trong đo  co  Pha m Duy vơ i 
“Kie p Nào Co  Ye u Nhau” hoa  c “Đừng Bỏ Em Mo  t Mình” 
v.v… Đo i vơ i giơ i va n chương quo c te  bà Minh Đư c Hoài 
Trinh đa  no i ba  t qua bài thơ "Em Mười Sa u Tuo i" đươ c 
chuye n sang Anh ngư : 

Em mới mười sáu tuổi! 
Sao bắt em ra chiến trường? 
Để em chết trần truồng phơi gan phổi! 
Nhìn xác em, ai không giận, không thương? 
… 
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Ai bày ra chiến tranh? 
Ai buôn chi gươm súng? 
Để máu người hôi tanh! 
Oán thù lên từng vũng! 
 

     Te n của bà cu ng đa  ga n lie n vơ i Trung Ta m Va n Bu t Vie  t 
Nam một thời và điểm đặc biệt mà giới làm báo viết văn tại 
Hải Ngoại phải nhớ đến bà, không thể nào quên được vì 
chính bà là người đã âm thầm tranh đấu với Văn Bút Quốc 
Tế thành lập nên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 

     Cuộc đời trong sáng, sinh hoạt việc làm sôi nỗi của Võ 
Thị Hoài Trinh- Minh Đức Hoài Trinh nay đã được Nguyễn 
Quang, phu quân của bà, gom góp dữ liệu viết thành cuốn 
“VĂN NGHIỆP và CUỘC ĐỜI MINH ĐỨC HOÀI TRINH”. 

     Đa y kho ng phải là hình thư c của mo  t cuo n ho i ky  mà 
Nguye n Quang chỉ cho ta tha y vo  so  hình ảnh và sư  kie  n 
li ch sử mà Minh Đư c Hoài Trinh đa  so ng và làm vie  c. Từ 
những chuyến viếng thăm Hạm đo  i USS Enterprise, co ng 
ta c ba o chi  ta i Cam bo t, hoa  c như ng bươ c cha n đa u tie n vào 
ngày giải tỏa thành pho  Hue  trong tra  n Ma  u Tha n, pho ng 
vie n thường trư c ta i Ho  i Nghi  Hòa Đàm Paris 1973 cho đe n 
những hình ảnh bà tranh đấu tại các Đại hội Văn bút Quốc 
tế tại Thụy Điển, Ba Tây…với những dữ liệu chính xác lôi 
cuốn qua hai ngôn ngữ Việt – Anh. 

     Nếu nói rằng “Hàng trăm câu văn cũng không bằng một 
tấm hình” thì “VĂN NGHIỆP và CUỘC ĐỜI MINH ĐỨC HOÀI 
TRINH” của Nguyễn Quang đã thành công khi giúp cho 
những người yêu mến văn tài của bà và những thế hệ sau 
có được những tư liệu hình ảnh đánh dấu một giai đọan 
khó khăn của lịch sử, của một trong những người phụ nữ 
tiền phong. Minh Đức Hòai Trinh, người phụ nữ đượm đầy 
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“chất Huế”, xuất thân qúy phái kiêu sa đa  vươ t tho at ca i e 
a p khe p ki n của mo  t người thie u nư  Hue , da n tha n và 
thành đa t vơ i như ng thành quả và đo ng go p cho đa t nươ c 
Vie  t Nam, ra t đa ng ki nh phu c. Bà là người của buo i giao 
thời đa  co  can đảm so ng mo  t cuo  c so ng tư  la  p của người 
phụ nữ Âu Mỹ thời đại hiện thực. 

     Minh Đức Hòai Trinh, con người tài hoa đã với tư tưởng 
mạnh mẽ vạch cho mình một hướng đi và đạt được cuộc 
sống giá trị phong phú lợi lạc cho đời. Hình ảnh của một 
người thiếu nữ khuê các đã kiên cường chọn đời sống tự 
lập, tháo vác, năng động, là kết quả của những hoạt động 
gian nan, sôi nổi nhưng đầy thành công của Bà. Xin trân 
trọng giới thiệu đến bạn đọc xa gần “VĂN NGHIỆP và CUỘC 
ĐỜI MINH ĐỨC HOÀI TRINH” của Nguyễn Quang. 

Phương Tôn 

Tháng 6.2017 

Viết và bổ sung ngay sau khi nghe tin Nữ Sĩ Minh Đức Hoài 
Trinh vừa qua đời vào ngày 09.06.2017 

Link 
MDHT: http://phannguyenartist.blogspot.com/…/minh-
uc-hoai-trinh.h… 

 

http://phannguyenartist.blogspot.com/2016/10/minh-uc-hoai-trinh.html
http://phannguyenartist.blogspot.com/2016/10/minh-uc-hoai-trinh.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109251179741&set=pcb.1389128207844512&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109251179741&set=pcb.1389128207844512&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109251179741&set=pcb.1389128207844512&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109321179734&set=pcb.1389128207844512&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109321179734&set=pcb.1389128207844512&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109367846396&set=pcb.1389128207844512&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109367846396&set=pcb.1389128207844512&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109367846396&set=pcb.1389128207844512&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389109367846396&set=pcb.1389128207844512&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159191406185472&set=a.10151108955990472.781026.618290471&type=3
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NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI 

CAO NGUYÊN 

     Thời gian vạch ngang qua cuộc sống những vết hằn đau. 
Nơi mỗi lằn thời gian, kỷ niệm dồn về trong ký ức không 
thể nhạt nhòa. Dòng ký ức lưu vong xót xa trong nhiều hệ 
lụy lăn trầm theo nỗi nhớ khôn nguôi của tất cả anh em 
chung cùng dòng máu bên này bờ đại dương hướng về cố 
quốc. Nỗi nhớ uất hận vì quê hương tan nát, vì nghĩa tình 
dân tộc chia lìa đã kết tụ thành ngọn lửa đấu tranh truyền 
vào nguồn hy vọng nơi những tấm lòng tuổi trẻ còn tâm 
huyết phục hưng giang sơn yêu dấu: 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159191406185472&set=a.10151108955990472.781026.618290471&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159191406185472&set=a.10151108955990472.781026.618290471&type=3


 

 TƯỞNG NIỆM MINH ĐỨC HOÀI TRINH                               112 

Nỗi Nhớ Khôn Nguôi 

mới Tháng Hai . đã nhớ Tháng Tư  
chưa qua Xuân đã chết nụ cười  
trời gió chướng - được mùa nước mắt  
tràn qua tim . chảy suốt một đời! 

từ Phố Bolsa - nhìn thấy lửa  
cháy đỏ trời dọc theo Sông Ba  
bạn bè chết . nhớ tên từng đứa  
gọi nhau vào bi khúc xót xa! 

* 

giữa Tháng Hai . đã nhớ Tháng Tư  
tại ký ức nhầm ngày, lộn chỗ  
hay đến kỳ siêu độ bạn ta  
ba - mươi - năm tìm không thấy mộ! 

nỗi buồn ấy hiển nhiên có thực  
ai không tin - cứ hỏi bạn ta  
viên đạn nào bắn vào giữa ngực  
khi tim còn dồn nhịp thiết tha! 

* 

Tây Nguyên ơi! gót hồng, đất đỏ  
vội vàng chi . đi chẳng giã từ  
để bây giờ còn nghe tiếc nhớ  
núi rừng xưa in cả bóng người! 

Ruộng Đồng hỡi! luống cày vỡ đất  
gieo cho xanh hạt giống Tin Yêu  
từ mỗi chỗ đau buồn rất thật  
triệu đoá hồng Nhân Ái mọc lên! 

Cao Nguyên 
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Dòng Thơ Lưu Vong 

 

Người ta in thơ ra rồi mới bán  
tôi bán thơ trước khi in ra  
vì muốn biết còn bao người thích đọc  
dòng thơ lưu vong viết gởi quê nhà 

vì muốn biết bạn bè ở quanh ta  
có bao nhiêu người mang nỗi lòng Do Thái  
dựng trong tim một dãi Sơn Hà  
sống ở đâu cũng nhớ về đất Tổ 

người ta in thơ ra rồi mới tặng  
tôi tặng thơ trước khi in ra  
vì muốn biết còn bao người say đắm  
được ngắm mình trong ngôn ngữ Mẹ Cha 

vì muốn biết giữa điệp trùng tiếng động  
còn bao người nghe trầm sóng dòng sông  
đang luân chuyển tấm lòng thơ mở rộng  
vào mạch quê hương khát vọng tự do 

sự chênh lệch giữa thơ mua và tặng  
giá ước chừng hơn một tách cà phê  
chữ để đọc hay chỉ là để ngắm  
cũng bâng khuâng từ mỗi cuộc đi, về 

người muốn mua thơ hay thích tặng  
kẻ làm thơ cũng trân trọng cám ơn  
vì đã biết còn tấm lòng cảm nhận  
những yêu thương trên mỗi chặng căm hờn! 

trân trọng viết hai chữ Việt Nam  
nơi trang bìa của "Dòng Thơ Lưu Vong"  
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trên nền vàng của phi trường, cửa biển  
nơi vẫy chào vĩnh viễn những tấm lòng 

những tấm lòng đi viết thơ trên đá, cát  
mỗi dòng thơ khao khát nghĩa hòa bình  
viết mãi miết theo hành trình gió hát  
những bài ca hùng tráng thuở bình minh! 

Cao Nguyên 

@ 

Exiles’ poetry 

People print their poetry then sell it  
I sell my poetry before it is out  
because I want to know if people still like reading  
the exile’s poetry written to be sent back home 

I also want to know among my buddies  
how many are feeling the same pain as Israelis  
and keeping in their hearts an image of the 
country  
so they are always homesick wherever they live 

People print their poetry then they give it free  
I give away my poetry before it is out  
because I want to know if people are still eager  
to look at themselves through the parental 
language 

I also want to know if, in the noisy world  
people are still able to hear the whispers of the 
rivers  
that are conveying the open hearts of poets  
to the people at home now thirsty for freedom 
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The difference between free and paid poetry  
is about the price of a cup of coffee  
Whether the verses are to be read or just looked 
at  
an unnamed sadness is experienced when going 
or return 

Whether the readers want to buy my poetry or 
have it free  
I am grateful to all of them for their 
interest,honestly  
because I know there are still the people who 
empathize with me  
with love and compassion on every stage of the 
struggle! 

* 

I have the honor of writing the words of Việt Nam  
right on the cover of the collection of exiles’ 
poetry  
on the yellow background of airports and 
harbours  
where people wave farewell to the ageless hearts 

Of those who leave, writing poetry on the sand 
and rock  
Each verse that expresses the thirst for a true 
peace  
will be written endlessly during a hard journey  
where the wind will sing the grand songs of the 
olden times 
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Mời các bạn nghe "Nỗi Nhớ Khôn Nguôi" / CD nhạc Biển và 
Em Ca sĩ Thu Sương  
https://app.box.com/s/4pb6xzmyt7p8gdzeo3up5xmigum
ug7ld 

HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI  
(Video do Viet Nam Film Club thực hiện) 

 
Paris - Virginia Hành Trình Nhân Ái 

Các nghệ sĩ Paris trình diễn tại Virginia ngày 5.8.2017 
Video của Vietnam Film Club 
 
CHƯƠNG TRÌNH THƠ và NHẠC “HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI”  
Trên truyền hình VIETV - Washington.DC . Do phóng viên 
Đào Hiếu Thảo thực hiện: 
 

 
 
CHƯƠNG TRÌNH THƠ và NHẠC “HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI” 
Tổ Chức Tại Providence Recreation Center, Falls Church,  

https://app.box.com/s/4pb6xzmyt7p8gdzeo3up5xmigumug7ld
https://app.box.com/s/4pb6xzmyt7p8gdzeo3up5xmigumug7ld
https://www.youtube.com/watch?v=lX2s5X6Ojb4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lX2s5X6Ojb4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lX2s5X6Ojb4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sK3zSsJXPAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sK3zSsJXPAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sK3zSsJXPAU&feature=youtu.be
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Tập thơ chính khí “HỒN VIỆT” 
 
ANH HÙNG VÔ DANH 
Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy (1924-1990). 
 
Họ là những anh hùng không tên tuổi 
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông, 
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh, 
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước. 
 
Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước 
Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu 
Và làm cho những đất cát hoang vu 
Biến thành một dải san hà gấm vóc. 
 
Họ là kẻ không nề đường hiểm hóc, 
Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn 
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn 
Cuộc Nam Tiến mở giang sơn rộng lớn rộng. 
 
Họ là kẻ khi quê hương chuyển động 
Dưới gót giầy của những kẻ xâm lăng, 
Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân 
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc, 
 
Trong chiến đấu không nề muôn khó nhọc, 
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan, 
Người thất cơ đành thịt nát xương tan 
Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển. 
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Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm, 
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa, 
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà 
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối. 
 
Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi 
Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình 
Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh 
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch. 
 
Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách 
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên, 
Tuy mồ hoang phiêu dạt dưới trời quên 
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật, 
 
Nhưng máu họ đã len vào mạch đất 
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông. 
Và anh hồn chung với tấm tình trung 
Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt. 
 
(Đằng Phương, Anh hùng vô danh) 
 

(Sao y chính bản trong thi phẩm Hồn Việt, nhà xuất bản 
Đuốc Việt Sài Gòn, 1950, Thanh Phương Thư Quán, Paris, 
tái bản 1984 và San Jose 1985. Sau này in lại có thêm vài 
bài thơ mới làm trong năm 1976.) 
 
Bài thơ trên, đề “Tặng những chiến sĩ vô danh tranh đấu 
cho Tổ Quốc” hầu như không một học sinh trung học nào, 
trong khoảng các thập niên '50, 60, không được học qua. 
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Bài thơ làm theo thể tám chữ, tương tự bài “Nhớ Rừng” của 
Thế Lữ: Lời con hổ ở vườn Bách Thú.  
 
Người ta biết rằng Thế Lữ còn có một tuyên ngôn về thơ 
của mình: “Tôi chỉ là một khách tình si / Ham vẻ đẹp có 
muôn hình muôn thể / Mượn lấy bút nàng Ly Tao, tôi vẽ / 
Và mượn cây đàn ngàn phiếm, tôi ca...” (Cây đàn muôn 
điệu).  
 
Đằng Phương, tác giả “Anh hùng vô danh,” rất khác Thế Lữ, 
không nổi danh bằng Thế Lữ, mặc dù số người biết đến bài 
thơ “Anh hùng vô danh,” thuộc làu nhiều đoạn của bài này, 
có lẽ nhiều không kém những người biết và thuộc dăm ba 
câu của bài Nhớ Rừng của Thế Lữ: “Gậm một khối căm hờn 
trong cũi sắt / Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua...”. 
 
 Sự khác biệt không ở tài năng: sự khác biệt giữa Đằng 
Phương và Thế Lữ là ở chí hướng. 
 
Đằng Phương cũng có một tuyên ngôn khi làm thơ:  
 
“Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ                                          
Mở rộng lòng đón gió lạ nghìn phương...                              
Tôi chỉ là một người dân đất Việt                                                 
Cảm nỗi buồn của kẻ mất quê hương                                         
Nỗi nhục nhằn, nỗi khổ cực đau thương                                             
Của nòi giống nghẹt trong cùm lệ thuộc...”  
 
Sau tuyên ngôn ấy, ông đã sống và tranh đấu cho đến 
những tháng ngày chót trong cuộc đời mình. Đằng Phương 
chính là Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, hoạt động chính trị, 
cách mạng từ 1945 như đảng viên một đảng quốc gia, và 
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suốt cuộc đời ông tranh đấu trong nhiều cương vị để phục 
vụ lý tưởng xây dựng đất nước, đưa Việt Nam tới độc lập 
và tự cường, trong nước cũng như trên trường quốc tế, tại 
các giảng đường đại học cũng như khi phiêu dạt, lưu vong, 
cho đến khi từ trần vào 9 giờ 30 tối giờ Paris, ngày 28 
tháng 7, 1 
 
990. Bài báo này xuất hiện vào đúng ngày giỗ ông, 28 tháng 
7, 2011, tức là đúng 21 năm sau ngày ông từ trần. 
 
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy sinh ngày 2 tháng 11,1924 tại 
Chợ Lớn, tổ quán ở Tân Uyên, Biên Hòa, Nam Việt, làm thơ 
ký bút hiệu Đằng Phương, hoạt động cách mạng lấy bí danh 
Hùng Nguyên.  
 
Ông học Trung học Petrus Ký, Sài Gòn; qua Pháp học ở Đại 
học Paris, tốt nghiệp cử nhân Luật và Khoa học Kinh tế tại 
Đại học này. Năm 1960 ông hoàn tất Cao học Chính trị và 
năm 1963 đậu Tiến sĩ Chính trị học Đại học Luật khoa và 
Khoa học Kinh tế cùng viện Đại học Paris. Ông dạy hầu 
khắp các trường đại học tại Việt Nam, kể cả các trường Cao 
đẳng Quốc phòng, Tham mưu cao cấp, và Đại học Chiến 
tranh Chính trị; Khoa trưởng Luật khoa và Khoa học Xã hội 
Cần Thơ. Giáo sư chuyên về Luật Hiến Pháp, Bang giao 
Quốc tế, thông thạo Pháp Anh và Hán văn.  
 
Những năm cuối cùng tại Việt Nam, ông là Tổng thư ký 
Phong trào Quốc gia Cấp tiến và Đồng Chủ tịch Liên minh 
Quốc gia Dân chủ Xã hội gồm 6 chính đảng đối lập. Ông là 
Phụ khảo tại Đại học Luật khoa Harvard những năm lưu 
vong sau 1976. 
 



 

 

                                                                  VĂN ĐÀN  THỜI ĐẠI SỐ  ĐẶC BIỆT                                       121 

Thi tập “Hồn Việt” của Đằng Phương xuất bản lần đầu năm 
1950 tại Paris, cách đây 61 năm, dày 116 trang, gồm bài 
Thay lời tựa, cũng bằng thơ, dài 4 trang, chương “Trước 
khi thấy con đường sống,” đề “Gửi Nguyễn Du,” làm năm 
1945, dài tới 5 trang, và sau đó là 6 bài mỗi bài đều có một 
đề tài gửi gấm cụ thể: Nhớ bạn, Chiến sĩ Triều Trần, Giây 
phút chán đời, Bản hành quân của Trương Phụ, Tâm sự Tố 
Như và Dòng nước Sông Hồng. 
 
Chương thứ hai và là chương chính có nhan đề “Sau khi 
được đưa vào nẻo sống” gồm 24 bài, và trong một lần tái 
bản sau này, ông cho vào tập thơ hai bài chót làm năm 
1976: “Nhân lễ giáng sinh 1976” và “Giã bạn lên đường.” 
Bài sau chót này ông tâm sự với các thế hệ đàn em, gửi 
“Tặng các bạn lên đường tranh đấu cho lý tưởng:” “Thề lấy 
non sông thế cửa nhà.” 
 
Thi phẩm Hồn Việt, tập thơ in lần đầu năm 1950. 
 
Một cách tổng quát, tập thơ Hồn Việt của Đằng Phương 
Nguyễn Ngọc Huy là một thi tập chính khí ca. Hiếm có một 
thi tập như thế, từ bài đầu tới bài chót, tổng cộng 34 bài, 
không bài nào không nói tới non sông đất nước, anh hùng 
nghĩa sĩ, các thanh niên với bầu máu nóng lên đường tranh 
đấu cho độc lập của tổ quốc, (Độc lập hay là chết, trang 80) 
“Phải Độc lập nếu không thì tuyệt diệt.”. 
 
 Người ta có thể đọc thấy các trận đánh quân xâm lược Tàu 
ở trong suốt tập thơ: 
 
Bến Chương Dương, Quang Khải giết quân thù, 
Cửa Hàm Tử, Chiêu Văn Vương phá địch. 
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Trận Tây Kiết, Toa Đô tìm cái chết, 
Lục Thủy Đầu, Văn Hổ khiếp uy danh, 
Bạch Đằng Giang vang day khúc quân hành... 
 
(Chiến sĩ Triều Trần, trang 16) 
 
Ngày vua Ngô dũng mãnh chém Hoàng Thao, 
Ngày Hưng Đạo đánh tan quân Thát Đát. 
Ta đã thấy dưới trời xuân man mác 
Binh Quang Trung ồ ạt phá quân Thanh 
Gò Đống Đa xương thịt chất lên thành 
Nước ta nghẹn cuốn thây loài tàn bạo... 
 
(Dòng nước sông Hồng, trang 28) 
Đằng Phương cũng không thiếu những bài thơ dành cho 
các anh hùng chống Pháp, “Suốt thế kỷ giang san lầm cát 
bụi.” Ông làm những câu thơ thật sống thật linh hoạt: 

 
Họ thản nhiên lần lượt bước lên đài 
Và dõng dạc buông tiếng hô hùng dũng: 
“Việt Nam muôn năm!” Một đầu rơi rụng. 
“Việt Nam muôn năm!” Người kế tiến lên. 
Và Tử thần kính cẩn đứng ghi tên 
Những liệt sĩ vào bia người tuẫn quốc. 
 
(Ngày tang Yên Bái, trang 42) 
 
Và khi đất nước lọt vào tay cộng sản? Đằng Phương 
Nguyễn Ngọc Huy, người chiến sĩ bền gan ấy đã không bỏ 
qua: 
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Khói lửa ngày nay đã lặng rồi 
Nhưng niềm đau khổ vẫn chưa nguôi: 
Oán hờn ngùn ngụt đầy sông núi 
Đè nặng tâm tư của mọi người. 
Tất cả miền Nam đã vỡ tan, 
Bao nhiêu cơ nghiệp đã suy tàn, 
Bao nhiêu gia quyến nay phân tán 
Bao kẻ tù đày hoặc chết oan? 
Mới biết hòa bình gay khổ đau 
Cũng như chinh chiến kém gì đâu! 
 
(Nhân lễ Giáng sinh 1976, trang 112) 
Dường như Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy có viễn kiến 
về một cuộc xung đột tất phải xảy ra: 

 
Khói lửa rồi đây bốc ngụt trời 
Gió tên mưa đạn dậy đôi nơi. 
 
Hai câu này hơi khác thường so với một chiến sĩ tư tưởng, 
một nhà khoa bảng suốt đời tranh đấu cho lý tưởng trên 
các diễn đàn chính trị, trong các hội nghị và bằng ngòi bút. 
Nhưng có thể lắm chứ. Hai câu thơ ấy được in trong bài 
chót của tập thơ, và tập chính khí ca này kết thúc bằng hai 
câu dưới đây: 
 
Lòng ta đã thoáng nghe văng vẳng 
Tiếng khải hoàn ca dậy phố phường! 
 
(Hồn Việt, trang 116) 
VIÊN LINH 
Westminster, 27 tháng 7, 2011. 
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DANH THI THƯ HỌA VŨ HỐI 
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NỮ SĨ TRẦN QUỐC HƯƠNG                                                         
VIỆT NỮ HOAN CHÂU 

 

  
 

  
 

TRẦN QUỐC HƯƠNG                                                                                                                                                                  
Bút hiệu Việt Nữ Hoan Châu 

 
Nư  si  sinh na m 1920 ta i Nghe   An (Nghe   Ti nh). Tha n phu  là 
Cu  Tra n Nguye n Trinh, đa  u Pho   Bảng khoa Kỷ Mùi 1919, 
Khải Đi nh Na m Thư  tư, đươ c tha n phu  gửi làm ho c trò của 
nhà Ca ch Ma ng PHAN BO  I CHA U 
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XEM TRANG SỬ VIỆT 

 

Xem trang sử Việt đẹp vô cùng,                                                            
Cháu, chắt Long Tiên vọng Tổ Tông.                                                
Dân chúng Việt Nam chung huyết thống,                                            
Giống nòi Hồng Lạc hợp tâm đồng… 

Đem bao hạnh phúc về Thao, Cấm                                                        
Tô điểm phong quang chốn Nhị, Nùng.                                                       
Nước mạnh dân giàu nền tiến hóa,                                                            
Góp phần xây dựng lại non sông. 

 

VĂN HIẾN MUÔN NĂM 

 

Văn hiến muôn năm giống Lạc Hồng,                                                        
Mai, đào đua nở khắp non sông.                                                              
Văn chương thi phú muôn đường tiến,                                                            
Võ nghệ côn quyền vạn nẻo thông. 

Đô hộ trăm năm hồn Pháp, Nhật!                                                                
Nghìn thu Bắc thuộc hận Hán Mông!                                                         
Toàn dân quyết chiến trừ xâm lược,                                                                         
Hội nghị Diên Hồng lập chiến công. 

 

Bất tri tam bách dư niên hậu,                                                               
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?! 

(Nguyên xướng của Nguyễn Du Tiên sinh) 
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NGÀN NĂM ÔM HẬN 

 

Vọng thiên tài Tố Như Thi Bá                                                              
Trăm chín bảy năm đã qua dư                                                                   
Lời than thốt tự ngày xưa                                                                              
Mà người tưởng niệm bây giờ những ai? 

Tâm sự này một mai giải tỏ                                                                        
Biết cho chăng nỗi khổ thi nhân?                                                                      
Phù sinh trót vướng nợ trần                                                                
Đà mang lấy nghiệp vào thân mất rồi! 

Cõi dương thế dập vùi trôi nổi                                                                  
Liệu làm sao tránh khỏi tai ương?                                                      
Mơ màng một giấc hoàng lương                                                             
Tỉnh ra tóc đã pha sương mái đầu… 

Cũng bãi bể nương dâu luẩn quẩn                                                                  
Cõi Ta Bà sân hận ngập trời                                                                       
Nào ai biết trước cuộc đời                                                                           
Tử sinh, sinh tử lệ rơi mấy lần! 

Lọt lòng mẹ chẳng mừng lại khóc!                                                                 
Cõi phù sinh ô trọc chán chường…                                                            
Năm canh thổn thức mơ màng                                                                
Hồng trần khổ lụy bàng hoàng xiết bao! 

Danh đã xứng Thi hào Khổng học?                                            
Lại thế gia vọng tộc đương thời.                                                        
Đường trần cạm bẫy như chơi,                                                                     
Sa cơ thất thế cuộc đời phù du… 

Hay kiếp trước đường tu luẩn quẩn                                     
Nên đời này, danh phận mong manh?                                                    
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Nghĩ mình lại chán cho mình                                                                      
Cớ sao xuống cõi phù sinh làm gì! 

Nơi hạ giới tham, si đầy rẫy                                                                         
Bể trầm luân dễ mấy ai qua?                                                                 
Vương, Hầu chết cũng ra ma                                                             
Chẳng ham danh lợi để mà làm chi? 

Nước non đã suy vi ảnh hưởng                                                              
Phận làm tôi, tự lượng sức mình.                                                          
Bó thân, khuất tiết cam đành,                                                                      
Oán thù hóa giải, lợi danh sá gì. 

Chữ tài-mệnh thường khi đố kỵ                                                       
Khách văn nhân ngẫm nghĩ cơ cầu.                                                         
Chẳng ham Khanh Tướng, Công Hầu,                                                                
Chữ Tâm thường giữ hàng đầu mới hay. 

Chuyện ngàn xưa tới nay vẫn thế,                                                      
Khiến bao người nhỏ lệ chua cay.!                                                           
Tài hoa để lụy sau này,                                                                         
Ngàn năm ôm hận, đắng cay bẽ bàng! 

Từ khởi nghĩa Cần Vương thất bại,                                                             
Bị giam cầm, đày ải quê nhà.                                                                     
Bao nhiêu tủi hổ xót xa,                                                                    
Ba mươi tuổi lẻ, đầu đà bạc phơ. 

Non Hồng Lĩnh mịt mờ gió thảm,                                                        
Dòng Lam Giang ảm đạm mưa sầu.                                                     
Tòng quyền ngộ biến rơi châu,                                                            
Những cơn bạo bệnh làm đau đớn hoài. 

Lúc lâm bệnh, không hề dùng thuốc,                                                          
Đôi chén quỳnh, để đỡ mặt xanh                                                                       



 

 TƯỞNG NIỆM MINH ĐỨC HOÀI TRINH                               130 

Đã không úy tử tham sanh,                                                                 
An nhiên bình thản, hóa sinh lẽ thường. 

Viết tưởng niệm, đôi hàng lả chả,                                                           
Vọng Tiền nhân đã lánh cõi dương.                                                        
Đóa hoa chân lý tình thương,                                                                       
Toàn năng tinh túy, nhụy hương kết mầm. 

Kiếp phù sinh một trò ảo hóa,                                                                      
Rút cục là “Vạn đại giai không!” 1                                                         
Chữ “Tâm” vẫn giữ cõi lòng,                                                                
Nguyện cầu “Thi Bá” thoát vòng trầm luân. 

Miền Lạc cảnh “Siêu sinh Tịnh độ”                                                            
Để trở về thế giới “Thần Tiên”.                                                                  
“Tiêu Diêu Cực Lạc” triền miên,                                                                 
“Thiên Đường” là chốn “Người Hiền” dung thân? 

Chú thích: “Vạn Đại Giai Không” thị Phật ngôn 

Wesminster, 23-2-2017  

 

NỖI SẦU VONG QUỐC 

Hè tới Ca-Li ngắm biển trời, 
Nỗi sầu vong quốc biết bao nguôi! 
Sơn hà HỒNG LẠC cần xây dựng, 
Xã tắc TIÊN LONG phải đắp bồi. 
Thủa trước ông, cha phô sĩ khí, 
Ngày nay con, cháu giám buông lơi?! 
Đồng tâm, quyết chí trừ xâm lược. 
Độc lập, tự do khắp mọi nơi… 
 

Trần Quốc Hương. 
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NAM QUỐC SƠN HÀ 

 

Độc lập , tự do khắp mọi nơi, 
Anh hùng Thường Kiệt đã xây đời. 
Bình Chiêm, đánh Tống an thiên hạ, 
Nam quốc sơn hà được thảnh thơi.. 
Đuổi Hán, Ngô Quyền oai vũ dũng, 
Bình Mông , Hưng Đạo bậc anh tài. 
Quang Trung diệt Mãn bừng thanh thế, 
Lê Lợi kháng Minh tỏ lực oai?  
 

Việt Nữ Hoan Châu. 

 

NGOẠN CẢNH HOA KỲ 

 

Ngoạn cảnh Hoa Kỳ nắng chói chang, 
Tâm hồn giao động, trí hoang mang. 
Trông về cố quốc lòng xao xuyến, 
Ngoảnh lại quê người dạ ngổn ngang ! 
Nước Việt năm ngàn năm văn hiến, 
Dân Nam chín chín triệu hiên ngang. 
Mà nay uy vũ còn đâu nữa ?! 
Nước mất , nhà tan nỗi đoạn tràng !!! 
 

Trần Quốc Hương. 
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CHẤN HƯNG VĂN HÓA 

 

Chấn hung văn hóa, đẹp, sơn hà                                           
Truyền thống muôn đời của quốc gia                                      
Tránh chuyện tranh giành vì lợi lộc                                             
Kiêng điều đố kỵ với dèm pha. 

Bắt tay thân hữu tô hoa gấm,                                                           
Họp mặt đồng hương điểm gấm hoa.                                               

Lý tưởng, tinh thần tươi nếp sống,                                                  
Liên minh vì nước, lại vì nhà… 

 

Việt Nữ Hoan Châu. 

 

THƯƠNG QUÊ-NHỚ NƯỚC 

 

Thời gian vùn vụt, thoáng qua mau,                                              
Bốn mấy năm dư, bạc mái đầu.                                                        
Đất mẹ xa lìa, bao nỗi hận,                                                               
Quê cha cách biệt, bấy niềm đau! 

Ơn dày tổ quốc, tình khôn cạn,                                                    
Đức, trọng gia đình, nghĩa thấm sâu.                                               
Lữ thứ, tha hương lòng khắc khoải,                                       
Thương quê, nhớ nước, khó khuây sầu!!! 

Trần quốc Hương. 
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TÂM SỰ LY HƯƠNG 

 

Tâm sự ly hương, nhớ nước nhà,                                                 
Bốn mươi năm lẻ đã trôi qua.                                                      
Thăng Long, Hà Nội thương vô hạn,                                                     
Gia Định, Sài Gòn nhớ thiết tha. 

Xứ Huế, miền Trung mây phủ kín,                                              
Cao nguyên, Lục Tỉnh tuyết rơi nhòa?                                     
Trông về quê mẹ lòng trăn trở,                                                      
Bốn chục Xuân sầu biệt quốc gia!!! 

 

Việt Nữ Hoan Châu                                                                           
Trần Quốc Hương 

 

HẢI NGOẠI TÌNH QUÊ 

 

Hải ngoại tình quê nhớ nước non, 
Gieo vần xúc cảm loạn tân hồn. 
Ơn nhà thâm hậu bền gan sắt, 
Nghĩa nước chân thành giữ tấc son. 
Bản Giốc, Ải Nam Quan đã mất!!! 
Hoàng Trường Sa, lãnh hải không còn!!! 
Giang san nghiêng ngửa lòng bi thảm. 
Gạt lệ, mong chờ: các cháu, con  

Trần quốc Hương. 
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CHÁU CON HỒNG LẠC 

 

Cháu con Hồng Lạc nhớ hay chăng?                                                
Nước mất nhà tan, hận bủa giăng!                                                 
Văn hiến năm ngàn năm uy vũ,                                                    
Dân hơn chin chin triệu tài năng.    

Ông cha anh dũng trừ quân giặc,                                                 
Cháu chắt ngày nay có biết rằng:                                                                        
Nhà, Nước thịnh suy dân trách nhiệm,                                       
Liên minh đoàn kết chống xâm lăng… 

Việt Nữ Hoan Châu                                                                        
Trần Quốc Hương 

 

HÈ SANG QUỐC GỌI 

 

Hè sang quốc gọi trước cây tùng, 
Mỹ Quốc trăm hoa dưới nắng hồng. 
Oanh, yến dập dìu bay khắp nẻo, 
Bướm, ong lả lướt lượn quanh vùng. 
Chim quyên tung tẩy trên sườn núi, 
Cánh hạc la đà dưới mé sông. 
Đối cảnh sinh tình bao cảm khoái, 
Quê hương ĐẠI VIỆT cách nghìn trùng… 

 

                        Westminster ngày 22-06-2017 

Kính bút, 
Việt Nữ Hoan Châu. 
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VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI 

PHÂN ƯU 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn : 

Cụ Trần văn Nhu tức  nhà văn Trần Nhu                     
Pháp danh Minh Trí 

Đã từ trần ngày 21-tháng 8-2017 tại San Jose 
CA  

Hưởng thọ 80 tuổi. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1520857174627621&set=a.108414635871889.4549.100001100595372&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1520857174627621&set=a.108414635871889.4549.100001100595372&type=3
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Tòan thể anh em Văn Nghệ Sĩ Tự Do                                 
trong VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI đồng thành kính 

phân ưu cùng tang quyến Nhà văn Trân Nhu.                                                                      
Nguyện cầu hương linh Nhà Văn Trần Nhu               

sớm siêu thăng miền Cực Lạc. 

Văn Nghệ Sĩ VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI 

PHẠM TRẦN ANH – VŨ HỐI – VŨ LANG -  CHU TẤN - 
CAO NGUYÊN - YÊN SƠN - LÝ THA O YE N - TÚY HÀ - 
TRẦN LONG – HOÀNG LAN NGÔ SỸ HÂN - ĐÀO 
TRƯỜNG PHÚC - VIỆT NỮ HOAN CHÂU - HỒNG ANH - 
THƯ KHANH – NINH THUẬN - LÊ THỊ VIỆT NAM – 
LINH VANG - NGUYỄN HỮU ĐĨNH – Y CAO NGUYÊN - 
LƯU NGUYÊN ĐẠT - VÕ ĐẠI TÔN -  ĐINH LÂM THANH 
- TRẦN THY VÂN - THÁI ANH DUY - BẠCH DƯƠNG - 
XUÂN CHUNG - UYÊN NGUYÊN - HÀ PHƯƠNG - HỒNG 
KHƯƠNG - TÂM BỀN - BÙI PHƯỢNG VĨ - VĨNH LIÊM - 
THẢO HOÀNG - HỮU NINH - LÊ THỊ NGA- SONG 
THUẬN - TRẦN KHẢI THANH THỦY - HOA THẾ NHÂN 
- LA MỘNG THƯỜNG - SONG AN CHÂU - NGUYEN 
QUANG - HỒNG ANH - NGỌC LOAN - HOÀNG  VINH - 
DƯƠNG VIẾT ĐIỀN - PHƯƠNG UYÊN - LÊ THÚY VINH 
-  NGUYỄN TRÀ - DƯƠNG NGỌC SUM - NGUYÊN DZUY 
- LÊ VĂN HƯỚNG - Ý NGA - NGÔ MINH HẰNG … 
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CUỘC ĐẤU TRANH NÀY LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM! 

 

Chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến bằng súng đạn, đã 
chấm dứt. Ngày nay, Việt Nam có thể vẫn là mối quan tâm 
cho quyền lợi của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương, nhưng 
sẽ không quan trọng đến mức họ phải mang Hạm đội Thứ 
Bảy đến để bảo vệ hải phận Việt Nam hay chuẩn chi nhiều 
tỉ Mỹ kim để thay thế chế độ CS độc tài đảng trị tại Việt 
Nam hiện nay bằng một thể chế dân chủ. 

 
Nhiều người khi đọc tin một chiến hạm Mỹ hay hàng không 
mẫu hạm Mỹ đi vào khu vực tranh chấp trên Biển Đông là 
hồi hộp đợi chờ dường như cuộc chiến giữa Mỹ và Trung 
Cộng sắp bùng nổ nay mai. Họ không biết rằng trong thời 
đại toàn cầu hóa này không có kẻ thắng và người bại dứt 
khoát nào và ngoài ra những mâu thuẫn giữa các cường 
quốc chỉ mới bắt đầu còn rất lâu mới chín muồi cho xung 
đột võ trang. 

 
Trong quan điểm của Mỹ, quyền tự do lưu thông trên Biển 
Đông và chủ quyền của các đảo đang tranh chấp là hai vấn 
đề chứ không phải là một. Trung Cộng biết điều đó và đã 
nhiều lần tuyên bố tôn trọng quyền hải hành trên Biển 
Đông nhưng cùng lúc lại tiếp tục quân sự hóa Hoàng Sa và 
các phần đã chiếm được ở Trường Sa. Trung Cộng cũng 
hiểu ngoài những lời chỉ trích, đưa tàu chiến tuần tra, gởi 
máy bay đến chụp hình, Mỹ không thể làm gì khác hơn. 
Lý tưởng tự do dân chủ không phải là món quà nhân đạo 
mà bao giờ cũng gắn liền với quyền lợi của nước Mỹ. 
Dù là quốc gia đặt trên nền tảng dân chủ, lịch sử bang giao 
quốc tế nhiều lần cho thấy, vì quyền lợi, các chính quyền 
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Mỹ đã bảo trợ, bao che, nuôi dưỡng những kẻ cầm quyền 
độc tài nhưng biết nghe lời hơn là các nhà lãnh đạo yêu 
nước nhưng khó bảo. Trường hợp Pinochet của Chile, 
Noriega của Panama, Somoza của Nicaragua, Marcos của 
Phi Luật Tân là vài thí dụ điển hình. 

 
Do đó, đừng ngạc nhiên khi Mỹ chấp nhận trò ngoại giao 
“đu dây” của CSVN đến khi nào chính sách “đu dây” này còn 
phục vụ cho quyền lợi của Mỹ. Chính sách đối ngoại của Mỹ 
đối với Iraq dưới thời Saddam Hussein là một bằng chứng. 
Năm 2003, Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Donald H. Rumsfeld 
là người phác họa kế hoạch tấn công Iraq nhưng năm 1983 
cũng chính Donald H. Rumsfeld, với tư cách đặc sứ của TT 
Ronald Reagan được Saddam Hussein tiếp đón niềm nở. 
Hoa Kỳ nuôi dưỡng chế độ độc tài Saddam Hussein để làm 
đối lực với Iran cùng khối Hồi Giáo cực đoan quá khích và 
hợp tác khai thác dầu hỏa với chế độ độc tài này. Khi bắt 
tay với Saddam Hussein, Donald H. Rumsfeld đã biết Iraq 
dùng vũ khí hóa học trong chiến tranh chống Iran và tàn 
sát thường dân Kurds. Hai chục năm sau, Mỹ xua quân lật 
đổ Saddam Hussein cũng không phải vì lòng thương xót số 
phận đau thương của người dân Iraq mà chỉ vì quyền lợi 
của nước Mỹ. 

 
Tiếng kêu trầm thống của nhân dân Tây Tạng cất lên từ 
hơn nửa thế kỷ qua nhưng ngoại trừ đôi lời an ủi và dăm 
ba lần tiếp xúc không chính thức, không một áp lực quốc tế 
nào cứng rắn đủ để buộc Trung Cộng ngồi vào bàn đàm 
phán. Tại sao? Tây Tạng nghèo khó và chẳng có tài nguyên 
nào để thu hút các đại công ty tư bản. 
Khác với cuộc chiến trước 1975 giữa Việt Nam Cộng Hòa 
liên minh với khối thế giới tự do chống lại sự bành trướng 
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của ý thức hệ CS, cuộc tranh đấu ngày nay hoàn toàn là của 
người Việt Nam. 

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và chỉ người Việt mới 
biết đau khi những vùng đất của tổ tiên để lại bị Trung 
Cộng cướp đoạt. Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 
v.v. là người Việt Nam, và chỉ người Việt mới biết đau từ 
vết thương của đồng bào mình đang rỉ máu trong nhà tù 
CS. 
 

Cuộc tranh đấu mới khó khăn và cô đơn hơn nhiều so với 
cuộc chiến bằng súng đạn trước đây. Cuộc tranh đấu hôm 
nay không giới hạn bởi lằn ranh, vĩ tuyến, hiệp định; kẻ thù 
của nhân dân Việt Nam không phải ở bên kia sông Bến Hải 
mà ở bất cứ nơi nào, nhiều khi còn ở ngay trong gia đình 
hay thậm chí chính bản thân mình. 
Bên cạnh những khó khăn, cuộc tranh đấu mới có nhiều 
thuận lợi. 

 
Làn sóng chuyển hóa mang đặc tính thời đại đang diễn ra 
trên phạm vi cả nước, bắt đầu từ kinh tế và lần lượt lan 
sang những lãnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục và xã hội. 
Năm 1990, số người dấn thân tranh đấu còn đếm trên đầu 
ngón tay, hôm nay họ có mặt ở khắp ba miền. Con số có thể 
chưa đủ để tạo thành một lực thay đổi nhưng rõ ràng đang 
lớn mạnh. 

 
Giới cầm quyền CSVN dùng mọi biện pháp bôi nhọ, đe dọa, 
bắt bớ, tù đày các thành phần dân tộc chống đối nhưng 
chính họ cũng phải biết không bạo lực nào ngăn chận được 
sự lớn mạnh âm thầm nhưng mãnh liệt của nhận thức con 
người. Bài học Ba Lan, Romania, Đông Đức v.v. còn rất mới. 
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Ngày xưa chúng ta thường tranh luận nhau, trong nước 
hay ngoài nước sẽ đóng vai trò chủ lực, trong nước hay 
ngoài nước sẽ là nhân tố chính thúc đẩy chuyến tàu dân 
chủ. Hôm nay, những tranh luận đó không còn cần thiết 
nữa. Một vận hội mới đang mở ra, và người Việt yêu nước, 
dù ở đâu trên trái đất nầy cũng đều có thể đóng góp, có thể 
làm được hết phần mình mà không phải chen lấn nhau hay 
giẫm lên bước chân người khác. Con tàu phục hưng dân tộc 
Việt Nam còn rất rộng và đủ chỗ cho mọi người có tâm 
huyết, hãy bước lên để cùng đi với dân tộc và thời đại. 

 

Trần Trung Đạo 
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MINH ĐỨC HOÀI TRINH VÀ VĂN BÚT                              

SƠN TÙNG 

Minh Đức Hoài Trinh là người cầm bút có thể viết nhiều 
thể loại khác nhau. Làm thơ, viết văn, truyện dài, truyện 
ngắn, viết báo. 
 
Trước 30.4.1975, Minh Đức Hoài Trinh là hội viên Văn Bút 
Quốc Tế (International P.E.N) thuộc Trung Tâm Văn Bút 
Việt Nam (Cộng Hòa) ở Sài-Gòn. Sau 30.4.1975 chị định cư 
tại Pháp và gia nhập Trung tâm Văn Bút Pháp. 
 
Với tư cách này, Minh Đức Hoài Trinh đã tham dự Đại-hội 
Văn Bút Quốc Tế (International P.E.N Congress) kỳ 42 tổ 
chức tại Sydney (Úc) năm 1977. Tại đây chị đã lên tiếng tố 
cáo chính sách đàn áp của CSVN đối với văn nghệ sĩ Miền 
Nam Việt Nam, và đã khởi đầu một cuộc vận động để thành 
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lập một Trung Tâm Văn Bút cho những người cầm bút Việt 
Nam lưu vong. 
 
Năm sau, 1978, tại Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 43 ở 
Stockhom, Thụy Điển, Minh Đức Hoài Trinh đã nạp đơn xin 
lập Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại với danh sách 
20 ho  i vie n (so  ho  i vie n to i thie u theo đòi hỏi của Đie u Le   
VBQT). Đa i Ho  i Đo ng bỏ phie u: thua  n và cho ng ngang nhau 
vơ i 23 phie u. To ng Thư Ky   VBQT Alexandre Blokh, dù ủng 
hộ đơn gia nhập của Việt Nam nhưng đã bỏ phiếu trắng vì 
không muốn lá phiếu của ông làm thay đổi quyết định của 
Đại Hội Đồng. 
 
Nỗ lực vận động của Minh Đức Hoài Trinh đã thành công 
một năm sau, 1979, tại Đại Hội VBQT kỳ 44 ở Rio de 
Janeiro, Brazil, khi Đại Hội Đồng bỏ phiếu chấp thuận 
25/12 để thành lập Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại (Vietnamese Abroad P.E.N Center). 
 
Có thể nói đây là một kỳ công mà ngoài Minh Đức Hoài 
Trinh không ai khác có thể làm được với thực tế chính trị 
lúc ấy khi Chiến tranh Việt Nam vừa chấm dứt được vài 
năm, thế giới đang thở một hơi nhẹ nhõm, đa số các nước 
có chân trong Văn Bút Quốc Tế mang tâm trạng hèn nhát 
không muốn làm mất lòng kẻ chiến thắng từng được họ coi 
như những nhà “giải phóng”. Minh Đức Hoài Trinh đã khôn 
khéo thuyết phục được sự ủng hộ của ông Tổng Thư Ký 
VBQT Alexandre Blokh, và vận động lôi kéo được một số 
đại biểu hết lòng yểm trợ, lên tiếng phát biểu đồng thuận 
trước Đại Hội Đồng, nhưng quan trọng nhất vẫn là những 
lời kêu gọi tha thiết của chị với những bằng chứng cụ thể 
về việc các người cầm bút Việt Nam đang bị ngược đãi và 
đày ải trong nhà tù. 
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Thành công của Minh Đức Hoài Trinh tại Văn Bút Quốc Tế 
lúc ấy làm giới cầm bút người Việt tị tạn rất phấn khởi, 
nhất là tại Pháp. Khi trở về Paris, chị đã được các sinh viên 
và nhà văn, trí thức đón tiếp trong không khí mừng vui và 
cảm động. 
 
Có ai tự hỏi do mãnh lực nào người nữ sĩ mảnh mai yếu 
đuối ấy, sau khi nước mất nhà tan, vừa đặt chân lên đất 
định cư mới, trong lúc mọi người đang lo gây dựng lại đời 
sống của chính mình thì Minh Đức Hoài Trinh đã dành tất 
cả tâm trí và thì giờ, sức lực, để lo cư u như ng đo ng nghie  p 
đang ga  p na n ở que  nhà? Đo  chi nh là ne t đe p và cao quy   
nhất trong đời sống của Minh Đức Hoài Trinh. Có thể nói 
không nhờ Minh Đức Hoài Trinh thì không bao giờ có cái 
gọi là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 
 
Nhưng, nếu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là niềm vui lớn 
của Minh Đức Hoài Trinh thì cũng là nỗi buồn đã gặm 
nhấm tâm hồn chị trong những năm về sau. Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại ra đời không bao lâu đã trở thành mục tiêu 
đả kích và đánh phá của CSVN, khi những nhà văn bị đàn 
áp và cầm tù ở Việt Nam nhận được sự quan tâm trợ giúp 
của đồng nghiệp ở hải ngoại qua Văn Bút Quốc Tế và 
trường hợp của từng người được theo dõi để can thiệp qua 
Ủy Ban các Nhà Văn bị Cầm tù của VBQT (Writers in Prison 
Commitee). 
 
Mấy năm đầu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chỉ gồm một 
nhóm nhỏ những người cầm bút tại Pháp, đặc biệt là ở 
Paris. Năm 1982, Minh Đức Hoài Trinh theo chồng di 
chuyển sang Hoa Kỳ và không còn sinh hoạt với Văn Bút, 
khi Trung Tâm VBVNHN được mở rộng tới nhiều nước với 
tám chi nhánh, cũng được gọi là “trung tâm”. Tám “trung 
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tâm” trong một “trung tâm” với những sinh hoạt thu hẹp 
trong nội bộ ít được bên ngoài biết đến. 
 
Người bên ngoài bắt đầu nghe nhiều về “chuyện Văn Bút” 
khi xảy ra những xáo trộn nội bộ vào năm 1995, và kéo dài 
trong nhiều năm. Khởi đầu với một ông chủ tịch mãn 
nhiệm kỳ muốn “ngồi lại” đã không theo con đường quy 
định trong bản Điều Lệ, rồi tìm cách “tự phong”, gây ra tình 
trạng “hai Văn Bút” khiến Văn Bút Quốc Tế phải can thiệp. 
 
Văn Bút Quốc Tế có thiện chí muốn giúp VBVNHN giải 
quyết vấn đề nội bộ nhưng đã không hiểu rõ nguồn gốc của 
vấn đề, nên thay vì giúp giải quyết đã vô tình làm cho nó 
trầm trọng, rắc rối hơn. Chẳng khác nào thầy lang bắt mạch 
sai, bốc thuốc lầm xuýt làm chết con bệnh. 
 
Vụ xáo trộn trong VBVNHN lúc đầu chỉ là sự không tôn 
trọng Điều Lệ của một ông cựu chủ tịch. Thay vì trừng phạt 
người có tội, ông Tổng Thư ký Blokh, người có thẩm quyền 
giải quyết, do bị ai đó rỉ tai, lại nghĩ rằng có hai phe xung 
đột nhau trong VBVNHN, và ông đã nhờ một người đứng ra 
làm trung gian hòa giải, giúp đưa hai phe lại với nhau. 
 
Người được ông Blokh nhờ làm trung gian hòa giải là ông 
TrầnThanh Hiệp, Luật sư Tòa Thượng Thẩm Paris, một 
người quen biết, có một dạo làm chủ tịch VBVNHN, nhưng 
đã ra khỏi Văn Bút sau khi hết làm chủ tịch cái hội nhà văn 
để đi làm chính trị kiểu chủ trương “hòa hợp hòa giải với 
phía bên kia”. 
 
Trong mo  t va n thư nga n đe  ngày 9.4.1996 co  chư  ky   của cả 
chủ tịch và tổng thư ký Văn Bút Quốc Tế khi ấy gửi cho tôi 
mà nội dung chỉ gồm bảy hàng chữ thông báo đã nhờ ông 
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Trần Thanh Hiệp lập một ủy ban gồm các cựu chủ tịch Văn 
Bút VN Hải Ngoại để giúp đem hai phía lại với nhau và báo 
cáo kết quả với Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế họp tại 
Guadalajara, Mexico, vào tháng 11 năm 1996. 
 
Thời hạn để nhờ ông Trần Thanh Hiệp giúp hòa giải nội bộ 
Văn Bút VNHN là 6 tháng. Với một người công chính và biết 
việc có thể giải quyết trong 6 tuần lễ, nhưng đã được ông 
Trần Thanh Thiệp kéo dài tới gần 6 năm với kết quả là ông 
Trần Thanh Hiệp được Văn Bút Quốc Tế “cảm ơn” không 
mấy vinh dự và sự khai trừ ra khỏi Văn Bút Quốc Tế của 11 
người thuộc “phe” ông “đặc cử” TTH mà ông cho là “chính 
truyền” và đề nghị Văn Bút Quốc Tế “đăng quang”. 
 
Những gì diễn ra trong gần 6 năm ấy đã làm tâm hồn một 
số người trong cuộc rỉ máu mà tôi đã ghi lại trong hai cuốn 
bút ký “Làm Người, Làm Văn, Làm Loạn” (2000) và “Cái 
Nghiệp Văn Báo” (2013). Ở đây, tôi chỉ nói về trường hợp 
của Minh Đức Hoài Trinh. 
  
Như đã nói, Minh Đức Hoài Trinh đã “sinh ra” Văn Bút VN 
Hải Ngoại, và đã rời khỏi nó vào năm 1982. Đến năm 1996, 
khi xảy ra vụ khủng hoảng nội bộ Văn Bút VN Hải Ngoại, 
ông Trần Thanh Hiệp được Văn Bút Quốc Tế “nhờ”, hay do 
chính ông xin việc, lập ra một ủy ban để giúp hòa giải nội 
vụ, Minh Đức Hoài Trinh lại được ông Hiệp mời vào cái ủy 
ban mà ông đặt cho cái tên kềnh càng là “Văn Bút Quốc Tế 
– Ủy Ban Đặc Cử Tái Thống Nhất Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại” và giao cho chị cái chức “phát ngôn viên” làm cảnh. 
 
Nhưng sau một thời gian ngắn, nhìn rõ thâm tâm của ông 
Hiệp, Minh Đức Hoài Trinh đã quyết định cùng phái đoàn 
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Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đi tham dự Đại Hội Văn Bút 
Quốc Tế kỳ 63 tại Guadalajara. 
 
Ông Hiệp đã tìm mọi cách ngăn cản, kể cả đe dọa, và đã 
được Minh Đức Hoài Trinh trả lời bằng một lá thư bảy 
dòng đề ngày 5.10.1996 với nội dung như sau: 
 
“Dựa theo văn thư đề ngày 3.10.1996 của văn hữu đề cập 
sự việc tham dự Đại Hội VBQT nhóm họp tại Guadalajara 
của tôi. Thiết nghĩ việc tôi muốn tham dự Đại Hội này hay 
không, và đi với ai, đó là quyền cá nhân. Nếu vì lý do đó gây 
trở ngại cho Ủy Ban Đặc Cử, thì tôi, vốn là Sáng Lập Viên 
của VBVNHN, kể từ ngày hôm nay không còn là Phát Ngôn 
Viên của Ủy Ban Đặc Cử do luật sư làm Chủ Tịch nữa.” 
 
Minh Đức Hoài Trinh đã khẳng khái chọn chỗ đứng. Chỗ 
đứng của người chính trực, của lẽ phải, và lương tâm. Từ 
đó, Minh Đức Hoài Trinh đã đứng hẳn về phía đối nghịch 
với ông Trần Thanh Hiệp, qua Đại Hội Văn Bút Quốc Tế ở 
Guadalajara 1996, rồi Đại Hội Văn Bút Quốc Tế ở 
Edinburgh 1997, sau khi “Ủy Ban Đặc Cử” đã bị giải tán, 
nhưng ông Trần Thanh Hiệp vẫn chưa hết can thiệp vào 
chuyện nội bộ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, dù chỉ là một 
người ngoài cuộc, để phá hoại. 
 
Trận chiến bất đắc dĩ này đối với những hội viên chân 
chính trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là một nỗi buồn 
đến “làm rỉ máu tâm hồn” khi phải nhìn thấy những cái xấu 
xa, bẩn thỉu, hèn hạ của một số người cũng mang danh trí 
thức, nhà văn, nhà thơ…được phơi bày ra trước mắt trí 
thức năm châu. 
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Tôi đã nhìn thấy nỗi buồn ấy trong đôi mắt của Minh Đức 
Hoài Trinh khi chị bước vào phòng họp của hai kỳ Đại Hội 
Văn Bút Quốc Tế ở Guadalajara và Edinburgh để nghe 
người ngoài phân xử về những tranh chấp giữa người Việt 
Nam với nhau. 
 
Chắc cảm giác của chị khi ấy khác hẳn với cảm giác khi chị 
bước vào phòng họp của tổ chức quốc tế này để đánh động 
lương tâm trí thức năm châu trước thảm kịch đang diễn ra 
tại Việt Nam, và vận động thành lập Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại. 
 
Tại Guadalajara, trong bữa ăn trưa riêng giữa ông Blokh và 
phái đoàn Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Minh Đức Hoài 
Trinh hơi vui lên một chút vì gặp lại người bạn xưa. Chị 
tránh không nói gì tơ i chuye  n lủng củng no  i bo   Va n Bu t 
Vie  t Nam Hải Ngoa i. To i đa  nha n di p này no i cho o ng To ng 
Thư Ky   Văn Bút Quốc Tế biết sự thật là không có “hai phe” 
trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và đề nghị Văn Bút Quốc 
Tế đứng ra tổ chức một cuộc bỏ phiếu bằng thư để hội viên 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bầu ra một chủ tịch mới, trong 
đó tôi sẽ không ra ứng cử. Ông Blokh tỏ vẻ ngạc nhiên, có lẽ 
ông đã hiểu phần nào sự thật, ông vui mừng chấp thuận đề 
nghị của tôi và hứa khi trở về London sẽ tiến hành ngay 
một cuộc bỏ phiếu bằng thư. Vẻ vui mừng cũng hiện ngay 
trên gương mặt Minh Đức Hoài Trinh. Mọi người đều nghĩ 
như vậy là cơn ác mộng sẽ sớm chấm dứt. Chúng tôi ra về 
với niềm vui trong lòng và thông báo cho hội viên như món 
quà mà mọi người trông đợi . 
 
Nhưng, những gì đã diễn ra sau đó lại không như mọi 
người trông đợi. Ông Trần Thanh Hiệp không thích chuyện 
Văn Bút được giải quyết mau lẹ và dễ dàng như vậy. Với 
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danh nghĩa chủ tịch “Ủy Ban Đặc cử Tái Thống Nhất 
VBVNHN”, ông Hiệp có “lộ đồ” của riêng ông cho việc “tái 
thống nhất”. “Lộ đồ” ấy nó quanh co khúc khuỷu, đầy hầm 
hố và sẽ không đưa tới đâu mà ông muốn dùng vào mục 
đích chính trị không mấy trong sáng của mình. Ông đã viết 
nhiều bài báo, đào sâu thêm hố chia rẽ trong VBVNHN, vu 
cáo những cá nhân không phục tòng mình và bịa đặt nhiều 
chuyện hoang đường để phá hoại cuộc bỏ phiếu bằng thư, 
khiến VBQT phải rút lại sáng kiến ấy. 
 
Hậu quả là đã làm cho cuộc khủng hoảng nội bộ VBVNHN 
đi đến chỗ bế tắc, mặc dù nhiều người có thiện chí đã cố 
làm mọi cách để tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng 
cũng không đi đến đâu mà còn bị vu cáo và phỉ báng, kể cả 
Minh Đức Hoài Trinh. Chị đã bị vài “hội viên Văn Bút” xúc 
phạm với những lời lẽ của hạng người thấp hèn trong khi 
họ cũng là bác sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà thơ… 
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã thực sự biến thành một 
vũng bùn do vài kẻ tâm địa đen tối cố tình quậy lên. Cho 
đến năm 2000, khi Văn Bút Quốc Tế có Tổng Thư Ký mới, 
Tiến Sĩ Terry Carlbom, ông Trần Thanh Hiệp bị hoàn toàn 
loại ra ngoài lề, vấn đề Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mới 
được giải quyết với một “Đại Hội Tái Lập” được tổ chức tại 
Vùng Hoa-Thịnh-Đốn vào tháng 3 năm 2001 có sự tham dự 
của Phó Chủ tịch Văn Bút Quốc Tế, bà Joanne Leedom-
Ackerman, và ông Tổng Thư Ký Terry Carlbom. 
 
Theo yêu cầu của hầu hết hội viên Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại, Minh Đức Hoài Trinh lại một lần nữa nhận vai trò 
thuyền trưởng “con tàu Văn Bút” thêm hai năm. Sau đó, chị 
mới thực sự gác bút, và “gác kiếm”. 
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Thật vậy, Minh Đức Hoài Trinh là người cầm bút có một sứ 
mạng. Chị vừa cầm bút, vừa cầm một thanh kiếm vô hình. 
Chị không chỉ cầm bút như một nghề, một sinh kế, hay viết 
để kiếm danh và để cho ngòi bút phiêu du đến những bến 
bờ vô định. Khi viết văn, làm thơ, hay khi lặn lội tới nhiều 
nơi trên đất nước Việt Nam và trên thế giới với tư cách là 
một ký giả, hay tham gia sinh hoạt tập thể, Minh Đức Hoài 
Trinh luôn luôn trung thành với một sứ mạng. 
 
Chị có một lý tưởng, một niềm tin, một hoài bão mà trong 
suốt hơn 50 năm, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù ở 
lãnh vực nào, chị cũng tận tụy với sứ mạng của một người 
cầm bút chân chính, bằng tài năng đa dạng, bằng trái tim 
nhạy cảm của một nghệ sĩ, lòng nhiệt thành của một chiến 
sĩ, và bằng năng lực phi thường của chị, để nói lên sự thật, 
tình người, lòng khát khao công lý và tự do của dân tộc Việt 
Nam. 
 
Bài này được viết để truy điệu chị Minh Đức Hoài Trinh, 
một nhà văn, nhà thơ, nhà báo, và một chiến sĩ vừa nằm 
xuống. 
 
Virginia 15.6.2017 
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Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh                                         

(Ảnh: Uyên Nguyên) 
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THẦY TÔI                                                                                                  
Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Ðức Nhuận 

Minh Ðức Phạm Trần Anh 
 
     Trong đời người, mo i chu ng ta đe u co  mo  t vi  tha y, mo  t 
vi  a n sư mà suo t đời chu ng ta kho ng the  nào que n. Như 
mo  t cơ duye n nghie  t nga  nhưng tràn đa y a n nghi a, to i ga  p 
vo  sư Chưởng mo n Le  Sa ng, o ng anh của to i và cu ng đươ c 
ga  p a n sư của mình, co  Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức 
Nhuận trong tra i tù Z30A ở cha n nu i Chư a Chan, cho n ta  n 
cùng của đi a ngu c tra n gian vơ i mo  ho i, nươ c ma t và cả 
ma u của anh em tù nha n chi nh tri  và to n gia o Vie  t Nam. 

     Tho ng thường khi như ng chuye n xe bi t bùng từ Chi  Hòa 
đe n tra i Z30A thì anh em tù dường như vui ha n le n vì se  
ga  p như ng ba n chie n đa u cùng cảnh ngo  . Te n ca n bo   trư c 
tra i ra le  nh cho thi đua ca m ca c tra i vie n tie p xu c vơ i tù 
mơ i đươ c loan ba o tơ i ca c phòng giam ne n anh em càng 
ha o hư c hơn. The  nhưng, mo  t vài anh em đa  ba o cho to i ve  
chuye n chuye n tù đa  c bie  t này go m toàn nhà sư thuo  c gia o 
ho  i Pha  t Gia o Vie  t Nam Tho ng nha t thì to i đa  hình dung 
pha n nào vì trươ c đo , chu ng to i đa  nha  n đươ c bản tin ve  
Lư c Lươ ng Da n To  c Kha ng Chie n Giải Cư u VN ra tòa. 

     The  là ngày ho m sau, TT Thi ch Thie  n Minh và to i sang 
va n an sư c khỏe Hòa Thươ ng. Tha  t kho ng còn gì vui hơn 
khi đươ c die  n kie n HT, người mà trươ c đa y to i chỉ đươ c 
đo c qua như ng Tho ng Đie  p nha n ngày Pha  t Đản nhưng he t 
sư c ngươ ng phu c va n phong từ a i bao dung, tràn đa y tư  
tình da n to  c và đa o pha p. Suo t đe m qua, to i suy nghi  ma i 
mơ i làm xong bài thơ “Nha t Nha  t Ta i Tù” đe  ngày mai sang 
ki nh ta  ng Hòa Thươ ng. Vừa bươ c vào, to i cha p tay mo  Pha  t 
ro i ngươ c ma t le n thì ba t ga  p a nh ma t hie n từ tinh anh tre n 

https://thuvienhoasen.org/a7826/tieu-su-hoa-thuong-thich-duc-nhuan
https://thuvienhoasen.org/a7826/tieu-su-hoa-thuong-thich-duc-nhuan
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khuo n ma  t đo n ha  u nhưng xanh ta i, ha  u quả của như ng 
ngày bie  t giam xà lim cung ca n.  

     To i đưa tha y xem bài thơ “Nha t nha  t ta i Tù” và no i tha c 
là của mo  t o ng cu  làm. “Nhất nhật tại tù nhất nhật âu, Kỷ 
niên vong quốc kỷ niên sầu. Nam nhi tâm huyết sơn hà thệ, 
Ái quốc ưu dân chí bạch đầu…”. Tha y lie c qua ro i cười no i 
ràng “chắc là ông cụ non này chứ còn ai vào đây nữa… Tôi 
vội nói con mạo muội làm bài thơ này diễn tả tâm trạng của 
con để kính tặng Thầy đó… Con diễn Nôm để thầy nghe “Mỗi 
ngày tù tội một lo âu, Bao năm mất nước, bấy năm sầu. Một 
lòng thề nguyện cùng sông núi, Yêu nước Thương dân tới 
bạc đầu…”. 

     Tha y ra t vui khi ga  p chu ng to i cùng chung lo vie  c nươ c 
ne n đa  đa  t pha p danh Minh Đư c cho to i trong tra i tù và 
nha c nhở “Anh phải chu toàn bổ phận của một con dân đất 
Việt và một Phật tử chân chính vì Đại học tại minh đức, tại 
Tân dân chỉ ư chí thiện…nhớ nhé Minh Đức”. 

     Chu ng to i thường lẻn sang tha m tha y vào như ng giờ 
trưa va ng vẻ đe  nghe tha y giảng da y, co  TT Thie  n Minh làm 
Thi  giả lo cho Hòa Thươ ng từ mie ng a n, thư c uo ng ne n mo  t 
thời gian sau, sư c khỏe cu ng phu c ho i đươ c pha n nào. Mo  t 
buo i trưa, HT no i TT Thie  n Minh ra ngoài sa n sau ro i HT 
đo c toàn va n bản tuye n bo  dài tre n 4 ngàn chư  cho to i 
nghe. Bo   nhơ  của HT tha  t phi thường, nhơ  từng chư  từng 
ca u trong bản Tuye n Ngo n của Lư c lươ ng Da n to  c Kha ng 
chie n Giải Cư u Vie  t Nam. Va n kie  n này, HT ky  te n Ly  Va n 
Thắng (Thích Đức Nhuận) công bo  ngày 20-7-1977 là mo  t 
bản Ca o tra ng che  đo   Co  ng sản vo  tha n vơ i như ng lời hie  u 
trie  u ke u go i toàn da n Vie  t Nam đư ng le n la  t đo  che  đo   ba o 
tàn ba t nha n Vie  t gian CS như sau: 
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     “Nạn nước không từ ngoài tới, mà bi thảm thay, lại do 
chính con người Việt Nam, mất linh hồn, chối bỏ dân tộc, từ 
chối giá trị làm người, cam tâm làm tôi tớ cho ngoại bang. 
Con người ngu tồi, nhiều tham vọng, và tội lỗi, tên giặc nước 
kinh tởm nhất lịch sử Việt Nam là Hồ Chí Minh và bè lũ. Bọn 
chúng đã xô đẩy đồng bào đất nước ta vào cuộc chiến tranh 
lửa đạn, một cuộc chiến tranh tàn bạo, nhơ bẩn, phi lý, chỉ 
nhằm phục vụ ý [thức] hệ và quyền lợi của khối Quốc tế Vô 
Sản do “mẫu quốc”… 

“Đã hơn ba mươi năm, toàn thể dân ta từ Bắc chí Nam phải 
triền miên sống trong cảnh loạn lạc, mất an ninh, sống trong 
khổ cực, đói rét, lầm than, cơm không có đủ ăn, áo quần 
không đủ mặc, và nén lòng nhận chịu hết mọi sự rủi ro bất 
trắc xẩy đến bất cứ lúc nào, khiến cho cha con, chồng vợ, 
anh em, thân thuộc ly tán mỗi người mỗi ngả.”… 

“Nỗi chết chóc thường xuyên ám ảnh tâm thức con người. 
Tất cả thảm trạng hãi hùng ấy đều do bọn quỉ đỏ gây ra cả. 
Chúng cuồng tín, gian ác và lừa bịp một cách trắng trợn, lừa 
bịp không chỉ đối với toàn dân Việt Nam, mà lừa bịp cả nhân 
dân thế giới nữa. Chúng che dấu sự thực và rất sợ sự thực. 
Chúng núp dưới danh nghĩa dân tộc kháng chiến làm cách 
mạng và đưa ra chiêu bài “độc lập, tự do, hạnh phúc” để lừa 
dối, mê hoặc dân ta. Như đồng bào đã thấy, và đã thể 
nghiệm trong cuộc sống đau thương chất ngất hàng ngày…” 

“Nói rằng độc lập? Thì sự thực hiển nhiên [ngày nay] đất 
nước dân tộc Việt Nam, về tổ chức bị chúng áp đặt đứng 
trong khối quốc tế vô sản xã hội chủ nghĩa, và về tư tương 
hoàn toàn lệ thuộc bởi chủ nghĩa Marx – Lénine. Thử hỏi còn 
đâu nữa danh nghĩa quốc gia, tinh thần tự chủ dân tộc…. 
Một quốc gia thực sự độc lập điều kiện tiên quyết và trước 
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nhất là độc lập về tư tưởng, ý hệ, nhưng ngay ở điểm căn 
bản này đã không có làm sao có thể tự hào xưng là độc lập.” 
Tự do thì sao, bản Tuyên Ngôn vạch ra: “Hiện đồng bào mọi 
giới đang phải nép mình sống cuộc đời tù ngục, mất hết tự 
do kể cả thứ tự do tối thiểu cần có dành cho con người là 
quyền cư trú, đi lại, làm ăn sinh sống cũng đã bị nhà nước 
ngụy quyền cộng sản hạn chế, ngăn cấm”. Và hạnh phúc đã 
có chưa? “Đó chỉ là mỹ từ tượng, trên thực chất con người 
chỉ còn biết lầm lũi sống trong tủi hổ nhọc nhằn, nghèo đói, 
lo âu, sợ sệt, buồn nản, lừa đảo, dối trá, triền phược và bất 
an. Chúng cai trị dân ta với cả kế sách sâu độc là “bần ngu 
hóa” và “nô lệ hóa” con người, biến con người thành thứ 
công cụ của lao động sản xuất. Chúng giẫm đạp lên thân 
phận con người, bóc lột đến tận xương tủy đồng bào và coi 
dân như cỏ rác. Nhưng chúng lại khéo giả vờ đề cao lòng 
yêu nước, thương dân, kỳ thực, chúng đã bán nước và làm 
khổ nhân dân. Toàn thể dân Việt giờ đây đang gục lịm trong 
thân phận tù đày, nô lệ dưới gông cùm của chế độ cộng sản 
tàn bạo phi nhân.” 

“Chúng toan tính làm lại lịch sử nước ta, chúng đốt sách, 
xuyên tạc sự thực lịch sử, bôi nhọ tiền nhân qua lối nhìn duy 
vật sử quan cận thị của học thuyết Marx – Lénine. Chúng mù 
quáng tôn vinh đảng, bác Hồ của chúng là trên hết. Chúng có 
chủ mưu đồng hóa nguồn văn hóa Việt với chủ nghĩa cộng 
sản, cốt làm đổi thay cõi sống tâm hồn, ý thức, tình cảm của 
mỗi người dân mà sự thực phũ phàng này, biểu hiện rõ rệt 
nhất: bằng nếp suy tư một chiều, bằng cách thức sinh hoạt 
phản nhân tính, bằng lối xây dựng con người kiểu thời tiền 
sử, thậm chí cho đến bản nhạc, lời ca, giọng hát, điệu múa 
cũng lại bắt chước rập khuôn theo lề lối, hệ thống tổ chức 
của khối quốc tế vô sản xã hội chủ nghĩa một cách ngờ 
nghệch, ngu xuẩn. Chúng đang đào xới và nhổ tận gốc rễ nền 
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văn hóa Việt tộc, một cách tận tình, không chút sót thương. 
Thế mà chúng thường vênh váo, tự đắc khoe khoang coi đấy 
là sự nghiệp vĩ đại trong cái gọi là “lịch sử giải phóng dân 
tộc” đầy vinh quang của chúng.” 

     Như một tiên tri, Hòa Thượng đã nhìn thấy ngày tàn của 
chủ nghĩa Cộng sản từ khi đặt bút ký vào bản Tuyên Ngôn 
ngày 20-7-1977. Ngài viết: “Thực sự giờ đây cả dân tộc ta 
đang phải đối diện với một thế lực vô cùng tàn bạo, khối 
quốc tế vô sản, bọn đế quốc kiểu mới chuyên thống trị nước 
ngoài, chúng không trực tiếp chiếm đất đai, mà thi hành 
sách lược hiểm độc là dùng người Việt trị người Việt. Chúng 
đào tạo và dậy dỗ cho một thiểu số người Việt mất gốc, ngu 
muội, ham danh lợi, giả đạo đức, giả yêu nước, chỉ biết cúi 
mặt tuân hành mệnh lệnh đảng và tuyệt đối tôn thờ chủ 
nghĩa Marx – Lénine, thứ chủ nghĩa không tưởng, quyết 
không bao giờ có thể đạt tới đích điểm cả. Huống nữa thuyết 
ấy đã bị vượt dưới sự nhận thức toàn diện của nhân loại 
giác ngộ. Quả thật, chủ nghĩa cộng sản hiện nay đang trên 
đà đổ vỡ. Nó không chỉ đổ vỡ về mặt lý thuyết không thôi, 
mà đổ vỡ cả về mặt thực tiễn lẫn tổ chức nữa. Phải chăng 
đây là lẽ tất yếu của chu kỳ lịch sử loài người phải đi tới và 
đang xẩy ra.”. 

     Thời gian sau, TT Thie  n Minh và to i phải chuye n tra i ra 
tra i tù Xua n Phươ c, nơi đươ c anh em tù go i là “Thung Lu ng 
của Tử tha n”. Khi anh em chu ng to i chuye n ve  la i Z30A thi ̀
HT đa  trở ve  chùa Gia c Minh sau 9 na m tù ngu c. Ngày 3-8-
1997, do sư  can thie  p của to  chư c A n Xa  Quo c Te , nhà ca m 
quye n CS phải trả tư  do cho to i sau 20 na m 1 tha ng tù. 
Trong ca c di p le  lơ n đo ng người tham dư  ta i chùa Gia c 
Minh, to i đa  đe n va n an Hòa Thươ ng và xin HT vie t cho lời 
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giơ i thie  u ta c pha m Nguo n Go c Vie  t To  c, HT đa  vie t tay cho 
to i lời giơ i thie  u sau: 

    “ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC là bộ sử đầu tiên của nước ta do một 
tác giả vô danh đời Trần biên soạn. Bộ sử này bị giặc Minh 
tịch thu và bản duy nhất còn lưu trữ trong Tứ Khố Toàn Thư 
của triều Mãn Thanh sau khi đã bị Tiền Hy Tộ sửa đổi toàn 
bộ nội dung kể cả đặt lại tên là VIỆT SỬ LƯỢC.  

    Năm 1272 sử gia Lê Văn Hưu đời Trần, viết bộ Đại Việt Sử 
Ký (hiện nay bộ sử này không còn nữa). Đời Lê, Ngô Sĩ Liên 
dựa vào Đại Việt Sử Ký để viết bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư 
hoàn thành năm 1479, Lê Quý Đôn viết Đại Việt Thông sử, 
Ngô Thời Sĩ viết Việt Sử Tiêu án. Đời Nguyễn biên soạn 
Khâm định Việt sử Thông Giám Cương mục, Trần Trọng Kim 
viết Việt Nam sử lược. Tiếp sau đó, có Phạm Văn Sơn, Đào 
Duy Anh cũng đã viết lịch sử nước Việt từ sơ khai đến cận và 
hiện đại.  

     Nay Quốc Việt Phạm Trần Anh, một Phật tử trí thức, nối 
chí các bậc đàn anh đi trước, đã vận dụng trí tuệ bát nhã để 
viết bộ NGUỒN GỐC VIỆT TỘC, tìm về cội nguồn sử tích họ 
Hồng Bàng. Kinh Dương Vương truyền ngôi cho Lạc Long 
Quân. Lạc Long Quân lấy công chúa Aâu Cơ sinh ra 100 
người con, 50 con theo cha xuống miền ven bể, 50 con theo 
mẹ Âu lên định cư ở vùng cao Phong Châu và cùng tôn 
người con cả lên ngôi lấy hiệu là Hùng Vương thứ nhất của 
nước Văn Lang, cách nay 4878 năm, đã khơi mở một nền 
văn minh triết Việt Tộc. Tác giả dẫn chứng bằng những sử 
liệu chính xác, một công trình nghiên cứu đúng đắn, tìm về 
nguồn cội dân tộc, phục hoạt nền văn minh cổ đại của dòng 
giống Bách Việt, hợp sáng với nguyên lý Nhân duyên sinh 
của Đại thừa Phật giáo. 
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NGUỒN GỐC VIỆT TỘC là một tác phẩm giá trị, tôi xin mời 
bạn hãy tìm vào nội dung để thưởng thức những cái hay 
đẹp, những khám phá mới lạ mà từ trước những nhà viết sử 
trong nước chưa ai đề cập tới. Quốc Việt Phạm Trần Anh đã 
tìm tòi trong các cổ và tân thư về Khảo cổ học, Khảo tiền sử, 
Nhân chủng học, Dân tôïc học, ngôn ngữ học và nhất là Di 
Truyền học để hoàn thành tác phẩm biên khảo công phu về 
nguồn gốc Việt tộc.  

     Tìm về cội nguồn dân tộc cũng chính là tìm về quê cha đất 
tổ, nơi tổ tiên Việt tộc đã từng dày công vun bón ươm những 
kỳ hoa, dị thảo, làm vinh hiển cho một nòi giống thông minh 
vốn tự hào có chiều sâu và bề dày lịch sử của ngót năm 
nghìn năm Văn hiến chi bang”.                    

Phật lịch 2543 (2009) THÍCH ĐỨC NHUẬN, Nguyên Chánh 
thư ký Viện Tăng Thống 1 GHPGVNTN. 

     To i còn nhơ  như in, mo  t buo i sa ng ba t ngờ HT đi taxi le n 
le u cỏ của to i tre n La i Thie u. Sau tua n trà, hai tha y trò đàm 
đa o, HT no i “Biết anh sắp đi Mỹ, tôi lên đây để mình bàn về 
tương lai Dân tộc, Đường hướng Cứu Quốc và Kiến Quốc 
thời kỳ hậu Cộng sản”. To i cha m chu  la ng nghe…  

     Khoảng 3 tha ng sau, ngày 21-1-2002, nhà thơ Pho  Đư c 
ba o tin cho to i bie t là Hòa Thươ ng đa  vie n ti ch như mo  t 
tie ng se t đa nh ngang tai. The  là Pha  t gia o Vie  t Nam ma t đi 
mo  t vi  cao ta ng tài giỏi đư c đo  , mo  t tu si  uye n ba c, mo  t nhà 
va n ho a lơ n và cu ng là mo  t nhà ca ch ma ng da n to  c. Trong 
lu c xu c đo  ng, to i đa  làm bài thơ “Thie n Sư ve  Co i Pha  t” đe  
tie n bie  t Ngài như sau: 

Thiền Sư về cõi Phật, 
Đuốc Tuệ Đại Từ bi, 
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Đại hùng và Đại lực, 
Lịch sử mãi còn ghi…”. 

Ki nh Ba ch Tha y, 

Ho m nay nha n ngày gio  thư  13 của Tha y, con xin ghi la i 
như ng ta m tình của con ve  vi  a n sư mo  t đời hy sinh cho 
Da n to  c và Đa o Pha p. Con tha  t ha nh die  n khi đươ c bie t 
na m 1945 con sinh ra cu ng là na m da n to  c Vie  t ma t đi mo  t 
nha n tài kie  t xua t Ly  Đo ng A mà trươ c ngày la nh tu  Duy 
Da n ra đi, tre n bàn chủ to a cuo  c ho p bi  ma  t ta i Hà No  i co  18 
đo ng chi  co  2 vi  Đa i Đư c trẻ, đo  là Đa i Đư c Thi ch Đư c 
Nhua  n và Đa i Đư c Thi ch Quảng Đo  , đương kim Đe   Ngu  
Ta ng Tho ng Gia o Ho  i Pha  t Gia o Vie  t Nam Tho ng Nha t. Ba ch 
Tha y, “Đa i Ho c ta i Minh Đư c ta i Ta n Da n, ta i chỉ ư chi  
Thie  n…”. Nam Mo  A Di Đà Pha  t 

Đe   Tử Minh Đức Phạm Trần Anh 

 



 

 

                                                                  VĂN ĐÀN  THỜI ĐẠI SỐ  ĐẶC BIỆT                                       159 

HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN 
 
THÂN THẾ: 

     Thiền sư THÍCH ĐỨC NHUẬN pháp danh Trí Tạng, thế 
danh Đồng Văn Kha, sinh ngày 14 tháng chạp năm Quý 
Hợi( thứ 7 ngày 19 tháng giêng năm 1924). 

     Chánh quán: làng Lạc Chánh, xã Duyên Bình, huyện Trực 
Ninh, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

     Thân phụ là Đồng Văn Xuân và thân mẫu là bà chính thất 
Hà Thị Thìn hiệu Trinh Thục(cả hai vị đều đã mãn phần). 

     Ngài là con thứ tư trong một gia đình thanh bần- dòng 
quý tộc. Ngài có 2 anh, 1 chị và 3 người em dì bào( 2 trai, 
1gái). 

XUẤT GIA: 

     Ngài xuất gia năm 1937, Y chỉ sư là Hoà thượng thượng 
TÂM hạ THƯỞNG, trụ trì chùa làng LIÊU HẢI, phủ Nghĩa 
Hưng, thuộc sơn môn Phú Ninh( Nam Định) 

     Năm 1941 thụ Sa di giới tại chùa Cổ Lễ, huyện Trực 
Ninh. 

     Năm 1942 thụ Đại giới Tỳ Khưu tại giới đàn Tổ đình Phú 
Ninh. 

     Đã học tại các Tùng Lâm: 

Tổ đình Phú Ninh 

Phật học viện chùa Cồn( Nam Định) 
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Tổ đình Tế Xuyên ( Hà Nam) 

Phật học viện Báo Quốc( Huế) 

Phật học đường Ấn Quang ( Sài Gòn) 

ĐẠO NGHIỆP: 

     Năm 1949, chính thức hoạt động phật sự với chức vụ 
phó chủ tịch Hội Phật Giáo Nam Định ( Miền Xuân Trường 
Hải Hậu), chủ tịch là Hoà Thượng THÍCH TRUNG QUÁN, trụ 
trì chùa làng Quần Thượng ( Hải Hậu) và cuối năm 1950, 
xin từ chức trở về sống nếp sống của một tăng sĩ, tiếp tục 
sự nghiệp học vấn và nghiên cứu Phật học. 

     Đầu năm 1954 vào Nam sống cuộc đời tĩnh tu. 

     Năm 1956-1957, được sự tín nhiệm của chư tăng cử giữ 
chức chủ tịch ( trị sự trưởng) Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt 
tại Miền Nam (GHTGVN). 

     Năm 1959-61, giữ chức uỷ viên văn hoá Tổng hội Phật 
giáo Việt Nam. 

     Năm 1962-63, đảm nhận chức tổng thư ký Giáo hội Tăng 
Già Việt Nam. 

     Năm 1963, khởi động phong trào đầu tiên chống chế độ 
độc tài nhà Ngô (tại Sài Gòn) trong vụ triệt hạ cờ Phật giáo 
và đàn áp phật tử tại Huế, nhân mùa Phật đản PL 
2507(1963). 

     Năm 1964-65, giữ chức vụ trưởng vụ kiểm duyệt 
GHPGVNTN. 
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     Năm 1965-66, chủ nhiệm kiêm chủ bút nguyệt san Vạn 
Hạnh, tạp chí nghiên cứu, phát huy Văn hóa Phật giáo và 
văn hoá dân tộc, với sự cộng tác của một số học giả, giáo sư 
đại học, văn nghệ sĩ tại thủ đô Sài Gòn (tạp chí xuất bản 
được tròn 2 năm, 24 số) 

     Năm 1969-73, Giáo sư phân khoa Phật học và triết học 
Đông Phương Viện Đại học Vạn Hạnh( sau niên khoá đó, vì 
bận công tác nên đã xin nghỉ dạy). 

     Năm 1967-73, giữ chức chánh thư ký Viện Tăng Thống, 
do đức tăng thống THÍCH TỊNH KHIẾT lãnh đạo và là hội 
viên Hội đồng giáo phẩm trung ương GHPGVNTN. 

     Năm 1969-71, trùng tu tổ đình Giác Minh. Nguyên trụ sở 
Giáo hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam. 

     Năm 1971-72, chủ bút nguyệt san Hoá Đạo, cơ quan 
truyền bá chánh pháp của Tổng Vụ Hoằng Pháp 
GHPGVNTN. 

     Năm 1975-87, đảm trách trụ trì tổ đình Giác Minh. 

     Năm 1985-93, bị nhà nước Việt Nam bắt giam với tội 
danh “tổ chức chống cách mạng”. 

     Năm 1993 đến nay (1996), tĩnh tu chùa Giác Minh, Sài 
Gòn. 

     Hoà thượng vẫn tiếp tục đọc, viết và ưu tư về đường 
hướng phát triển của Phật giáo Việt Nam. 

     Năm 1998 Hoà Thượng đã được chính thức suy tôn lên 
ngôi vị Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo GHPGVNTN. 
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     Ngài đã viết cho các Nhật báo: Thời Luận, Tin Sáng, Dân 
chủ, Gió Nam, và các tạp chí: Phật giáo Việt Nam, Văn Hoá Á 
Châu, Liên Hoa, Văn, Vấn Đề, Tư Tưởng….. 

     Đã diễn thuyết về đề tài Phật giáo và Văn Hoá Dân tộc tại 
các trường Đại học: 

     Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn (1959), Trường Quốc 
gia Âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn(1963). Viện Phật Học 
Vạn Hạnh (1970) và đã đề tựa cùng giới thiệu những tác 
giả và tác phẩm có giá trị về mặt tôn giáo và văn học. 

TÁC PHẨM ĐÃ IN: 

- GIÓ THIÊNG (thơ) Vạn Hạnh, 1959 

- PHẬT HỌC TINH HOA- Một Tổng Hợp Đạo Lý (đã tái 
bản 4 lần) Vạn Hạnh 1960 

- CHUYỂN HIỆN ĐẠO PHẬT VÀO THỜI ĐẠI, Vạn Hạnh 
1967 

- TRAO CHO THỜI ĐẠI MỘT NỘI DUNG PHẬT CHẤT 
(sách đã dịch ra Anh ngữ, Vạn Hạnh 1969) 

- SỨ MỆNH NGƯỜI PHẬT TỬ ĐỐI VỚI DÂN TỘC VÀ 
ĐẠO PHÁP 

- KIẾN THIẾT VĂN MINH PHẬT GIÁO 

- ĐẠO PHẬT VÀ DÒNG SỬ VIỆT 

( ba tác phẩm này do Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học 
Thế Giới tại California, USA ấn hành 1995-1996) và tái bản 
tại Sài Gòn năm 1997. 
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THƠ: Sáng một niềm tin ( dịch và sáng tác từ năm 1975 
đến nay), viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại 
California, U.S.A ấn hành 1999. 

HƯỚNG ĐI CỦA THỜI ĐẠI, Viện Triết Lý và Triết Học Thế 
giới tại California, U.S.A ấn hành 2001. 

DỊCH KINH: 

- NHỮNG ĐIỀU PHẬT DẠY- Phật Thuyết Tứ Thập Nhị 
Chương. 

- LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT- Thùy Bát Niết 
Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh. 

(cả hai tác phẩm trên nguyên văn chữ Hán trích trong 
“Thánh Điển Yếu Tập” chùa Giác Minh ấn tống 1980-1995, 
ký tên: Thái Không). 

- KHÁI NIỆM TRIẾT LÝ KINH HOA NGHIÊM, Viện 
Triết Lý Việt Nam và Triết học Thế Giới tại 
California, U.S.A ấn hành 1999. 

    Vào những năm cuối cuộc đời, chư Tăng và tín đồ chúng 
theo học hỏi trực tiếp với ngài rất đông. 

     Vào ngày mồng 8 tháng chạp năm Tân Tỵ (2001), Hoà 
Thượng cảm thấy pháp thể khiếm an, mặc dù được các 
hàng đệ tử, các bác sĩ tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược tận 
tình chăm sóc chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Ngài 
không qua khỏi và đã an tường xả thân vào lúc 16 giờ 53 
phút chiều ngày thứ hai, 21 tháng giêng năm 2002 ( nhằm 
ngày mùng 9 tháng chạp năm Tân Tỵ) hưởng thọ 79 tuổi, 
59 hạ lạp. 
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     Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên 
tịch, Hoà Thượng đã nổ lực không ngừng trong việc xiễn 
dương đạo Pháp. Cuôc đời Ngài là một tấm gương sáng 
ngời về đao hạnh và sự nghiệp hoằng hoá cho Tăng ni va 
Phật tử noi theo. Mặc dù sắc thân của Ngài sẽ mãi mãi là 
ngọn đuốc soi đường cho Tăng Ni Phật tử Việt Nam ở mai 
sau. 

Sabba pàpassa akaranam 
Kusalassa upasampada 
Sacitta pariyodapamam 
Etam Buddhâna sâsanam. 
Dhammapada XIV, 5 
Chấm dứt mọi việc ác 
Thực hiện những điều lành 
Giữ tâm ý trong sạch 
Ấy lời đức Phật dạy. 

“Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin 
tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin 
tưởng điều gì vì cớ được nhiều người nói đi nhắc lại. Đừng 
tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin 
tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy 
đúng. Đừng tin tưởng một điều gì do ta tưởng tượng ra lại 
nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng 
bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các 
người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã 
từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và 
kẻ khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con 
người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn.” 

Anguttara Nikaya 
http://www.vntv.online/?p=2928 
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““Hương Trinh đã tan rồi!” 
 

Lê Hữu 

 

Em không đi nữa 
Em về ôm quê hương mình 
(thơ Minh Đức Hoài Trinh) 

 
“Hương trinh đã tan rồi!” câu hát ấy ở trong bài hát “Kiếp 
nào có yêu nhau” (1958) của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ từ bài 
thơ cùng tên của Minh Đức Hoài Trinh. Câu hát nghe thật 
buồn. Có điều là, trong bài thơ được phổ nhạc không hề có 
câu ấy, không hề có “hương trinh” nào cả.  

“Hương trinh đã tan rồi!” là một trong những câu người 
nhạc sĩ tự ý thêm vào, một cách cố ý, khi phổ nhạc bài thơ 
ấy. 

Sao gọi là “một cách cố ý?” 
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Trên những tờ nhạc xưa cũ, bên dưới cái tựa bài hát ấy, 
người ta đọc thấy: “Thơ: Hoài Trinh, nhạc: Phạm Duy”, 
hoặc “Thơ: Hoài Trinh, Phạm Duy soạn thành ca khúc”. 

Một bài thơ khác cùng tác giả cũng được Phạm Duy phổ 
nhạc, người ta nghe được: 

Ðừng bỏ em một mình 
một mồ trinh 
chênh vênh chờ cỏ xanh   
(“Đừng bỏ em một mình”, Phạm Duy & Hoài Trinh) 

Người ta cũng nghe được, trong một bài quen thuộc của 
Phạm Duy:  

Rước em lên đồi xanh 
Rước em lên đồi trinh 
(“Cỏ hồng”, Phạm Duy) 

Hương trinh, mồ trinh, đồi trinh… Nếu chỉ là ngẫu nhiên, 
hẳn sẽ là một ngẫu nhiên thú vị khi nghe thêm một bài 
Phạm Duy khác:  

Người xây ngục tối / tình yêu lừa dối 
Giọt mưa tìm tới / để chia lầm lỗi  
với người hoài trinh 
(“Nước mắt mùa thu”, Phạm Duy)   

Câu ấy từng được nghe, được hát nhiều lần nhưng liệu có 
mấy ai hiểu được những tình ý trong câu hát. 

“Hương trinh đã tan rồi”, đâu chỉ câu hát ấy, những câu nào 
nữa cũng được người nhạc sĩ thêm vào khi phổ nhạc bài 
thơ “Kiếp nào có yêu nhau”: 

Đôi mi đã buông xuôi / Môi răn đã quên cười    
Xa nhau đã xa rồi / Quên nhau đã quên rồi… 
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Những câu hát ấy, lạ một điều, nghe rất “thơ” (“Môi răn đã 
quên cười”, chẳng hạn), là những câu được thêm vào hoặc 
để đáp ứng cấu trúc của bài nhạc, hoặc do bài thơ ngắn, cô 
đọng, cần “nối” thêm ý. Những câu hát này, hay những “câu 
thơ Phạm Duy” này, chảy xuôi chiều với mạch thơ và phù 
hợp với tổng thể của bài thơ.  

Đến cả lời thơ cũng được thay đổi câu, chữ, vừa để tạo 
nhạc tính vừa để tương ứng với âm vực thấp cao, trầm 
bổng của nốt nhạc: 

“Trăng mùa thu gãy đôi”  đổi thành  Trăng thu gãy đôi bờ 
“Chim nào bay về xứ”  đổi thành  Chim bay xứ xa mờ 
“Hoa đời phai sắc tươi”  đổi thành  Hoa xanh đã bơ vơ 
“Đêm gối sầu nức nở”  đổi thành  Đêm sâu gối ơ thờ 

Những đổi thay này vừa giữ lại được ý thơ vừa nghe cũng 
rất “thơ” nữa (“Trăng thu gãy đôi bờ”, chẳng hạn).  

Tâm hồn nhạc sĩ Phạm Duy vốn nhạy bén với thơ, dễ bắt 
được những tần số rung động của thơ, ông đã thực sự chắp 
cho bài thơ “đôi cánh nhạc”.  

“Nếu không có nét nhạc thần tình của Phạm Duy,” tác giả 
bài thơ được phổ nhạc nói, “‘Kiếp nào có yêu nhau’ sẽ 
chẳng có được sức sống mãnh liệt đến như thế.” 

“Kiếp nào có yêu nhau” không dễ hát và càng không dễ hát 
cho hay. Thái Thanh, giọng hát vẫn được xem là gắn liền 
với nhạc Phạm Duy, cũng gắn liền với bài hát này. Những 
giọng ca sĩ khác, mỗi giọng có cách thể hiện riêng; thế 
nhưng, với nhiều người yêu nhạc và yêu bài hát này, Thái 
Thanh vẫn là giọng hát thể hiện được trọn vẹn nỗi niềm, 
tình ý của bài nhạc.  

Nghe Thái Thanh là nghe tiếng lòng thổn thức của trái tim 
đầy thương tích, là nghe trộn lẫn những tình cảm tiếc 
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thương buồn tủi, chua xót đắng cay, giằng xé giày vò của 
duyên kiếp lỡ làng, của tình yêu muộn màng, vô vọng.  

Giọng hát rã rượi, như phả hơi thở cảm xúc vào từng lời 
từng chữ, từng nốt nhạc, thể hiện nỗi đau xót đến tột cùng. 

Bài hát cuốn hút người nghe ở những chuyển đoạn đột 
ngột đầy kịch tính, từ khắc khoải, rời rạc đến gấp gáp, vội 
vàng, từ những nốt thật trầm vươn đến những nốt thật cao, 
đẩy mạch cảm xúc lên đến tột độ.  

Đừng nhìn em! Đừng nhìn em nữa…, anh ơi! 

Những nốt nhạc rướn lên, não nuột. 

Anh đâu, anh đâu rồi? Anh đâu, anh đâu rồi?!... 

Những nốt nhạc chùng xuống, rã rời. 

Nước mắt đã… buông rơi 
theo tiếng hát… qua đời 

Nghe câu hát ấy, nghe giọng hát ấy, không ai mà không 
nghe tim thắt lại.  

Đừng nhìn nhau nữa…, anh ơi!... 

Những nốt nhạc lại rướn lên ở câu kết (coda) với chuỗi 
ngân thảng thốt tạo cảm giác hụt hẫng, như một nỗi tiếc 
nuối không nguôi, một kết thúc chưa tròn vẹn.  

Cái hụt hẫng và kết thúc chưa tròn vẹn ấy cứ mãi đeo bám, 
đè nặng lên trái tim người nghe, như một nỗi ám ảnh, dằn 
vặt, tựa ngấn nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt 
nhạt nhòa. 
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Ban Giám Khảo Giải Văn Chương Học Đường VNCH 
(Saigon, 1974)Từ trái: Nhân viên Nha Sinh Hoạt Học 
Đường, Phạm Long Điền, Nguyễn Mộng Giác, Minh Đức 

Hoài Trinh, Bình Nguyên Lộc,  
Minh Quân, Lê Tất Điều, Võ Phiến 

(Ảnh: nguyenmonggiac.com) 
 

Có thể dẫn ra một đoạn trong bài phân tích về nhạc thuật 
của “Kiếp nào có yêu nhau”, được nhạc sĩ Phạm Duy khá 
“tâm đắc” lúc sinh thời: 

“… Cấu trúc thơ đã được đẽo gọt lại để hợp với cấu trúc 
nhạc. Tôi đoán rằng nhạc sĩ đã ngân nga được cái motif 
‘Đừng nhìn em nữa anh ơi’ và cái motif cân bằng thứ hai là 
‘Hoa xanh đã phai rồi / Hương trinh đã tan rồi’, và chọn nó 
làm sườn bài chính của nhạc khúc. Cái cấu trúc này rất 
logic, nó khởi đầu bằng một câu tán thán với một cung 
nhạc rải vút lên (arpeggiated) ‘Đừng nhìn em nữa anh ơi’, 
rồi chứng minh ngay lời cầu khẩn đó bằng hai câu nhạc 
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tương tự nhau là ‘Hoa xanh đã phai rồi’ và ‘Hương trinh đã 
tan rồi’…  

Sang phần hai của phiên khúc, ta thấy nhạc sĩ đã làm tăng 
kịch tính của câu nhạc bằng cách khéo léo nhắc lại motif 
nhưng với một biến thể là thêm vào ba nốt ‘Đừng nhìn em 
(Là Mi Lá)’ trước khi lên đến nốt Mí rồi trả lại nốt Ré, rất 
phù hợp với lời nhạc có tính cách van xin, vì có ai van xin 
một câu rồi thôi?” (1) 

Chỉ một vài nét phác ấy đủ cho thấy “tay nghề” phổ thơ của 
“nhà phù thủy âm nhạc” Phạm Duy, như cách người ta vẫn 
gọi ông.  

Đến nay nhiều người vẫn còn nhớ giọng hát rưng rưng của 
Thái Thanh và “Kiếp nào có yêu nhau” trong vở kịch “Áo 
người trinh nữ” trình diễn trên Đài Truyền Hình Việt Nam 
(1967), đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.  

Gần đây, cũng bài hát ấy, cũng giọng hát ấy đã mê hoặc và 
truyền cảm hứng cho một đạo diễn điện ảnh người Mỹ gốc 
Việt, Dustin Nguyễn, để thôi thúc anh thực hiện một phim 
tình cảm ở trong nước. “Bao giờ có yêu nhau”, tên phim, 
mượn từ một câu hát trong bài hát ấy.  “Kiếp nào có yêu 
nhau”, nhạc phim chính và giọng hát đầy ma lực của Thái 
Thanh đã “hớp hồn” nhiều khán giả trẻ lần đầu tiên nghe 
được ca khúc ấy, khiến phải đi tìm cho bằng được bài hát 
và giọng hát này để được thưởng thức trọn vẹn. Rõ ràng là 
trước giờ tuổi trẻ trong nước chưa hề nghe được bài hát 
nào như thế, giọng hát nào như thế.  

“Tôi chọn ca khúc ‘Kiếp nào có yêu nhau’ làm nhạc phim vì 
nội dung bài hát quá phù hợp với chuyện phim,” người đạo 
diễn trẻ tâm sự. “Ca khúc bất hủ ấy không chỉ nói về kiếp 
người, sự luân hồi, mà còn khắc họa cả câu chuyện tình bất 
hạnh, tiếc nuối. Bên cạnh đó, giọng ca của nghệ sĩ Thái 
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Thanh mang màu sắc liêu trai, ám ảnh và cực kỳ ma mị. Ca 
khúc này được lồng ghép vào phim chắc hẳn sẽ chạm được 
đến trái tim khán giả.” 

Đối với nhiều người ở trong nước, đấy là bài hát “mới”, 
hiểu theo nghĩa mới được nghe lần đầu. 

Bài hát, như thế, có đến hai đời sống, cách nhau đến hơn 
nửa thế kỷ. 

“Kiếp nào có yêu nhau” phù hợp với giọng nữ hơn là giọng 
nam. (Vài nam ca sĩ tự ý đổi lời bài hát từ “em” sang “anh” 
nghe khá… phản cảm, khi mà những “hoa xanh” và “hương 
trinh” chỉ dành cho người nữ:  

Đừng nhìn anh! Đừng nhìn anh nữa…, em ơi! 
Hoa xanh đã phai rồi! 
Hương trinh đã tan rồi!)  

Thái Thanh-Hoài Trinh-Phạm Duy, “bộ ba” này đã giữ cho 
lời hẹn thề “Kiếp nào có yêu nhau” của những đôi tình 
nhân được bền vững mãi cho đến trọn… kiếp này.  

Điều đáng ngạc nhiên là, bài thơ được phổ nhạc khi tác giả 
còn tuổi đời rất trẻ. Người đọc tìm thấy, khá nhiều bài thơ, 
câu thơ của Minh Đức Hoài Trinh như được phủ lên một 
màn sương âm u, một không gian u tịch của những “chiều 
tha ma hoang lạnh”, những “đường nghĩa trang gập ghềnh”, 
những “tiếng cầu kinh văng vẳng”, những “tiếng búa nện 
vào đinh”, những “vòng hoa tang ủ rũ”, những “cỏ dại phủ 
mộ trinh”, và cả đến những “thịt xương rữa nát”, những 
“côn trùng rúc rỉa”, những “oan hồn lạnh lẽo”, những “bóng 
thuyền ma lênh đênh”… 

Về phía người nhạc sĩ, những bài thơ của sinh ly tử biệt ấy 
mang đến cho ông sự đồng cảm sâu xa, khi mà “Tình yêu–
Sự khổ đau–Cái chết” vẫn là những chủ đề, như ông bộc lộ, 
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từng theo đuổi và ám ảnh ông không dứt. “Kiếp nào có yêu 
nhau”, “Đừng bỏ em một mình” và những bài thơ nào nữa 
của Minh Đức Hoài Trinh đã truyền cảm hứng đến ông để 
từ đó một loạt những ca khúc về siêu hình, tâm linh, về cái 
chết và nỗi chia lìa ra đời, như “Đường chiều lá rụng” 
(1958), “Nếu một mai em sẽ qua đời (1958), “Tạ ơn đời” 
(1959), “Một bàn tay” (1959), “Ru người hấp hối” (1965), 
“Những gì sẽ mang theo về cõi chết” (1966), “Anh yêu em 
vào cõi chết” (thơ Nguyễn Long, 1971), “Tưởng như còn 
người yêu” (thơ Lê Thị Ý, 1971), “Bài hát nghìn thu” 
(1988), “Người tình già trên đầu non” (1988), “Trút linh 
hồn” (thơ Hàn Mặc Tử, 1993)… 

Đến nay thì cả hai, người nhạc sĩ lẫn người thi sĩ đều đã đi 
về một thế giới khác. Và tiếng hát người ca sĩ, từ lâu cũng 
lặng tiếng, im hơi.  

*   *   * 

“Anh còn có dịp đi qua 
thăm giùm em với, căn nhà thân yêu 
Hôn giùm em những buổi chiều 
Nói giùm em, nói rất nhiều xót xa” (2) 

Người viết những câu lục bát ấy đã đi xa. Lời thơ thật tha 
thiết, thật xót xa. Tôi không rõ chị đi xa mãi đến đâu, thế 
nhưng tôi tin rằng linh hồn chị thế nào cũng về lại quê 
hương cũ, về ngồi lại trên thềm nhà cũ của “căn nhà thân 
yêu”, về hôn lên những buổi chiều vàng trên đồng lúa 
mênh mông, về thăm lại “màu đất đỏ đường dốc cao Bến 
Ngự”, (2) về nhìn lại “trăng sông Hương vằng vặc giọng hò 
khoan” (2) nơi thành phố đầy ắp những kỷ niệm mà một 
phần đời của nhà thơ còn gửi lại chốn ấy.  

Tình yêu ấy, tình yêu chị gửi về quê nhà xa lắc xa lơ ấy, đến 
“kiếp nào” đi nữa cũng không hề nhạt phai. Dẫu “hương 
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trinh đã tan rồi”, dẫu hoa đời có “phai sắc tươi” thì tình vẫn 
cứ xanh cho đến “tận ngàn sau”. Không phải là bài hát ấy đã 
nói như thế sao?  

Minh Đức Hoài Trinh, chị không đi xa (như cách người ta 
vẫn nói), chị trở về. Một con người yêu đất nước yêu quê 
hương đến như chị, yêu đến nâng niu từng kỷ niệm như chị 
thì không thể nào không trở về.   

Trở về như cánh “chim nào bay về xứ”. (2) Trở về như 
những câu thơ: 

“Trở về thành phố của màu rêu tuổi nhỏ  
vẫn còn nghe trong gió  
bầy chim sẻ trên nóc chuông nhà thờ  
gọi tên rất khẽ  
Hoài Trinh” 
(“Quê Nhà”, thơ Minh Đức Hoài Trinh) 

Và những câu thơ nào nữa, trong những bài thơ “trở về” 
nào nữa:  

“Em về ôm lửa 
Em về ôm anh 
Em không đi nữa 
Em về ôm quê hương mình”. 
(“Em về ôm quê hương mình”, thơ Minh Đức Hoài Trinh) 

Lê Hữu 
9/9/2017 
----------------------------------------------------------------- 
 

(1)
 Học Trò: Vài cảm nghĩ về “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”, thơ Hoài 

Trinh, nhạc Phạm Duy 
(2)

 Thơ Minh Đức Hoài Trinh 
 

* Thái Thanh hát “Kiếp nào có yêu nhau”  (nhạc phim “Bao giờ có 

yêu nhau”): https://www.youtube.com/watch?v=3qLkSx1SSlg   

https://www.youtube.com/watch?v=3qLkSx1SSlg
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NỮ SĨ DƯƠNG HỒNG ANH 
 
 

   
 
 

 

Theo thế thứ họ Dương thì Nữ sĩ Dương Hồng Anh tên 
thật là Dương Nguyệt Anh, sinh năm 1931 tại Hà Nội. 
Dương Nguyệt Anh (Hồng Anh) là cháu nội của cụ 
Dươn Khuê, Vân Đình, Hà Đông. 
 
Nữ sĩ Hồng Anh đã xuất bản: 

- Hương Mùa Chinh Chiến, in chun bốn tác ỉa 
Minh Tân, Hồng Anh, Minh Đức và Tuyết lan 
năm 1952 tại Hà Nội. 

- Từ phương trời xa (2010) California. 
- Chiều bến đợi (2012) California. 
- Tiếng Thầm (2013) California. 
- Đôi bờ thương nhớ (2014) California. 
- Mầu Trăng thuở ấy (2015) California. 
- Sợi Nhớ Sợi thương (2016) California. 
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Đại Lộ Trần Hưng Đạo 
 

Trời đẹp lắm, hôm nay trời đẹp lắm 
Hạ, vàng đi trên những cánh hoa tươi 
Nắng Ca Li thắm nở nụ môi cười 
Soi dáng ai, một mình đi dạo bước 
 
Nhìn bảng phố Bolsa Trần-Hưng-Đạo 
Đồng hương mình khao khát đã bao thu 
Vinh danh đấng anh hùng xưa cứu nước 
Để ngàn sau con cháu mãi tôn thờ 

 
Ngàn năm sau con cháu chẳng thờ ơ 
Nhớ công đức Thánh Trần bao thế hệ 
Cùng hướng lên Tượng Đài tôn kính lễ 
Cùng tri ân Tiên Tổ đến muôn đời 

 
Trên đại lộ Bolsa Trần-Hưng-Đạo (1) 
Tôi đi tìm sông núi, Việt Nam ơi! 
Thắp nến nguyện cầu, bập bùng ánh lửa 
Nhạc Quê Hương vang vọng mấy trùng khơi… 

 
Hồng Anh 

(1)  Tên đường mới:  Đại Lộ Trần-Hưng-Đạo.  
Westminster – Nam California 
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Hẹn nhau 
 

Sáng nay dạo phố Bolsa 
Tưởng như đi giữa quê nhà năm xưa 
Tinh khôi ngày tháng hương đưa 
Nhìn xuân khoác áo mùa thơ trở về 
Thềm hoa rực rỡ xum xuê 
Giọt sương lấp lánh bên lề cỏ non 
Muôn phương tung cánh mộng hồn 
Tao nhân mặc khách bút còn nở hoa 
Say xuân dệt mộng sơn hà 
Hai quê hương vẫn cách xa đôi bờ 
Biển đông tháng đợi năm chờ 
Một niềm vui mới một mùa xuân tươi 
Thăng hoa thơ nở dưới trời 
Mơ xuân nắng ấm bên đời tha hương 
Nước non chung một dặm đường 
Hẹn nhau vượt sóng trùng dương ta về 

 
Hồng Anh 

 
Nhớ Sài Gòn 

 
Cali  nhớ mãi Sài Gòn 
Nhớ căn nhà nhỏ như còn đâu đây 
Gác thơ chứa cả trời mây 
Cành lan tươi mát đón ngày tháng qua 
Nhớ xuân một thưở mượt mà 
Mai đào rực rỡ nở hoa trước thềm 
Pháo hồng lót dưới chân êm 
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Nắng thêu vạt áo lụa mềm bay bay 
Nhớ thu lộng gió heo may 
Từng không lơ lửng trời mây se hồn 
Lá vàng lãng đãng hoàng hôn 
Cho thơ ai dệt nỗi lòng bâng khuâng 
Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông 
Trái tim thành phố con đường Tự Do 
 Nắng lên cho sáng trời thơ 
 Ngày về rút ngắn, ước mơ đến dần . . .   
 

Hồng Anh 
 

Phố Nhỏ Đường Chiều 
 

Phố nhỏ tìm về trong giấc mơ 
Heo may bảng lảng dáng chiều xưa 
Từng cơn gió rụng bao nhiêu lá 
Thả những vần thơ dưới nắng mờ 
 
Phố nhỏ in sâu bóng cội già 
Giữa mùa chinh chiến một thời xa 
Hà thành hoa lệ còn vang bóng 
Kẻ sĩ người hiền năm tháng qua 
 
Đường nào còn mãi trái tim tôi 
Phố nhỏ nào thương nhớ suốt đời 
Mỗi độ thu về sương giá lạnh 
Nghe lòng thổn thức tiếng thu rơi 

 
Hồng Anh 
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                                     Đón Xuân 

 
Lại đón xuân về, lại đón xuân 
Hồng hoa tươi mát nở đầy sân 
Đầy sân rực rỡ trời hương sắc 
Nhón gót xuân đi, bước nhẹ nhàng 
 
Đã mấy xuân rồi trên đất Mỹ 
Mỗi mùa xuân đến lại làm thơ 
Mỗi mùa xuân mới bao hy vọng 
Khai bút mừng xuân, bút nhẹ đưa 
 
Đi tìm dĩ vãng tháng năm qua 
Lễ Phật du xuân dạo cảnh chùa 
Dạo phố Bolsa nghe pháo nổ 
Đồng hương tấp nập đón giao thừa 
 
Có cô thiếu nữ áo hoa vàng 
Tươi tắn nhu mì ngó dễ thương 
Tấm áo cổ truyền duyên dáng quá 
Cô là con cháu Nữ Trưng Vương  
 
Cho tôi vẫn thấy mùa xuân đẹp 
Vẫn thấy mùa xuân thắm nắng vàng 
Ơi ! nắng quê hương từ dạo ấy 
Ngày về thơ hẹn đón xuân sang. 

 
Hồng Anh 
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Văn Đàn Thời Đại Họp mặt 
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THƠ VŨ LANG 

 

 

 

CHIẾN TRANH CÁC VÌ SAO 

 

50 sao ( cờ Mỹ) phủ bầu trời. 
Sá gì sao sẹt (cờ vc) 5 ngôi sao mờ ( cờTc), 
Nhân quyền, dân chủ, tự do, 
Tà quyền bất chính đang lo chết chùm !!! 
Máy bay, hỏa tiễn, đạn bom, 
Tầu ngầm, chiến hạm chặn đường chúng bay.. 
Cho dù xa chạy, cao bay... 
Cũng không qua khỏi lưới trời thoát thân !!! 
Côn đồ, ác tặc phân vân, 
Trước sau thì cũng lãnh phần tan xương !!! 

Thằng hèn, thằng Lú, thằng ngu !!! 
Thằng khùng, thằng ngọng, thằng mù, thằng 
điên !!! 
Thằng ngỗ ngược, thằng tham tiền . 
Manh tâm bán nước Tổ Tiên sao mày ??? !!! 
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NHỮNG BỘ MẶT VÔ LIÊM SỈ !!! 

 

MẶT trơ, trán bóng, loại MẶT mo !!! 
MẶT mâm, MẶT thớt, MẶT thò lò, 

MẶT khỉ, MẶT nhăn, nhăn MẶT khỉ ! 
MẶT dày, mày dạn, MẶT ông to !!! 

 

THI VĂN THỜI ĐẠI 

 

Thể thơ: "KHOÁN THỦ". Thể thơ này không những 
có trong văn học của Việt Nam mà còn có trong văn 
học Pháp quốc và Mỹ quốc. Đây là bài thơ của thi sĩ 
Pháp: Alfret De Musset gửi cho văn sĩ George Sand. 

Quand je vous fais, hélas, un éternel hommage, 
Voulez vous qu'un instant, je change de langage 
Vous seule possédez mon âme et mon coeur 
Que ne puis-je avec vous gôuter le vrai Bonheur 
Je vous aime, ma belle, et ma plume en délire 
Couche sur ce papier ce que je n'ose dire 
Avec soin de mes vers lisez les premiers mots 
Vous saurez quel remède apporter à mes maux 

Chuyển ngữ theo ý thơ của: A. De Musset. 

BAO tình vĩnh cửu đã trao em, 
GIỜ được bên em tỏ nỗi niềm 
EM chiếm hồn anh, cùng tâm khảm 

 



 

 

                                                                  VĂN ĐÀN  THỜI ĐẠI SỐ  ĐẶC BIỆT                                       183 

 

 
 

CHO nhau lạc thú tuyệt vời êm. 
ANH yêu vẻ đẹp, say tình mộng, 
NGỦ gục trên tờ mơ dáng em 
VỚI tiếng thơ đầu câu nhắn bảo 
EM ơi !... Tình khúc đã lên men… 

WHEN you and I are far apart 
CAN tender sorrow break your heart 
I love you, darling, yes I do 
SLEEP is sweet when I think of you 
ALL your love is sweet as a rose, 
NIGHT is here and I must close. 
WITH your care read the 1st word in each line 
YOU can find the question on my mind … 

KHI em và anh xa cách nhau 
NÀO hay em vỡ trái tim sầu 
ANH yêu em lắm, anh yêu lắm 
CÓ những đêm dài anh nhớ mong 
THỂ như hồng thắm tình yêu đấu 
NGỦ lại nơi đây khép mộng đầu 
VỚI những lời thơ đầu em đọc 
EM sẽ hiểu rằng anh nghĩ sao ... 

Clbthivantaodan. 
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THI VĂN THỜI ĐẠI 
Thơ : THẤT NGÔN  

 

TÀ ÁO NỮ SINH. 

 

Áo trắng tóc thề em nữ sinh, 
Má hồng môi thắm điểm duyên trinh, 
Thoáng nhìn em, thấy lòng ngơ ngẩn ! 
Cứ tưởng em là em gái anh ?! 

Anh người xứ lạ đến nơi này, 
Vừa mới quen em trong phút giây. 
Đã thấy lòng mình như ấm lại, 
Hồn anh ngây ngất đắm hương say ! 

Vương vương tà áo theo chiều gió, 
Áo trắng hương trinh tuổi học trò, 
Nón lá che đầu em e lệ, 
Mắt ngước nhìn anh vẻ thẹn thò. 

" Em gọi hồn anh đấy phải không ? 
Non sông chưa phỉ chí tang bồng, 
Gặp em giây phút quen nên mộng, 
Nửa bóng mây trời dõi mắt trông." 
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TRƯNG VƯƠNG. 
( 40 NĂM HỘI NGỘ.) 

Bốn mươi năm xa cách mái trường, 
Bao nhiêu kỷ niệm còn vấn vương, 
Thầy, cô, bạn hữu thân thương nhất: 
Người đi, người ở lại quê hương ! 

Nhớ lại năm xưa khi còn nhỏ, 
Ngày ngày cắp sách đến TRƯNG VƯƠNG. 
Phất phơ tà áo xanh trong gió 
Tiếng guốc khua vang khắp phố phường! 

Nón lá nghiêng vành che nắng, mưa, 
Giảo bước đi nhanh kẻo trễ giờ 
Luận văn còn đó, sử chưa thuộc,! 
Bài Toán, Lý, Hoá tơ lơ mơ !!! 

Ngồi trong lớp nghe thầy, cô giảng, 
Lời thầy diễn nghĩa thơ vang vang. 
Giọng cô nhỏ nhẹ như oanh hót, 
Học trò ngồi học thật nghiêm trang. 

Trường bên Sở Thú, Nguyễn Bỉnh Khiêm., 
Bóng mát, cây xanh, hoa ngát hương. 
Buổi chiều tan học vui như hội: 
Tiếng cười, tiếng nói, tình thân thương... 

Bên kia đường nhiều chàng trai trẻ, 
Ngóng chờ hậu duệ nữ TRƯNG VƯƠNG, 
Honda, xe máy tưng bừng nổ 
Đến đón công nương trước cổng trường. 

Hôm nay bạn hữu họp nơi đây, 
Tưởng nhớ TRƯNG VƯƠNG, nhớ cô, thầy. 
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Hàn huyên nhắc lại bao kỷ niệm, 
Mừng vui mời bạn cụng ly này ... 

 

THI VĂN THỜI ĐẠI 
Thơ : NGŨ NGÔN  

 

ĐÀ LẠT 

Ta đi lên Đà Lạt, 
Vào một chiều mưa rơi, 
Sương mù giăng đầu núi, 
Mây phủ tận chân đồi. 

Đà Lạt ! Đà Lạt ơi ! 
Chiều mưa rơi lành lạnh, 
Lòng ta đang hiu quạnh, 
Với nỗi buồn đơn côi ! 

Xe leo trên sườn núi, 
Nhìn thung lũng xa xôi, 
Đâu đây vài con suối, 
Nước róc rách tuôn rơi. 

Đây là thác Prenn, 
Ta xuống xe nghe em,  
Ghé thăm thác cho biết, 
Nước chảy suốt ngày đêm. 

Đây thung lũng tình yêu, 
Cảnh đẹp biết bao nhiêu, 
Nhớ chuyện xưa đôi lứa, 
Đã khổ vì yêu nhau ! 
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Đây khu rừng Ái Ân, 
Nơi đây đã bao lần, 
Người cùng ta ân ái, 
Trong cảnh đẹp trời xuân? 

Đây khu vườn Bích Câu, 
Muôn hoa đua sắc mầu, 
Ngày gặp em lưu luyến, 
Bây giờ ta xa nhau !!! 

Anh đến hồ Than Thở, 
Gặp em đến thở than ! 
Tình em nay dang dở, 
Tình anh cũng lỡ làng !!! 

Con viếng chùa Linh Sơn, 
Nguyện cầu Phật ban ơn, 
Cho đời con đỡ khổ, 
Cho lòng bớt cô đơn. 

Hôm nay trời mưa Ngâu,  
Chức Nữ nàng ở đâu ? 
Để Ngưu Lang tìm kiếm, 
Mây trời giăng giăng sầu ! 

Mai giã từ Đà Lạt, 
Ôi ! Đà Lạt thương yêu, 
Buồn, vui bao kỷ niệm, 
Nhung nhớ dáng mỹ miều ... 
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XA EM NỖI NHỚ, NIỀM THƯƠNG. 

 

EM bên kia trời Âu, 
Anh bên đây Mỹ Châu. 
Đường xa xôi vạn dặm! 
Biết bao giờ gặp nhau ? 
Mừng vui em sang đây, 
Tình thương yêu đong đầy, 
Khắc ghi bao kỷ niệm 
Cho đến ngày chia tay. 
Tiễn em ra phi trường, 
Bao nỗi nhớ, niềm thương ! 
Phi cơ vừa cất cánh, 
Lòng anh sầu vấn vương !!! 
Giờ đây em phương xa, 
Anh nhìn bóng trăng tà, 
Gửi về em nỗi nhớ, 
Khẽ hát bản tình ca. 
Em biết chăng, Em yêu, 
Thương em, thương thật nhiều, 
Nhớ em từng hơi thở, 
Ngọt ngào thơm hương yêu ! 
Đêm nay anh ngồi đây, 
Viết lên tâm tư này, 
Như lòng anh mong ước 
Tay lại nối vòng tay ... 
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MỪNG SINH NHẬT EM YÊU 

 

Mỗi lần trông dáng em 
Là mỗi lần nhận thức, 
Niềm vui anh thấy được  
Từ đôi mắt em yêu. 
Và người anh yêu dấu, 
Anh hy vọng rất nhiều, 
Em sẽ là mãi mãi 
Hình ảnh người anh yêu. 
Những cảm súc kỳ diệu 
Hiện hữu tại tâm anh: 
Hôm nay ngày SINH NHẬT. 
Chúc em thật tốt lành ... 

 

CHUYỂN NGỮ:( theo ý thơ trên.) 

WITH LOVE SWEETHEART 
ON YOUR BIRTHDAY. 

Each time I see you 
I realize, 
What joy I receive 
From the love in your eyes. 
And sweetheart, I' am hoping 
You'll always be part 
Of this wonderful feeling 
I have in my heart. 
Have a very happy,  
Very happy BIRTHDAY ... 
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MONG CHỜ 

Em ngồi bên song cửa, 
Mong ngóng chờ anh yêu... 
Mưa đêm tràn nỗi nhớ, 
Em buồn, lạnh cô liêu !!! 
Anh ơi ! Em thầm hỏi: 
Giờ này anh ở đâu ? 
Để lòng em mong mỏi, 
Để tim em héo sầu ! ... 

 

ĐẠI LỘ HOÀNG HÔN 

Hoa nắng tô màu áo, 
Tóc mây vương gió chiều. 
Em đi trên đại Lộ, 
Nắng hanh vàng cô liêu. 
Gót sen em nhẹ bước, 
Bóng nhỏ vướng hoàng hôn, 
Thoáng nét buồn cô đơn, 
Dâng sầu lên mi mắt. 
Chiều tàn hoa nắng tắt,  
Bóng em nhoà bóng đêm, 
Trên con đường em đi, 
Nhạc dân ca êm đềm. 
Em về đâu ? Em hỡi! 
Ngõ tối đường còn xa... 
Xin đưa em về nhà 
(Xin đưa em về nhà) 
Cho bớt sầu cô đơn... 
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KHÓC NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH 

Lê Thị Việt Nam 

Vẫn biết không mong vượt bến đời,                                           
Bỗng dường sét đánh mạch tuôn rơi!                                          
Đích nhìn buổi trước hằng lưu dấu...                                          
Chiến hữu thời nay khóc một người! 

Mạch thảm khôn ngăn đau buốt dạ,                                              
Buồn chia đoài đoạn khó thành lời...                                                
Bút Văn lèo lái vào phương hướng.                                               
Xông xáo một mình... bạn khắp nơi. 

Mừng bến tồn vong vượng dấu soi,                                              
Noi gương cương quyết khó xa rời.                                                    
Bút Văn đỉnh đạc rời khuynh loát,                                                   
Bá đạo khoa trương mượn thói đời. 

Mở miệng xuê xoa dân thống trách,                                              
Bịt mồm kiếm chác nước đau vùi...                                                   
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Tầm tay cộng sản gông-hàm-thiết.                                                  
Ta chống Bút Bồi, Bút Cụp Đuôi... 

Mong sẽ đạt thành mộng ước xuôi,                                                
Con thuyền chiến nạn bến đây rồi.                                              
Đấu tranh công chính bền tôn chỉ...                                          
Chống chế bạo cuồng ý truất ngôi... 

Cộng sản diệt mầm sinh chủng tộc.                                           
Nhân quyền gầy dựng giấc mơ đời.                                           
Tiếng thơm bút-luận bừng thanh sắc.                                             
Dáng Chị đầu đàn trước chúng tôi... 

HỠI ĐẦU GẤU BỘ CHÍNH TRỊ 

Lê Thị Việt Nam 

Gẫm hay danh dự cầm quyền                                                       
Hứa lời lật lọng tuyên truyền nhi nhô                                        
Cùng nhau toa rặp lắm trò                                                           
Quật ngang trở mặt xây mồ đoảng ta                                           
MỘT LỜI thành khẩn… ban ra                                                 
Giá trị CHỮ TÍN… khốn là bội vong                                              
Người dân khắc khoải ngóng trông                                        
Hướng theo vun đắp mới mong sống còn                             
Trăm khôn nghìn khéo lọt luồn                                                     
Sao qua chân thật thượng tôn phép nhà                                  
Tình dân nghĩa nước chan hòa                                          
Hạnh phúc lưỡng lợi xông pha vượng thì                                
Nhớ chăng Hiệp Định Paris 
Ký chưa ráo mực… ngại gì tiếng tăm 
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Ngay như tấn kích Mậu Thân 
Giết bao sinh mạng quân dân điên cuồng                            
Nên khi cưỡng chiếm Sài Gòn 
Lòng người còn xác không hồn… hại thay                                      
Không màng tâm huyết đắp xây 
Ngược hướng giáo dục tương lai quặt què                              
Guồng máy toa rặp cánh bè                                                        
Làm nghèo đất nước, nhiêu khê dân mình                       
Lân bang, quốc tế cười khinh                                                     
Chôn vùi thể diện… nhiệt tình đầm sen                                        
Đòi hỏi cống hiến triền miên                                                       
Thống trị độc đoán… thói quen hoạt đầu                               
Tưởng dân ngu… hóa mình ngu                                                   
Chăm chuyên khôn vặt, THAM lưu tiếng đời                                  
Mặt thớt… mặt mo… nhặng ruồi                                                    
Thòi ra bản chất NHỤC… TỒI… hãi sao                                  
“Độc quyền thộn mặt hứa lèo”                                                         
Cầm bằng chủ nghĩa tầm phào ngồi dai 
Đồng tiền mất giá trượt dài                                                              
Nợ vay trả lãi… dân nghèo nặng mang                             
Rừng vàng biển bạc tan hoang                                                      
Công trình đắp chiếu tràn lan… rệu thầm                                    
Đập thủy điện thác lủ hàng năm                                                  
Giới ranh biển đảo khẩn cần… bán ngay                                    
Khựa Tầu tràn ngập… dắt dây                                                         
Hỏi Bộ Chính Trị chúng mày còn không                                          
Phái phe tranh chấp giành phần                                                 
Đến chân thế nước… MA ĐẦN chạy đâu? 
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GIẢI PHÁP NÀO CHO TỔ QUỐC TÔI? 

Ý diệt chủng luồn vào ngõ ngách, 
Máu nhũng tham phong thánh vào tay... 
Than ôi! Non nước Việt này... 
Từ trên xuống dước tràn bầy sói lang… 

Tình đồng chí! Hoa Nam cài đặt! 
Một cái phắt tay phách lạc... hồn xiêu... 
Lật bàn trắng... giá nặng bầu diều, 
Chịu thay? Chịu chết? -- Ăn nhiều bảnh hơn! 

Nhìn biển chết...Trời hờn quay quắt… 
Cá chết tràn lan trên lạch dưới sông!!! 
Tây Nguyên giàn giụa huyết ròng... 
Hai ngàn con đập nước giong bạt ngàn! 

Đồng say quả lấn tràn nhà máy, 
Khói ngút trời phổi cháy, nghẹt tim... 
Không mong... bia, rượu... nhận chìm, 
Tâm can yêu nước ngấu nghiền ung thư! 

Hồn đau đáu thặng dư lãng phí, 
Hướng nhân luân tỉ-thí cuồng nô... 
Xiềng tam-tam-chế... trận đồ (1) 
Những con Tổ Quốc ngục tù xanh xương! 

Đem hoang tưởng làm gương tiến thoái, 
Chạy thoát thân vô-đối… giặc tràn! 
Từ quân cho chí Tướng... Quan... 
Tìm con đường sống... nhũng loàn dắt dây! 
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Tầm gian kế chiêu bài dai dẳng, 
Máu hung nô đeo đẳng ngàn năm… 
Con đường huyết mạch Biển Đông, 
Lối thoát trọng yếu Tàu cần thông thuơng! 

Nuốt Việt Nam khẩn trương mọi giá, 
Dùng toàn phường gian trá bình phông! 
Triệt tiêu “lương đống”... “binh hùng” 
Mánh treo tươi sống tiền đồng rủng rang... 

Quân Hán cẩu bám sam dày đặc... 
Từ trong Nam, ngoài Bắc... đan xen! 
Biển Đông... hải đảo chân xiềng… 
Tối tân vũ khí lệnh truyền chỉnh trang... 

Trào dung dưỡng tràng giang vượt mức, 
Mặt đần... mặt mo... nhung nhúc vào ra, 
Miệng mồm thối hoắc... quan nhà... 
Tầm tay chễnh mãng... sơn hà còn không? 

Thượng bất chính lòng dân bất mãn, 
Thao túng lưu manh hung hãn triền miên! 
Lương tâm thao thức chạnh niềm... 
Làm sao phát triển quật cường... chăng ai? 

Tầm hưng phấn trong tay chiến lược, 
Não trạng không mong bán nước cầu vinh. 
Hãy xin dốc hết nhiệt tình...  
Con đường phục quốc bình sinh nhớ đời!                            
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Ta chuẩn bị một! Tàu quyết đội đá vá trời! 
Làm sao thoát khỏi cảnh đời vong nô?! 
Nhìn kìa... đầy nhóc bè-lũ-tam-vô... 
Đối gương sử liệu... Những mồ chết oan! 

Tiếng kêu quyết tử... không hàng... 
Thề quay súng trước phường bán nước,                  
buôn dân! 
Mong cứu giang san... nhiệm vụ khẩn cần… 
Làm người chỉ chết một lần vinh quang!!! 

Thiên nhiên sớm đã định phần... 
Con Rồng Cháu Lạc... vốn tự cường khắt khe... 
Vâng Ý Trời... châu chấu đá xe, 
Tưởng rằng chấu ngã... Ai dè xe nghiêng! 

Lê Thị Việt Nam 
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Nữ sĩ THƯ KHANH 
 
Thư Khanh ( bút hiệu ) sinh ra tại NAM ĐỊNH - miền Bắc 
Việt Nam. Bố là công chức ngành Ngân Hàng Phát Triển 
Nông Nghiệp. Ông Nội và các Cụ cố kỉnh đều là Nhà Nho, 
văn thơ chữ nghĩa. Mẹ của Thư Khanh: nội trợ. 
 
* THƯ KHANH đã tập tành làm thơ từ khi mới quen với 
Phan Lạc Giang Đông. Nhưng sáng tác nhiều là sau năm 
2001. 
 
Sau khi Phan Lạc Giang Đông mất: THƯ KHANH nhận phụ 
trách chương trình  Đọc Thơ Cho Nhau Nghe trên đài phát 
thanh: Sài Gòn HD Radio của thi sĩ Quốc Nam tại Seattle.  
 
Số thơ Hiện nay có trên 1570  bài thơ posted trên Web 
vantholacviet . org và Sài Môn Thi Đàn. Và báo giấy ĐẤT 
ĐỨNG của nhà văn NHẬT THỊNH & KHUÊ DUNG tại Nam 
CALIFORNIA. THƠ đã in = TRĂN  TRỞ . 
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ĐÊM ĐÔNG BẮC MỸ 
 
Đêm Đông thiếu lửa thiếu hương em, 
Mất ngủ nhìn hoa tuyết xuống thềm. 
Mượn chén rượu say- cay thấu ruột. 
Mềm môi ngủ lịm bỗng như quên. 
Ngờ đâu trong mộng em còn đó. 
Má thắm môi hoa đứng dưới rèm. 
Thức giấc giật mình thương ảo vọng. 
Buồn mình vò võ cứ từng đêm. 
 
Thư Khanh - 2017 

NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN  

Nhớ nhớ quên quên ... đã vạn  lần.                                                            
Dù tình vẫn dấu ở trong tâm.                                                    
Chiều nay mưa gió nghe u uẩn.                                                               
Em rất buồn nhưng lại thấy... gần ... 

Lại thích  làm thơ  hơn mọi  bữa,                                                       
Đêm đêm  ngồi viết mãi bên đèn.                                                    
Đèn mờ dư ảnh như tình  tự,                                                              
Kể lại  chuyện tình đôi cánh chim ... 

Đôi cánh  chim trời  e mỏi cánh,                                             
Và lòng nhớ nhớ lại quên quên.                                                
Cách nhau  anh có còn thương nhớ?                                               
Hay đã ... muôn trùng ... xa cách em ...! 
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Mưa gió đang về  trên xứ  Mỹ,                                                              
Tình em  xao xuyến ngủ sao yên.                                                       
Như hàng  cây đứng chờ giông tố,                                                 
Em sợ  anh ... và sợ ... chính em… 
 
THƯ KHANH - Seattle- 2017- 

 CHẾT VÌ TỔ QUỐC                                                                               
( kính về hương linh Trần Thúc Vũ ) 

Tuổi trẻ một thời Trai Nước Việt 
Từng vẫy vùng- lẫm liệt oai phong  
Xông vào chiến trận như không  
Coi nhẹ cái chết : lông hồng thế thôi . 
- Giặc đã bị tả tơi tan tác  
- Trận cuối cùng cả nước đành thua  
- Ôi 30-tháng 4 Cờ đỏ tràn vô , 
- Miền Nam thất thế … 
- Đành vô tù đầy . 
- Bao năm chịu đắng nuốt cay  
- Nung Gan Nung Chí : Có ngày vùng lên . 
- * Ra tù rồi GAN BỀN CHÍ DŨNG  
- Vũ làm nên làm bão làm mưa . 
- Tôi có gặp Vũ trong những chiều trưa , 
- Vai vẫn rộng : Ước Mơ PHỤC QUỐC  
- Gan tầy đình cứu nước cứu dân . 
- * Vẫn đẹp trai như những lần đã gặp  
- Tôi khuyên rằng : CẨN THẬN VŨ ơi  
- “ Cái người con gái theo đuôi  
- Chính là Cộng Sản – đang ngồi xe anh . 
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- * Anh ngoảnh lại vẫn coi khinh  
- Rằng tôi nhát qúa trở thành ngu xi ! 
- * Rồi sau đó tôi đi sang Mỹ  
- Để Cứu Gia Đình - bỏ lại Quê Hương . 
- Rồi nghe Vũ lại can trường  
- “ Anh Hùng thất thế - bị cùm nhà lao ! “ 
- * Tôi nhức đầu chẳng biết nói sao  
- Bao năm Liên Tục nhà lao - cả đời  
- Phần đói khát – tù đày là thế  
- Cộng sản mà, nào để Vũ yên . 
- * Ra tù … Chí cả chưa hèn  
- Nhưng thân xác đã nếm ghiền đắng cay  
- Gia đình tan tác xum vầy  
- Có Vui…- Vui Gượng đợi ngày Ra Đi . 
- Bệnh rất nặng Cancer tiềm ẩn  
- Sang Mỹ dù thuốc mấy cũng thua ! 
- * Rồi một ngày Vũ đành thua  
- Để NON SÔNG LẠI  
- Đành nhờ anh em . 
***Vũ RA ĐI …nay được bao năm ?! 
Hôm nay Ngày Kỵ là lần bao nhiêu …???!!! 
- Vợ con bè bạn thương yêu  
- Nén nhang nghi ngút …giữa chiều Hạ Sang . 
- * Chúc Hương Linh một thuở can trường  
- Xứng danh con cháu Lạc Hồng siêu thăng  
- Tìm về cõi Vĩnh Hằng AN NGHỈ  
- Cùng những Anh Hùng CHÍ Cả năm xưa . 
- Đời Vô Thường : Kẻ Được - Người Thua  
- Luật Trời Sinh - Diệt từ xưa thế rồi !                           
THƯ KHANH ( nhớ ngày Kỵ của Trần Thúc Vũ ) 
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             ĐÔNG CHỚM SANG 

Đông chớm sang rồi lạnh giá băng. 
Sương thu dang cánh mỏmg bao tầng. 
Hoa tàn bướm ngủ quên hò hẹn. 
Cây trụi cành trơ đứng chịu tang. 
Môi ngoan em cũng như hờ hững. 
Đôi mắt hồ thu chớm bẽ bàng. 
Ly cà phê đắng càng thêm đắng. 
Vạn vật u sầu: Đông Chớm Sang. 

THƯ KHANH - bài 1391- ( Seattle- 11- 11- 2016 ) 

YÊU LÍNH CHIẾN … 

Nếu em không là người yêu của lính . 
Thì lấy gì làm chất liệu cho thơ . 
- Những bài thơ …mơ mộng đợi chờ … 
Gót gìày saut trên bốn vùng chiến thuật … 
Đời sống lính lao vào gian nguy nhất : 
Trận Đồng Soài – Đác Tô - Bình Giả - Khe xanh  
- Có những đêm …mạng sống rất mong manh  
Dưới làn mưa bom đạn pháo . 
Bùn đất xình lầy dính đầy trên quần áo  
Cơm xấy mang theo nuốt vội cầm hơi … 
- Viết thư cho người tình trên báng súng một đôi 
lời  
Được câu : “ Em yêu “là vừa ý nhất . 
* Em ở hậu phương đêm đêm trăn trở  
Viết thơ dài e nản chí anh yêu . 
Nên chỉ làm thơ mong ngóng thật nhiều  
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Khi nào về  
Em sẽ tặng anh : vòng hoa Chiến Thắng . 
* Ngày ngày đi học ngắm trời xanh mây trắng  
Chiếc nón bài thơ che nghiêng mái tóc thề . 
Anh yêu em … Anh bảo : “ Dễ thương ghê …” 
Thương mái tóc … Nếp môi hồng … hàm răng 
cười hoa vỡ … 
Mối tình đầu …ngây thơ … Mỗi lần em qua ngõ … 
Mấy chục năm trời chưa quên nổi :” Nụ Tầm 
Xuân “… 
- Nay xa qúa rồi .  
Nhưng hình ảnh vẫn trong tâm … 
Chợt trỗi dậy thành bài thơ : YÊU LÍNH CHIẾN . 

THƯ KHANH – 11- 16- 2016 . ( Nhân ngày Cuối 
Năm Hội - Bà HẠNH NHÂN - : Quyên Góp tiền 
mua qùa Tết gửi tặng các Thương Binh VNCH - ) 
 
ƯỚC GÌ   

Ước gì em đẹp như năm cũ.                                                           
Để đến thăm anh thêm một lần.                                                  
Nhớ buổi chiều vàng êm ả ấy.                                                                        
Gió đưa nhè nhẹ  cánh phù  vân.                                  
Nụ hôn  ấm áp vương trên  tóc,                                                   
Thèn thẹn  khi anh  sát lại gần …                                                   
Kỷ niệm  còn hoài  trong ký ức,                                                           
Ảnh hình in dấu mãi trong  tâm . 

THƯ KHANH – 7- 2017 ( xin thưa: tâm sự một vị 
nam nha Qúy Vị ) 
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TRANG THƠ HÀ PHƯƠNG 

 

HÀ THÀNH 

 

Hà Thành nhất chi mai                                                                                
Hiền mơ dệt mộng say                                                                                 
Chí Hùng lay cuộc sống                                                                           
Mặc thủy triều vơi đầy... 

Hoàng-Mai đất khách rã rời                                                                    
Mai-Hiền quê mẹ thảnh thơi mọi bề                                                       
Hùng tâm vượt thoát nẻo mê                                                                      
Thủy triều, nước vẫn xuôi về biển khơi. 

 

HÀ PHƯƠNG 6/2017 
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BỮA TIỆC PHỤC SINH 

(Đón TT OBAMA) 

Thái Hiền 

 

Cứ như thể có gì đang thức dậy,                                                                 
Hàng triệu con tim cuồng nhiệt mê say                                                       
Háo hức chờ mong thỏa sức giãi bày                                                          
Mơ nước Mỹ như được ăn trái cấm... 

Khác rất nhiều những gì ta vẫn thấy                                                      
Chỉ giản đơn như được ghét được yêu                                                 
Nói thật với nhau cảm xúc đa chiều                                                         
Cũng sợ dính vào âm mưu tội lỗi... 

Đúng hôm nay mọi người đều vô tội                                                       
Đến với ngài Ba-Rắc Obama                                                            
Thán phục nghe ông diễn tả thật thà                                                        
Và trong sáng những gì ta khao khát... 

Bởi xưa nay như lũ người hèn nhát                                              
Giấu nhẹm đi cả mơ ước niềm tin                                                      
Không dám ngợi ca, không dám rủa nguyền                                              
Và gian dối ngay cả khi sám hối... 

Nắm tay nhau hôm nay như ngày hội                                         
Cả trẻ già, con gái, con trai                                                           
Trí thức, công nông, chính khách, nhân tài                                                          
Đầu trong sáng như chính ngài Ba Rắc... 

Ai cũng biết ông là người uyên bác                                                        
Tổng Thống quốc gia quyền lực nhất hành tinh                                    
Cũng đến với ta bún chả bình dân                                                        
Không khoảng cách, không cầu kỳ nghi thức... 
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Và lại nữa những điều ông diễn thuyết                                      
Chẳng có gì là mới được phát minh                                                   
Không phải cao siêu, đạo đức đấng anh minh                                          
Ông chỉ nói những gì xưa vẫn thế... 

Quyền được biết, được nghe, quyền bày tỏ                                           
Được tự mình chọn lựa đấng minh quân                                       
Quyền tự do tạo hóa đã chia phần                                                   
Ai cũng có, không cần ai ban phát... 

Không ngẫu nhiên ông được dân đón tiếp                                       
Như một Thiên sứ gỉa của thiện chân                                                  
Bởi những điều ông nói với nhân dân                                              
Rất đơn giản không vòng vo tam quốc... 

Đến hôm nay như vẫn còn nuối tiếc                                                        
Bữa tiệc Phục sinh đến quá bất ngờ                                                         
Ông đến, rồi đi, ai đợi, ai chờ?                                                     
Còn lại trong ta câu thơ thuở trước: 

"Rằng trăm năm cũng từ đây,                                                                    
Của tin gọi lại chút này làm ghi...". 
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CẶP ĐÔI HOÀN HẢO 

 

Sông có khúc, đời người có lúc                                                         
Thế thời theo vận nước sinh thành                                                
Ngẩng đầu lên hỏi trời xanh                                                               
Nay quê hương Việt dân lành về đâu? 

Sa lỡ bước, người giầu cũng khóc                                                     
Bậc trí nhân ngang dọc dặm trường                                                 
Lặng nghe câu chuyện Hà Phương                                                     
Một trang quân tử, một gương anh tài. 

Mang tư cách anh Hai Nam bộ,                                                     
Trọng chữ nhân, phong độ rộng lòng.                                            
Không phèn mà nước vẫn trong,                                                        
Hết lòng nhưng chẳng cầu mong điều gì. 

Thời gian vó ngựa phi nước đại                                                         
Nước sông không chảy lại hai lần.                                                       
Mới rồi mà đã ba tuần,                                                                        
Xin cho được nói đôi vần về anh… 

 Nhạc, thơ chin trên cành đang nhuyễn                                           
Vó ngựa hoang rung chuyển Cali                                                         
Hỏi thăm kẻ ở người đi,                                                                   
Hà Phương thi sĩ môn gì cũng hay. 

Nhưng trên hết chị hai dâu trưởng,                                                    
Rời Long Xuyên từng bước theo chồng.                                          
Chân tình, nhân hậu, thủy chung                                                    
Chăm con, phụng dưỡng mẹ chồng trước sau. 
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Lấy chữ hiếu làm đầu nhân cách,                                                   
Trọng chữ tâm trong sạch thảo hiền                                                  
Đẹp người, tốt nết sắc duyên,                                                       
Hèn chi thiên hạ kẻ ghen người hờn. 

Trai Kinh Bắc, tâm hồn thi sĩ                                                       
Gái Long Xuyên, chăm chỉ ngoan hiền                                                   
Họ hàng bạn hữu lưu truyền,                                                                  
Hà Phương-Thanh Thủy đẹp duyên vợ chồng… 

 

Thái Hiền 06/2017 

 (Gửi lại anh chị Hà Phương) 

 

CẢM HOÀI 

 

Duyên khởi đến thảnh thơi kịp lúc                                                       
Ý tâm cao quyết chí nên thành                                                        
Hỏi mình rồi hỏi ông xanh                                                                        
Hai bờ biển Thái, xa cành về đâu? 

Trang quân tử, mưu cầu nào khóc                                                      
Đấng trượng phu sở học kiên trường                                             
Đường trần tung gót bốn phương,                                                     
Một dòng nghĩa khí tỏa hương chân tài. 

Đời, việc thật người trai Bắc bộ                                                      
Tâm, thẳng ngay vẫn cố một lòng                                                    
Ao bùn song nước lại trong,                                                                
Nuôi nguồn mạch sống ắt mong mỏi gì? 
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Sống, nên nhớ so bì cây Đại,                                                             
Hoa, thay trà uống hái bao lần                                                            
Chia tay bịn rịn cuối tuần,                                                                          
Bàn khuya vương đọng nghĩa tình em anh… 

 

 

CẢM HỌA                                                                                              
(Trao về cô chú Hiền Mai) 

 

Khung trời cũ đã sành nhuần nhuyễn                                                        
Mái nhà xưa… còn nhớ Cali?                                                                  
Gà nòi chệnh choạng bước đi,                                                         
Chiều phai, đêm nhạt, sáng thì nào hay! 

Trai thứ lụy tâm đầy gái trưởng                                                               
Mấy chục năm giữ đạo cùng chồng                                                    
Vẹn thề, vẹn tấm tình chung                                                                   
Câu nguyền còn ấm đến cùng mai sau. 

Năm tháng cũ… nhớ mầu xa cách                                                       
Vẫn thủy chung, son sắt ngoan hiền                                                   
Mới hay phần phước nợ duyên,                                                         
Châu về hợp phố lãng quên buồn hờn. 

HIỀN phong thái noi gương kẻ sĩ,                                                         
MAI đoan trang vốn dĩ người hiền                                               
Tiếng thơm sẽ được loan truyền,                                                       
Cùng nhau sánh bước thắm duyên với chồng… 

HÀ PHƯƠNG 
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TRẢ LẠI TÔI SÀI GÒN 

Ai chở Sài Gòn sang Cali                                                                               
Chở hết màu xanh tuổi đang thì                                                             
Chở nắng thu vàng giăng mắc nhớ                                                               
Nỗi buồn rồi cũng gió thoảng đi… 

Như vừa chợt tỉnh giấc trong mơ                                                             
Giữa xứ Cờ Hoa mọị thứ thừa                                                               
Đây rồi của riêng ta nỗi nhớ                                                                     
Chút khờ, chút dại, chút ngu ngơ… 

Đâu rồi cuả nắng cháy đôi môi                                                                 
Chợt đến cơn mưa ướt nụ cười                                                                       
Cuả gió Đông về em rét đợi                                                                                
Tan trường xao xuyến trái tim tôi… 

Xin đời bỏ lại chốn rong chơi                                                                     
Dìu dắt tương lai những tiếng cười                                                        
Một sớm mai ngày cơn gió đổi                                                               
Sài Gòn trả lại đất quê tôi… 

THÁI HIỀN 
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SÀI GÒN VẪN ĐÓ… 

Sài Gòn sao lại đến Cali                                                                                 

Chở được thơ ngây tuổi xuân thì                                                              

Chở khung trời mộng bao nhung nhớ                                                

Muôn vàn dấu ái đã bay đi… 

Bao kỷ niệm xưa như giấc mơ                                                                  

Tình nghĩa bên đây chẳng dư thừa                                                    

Tháng ngày gậm nhấm tan niềm nhớ                                                   

Đêm về tìm lại thoáng ngẩn ngơ… 

Đất khách thương về… lệ đắng môi                                                     

Những giờ tan học rộn tiếng cười                                                          

Nhớ gốc me già em đứng đợi                                                                     

Kỷ niệm xưa còn mãi trong tôi… 

Chờ gió sang mùa bỏ cuộc chơi                                                               

Trẻ nhỏ ê a ấm nụ cười                                                                    

Xuân đem lộc thắm bao biến đổi                                                     

Sài Gòn còn đó, mãi trong tôi… 

Cảm hoạ với bài Trả Lại Tôi Sài Gòn của Thái 

Hiền… 
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LUỒNG GIÓ HỒI SINH 
 

Một ngày mới, cơn gió nào trổi dậy                                                            
Lá phổi, buồng tim căng máu cuồng say                                                  
Lòng hân hoan mạnh dạn miệng tỏ bày                                               
Nhiệt liệt đón chào không ai cản cấm 

Ngày lại ngày nhưng hôm nay khó thấy                                              
Cũng con người sao kẻ ghét người yêu                                           
Người đến đây trong một sớm, một chiều                                         
Thật thoải mái phẩm bình không phạm lỗi 

Quả thật vậy, chẳng người nào có tội                                                   
Phải vì ngài? Ba Rắc-Obama!                                                                
Nếu minh quân là dân Việt chẳng thà                                                       
Hy sinh đời, đổi quyền dân đang khát 

Kẻ yếu vía để cho ma quỷ nhát                                                         
Người chính nhân vẫn gìn giữ đức tin                                                    
Vẫn thủy chung khẳng khái vẹn câu nguyền                                        
Để mai hậu không có gì phải hối 

Trên đất nước, tưng bừng như trẩy hội                                            
Chẳng kể trẻ già, thiếu nữ, chàng trai                                                  
Đều nhất tâm chào đón vị anh tài                                                       
Xưa vua chúa, nay mừng ngài Ba Rắc 

Mọi người đến lắng nghe không phản bác                                         
Chẳng ngồi đồng để nghe lũ ma tinh                                                      
Tự chân tâm, vốn dĩ chẳng mị dân                                               
Chẳng sáo ngữ mà đi sâu tâm thức 
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Chẳng bịa đặt vẽ tô ra truyền thuyết                                                   
Không mập mờ, u tối cõi vô minh                                               
Những lời ông đều chính đại quang minh                                                 
Như Bồ Tát phát ban người trần thế 

Tâm càng lắng, nghe ông thêm sáng tỏ                                            
Lòng ước ao đất nước có Thần, Quân                                                  
Đều vì nhau, ai nấy cũng có phần                                                      
Làm có hưởng chẳng cần nơi ân phát 

Nửa trái đất người dân nô nức tiếp                                                          
Đón nghe ông không giả nghĩa giả nhân                                         
Lời giản dị dễ đi vào lòng dân                                                              
Vị Tổng Thống của một siêu cường quốc 

Dù đã qua, người người đều mến tiếc                                                
Luồng gió hồi sinh vội vã không ngờ                                                       
Ông đã đi nhưng những kẻ đợi chờ                                                          
Mong ông đến đọc thơ như ngày trước 

Đời người có phút này đây                                                                 
Thoáng qua gặp gỡ tâm này hằng ghi… 

 

HÀ PHƯƠNG                                                                                            
(Cảm họa Bữa Tiệc Phục sinh của Thái Hiền) 
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VIẾNG HỒN NGUYỄN BÍNH 

 

Thu đi quét sạch lá vàng                                                                         
Đông về trên gốc cây Bàng độc thân                                                               
Ai đan chiếc áo phong trần                                                          
Than ôi giời bắt làm thân giang hồ… 

Giờ này trong cõi hư vô                                                                            
Hồn ông mãi bận viết thơ tặng nàng                                                      
Ví như trên cõi trần gian                                                                     
Thương con bướm trắng,                                                      
nhớ giàn giầu không… 

Hồn ông mãi ở ngoài đồng                                                                    
Tìm hoa bắt bướm xuôi sông qua đò                                                    
Trăm năm vào một bài thơ                                                                       
Ngàn năm nhẹ tựa giấc mơ giang hồ… 

Cách nhau có một bến đò                                                                             
Ý Yên-Vụ Bản giời cho một vùng                                                               
Một vùng trời đất mịt mùng                                                                         
Một vùng thi sĩ lẫy lừng khắp nơi… 

Thương thay cũng một kiếp người                                                      
Một trang quân tử ngời ngời chữ nhân                                                      
Mới hay áo chẳng ấm thân                                                                      
Lời thơ vẫn cứ gieo vần chữ yêu… 

Cố nhân ơi, cứ chiều chiều 
Con đò xưa vẫn cắm chèo đợi ông                                                         
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Mùa Thu rồi lại mùa Đông                                                              
Hoa Mơ nở rộ sao ông chưa về… 

Hoa Soan rụng trắng đầu hè                                                                     
Con bươm bướm trắng bay về tìm ai                                                         
Chắp tay vái một chữ tài                                                                          
Một ly rượu lạt, một bài dâng ông… 

THÁI HIỀN 

 

 

NIỀM CẢM MẾN 

 

ĐỀ THƠ TRÊN CHIẾC QUẠT VÀNG                                                        
Thu đi Đông đến ngự hàn phòng thân                                                       
Trăm năm trong quãng đường trần                                                        
Nào ai ngăn nổi đôi chân sông hồ? 

Ông đà thoát cảnh tam vô                                                                        
Có còn giây phút làm thơ cho nàng                                                          
Còn đâu ở chốn nhân gian                                                                      
XÂY HỒ BÁN NGUYỆT,                                                     
NHỠ NHÀNG đành không… 

Yêu quê thơm lúa ngoài đồng                                                                   
Yêu cô gái vẫn CHỜ MONG đưa đò                                                         
TRỜI MƯA Ở HUẾ nên thơ                                                                   
MƯA XUÂN-HOÀI CẢM- VẨN VƠ bên hồ… 

CÔ HÁI MƠ-CÔ LÁI ĐÒ                                                                     
Đồi xanh sông lượn giời cho mỗi vùng                                                  
Dẫu xa xôi dẫu biệt bùng                                                                 
Dấu chân lãng tử vương cùng mọi nơi… 
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Tài hoa vận  số con người                                                     
NGƯỢC XUÔI thanh bạch vui đời thi nhân                                                 
Vật chất vốn dĩ ngoài thân                                                                   
Vun trồng văn hóa thêm phần thương yêu… 

Nhà tranh ẩn khói lam chiều                                                            
Hoàng hôn NHẠT NẮNG cánh diều chở ông                                         
Hết Thu rồi lại tàn Đông                                                             
Ghé vào QUÁN LẠNH biết ông có về… 

Cuối Xuân giời sắp sang hè                                                       
Mượn DÒNG DƯ LỆ thơ đề tặng ai?                                                           
Cảm thơ văn, cảm hiền tài                                                         
NHỚ NGƯỜI TRONG NẮNG đôi nhời kính ông… 

 

HÀ PHƯƠNG 

- Cảm họa :Viếng Hồn Nguyễn Bính” của Thái Hiền. 

- Chữ in là tên những bài thơ của Thi sĩ Nguyễn Bính. 
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TRANG THƠ VIÊM MINH NGUYỄN HỮU ĐĨNH 

TIẾNG HÁT TIÊN RỒNG VIỆT NAM 

KINH HỊCH 

Tập Một 

GỌI NHAU 

TÌNH THỰ QUÊ HƯƠNG 

Lời: Thơ VIÊM MINH NGUYỄN HỮU ĐĨNH 

Nhạc: NGUYỄN PHƯỚC 

1. Việt Nam Sáng Chói Tiên Long. 
2. Quê Hương Ta. 
3. Việt Nam Đất Nước Ta. 
4. Hát Lời Mẹ Ru. 
5. Hiện Hữu Mê say. 
6. Xin còn có Mặt Trời. 
7. Trăm Con Nhận Gội Hồng Ân. 
8. Hùng Thiêng Sông Núi. 
9. Tiếng Gọi Quê Hương. 
10.  Hồn Nước Gọi Thề. 
11.  Gọi Nhau Tình Tự Quê Hương. 
12.  Theo Dấu Tiên Long. 
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VIỆT NAM SÁNG CHÓI TIÊN LONG 

Trên bốn ngàn năm, Trời Viêm rực sáng,                                                   
Trên bốn ngàn năm ÂU LẠC khơi nguồn.                                             
Trên bốn ngàn năm HÙNG VƯƠNG dựng nước,                                   

VIỆT NAM VIỆT NAM…  

Trên bốn ngàn năm Sách Ước uy linh,                                                  
Trên bốn ngàn năm Gậy Thần bất khuất.                                                  
Trên bốn ngàn năm tim lửa quật cường,                                                  
Trên bốn ngàn năm sáng chói Tiên Long,  

Trên bốn ngàn năm                                                                       
Bốn ngàn năm rạng danh nòi giống,                                                                                              
Trên bốn ngàn năm vun đắp vuông tròn.                                               
Trên bốn ngàn năm dựng xây bờ cõi,                                                        
Trên bốn ngàn năm gìn giữ giống nòi.  

VIỆT NAM khắp cõi vang lừng,                                                                  
VIỆT NAM sáng chói Tiên Long.                                             
VIỆT NAM VANG LỪNG KHẮP CÕI,                                                            
VIỆT NAM SÁNG CHÓI MUÔN ĐỜI… 
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QUÊ HƯƠNG TA 

Quê hương ta từ Ngũ Lĩnh Động Đình                                          
Non Tiên Biển Lạc Non Tiên Biển Lạc…                                       
Trăm con nối dòng, trăm con nối dòng.                                            
Nối dòng Việt Nam, Nối dòng Việt Nam…                                 
Quê hương ta có núi Tản sông Hồng,                                               
Trống Đồng ghi tích (ơ…)                                                       
Sóc Sơn in dấu Ngựa Thần,                                                                
Cổ Loa Thần Nỗ                                                                                
Linh Quang khí phách (ơ…).                                                                              
MÊ LINH khí phách (ơ…)                                                                          
Lẫy lừng nữ lưu…                                                                               
Cờ Lau Vạn Thắng HOA LƯ,                                                          
BẠCH ĐẰNG thét sóng gọi cờ hiên ngang …                                 
LAM SƠN, LAM SƠN tụ nghĩa diệt thù,                                    
ĐỐNG ĐA vó ngựa dựng cờ nước NAM.                                      
Quê hương ta có TRƯỜNG SƠN đứng gọi,                                          
Có CỬU LONG đùm bọc bao dung,                                                        
Có CỬU LONG đùm bọc bao dung.                                                       
Bên ruộng mật bờ xôi,                                                                      
Và                                                                                                       
BIỂN ĐÔNG ôm ấp vỗ về.                                                                    
Quê hương ta từ NGŨ LĨNH ĐỘNG ĐÌNH,                                              
Non TIÊN Biển LẠC - Non TIÊN Biển LẠC…                                             
Trăm Con nối dòng Trăm Con nối dòng…  

Nối dòng VIỆT NAM,                                                                              
nối dòng VIỆT NAM… 
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HÁT LỜI MẸ RU 

Mẹ ru con ngủ cho ngoan                                                  
Cho ngon bầu sữa cho vui miệng cười.                                         
Mẹ trông con lớn từng ngày,                                                        
Cho con góp mặt ngày mai với đời… 

Yêu con mẹ hát bằng lời,                                                          
Của Cha thề nguyện bằng lời tử sinh.                                                  
Của bao chiến sĩ vô danh,                                                                                   
Bằng lời ngạo nghễ, nhục, vinh, khóc, cười.  

Bồng bềnh vận nước nổi trôi,                                                      
Hát bằng tiếng gọi, hát lời núi sông.                                                    
Quê hương nơi đó sinh con,                                                                
Tin yêu nuôi dưỡng khi con vào đời.   

Nhìn theo dấu bước con đi,                                                           
Nhọc nhằn thân xác đêm khuya thở dài.                                            
Giữa đêm thanh vắng ai ơi,                                                                       
Hát mừng trong nước mắt vui nhạt nhòa. 

Mẹ yêu con, Mẹ tin con,                                                                     
Không bao giờ khuất phục gian nan.                                                  
Mẹ tin con, Mẹ yêu con.                                                         
Chí khí vẫn còn,  

Mẹ hát mừng reo theo chân con vào đời.                                        
Còn có nụ cười, còn có nụ cười,                                                                     
Nụ cười trên môi Nụ cười trên môi.                                                  
Cho con yêu người, Cho người yêu con.  
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Cho trái đất còn người,                                                                
Cho trái đất còn người,                                                                       
Cho Người và Trái đất có nhau… 

 
HIỆN HỮU MÊ SAY 
 
Ta tìm nhau quê hương trong tiếng khóc hư vô 
Ta tìm tình yêu quê hương                                                          
trong đáy mắt huyệt sâu 
Ta tìm tình yêu quê hương bên tượng bia gãy đổ 
Bên mộ phần 
Nơi ven đồi lạnh lẽo 
Còn đất mới hôm qua 
Ta tìm tình yêu quê hương trong tiềm thức nổi trôi 
Ta tìm tình yêu quê hương trong nỗi nhớ niềm đau 
Ta tìm tình yêu quê hương trong ký ức hằn ghi 
Trên môi đắng lửa thù cửa ngục tối đen 
Trong tiếng hát hờn căm 
Hay ta tìm tình yêu quê hương 
trong men nồng chếnh choáng 
Hay ta tìm tình yêu quê hương                                             
trong phóng đãng đi hoang 
Trong phù phiếm xa hoa 
Hay trong vùi dập ngủ quên 
Ta, Ta tìm tình yêu trong tin yêu                                           
nơi in dấu chân người 
Còn có tiếng cười trẻ thơ 
Ta tìm tình yêu quê hương trong hiện hữu mê say 
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Ta tìm tình yêu quê hương                                               
trong hữu thể trường tồn 
Ta tìm tình yêu quê hương nhân dấu chân người 
Tên gọi Việt Nam 
Ôm trái tim người 
Vang vang tiếng gọi Việt Nam 
Ta tìm tình yêu quê hương trong hiện hữu mê say 
Ôm trái tim người 
Vang vang tiếng gọi Việt Nam 
Vang vang tiếng gọi Việt Nam… 

 

XIN CÒN CÓ MẶT TRỜI 

Xin mặt Trời còn đó,                                                                            
Cho khi tôi lìa đời.                                                                          
Để còn có anh em,                                                                                  
để còn có anh em…  

Tôi, tôi có anh em vừa mới ra tù,                                                     
Lại vội từ giã quê hương.                                                                       
Tôi, tôi có anh em người lầm lì như đá.                                             
Người đã đi xa … 

Tôi có anh em vì say đắng cuộc đời,                                                    
lại mới vào tù vì say đắng cuộc đời.                                          
Tôi, tôi có anh em, từng vo tròn nước mắt                                               
Ru giấc ngủ vào đêm.  
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Tôi, tôi có anh em, người bạc mái đầu,                                              
chân mòn chưa mỏi.                                                                              
Ngàn năm ôm dấu cũ,                                                                             
vun gốc với khơi nguồn. 

 Ai, ai có anh em người còn lửa bốc trên đầu.                           
Ai, ai có anh em, người còn lửa rực trong tim.                        
Tôi, tôi có anh em từ ngàn xưa ngàn xưa đã về,                               
Tôi, tôi có anh em từ ngàn sau ngàn sau đang tới.   

Tôi, tôi có anh em,                                                                 
hôm nay vẫn ngóng chờ.                                                                       
Ai, ai có anh em là có… cuộc đời.                                       
Ai, ai có anh em là có… mặt trời. 

 

 
TRĂM CON NHẬN GỘI HỒNG ÂN 
 

Xin cha vươn mình cao,                                                             
cho đàn con nương bóng ngày về 
Xin cha vươn mình cao,                                                         
cho đàn con vừa vấp ngã đứng lên 
Xin mẹ cất cao điệu ru nồng nàn,                                                 
trong tiếng hát về nguồn 
Bên nôi ấm Hồng Bàng 
Xin anh còn trái tim, 
Một trái tim kiêm ái thật tình 
Xin chị còn trái tim, 
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Một trái tim yêu người trắng trong 
Còn xin em, xin em trái tim thơ 
Xin, xin tất cả 
Xin còn trái tim Việt Nam 
Trái tim Việt Nam 
Không quỳ lạy van xin 
Không bạc nghĩa vong ân 
Không quên gốc quên nguồn 
Trái tim Việt Nam hôm nay 
Không còm tăm tối u mê 
Không cuồng loạn đảo điên 
Không còn dối trá lọc lừa 
Trái tim Việt Nam bây giờ 
Biết đau biết xót 
Biết thương yêu anh em 
Mang lòng trắc ẩn nhục vinh 
Trái tim Việt Nam bây giờ 
Dẹp thù dẹp hận 
Dẹp hận dẹp thù 
Rộng mở đón chờ 
Cho trẻ thơ hôm nay và mai sau 
Không còn lạc loài bơ vơ 
Cho trẻ thơ hôm nay và mai sau 
Không còn lạc loài bơ vơ 
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HÙNG THIÊNG SÔNG NÚI 
 
Tổ Quốc ơi chúng con vẫn hằng tin,                                    
Chúng con vẫn hằng tin.                                                              
Khí thiêng sông núi                                                            
Chúng con vững niềm tin,                                                                  
Chúng con vững niềm tin  
 
VIỆT NAM TỰ HÀO                                                              
 
Chúng con về bằng lửa Thần Thánh Gióng,                                             
Chúng con về bằng Nỏ Thần Linh Quang.                                      
Chúng con về bằng lời thề sông HÁT,                                     
Bằng Cờ Lau Vạn Thắng                                                         
Bằng hùng khí THƯỜNG KIỆT oai danh.                                            
Chúng con về bằng ngọn sóng BẠCH ĐẰNG,                               
bằng Thần Kiếm bạc.                                                             
Vượt thắng quân thù,                                                                              
Chúng con về bằng chí khí cương cường CHÍ LINH, 
bằng bước đi Thần tốc QUANG TRUNG.                                       
Chúng con về để rửa hận ngàn năm,                                       
Chúng con về để xóa hận trăm năm,                                         
Chúng con về dập tắt lửa hờn.                                            
Mấy chục năm ngậm đắng từng giờ,                                         
Chúng con xin thề giữ thơm Quê Mẹ,                                           
Chúng con thề giữ thơm Quê Mẹ… 
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TIẾNG GỌI QUÊ HƯƠNG 

Sao anh không tìm về,                                                                   
tìm về quê hương, tìm về quê hương.                               
Quê hương của mẹ trăm con,                                                       
Quê hương của anh,                                                                    
quê hương của em,                                                              
quê hương Việt Nam… 

Sao anh không tìm về để nghe gió hú                                    
trên đỉnh non cao                                                                              
Để nghe rừng già thét gào trên lá                                              
Sao anh không tìm về                                                                     
để nghe tượng đá chạnh lòng thở than …                          
Để nghe sóng biển dạt dào gọi tên                                              
Để nghe đất mẹ thì thầm nỉ non                                             
Sao anh không tìm về, tìm về quê hương.                                        
Tìm về quê hương.                                                                       
Quê hương của mẹ trăm con.                                                    
Nào có quê hương nào yêu dấu hơn                                     
quê hương Việt Nam.                                                                                                 
Nào có quê hương nào yêu dấu hơn                             
quê hương Việt Nam…                                                                                                
Sao anh không tìm về, Sao anh không tìm về                          
Sao anh không tìm về quê hương                                          
của trăm con chỉ có một mẹ.                                                                                      
Nào có quê hương nào yêu dấu hơn                                 
quê hương Việt Nam…                                                                                       
Sao anh không tìm về, Sao anh không tìm về…                   
Sao anh không tìm về, Sao anh không tìm về… 
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HỒN NƯỚC GỌI THỀ… 

Một người ngồi chờ … trong giáo đường                               
Một người ngồi chờ … dưới mái hiên chùa                           
Một người ngồi chờ … quanh bàn tiệc xênh xang                  
Một người ngồi chờ… tan trận đấu đứt hơi… 

Một người ngồi chờ … bên đồi bên nương                    
Một người ngồi chờ … nơi đầu suối cuối sông                      
Một người ngồi chờ … trong thung lũng vực sâu                  
Trên núi cao vực thẳm                                                                   
Chờ ngồi chờ ngồi chờ                                                                
Như ruộng đồng chờ lúa mới đơm bông vào mùa… 
Chờ bên đường ra dấu anh em…                                         
Chờ người chờ, chờ ở phương xa                                          
Chờ, ngay lằn ngang biên giới                                                   
Chờ nhận dấu quê hương                                                      
Chờ ngồi chờ giữa bãi tha ma                                                    
Chờ tin địa ngục,                                                                  
Chờ dầu thiên đàng…                                                                
Chờ ngồi chờ tin đã bặt                                                              
Xin góp mặt anh em                                                                    
chờ kiếp hóa sinh                                                                                
Một người ngồi chờ                                                                      
chờ đã từ lâu                                                                          
Một người ngồi chờ                                                                      
Lửa cháy ngang mày                                                                 
Một người ngồi chờ                                                                       
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phiến đá đã lũng sâu                                                             
Một người ngồi chờ                                                                        
đếm hết vì sao vẫn chờ                                                              
Ngồi chờ ngồi chờ                                                                     
cho đất thốt nên lời                                                                       
Đất từng gọi tên                                                                        
Ngồi chờ ngồi chờ cho nước nguồn về                                    
Trôi cuốn hôn mê mù lòa                                                        
Một người hát chờ                                                                       
Chờ anh em tan cơn mê loạn                                                    
Ngồi chờ ngồi chờ                                                                         
Tỉnh giấc điên cuồng…                                                          
Ngồi chờ ngồi chờ                                                                        
bên tiếng võng đu đưa                                                                   
Chờ tiếng hát lắng xa                                                                    
Chờ âm vang Hồn nước gọi thề                                             
Chờ nhận dấu mật tình anh em… 
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THÔNG ĐIỆP HÀNH TINH 
 
"Để đóng góp vào sự nghiệp ổn định Hành tinh 
này, mỗi người trong chúng ta cùng có chung một 
sứ mệnh: Không làm bất cứ điều gì để cho bất cứ 
ai phải hoảng loạn" 

 
 

Nào ai biết 
Người chiến sĩ ấy 
Đã bước vào thế kỷ Vạn Xuân 
Mở đầu kỷ nguyên anh em hòa bình 
 
Nào ai biết 
Người chiến sĩ ấy 
Người viết trang sử lớn 
Lại không ghi công trạng mình 
 
Nào ai biết 
Người chiến sĩ ấy 
Một đời không đứng tháp canh 
Nhưng không sao chợp mắt một lần 
 
Người chiến sĩ ấy 
Không xây thành, đắp lũy,                                                          
không đào địa đạo hầm sâu 
Không gài chông, mìn bẫy,                                                     
không đao gươm mang súng      
Không khiên, không giáp bên mình 
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 Người chiến sĩ ấy 
 Thường đi trên bãi mìn tìm dấu tích anh em 
 
 Người chiến sĩ ấy 
 Không thay tên giấu mặt, mặc giặc truy lùng 
 Lại thường đối mặt nghịch thù,                                          
mời gọi yêu thương 
 
 Người chiến sĩ ấy 
 Không chia biên cương,                                                           
không ngăn ranh giới niềm tin 
  
 Người chiến sĩ ấy 
 Không mang riêng màu cờ sắc áo 
 Không mở hội truy hoan,                                                 
không reo hò chiến thắng 
 
 Người chiến sĩ ấy 
 Luôn khước từ bổng lộc, huân chương 
 Và không nhận quê hương là của riêng mình... 
 
 Người chiến sĩ ấy 
 Là tất cả NGƯỜI NGƯỜI 
 Hôm nay là đạo sĩ hành tranh cho ĐỜI 
 Bằng trái tim thật NGƯỜI 
 Mang thông điệp Hành tinh... 
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GỌI NHAU TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG 
 
 
Gọi nhau thăm anh em cùng bọc 
Gọi người mang dòng máu bất diệt Tiên-Long 
Gọi nhau, gọi ngày gọi đêm 
Ngày gọi ngày, đêm gọi đêm… 
 
Gọi nhau qua tiếng đồng dao 
Gọi nhau lời thiêng của mẹ 
Mẹ đã ru ta 
Mẹ đã ru ta… 
 
Ru ta từ thuở nằm nôi 
Vượt Ngũ Lĩnh, Động Đình 
Từ Bạch La cho tới Cà Mâu 
Từ Bạch La cho tới Cà Mâu… 
 
Gọi nhau đã động lòng đất thẳm 
Gọi nhau đá giận nên lời 
Cát bụi ngậm ngùi… 
Gọi nhau cỏ hoa héo úa ưu phiền, ta còn gọi nhau 
 
Gọi nhau giữa lúc nhiễu nhương 
Gọi nhau nước mắt lưng tròng 
Nghịch thù giáp mặt 
Sao anh em lạc loài,                                                                          
Sao anh em lạc loài, Sao anh em lạc loài… 
 
Gọi nhau qua bữa cháu rau 
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Qua mau niềm đau 
Qua mau niềm đau 
Khi nắng sớm mưa chiều 
Khi nắng sớm mưa chiều… 
 
Anh em còn có mấy người, 
Anh em còn được mấy người 
Gọi nhau qua phong ba bão tố 
Hãy vững lái tay chèo 
Hãy vững lái tay chèo… 
 
Gọi nhau qua tiếng hát về nguồn 
Là lời thiêng của mẹ, là lời thiêng của mẹ 
Gọi nhau bằng giòng huyết sử Tiên Long 
Cho át tiếng đạn bom… 
 
Gọi, Gọi nhau tiếng gọi âm vang khắp mặt địa cầu 
Gọi người, gọi người Bách Việt Tiên Long 
Gọi nhau, gọi nhau hai tiếng đồng bào 
Hẹn ngày anh em nhìn mặt 
 
Và tin giờ sông núi điểm tên… 
 
VIÊM MINH NGUYỄN HỮU ĐĨNH 
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Đoản khúc :        Hồng  Phượng   
(Phượng tím Cali ...không thắm thiết tình nồng của thời niên thiếu trên quê 

hương .!!!..)  
Y.C.N 

 

Như hoa mai chỉ Xuân về mới nở, 

em đến với anh của tình đầu khờ dại, 

dòng chữ ngày xanh còn thơm mùi mực tím, 

nét bút thơ ngây nắn nót, đậm đà chân thật tuổi Hoa! 

Không nào đẹp hơn tuổi ngọc tuổi ngà 

Không gì mộng hơn tuổi ô-mai niên thiếu!!! 

Mỗi khi ve sầu rền rĩ là khung trời hồng lên mầu đỏ,  

khắp đó đây đều có em, mọi ngả đường đều rợp bóng em! 

Không gian như chìm lắng, thời gian muốn ngừng trôi 

Ngắm em không chán chê, nhớ thương em đời đời... 
Phượng, 

Em còn nhớ không em?  

Mái trường xưa ghi dấu trong ta nhiều kỷ-niệm… 

vào cuối mỗi niên học 

là lòng ta nôn nao, tim ta nghẹn ngào chờ đợi, 

bạn bè ai sẽ vào đời? Ai sẽ xa ta? 

Dĩ vãng nhạt nhoà quãng đời tuyệt-diệu! 

Xin một phép mầu trả Ta về trong đôi giây phút… 

hồi tưởng mái trường xưa yêu dấu. 

Các Thày Cô đang ở nơi nào?  Bạn bè giờ còn mấy đứa? 

Thời gian qua rồi chỉ còn dư  vọng… 

Nhớ tới em anh nhớ vô vàn… 
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Không lời nào nói trọn,...  Không giấy nào ghi hết… 

Thương yêu em sâu kín chứa chan... 
 

Phượng, 

Mấy chục năm rồi xa em đằng đẵng, 
chân đã lấm bụi trần, 

không có thời gian nhìn ngắm, không còn được vuốt ve 

cánh nhung mềm dịu ép trong trang giấy học trò... 

 
Những ngờ nghệch mang theo nhiều nuối tiếc... 

Luyến-lưu càng bồi đắp, nhớ nhung càng chất chồng! 

Bao ngỡ ngàng vội vã bỏ sau lưng... 
Phượng  yêu, 

Bây giờ đã vào hè! Ta không còn được thấy 

những tà áo trinh nguyên tha thướt dịu dàng! 

không còn được nghe tiếng ve sầu rền rĩ 

và chẳng còn nhìn thấy bóng dáng em đâu!!!? 

Phượng ơi, 

Phượng, em là  Hoa-Học-Trò đẹp muôn thuở! 

Nhưng bây giờ là ảo ảnh trong ta….  
  Y Cao Nguyên 
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Tình si 
                                   

Phố buồn gợi nhớ người em, 
Bao ân tình cũ đêm đêm hiện về 

Không gian lặng lẽ bốn bề 

Biết cùng ai tỏ đường xa nỗi gần 
Gió từ đâu gió chuyển vần 

Lòng ta như đám mây Tần theo em 
Ngày vui bên phút êm đềm 

Bóng hình em chẳng dễ quên sớm chiều 

Khi đỉnh núi lúc chân đèo 

Cầm tay hơi ấm truyền theo bước tình 
Nhìn lên rừng biếc non xanh 

Tấm lòng thơ dại bỗng thành sắt son 

Bây giờ trăm nhớ ngàn thương 

Quê chung ngàn dậm nỗi buồn ngất ngây 
Nhớ xôn xao, nhớ với đầy 

Đi tìm trong mộng những ngày… hoa niên.!!!  
 

        Y Cao Nguyên 
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Trăng với tình nhân 
 

Trăng nào sáng tỏ trăng đêm nay? 

Ta uống ánh trăng cho thật say 

Gửi trọn tâm tình qua bóng nguyệt 

Lòng ta ai hiểu nơi phương này? 
 

Vì đâu khắc khoải với mong chờ? 

Phải rút tơ lòng nhả ý thơ 

Cứ mãi ôm trăng tìm khoái lạc 

Để hồn níu kéo khói sương hờ? 
 

Yêu em từ độ tuổi trâm cài 

Hồi đó tim em chưa có ai 

Ta muốn neo thuyền vào bến đậu 

Ngất ngây với vẻ đẹp trang đài… 
 

Bước chân em đến thật êm đềm 

Hai mảnh linh hồn quyện suốt đêm 

Đắm đuối ái ân ta ngụp lặn 

Môi em ta cắn đến say mềm…  

 

                                  Y Cao Nguyên 
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Muốn 
 

Tôi muốn làm người say 

Bẵng quên năm, tháng, ngày… 

Đời dẫy đầy dối trá 
Tìm vui trong men cay! 

 

Tôi muốn làm người điên 

Bẵng quên bao ưu phiền 

Chẳng vẩn mùi tục lụy 

      Bên giấc ngủ bình yên! 
 

 

Tôi  muốn làm người mù 

Bóng tối là thiên thu 

Cho tôi không còn thấy 

Nhởn nhơ bóng kẻ thù… 
 

Tìm  điên bên cạnh chuỗi cười 

Say trong cơn mộng, tình người ngả nghiêng ! 

Sa mù tăm tối triền miên 

Gừng cay, mật đắng cho quên cuộc đời ...!  

 

Y Cao Nguyên 
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BỐN MƯƠI NĂM 
 

Bốn mươi năm! Trôi qua trong thầm lặng 
Từng đoàn người tất tả chạy ngược xuôi 

Nỗi hờn căm không nguôi lòng dung sĩ 
Vẫn mài gươm thổn thức dưới trăng vàng 

 
Bốn mươi năm! Quê mẹ tiếng thở than 
Giục đàn con nuôi chí chống hung tàn 
Mau rửa nhục, nỗi đau hờn vong quốc 
Loài sói lang gieo rắc nỗi kinh hoàng 

 
Bốn mươi năm! Dòng đời say nghiêng ngả 

Từng khối sầu góp lại nặng tình non 
Gánh hai vai lê bước trên đường mòn 
Khói quan hà chưa nhạt tấm lòng son 

 
Bốn mươi năm! Cam phận sống tôi đòi 

Ngoi ngóp trong bể khổ mịt mù khơi 
Hồn chơi vơi lơ lửng giữa đỉnh trời 

Ly rượu đắng lòng khôn vơi thống hận 
 

Bốn mươi năm, Ta đớn đau cùng tận 
Bốn mươi năm trong xót xa thù hận 
Người Việt ơi… Chớ ngồi than thở 
Hãy đứng lên phá bỏ xiềng gông… 

 
BẠCH DƯƠNG 
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Vài Nét Sơ Khởi Về Lịch Sử Tỵ Nạn 

VŨ HOÀNG HẢI 

Cộng đồng nguyên thủy loài người ăn lông ở lỗ, họ sống 
theo từng nhóm hoặc bầy đàn trong các hang động, đào bới 
củ rễ và săn bắt thú, trải qua nhiều thời kỳ ý thức con 
người đã dần dần hình thành, và chuyển hướng để phù hợp 
với tình hình mới. Với số của cải tích góp được từ lâu, vật 
chất đã đóng vai trò quyết định trong sinh hoạt cộng đồng, 
điều này đã làm nảy sinh ra cái quyền tư hữu, từ đó, người 
ta muốn chiếm đoạt làm của riêng và sử dụng nó theo lợi 
ích cá nhân. Từ ý thức này đã dẫn đến xung đột lợi ích về 
tài sản, của cải…Để bảo vệ những tài sản đã chiếm hữu, 
người ta lại tranh chấp với nhau quyết liệt giữa những phe 
nhóm, bộ tộc rồi đi dần đến chỗ tranh giành về quyền lực, 
địa vị, ngôi thứ…Giai đoạn này đã hình thành nên thời đại 
chiếm hữu nô lệ. 

Qua quá trình đấu tranh sinh tồn với quy luật mạnh được 
yếu thua đã phát sinh ra đoàn người lìa bỏ quê hương, xứ 
sở sống tha phương nơi miền đất xa lạ, và từ đó lịch sử tỵ 
nạn đã ra đời…Danh từ tỵ nạn để nói lên những người 
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không thể sống trên mảnh đất mình đang cư ngụ vì lý do 
chính trị, tôn giáo, sắc tộc, bất đống chính kiến… 

Với chặng đường dài lịch sử, trải qua nhiều thế hệ đã có 
biết bao dòng người tỵ nạn từ khắp nơi trên thế giới, nổi 
bật nhất là cuộc hành trình bốn mươi năm về miền Đất 
Hứa của dân Do Thái. Dưới sự lãnh đạo của Môi- Sen, dòng 
người tỵ nạn khổng lồ này đã trải qua biết bao đắng cay 
nhọc nhằn, họ phải sống lang thang trên xứ người, bị 
khủng bố đe dọa triền miên, phải chiến đấu sinh tử với 
quân thù, với sinh lam chướng khí, thú dữ, với những đói 
rách ngặt nghèo, bệnh tật chết chóc. Có những lúc cùng 
quẫn trong đường hầm u tối, tuyệt vọng dưới đáy vực sâu, 
nhưng với ý chí sắt đá, lòng kiên trì nhẫn nạn, tinh thần 
dũng cảm và niềm tin vào Thượng Đế, họ đã chiến thắng vẻ 
vang, để lại cho loài người những bản hùng ca bất diệt. Và 
gần đây nhất là trong thế kỷ này lại một lần nữa chứng 
minh bằng sự lập quốc oai hùng của gần hai ngàn năm lưu 
lạc. 

Trong thời đại ngày nay, có rất nhiều dòng người tỵ nạn từ 
các quốc gia Đông Âu, Ruwanda, Cuba, Miến Điện, Lào, Liên 
Bang Nam Tư cũ… Nhưng chưa có một dân tộc nào oai 
hùng và nghiệt ngã như dân tộc Việt Nam, cái oai hùng và 
nghiệt ngã chỉ cách nhau trong gang tấc, cái oai hùng và 
nghiệt ngã chỉ cách nhau trong khoảng cách nhỏ hẹp của sự 
tranh chấp về quyền lợi giữa các thế lực trên thế giới. 

Kể từ tháng Tư Đen, từng lớp người nối đuôi nhau trên 
những chiếc thuyền nhỏ bé lênh đênh trên biển cả, lớp 
người cứ nối đuôi nhau ra đi bất tận…bồng bềnh trên sóng 
nước; dập vùi trong bão tố làm mồi cho cá…Những hành 
động can đảm táo bạo này đã làm cho cả thế giới kinh 
hoàng bởi sự gian khổ nguy hiểm, vì mạng sống nhỏ nhoi 
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cũng như sẵn sàng lấy cái chết để đánh đổi tự do. Điều này 
đã đánh động lương tâm toàn thế giới, đã khơi dậy nỗi đau 
thời đại của tình đồng loại. Từ đó, các trại tỵ nạn được mọc 
lên ở các nước như: Thailand, Malaya, Philippine, 
Hongkong, Indonesia…các hội đoàn cứu nguy người vượt 
biển được thành lập và các tổ chức nhân đạo được thành 
lập…Nhiều nước phương Tây và Hoa Kỳ đã mở rộng cánh 
tay chào đón những chiến sĩ oai hùng của lý tưởng tự do, 
những chiến sĩ can trường của thời đại, cái oai hùng của 
gần một triệu người chìm sâu dưới lòng biển hay rừng 
thiêng nước độc, cái oai hùng của một dân tộc bất khuất 
không hề chùn bước trước bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, 
thế lực nào… 

Vào cuối thập kỷ 80, tư tưởng dân chủ đã hình thành tại 
Đông Âu và Liên Xô, ý thức hệ cộng sản đi dần đến chỗ giãy 
chết, vấn đề đối đầu giữa hai khối Quốc-Cộng bớt căng 
thẳng dần, các chiến lược gia đã nhìn thấy hiểm họa cộng 
sản không còn là vấn đề trọng đại của thế giới, do đó, một 
trật tự mới phải được hình thành, ý thức hệ phải chuyển 
hướng để phù hợp với tiến trình mới. Khi nước cờ thay đổi 
buộc cả bàn cờ phải thay đổi, thay đổi trong thế cờ triệt 
buộc cũng như trên quan điểm hai bên cùng có lợi, người 
ta sẵn sàng đi đêm, thỏa ước ngầm với nhau bất chấp là thể 
chế tư bản, cộng sản hay trung lập, mọi vấn đề được giải 
quyết theo góc độ riêng lẻ, từng phần không liên đới, miễn 
sao hai bên vẫn tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 
đừng xen vào công việc nội bộ của nhau… 

Trang sử thế giới sắp bước sang một bước ngoặt mới, 
chiến tranh bằng vũ khí chuẩn bị nhường bước cho chiến 
tranh kinh tế, các cường quốc tranh giành nhau khu vực 
ảnh hưởng để kiếm lợi trên thương trường. Với chiến lược 
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toàn cầu do các cường quốc hoạch định và chi phối, với 
những thỏa ước ngầm chia chác quyền lợi theo cấp vùng, 
vấn đề thuyền nhân đã trở thành con chốt thí trên bàn cờ 
quốc tế, cũng như dưới góc độ nào đó, các nước Đông Nam 
Á rất sợ viễn ảnh huy hoàng của Việt Nam sau này, họ rất 
sợ khi con cọp tỉnh giấc, khi sợi dây xích và các cũi sắt bị 
tháo gỡ, con cọp sẽ vùng dậy tung hoành khắp đó đây. 
Chính vì thế, các quốc gia trong vùng Đông Nam Á và Đông 
Á, tiêu biểu là Nhật Bản tìm mọi cách để kìm hãm bước tiến 
của Việt Nam, họ ghen tỵ vì sự biệt đãi của thế giới đối với 
người tỵ nạn Việt Nam, họ mặc cảm vì tính dân tộc nên 
quyết chí ngăn chặn làn sóng người ra đi từ Việt Nam. Tất 
cả những điều trên đã cho ra đời cái gọi là “Chương trình 
hành động toàn diện”, viết tắt là C.P.A. 

Từ khi ra đời, CPA hầu hết chỉ nhắm vào mục đích là tống 
cổ tất cả thuyền nhân về cố hương.  Với tập đoàn tân phát 
xít Nhật Bản: Ogata, Yushikato, Toshiro, họ đã đề ra chính 
sách bóp nghẹt đời sống thuyền nhân, hạn chế tối đa các 
sinh hoạt đời sống hằng ngày như: thư từ, sách báo, thắt 
chặt lương thực, nước dùng trong sinh hoạt cũng như điều 
kiện về y tế, chăm sóc sức khỏe và tự do tôn giáo…Họ đã 
bóp méo dư luận thế giới về người tị nạn và ngăn chặn các 
luồng thông tin từ bên ngoài vào trong các trại cấm, không 
chỉ riêng ở Thailand mà ở tất cả các trại tỵ nạn Đông Nam 
Á. Hậu quả của nhiều năm giam cầm trong hàng rào của 
trại cấm, Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đã hủy 
hoại biết bao tâm hồn trẻ thơ, làm phân hóa, xáo trộn, chia 
rẽ  biết bao gia đình khốn khổ, và hơn thế nữa hầu hết mọi 
người đều bị khủng hoảng tâm thần, không biết cuộc đời sẽ 
về đâu…Trên cơ sở pháp lý, UNHCR hầu như không có bất 
cứ sự cố vấn nào cho thuyền nhân trong tiến trình thanh 
lọc, đã thế họ còn tung hỏa mù, gây tin thất thiệt cũng như 
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ru ngủ nhiều người trong cái gọi là CPA… Điều đáng nói là 
sự bất công trong quá trình thanh lọc làm nhiều người phải 
rớt oan uổng (Trong quá trình phỏng vấn thanh lọc đã có 
biết bao vụ hối hộ vì tình, tiền và định kiến của những luật 
sư cũng như thông dịch viên thân cộng đã làm cho nhiều 
người phải điêu đứng). Hơn nữa, với tỷ lệ đậu thanh lọc 
không quá mười phần trăm (10%) đã làm cho biết bao gia 
đình tan nát, đi không được mà về cũng không xong…cuộc 
đời chìm đắm trong bóng tối…Những cuộc thanh lọc bất 
công này đã làm cho quốc hội Hoa Kỳ và nhiều hội đoàn 
tranh đấu ở hải ngoại phải lên tiếng. 

Dưới mỹ từ ORP (ra về có trật tự), một chương trình ra về 
trong vòng trật tự, lợi dụng sự kém hiểu biết của thuyền 
nhân về vấn đề pháp lý cũng như đưa ra nhiều chiếc bánh 
vẽ ngon ngọt, UNHCH đã tung ra nhiều thủ đoạn đê hèn để 
lập lờ đánh lận con đen, chiêu dụ nhiều người hồi hương 
bằng cách bóp nghẹt đời sống trong mọi mặt..Chính vì thế, 
hơn 1000 người đã tích cực chiến đấu tới cùng, họ đã bị 
biệt giam trong những hàng rào kẽm gai “Khu A” dày đặc, 
họ như những con thú bị nhốt trong chuồng kín chật hẹp 
hôi hám và dơ dáy…họ chỉ được hưởng chút cơm cặn cá 
thừa do sự bố thí của UNHCR. Nhưng nào được yên, 
Toshiro Odashima tiếp tục giở những cái vòi bạch tuộc đen 
ngòm, nhầy nhụa quấn chặt vào những thuyền nhân khốn 
khổ và nhai ngấu nghiến họ trong cái rọ ORP. UNHCR đã 
dùng ban an ninh trại làm công cụ sắc bén trong việc khủng 
bố, tra tấn, đánh đập thuyền nhân đến nỗi nhiều đêm khu A 
biệt giam đồng loạt la ó thất thanh trong hoảng loạn, có 
thai nhi nằm trong bụng mẹ bị tống xuất ra ngoài vì những 
trận đòn kinh khiếp, có trẻ thơ vô tội sớm lìa đời vì hậu 
quả của sự biệt giam lâu dài, và có hàng trăm người bị 
đánh đập bằng dùi cui, cù chỏ, đấm đá, bóp cổ… 
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Có áp bức có đấu tranh, tức nước vỡ bờ, ngay trong đêm 
30/4/1995 thuyền nhân trong khu A biệt giam đã đồng 
loạt đứng lên đấu tranh biểu tình bất bạo động, với vũ khí 
là Tuyệt Thực, quyết đấu tranh cho tới cùng vì lẽ sống “Tự 
do hay là chết”. Trong lịch sử đấu tranh, chưa có một cuộc 
biểu tình nào kéo dài gần 4 tháng, chưa có cuộc tuyệt thực 
nào với sự tham gia của hàng trăm người, với sự hưởng 
ứng của già, trẻ, lớn bé, phụ nữ có thai cũng như người già 
cả bệnh tật…Điều đáng nói, trong lịch sử tỵ nạn chưa có 
một dân tộc nào cư ngụ trên mảnh đất tạm dung mà có 
được một đài phát thanh, phát sóng trong một chu vi khá 
rộng, nhất là trong điều kiện đang bị biệt giam, quá khó 
khăn, thiếu thốn về kỹ thuật, máy móc dụng cụ, lương thực 
và đặc biệt là sự khủng bố ngày đêm của ban an ninh trại. 
Đài phát thanh khu A biệt giam tiêu biểu là tiếng nói kêu 
cứu của những thuyền nhân khốn khổ, là vũ khí đấu tranh 
trên mặt trận thông tin, một sự kêu gào đánh động lương 
tâm loài người, đồng thời bày tỏ quan điểm, lập trường đấu 
tranh chống cộng rõ rệt mà đồng bào ở khu A biệt giam trại 
Sikiew, Thái Lan đã và đang thực hiện. Đây là một điểm son 
trong lịch sử tỵ nạn của loài người, đặc biệt là những 
thuyền nhân khốn khổ trong hoàn cảnh hết sức khó khăn 
về mọi mặt. 

Lịch sử tỵ nạn đầy đau thương và nước mắt, từng đoàn 
người rời bỏ quê hương xứ sở ra đi để bày tỏ khát vọng tự 
do, bày tỏ thiện chí của cái quyền làm người mà trên đất 
nước họ đã không được thừa nhận. Lịch sử tỵ nạn của mỗi 
quốc gia có những đặc điểm chính trị, hoàn cảnh môi 
trường khác nhau mà mỗi quốc gia có những nét đặc thù 
riêng. Tuy nhiên, chưa có một dân tộc nào oai hùng như 
dân tộc Việt Nam, oai hùng của cái giá phải trả, oai hùng vì 
những hành động táo bạo và gan dạ, nó đã một thời đánh 
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động cả lương tâm thế giới, nó đã một thời là thần tượng 
của lý tưởng tự do. Nhưng khốn thay, cũng chính những 
hình tượng ấy, chỉ trong một gang tấc, chỉ trong một 
khoảnh khắc nhỏ hẹp, chỉ trong một cái mốc oan nghiệt mà 
sự oai hùng kia tàn lụi trong sự nghiệt ngã. Tại sao vậy, tại 
sao chỉ một cái mốc (14/3/1989) mà cục diện hoàn toàn 
thay đổi? Tại sao ngày xưa các nước giơ cánh tay hân hoan 
chào đón thì bây giờ lại ngoảnh mặt làm ngơ, cưỡng bức 
thuyền nhân một cách vô nhân đạo? Phải chăng đó là một 
trò chơi của lịch sử! Một thế cờ domino triệt buộc? Phải 
chăng thời gian đã làm cho con người ta thay đổi? Hay vì 
người ta chỉ quan tâm đến mối lợi trước mắt mà quyên đi 
những giá trị nhân phẩm của con người. 

Lịch sử tỵ nạn một bi kịch của loài người, một bộ phim 
buồn của nhân loại mà tác giả và đạo diễn của nó là những 
tham vọng điên cuồng của phe nhóm, những chủ thuyết phi 
nhân, những bất công trong xã hội, những diễn viên là 
những người thấp cổ bé họng, những con người khao khát 
tự do nhưng họ đã bị vùi dập, đầy ải trong tuyệt vọng của 
đêm đen u tối, ngõ cụt của cuộc đời. 

Lịch sử tỵ nạn sẽ còn tiếp diễn và mãi mãi tiếp diễn, đối với 
thuyền nhân Việt Nam chặng đường còn dài, gian khổ càng 
nhiều, những ngày tháng sắp tới sẽ đầy máu đào và nước 
mắt, nhưng với truyền thống của dân tộc Việt Nam, thuyền 
nhân không bao giờ khuất phục trước bất cứ hoàn cảnh 
khó khăn nào, thế lực nào! Vẫn một lòng tiến bước dẫu có 
phải hy sinh mạng sống cũng quyết chí lấy máu xương tô 
điểm cho trang sử tỵ nạn oai hùng của dân tộc Việt Nam. 

Bạch Dương                                                                                          
( Khu A biệt giam, Sikiew Thailand, 30/4/1995) 



 

 TƯỞNG NIỆM MINH ĐỨC HOÀI TRINH                               246 

 

(B) Thiếu Tá Hồ-Văn-Kỳ-Thoại (người thứ 1, trái) sau 
chiến thắng Vũng-Rô, được ân thưởng Bảo-Quốc Huân-
Chương Bội Tinh kèm Anh-Dũng Bội-Tinh với nhành 
dương liễu, hình chụp chung cùng các Hạm trưởng Hải 
Quân (1965) 

 

(C) Vũ khí, đạn dược, mìn chất nổ … tịch thu của VC sau 
trận Vũng-Rô 
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THƠ trường thiên  Trần Quốc Bảo 

Viết cho Ngày Quân Lực VNCH 19/6 

-----o0o----- 

 

CHIẾN THẮNG VŨNG-RÔ (x) 

 

Xin nhắc lại những dòng Quân Sử 
Thật lẫy lừng “Chiến Thắng Vũng-Rô” 
Để Người Lính trên bước đường viễn xứ 
Vẫn tự hào “Chiến sĩ dìệt Cộng nô”! 
                       -o- 
 
Nếu bạn đi trên Quốc lộ Số Một 
Qua Khánh-Hoà, đến dãy Trường-Sơn 
Gặp đèo cao nhất Nước, là Đèo-Cả 
Hùng vĩ quanh năm, gió hú mây vờn 
Nhìn xuống chân Đèo … Tu-Bông, Vạn-Giả 
Xa xa Đại-Lãnh, xóm lá dân nghèo 
Đến một vùng, vách đá cheo leo 
Eo biển “Vũng-Rô” hoang vu  nằm giữa (hình: A ) 
Thấp thoáng sườn non, vài tiều phu chặt nứa 
Dăm ba dân chài, ngoài bãi biển giăng câu 
Ai ngờ … nơi đây là bí mật “bến tầu” 
Cộng sản Bắc Việt chuyên chở vũ khí 
Tiếp tế ngầm, cho bọn Cộng phỉ miền Nam 
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Ngày 16 tháng 2 năm 1965, Trung úy Bowers lái trực thăng 
dọc bờ duyên hải (1) thấy một tầu khả nghi tại bãi Vũng-
Rô. Liền báo  Cố vấn trưởng MACV, Thiếu tá Rodgers (2) 
Cùng Hải Quân Thiếu tá Hồ-Văn-Kỳ-Thoại (3)  Tư lệnh 
Vùng 2 Duyên hải, tại Nha-Trang. 
 
Lập tức, phi cơ thám thính phái tới hiện trường. Quan sát 
thấy, sườn núi nhiều địch quân ẩn nấp. Cuộc Hành quân 
quy mô liền được triệu tập. Phối hợp đủ thành phần: Hải 
Lục Không quân. Khu trục AD-1 Skyraider cấp tốc thực 
hiện phi tuần oanh kích phủ đầu, nhận chìm tầu biển địch. 
Thiếu tá Thoại chỉ huy cuộc Hành quân xung kích (hình: B ) 
Quân số tham chiến rất hạn chế trong tay.  
 
Chiến trường nơi đây, sườn núi, rừng cây. Địch chiếm cao 
điểm,  nhiều hang  sâu ẩn trốn. Lực lượng cơ hữu của ta, có 
Duyên đoàn 24 và Liên đoàn Nguời Nhái, quen hoạt động 
biển hồ được Hộ tống Hạm Tụy-Động (HQ-04) chở tới 
Vũng-Rô.  
 
Gặp chiến địa núi rừng, vẫn xông pha dũng  cảm. Đơn vị 
tiền kích, làm Cộng quân khiếp đảm là Lực lượng Đặc Biệt, 
do Trung úy Từ-Vấn chỉ huy (4) được trực thăng vận bốc 
đến Đại-Lãnh cấp kỳ. 
 
Lên Hải Vận hạm Tiền-Giang HQ. 405 vào trận. Cuộc chiến 
diễn ra đã vô cùng gay cấn. Trung đoàn Cộng trên cao, xạ 
kích điên cuồng. Đợt xung phong đầu, hai chiến sĩ ta tử 
thương. Hạm đội : HQ-405, HQ-04 và Chi-Lăng II.HQ-8 Nã 
đại bác, liên hồi vào khu rừng rậm rạp… 
 
Khoá miệng sơn pháo,  hỏi tội quân thù 
Thung lũng hoang vu, khói lửa mịt mù 
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Thêm hỏa lực không quân, dội long trời lở đất 
Lực lượng Đặc biệt nương theo địa hình địa vật 
Bung vào trận địa, cận chiến với Cộng nô 
Tình báo cho hay:  bọn địch ở Vũng-Rô 
1 Trung đoàn, thuộc Quân đoàn 5 Cộng sản  
Nhiệm vụ  tử thủ nơi đây giữ kho súng đạn 
Từ Bắc chở vào cất dấu trong hang. 

 
Những Chiến sĩ can trường “Lực Lượng Đặc Biệt” 
Suốt 3 ngày quần thảo với lũ sài lang 
Đến chiều 19 tháng 2 (1965), quân ta toàn thắng 
Chiến lợi phẩm:  Gồm 1 kho vũ khí hạng nặng 
Đại bác 57 ly, 2 Đại liên, 1000 trung liên, 
1 hang chứa vũ khí cá nhân còn mới nguyên 
Gồm 2000 Mauser, 150 Tiểu liên Trung cộng,  
300  Carbin và Tiểu liên Tiệp Khắc 
Trên 1 triệu đạn súng cá nhân cùng đại bác 
1 kho mìn cùng chất nổ hiệu Nga sô (hình: C ) 
Ta đã xóa sổ gọn một Trung đoàn Cộng nô 
Thắng lợi hành quân, được ghi nhận quá ư to tát 
Đại Tướng Nguyễn-Khánh đã đến tận nơi thị sát.(hình: 
D ) 
Tổng Tư Lệnh khen thưởng xứng đáng tất cả chiến 
binh (hình E & G) 
Chiến thắng này, lột trần mặt nạ Hồ-Chí-Minh 
Phản bội Hiệp định Genève, chủ trương xâm lăng binh 
biến 
Ngày hôm sau, Uỷ hội Quốc-tế Kiểm-soát Đình-chiến 
Đến chiến trường, xác nhận: CSBV xâm nhập Miền 
Nam 
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                            -o- 
“Đại thắng Vũng-Rô”, Một chiến tích vẻ vang 
Chói lọi muôn đời những trang Quân Sử Việt 
-  Bằng chứng hiển nhiên cho ngàn sau rõ biết 
Lũ Bắc Cộng  đội lốt Giải phóng miền Nam 
Gây nên cuộc chiến tranh Nam Bắc tương tàn 
Đưa trọn Việt Nam vào ao tù Cộng Sản 
- Người Lính VNCH, dù trên đường di tản 
Vẫn luôn tự hào với  “Đại Thắng Vũng-Rô”! 
Thực xứng danh:  “Chiến-Sĩ diệt Cộng nô” 

 
         Trần Quốc Bảo 
       Richmond,Virginia 

 

Ghi chú:  

(x) Bài Thơ “Chiến Thắng Vũng Rô” này, là một tài liệu 
Quân-Sử, tác giả đã tham khảo tư liệu và được sự hiệu đính 
trực tiếp, của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (Houston,TX) 
và Đại Tá Từ Vấn (Sacramento,CA) 

.(1) Trong một phi vụ tản thương, Trung Úy J.S.Bowers lái 
trực thăng UH.1B   đã bay qua vùng Vũng Rô,cách Nha 
Trang khoảng 50 dặm. 

.(2) Thiếu tá H.P.Rodgers, Cố vấn trưởng, Bộ Tư Lệnh Vùng 
2 Duyên hải tại Nha-trang 

.(3) Sau này ông Hồ-Văn-Kỳ-Thoại là Phó Đề Đốc Hải 
quân/QLVNCH 
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.(4) Ngay sau Trận Vũng Rô, Trung uý Từ Vấn được gắn lon 
Đại Úy (thăng cấp tại Mặt Trận) - Sau này ông Từ-Vấn là 
Đại Tá/Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 5.BB /QLVNCH  (Tư 
Lệnh SĐ 5 là Thiếu Tướng Lê Nguyên Vỹ - đã tuẫn tiết 
30/4/75) 

Hình ảnh đính kèm: (6 hình ảnh tư liệu do PĐĐ.Hồ Văn Kỳ 
Thoại và ĐTá Từ Vấn  cung cấp (A) Bản đồ vùng Vũng-Rô 

 

(D) Thiếu Tá Hồ-Văn-Kỳ-Thoại (quân phục mầu 
xanh,người thứ 2 từ trái) Chỉ huy cuộc Hành quân Vũng-
Rô; và - Đại Tướng Nguyễn-Khánh (tay cầm thuốc lá, ngườì 
thứ 2 từ phải) đến thị sát Chiến trường Vũng-Rô, đang xem 
chiến lợi phẩm. 

 



 

 TƯỞNG NIỆM MINH ĐỨC HOÀI TRINH                               252 

(E) Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gắn Đệ  Ngũ Dẳng Bảo 

Quốc Huân Chương cho Trung Úy Từ Vấn 

 

(G) Trung ÚY Từ Vấn (thứ 2 từ trái) và các Chiến Hữu, Trận 

Vũng Rô đứng trước  

Chiến lợi phẩm 
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Thơ Tưởng Niệm 

Vĩnh Biệt Chị Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh                                 
(cựu Chủ Tịch VBVN/HN). 

 

Nắng hè bỗng úa lá vàng rơi                                           
Khóc tiễn thi nhân biệt cõi đời                                             

Nuối tiếc cành thiên hương tuyệt sắc                                                
Một thời áo trắng bóng hoa khôi. 

Giã từ chị Minh Đức Hoài Trinh                                                       
Văn Bút mất đi một bóng hình                                                              

Chủ Tịch trên Văn Đàn Quốc Tế                                                      
Lưu vong hải ngoại Chị khai sinh. 

Một đời tận tụy với văn chương                                          
Uy tín lừng danh khắp bốn phương                                               

Phục hoạt sau bao lần biến cố                                                                
Yên bình như dáng Chị yêu thương. 

Chị ra đi để lại mùa tang                                                 
Nắng bỗng ngừng trôi đổ lá vàng                                                 
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Văn hữu ngậm ngùi chào tiễn biệt                                      
Đưa Người về cõi phúc thênh thang.@ 

Mùa hạ Quận Cam,                                                                              
tiếc thương chị Minh Đức Hoài Trinh. 

Trúc Giang 

 

`   Hạ Thấm Màu Tang Thương 

(Văn & Thi hữu VBVNHN nghiêng mình tiễn biệt chị 
Minh Đức Hoài Trinh) 

Chị ra đi bình yên như giấc ngủ                                             
Tình thênh thang vĩnh biệt những bạn hiền                                            

Mảnh hồn thiêng lấp lánh cánh sao đêm                                      
Hòa quyện với hồn thiêng sông núi Việt.                                      

Chị dang tay ôm tình yêu bất diệt                                         
Tình quê hương và dân tộc lầm than                                                

Mẹ Việt Nam ơi! mắt lệ tuôn tràn                                                   
Lệ lẫn máu thấm loang trời Tổ Quốc.                                             

Bút thay gươm, chị kiêu hùng vào cuộc                                         
Dùng văn chương làm vũ khí đấu tranh                                            

Diệt Việt gian cứu quốc mộng chưa thành                                         
Chị nằm xuống về bên kia thế giới.                                                
Anh linh Chị độ trì ngày thắng lợi                                                

Cho non sông sạch bóng lũ giặc Hồ                                               
Nhân loại năm châu, bốn bề hoan hô                                              

Dân tộc Việt dựng mùa xuân chiến thắng.                                  
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Ngày ấy, Đệ Tam Cộng Hoà truy tặng                                             
Huân Chương Vàng cho nữ sĩ Hoài Trinh.@ 

Trúc Giang 

Chiếc Bóng Thời Gian 

(Tưởng niệm Chị Minh Đức Hoài Trinh) 

Khi mai thức dậy trời êm ái                                                   
Cửa mở thênh thang đón nắng vàng                                         

Hơi nước đưa hùa theo ánh sang                                             
Cành gần chim hót rộn miên man . 

Ngày mới còn nguyên còn trọn vẹn                                       
Tôi chưa tiêu mất một giờ nào                                                    

Nhưng rồi, thời khắc đi từng phút                                                   
Rồi mặt trời soi nắng cháy tràn. 

Trưa đến cơ hồ như lãng đãng                                                
Một ngày xinh đẹp sắp tiêu tan                                                     

Thong thả chiều vàng  thong thả lại                                              
Bâng khâng, đêm xám tới dần dần. 

Cứ thế mà trôi cho đến hết                                                   
Những ngày, những tháng, những mùa xuân                                      

Vừa mới đâu đây tôi cảm thấy                                                       
Trên môi ai nở đoái hoa cười. 

Ngọn gió thời gian không ngớt thổi                                                       
Giờ tàn như những cánh hoa rơi! @ 

Trúc Giang. 
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 TA CỨ NGỠ                                                                             

Vũ Quang Minh  

Ta cứ ngỡ đi tu là hết nợ                                                                  
Giũ buị trần thanh thản bước  ra đi                                                       
Nào đâu ngờ giai nhân vừa xuất hiện                                                  
Lại âm thầm suy nghĩ chuyện vu vơ… 

Ta cứ nghĩ đi tu là dứt sạch                                                       
Quay mặt đi chẳng ngó tới xiêm y                                                        
Kià bóng dáng thướt tha và yểu điệu                                              
Làm xôn xao lòng dạ kẻ không về … 

Ta cứ ngỡ đi tu là trút bỏ                                                         
Chuyện duyên tình rắc rối chốn trần ai                                       
Tiếng nàng cười văng vẳng ở bên tai                                              
Mùi mật ngọt vấn vương lòng ly khách … 

Ta cứ ngỡ đi tu là bỏ lại                                                                 
Trút hết rồi duyên nợ cõi lầm mê                                                  
Tiếng ai hát nhẹ như làn gió mát                                                      
Lại nghe lòng dào dạt sóng cuồng si 

Ta cứ nghĩ đi tu là vĩnh biệt                                                      
Chuyện ân tình trói buộc  cõi phù sinh                                           
Ánh mắt xanh không là dây là xích                                                          
Làm xôn xao thuyền xa bến không đành 

Ta cứ nghĩ đi tu là cao cả                                                                 
Bỗng thấy mình vẫn tính chuyện  hơn thua                                   
Sao mình còn ham mê đời danh sắc                                              
Vẫn là người nhỏ mọn thích bon chen 
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Tôi cứ nghĩ đi tu là khổ sở                                                           
Cơm cháo rau dưa muối với tương chao                                           
Có những bữa canh chua và đậu hũ                                              
Trái cây nhiều ăn ngon ngọt thanh tao 

Tôi cứ nghĩ đi tu là chán thịt                                                         
Thời gian qua thèm thịt vẫn như thường                                      
Xào nấu thơm ngon hấp dẫn mùi hương                                   
Thôi cố gắng quay đi vì đã hứa 

Tôi cứ nghĩ vô chuà là thanh tịnh                                                        
Bỏ sau lưng chuyện lộn xộn trần ai                                                 
Nào ngờ đâu vẫn văng vẳng bên tai                                                      
Sư tranh cướp hơn thua và thưa kiện* 

VŨ QUANG MINH 14-9-2016 

 

 Sư Minh Hoa ở TAMPA FL cướp chùa MĐQ  

ngày 21- 2 - 2016, thưa kiện, lừa đảo, gian dối 

khắp nơi. 
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ca cổ 
TÂM SỰ NGUYỄN PHI KHANH 

Ngô Hạ Miên 

 

Dẫn chuyện: 

Năm 1407 quân Minh đã hoàn thành cuộc xâm lược nước 
ta bắt cả gia đình vua Hồ Quý Ly cùng các quan và giới trí 
thức đưa về Kim Lăng, trong số này có Nguyễn Phi Khanh 
là cha của Nguyễn Trãi. Vì xót thương cha già, Nguyễn Trãi 
đã khóc lóc đưa tiễn cha đến tận Ải Nam Quan, nhưng 
Nguyễn Phi Khanh cương quyết khuyên con trở về lo trả 
thù cho cha và rửa hờn cho nước. Và Nguyễn Trãi đã vâng 
lời cha dạy trở về theo nghĩa binh Bình Định Vương Lê Lợi.  

(Phần cổ nhạc nhịp 32) 

Nói lối: 

Trãi con!                                                                
Hãy can trường lên, đừng khóc nữa!            
Nước mất rồi giặc chiếm ắt nhà tan                                      
Cảnh chia ly cùng khắp cả nhân gian                  
Đâu chỉ riêng ta mà con bi lụy!  

Vọng cổ Câu 2:        
         

Trãi ơi! Thân già này cha một đi không mong ngày trở lại, 
thì con hãy xem ta như khuất núi lâu rồi….               

Con hãy về đi lo bảo vệ sơn hà….                                        
Nắm xương tàn xin gửi nơi quan ngoại xa xăm….                         
Thế hệ ta đã lỡ một thời gian để nước mất nhà tan đầy 
thống hận.                               
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Giặc chiếm giang san toàn dân thống khổ chứ riêng gì chỉ 
một mình ta…. 

Vọng cổ Câu 3: /oai hùng, cương quyết/    
         

Mồ chôn giặc nhiều phen phơi xương trắng,                               
đây Ải Nam Quan trang lịch sử oai hùng….                                                  
Đất nước lâm nguy toàn dân trên dưới một lòng….                      
Ta nghe có anh hùng dấy binh khởi nghĩa,                                   
thì con hãy về tìm người áo vải Lam Sơn….                                                                   
“Đem đại nghĩa thắng hung tàn,                                                     
Lấy chí nhân mà thay cường bạo”.                                                                  
Đêm từng đêm nằm gai nếm mật,                                               
tuốt lưỡi gươm thiêng diệt lũ bạo tàn….  

Lý Con Sáo: 

 

Hãy… lau… đi…                        
Những dòng lệ sầu bi…         
(-)… (-)…            

Bởi nước mắt không làm kẻ thù sợ run                        
Lời than van giặc chẳng bớt hung tàn                    
Con hãy về đi lo rửa hờn ( ._ )    
              

         Giặc tham tàn non sông nát tan 
         Tấm thân ta xá chi giờ đây  

Đừng ươn hèn khóc than triền miên 
         Non nước ta chẳng bao giờ quên…. 

Vọng cổ Câu 6: /trăn trối/      
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Đường về Kim Lăng xa diệu vợi,                                                    
áng mây mù che khuất nẻo non sông….    

Nơi đất địch phương trời miên viễn,                                       
đòi đoạn từng cơn đếm tháng ngày qua…,                                                  
Nhưng nhớ về con dưới trướng minh quân,                                     
ta có chết đi cũng ngậm cười nơi chín suối.                                                               
Đây Ải Nam Quan địa đầu giới tuyến,                                               
đã nhiều phen giặc bạt vía kinh hồn….          

“Làm trai cho đáng nên trai,                             
Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài tan.”                
Noi gương liệt nữ anh hùng,                         
Con phải sẵn sàng quang phục quê hương….  

Dẫn chuyện: 

Ròng rã suốt 10 năm trời, trong rừng núi Chí Linh với sự 
kiên trì và nhẫn nại của các tướng sĩ nước Việt và sự hy 
sinh vô bờ bến của các bậc tiền nhân, cuối cùng quân dân 
ta đã đánh đuổi giặc Minh ra ngoài bờ cõi, giải phóng dân 
tộc khỏi ách nô nệ ngoại bang. Bình Định Vương Lê Lợi lên 
ngôi hoàng đế đặt quốc hiệu là Đại Việt và cử Nguyễn Trãi 
viết bài Bình Ngô Đại Cáo để tuyên cáo với quốc dân đồng 
bào. ■ 

Ngô Hạ Miên 
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MỘT THẰNG ĐI VỚI MỘT THẰNG 

Một thằng đi với một thằng 
Một thằng bị lú một thằng thần kinh 
Hai thằng đều bị dân khinh 
Nên hai thằng mới thân tình cùng nhau 

Một thằng mặt tựa mo cau 
Thần kinh nổi tiếng theo tàu hại dân 
Tiếp dân ngồi ngửa gác chân 
Giang hồ quen thói xuất thân giết người 

Một thằng lú tựa đười ươi 
Giặc tàu cướp nước còn cười ăn theo 
Mặt đần óc lú hơn heo 
Nước tôi vô phúc đói nghèo khắp nơi 

Hai thằng gian ác hại đời 
Để dân khốn khổ biết thời nào khôn 
Nổi lên đập chết đem chôn 
Bấy giờ dân mới tỉnh hồn hân hoan 

             Thanh Son Nguyen 
 

 
 

https://www.facebook.com/bii.jay.18?fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1263929610319127&set=pcb.1263929793652442&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1263929610319127&set=pcb.1263929793652442&type=3
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MỘT NÉN HƯƠNG KÍNH DÂNG                                               
NGƯỜI ĐÃ VÌ DÂN VÌ NƯƠC, NÓI LÊN TIẾNG NÓI 

CỦA NHÂN DÂN, TIẾNG NÓI CỦA DÂN TỘC! 

 

Trong bài thơ ĐẢNG có mấy câu như sau: Đau thắt lòng! 
Tôi cất tiếng Đảng ơi!/ Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”/ 
Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”/ Ngày qua ngày! 
Nhục nhã thế này ư?”. Kính mời quý độc giả đọc bài thơ 
ĐẢNG của tướng Trần Độ để hiểu thêm nỗi niềm của một vị 
tướng công thần của chế độ: 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=506632216356995&set=a.164354450584775.1073741827.100010306634855&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=506632216356995&set=a.164354450584775.1073741827.100010306634855&type=3
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                          ĐẢNG!!! 

 

Tôi vào bộ đội, năm mười sáu tuổi 
Chia tay gia đình, bố mẹ, các em 
Đôi chân cứng, rong ruổi mọi miền 
Lửa chiến tranh, cháy tuổi xuân năm tháng                             

Nhớ mãi ngày, khi tôi vào Đảng 
Nắm tay thề: “Với Tổ Quốc, Non Sông”. 
Bên cây súng đi đến ngày chiến thắng. 
Mái tóc xanh, đã chuyển màu bạc trắng. 

Thân già nua, cùng gối mỏi, chân chùng 
Nhưng lương tâm, trí tuệ cứ bồn chồn 
Lòng trăn trở, vấn vương, day dứt 
Cao hơn hết, tôi ngẫm suy về Đảng 
Như người cha, chỗ dựa của lòng tin. 

Đi theo Đảng, đâu phải Mác – Lê nin? 
Mà chính là Tình yêu Tổ Quốc 
Đến với Đảng để làm điều nhân đức 
Cùng lương tâm, cống hiến cho đời. 

Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi 
Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng. 
Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa 
Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi. 

Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi! 
Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám” 
Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng” 
Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư? 
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Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ 
Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo 
Khi trích Lê nin, “xúc phạm lời Bác” 
Nên thực thi, không thuyết phục được nhân 
tâm. 
Nhớ ngày xưa, Đảng phải gắn với dân! 
Như cá phải rúc, chui vào nước! 
Đảng đề cao Nhân dân là trên hết 
Nói hộ dân và nghĩ cũng hộ dân. 
Mọi người dân, tìm chỗ để đặt chân 
Đều phải bước them chân của Đảng! 
Còn hôm nay, vẫn “vì Dân trong sáng”! 
“Quyền lợi nhóm”, giọng lưỡi “Lý Thông” 

Nhớ tuyên ngôn, buổi đầu Cách mạng 
Đảng không tham quyền chức nghênh ngang 
Cách mạng thành công, cáo lão về làng 
Vui thú điền viên, thung dung câu cá. 
Hãy nhìn trông, không có ai về cả 
Cố bám quyền, giành mũ áo cao sang 
Bày đặt ăn chia, tài lộc khang trang 
Chẳng dại gì về quê cha đất tổ. 
Từ huyện, xã, quận, phường, thành phố 
Đảng chiếm một bên, Nhà nước một bên 
Bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban 
Hai guồng máy, đè đầu dân đau khổ. 
Đây Sở Ngoại thương, kia Ban Kinh tế 
Nội chính bên này, bên nọ Công an 
Sống đàng hoàng, bao dinh sở khang trang 
Một cổ hai tròng, người dân tội nghiệp 
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Đảng dậy răn: Giữ tấm lòng liêm khiết 
Sao đút túi liền những triệu đô la 
Tiền nước ngoài họ tranh thủ chúng ta 
Người “ăn mảnh” là Tổng bí thư của Đảng! 
Để mị dân, Đảng tăng cường lao động 
Chức vu vơ, trừu tượng “chủ nhân ông” 
Làm chủ ngu ngơ, nhà máy ruộng đồng 
Đảng nắm chặt tiền và quyền sinh sát. 

Thân “ngọc ngà” phải về với đất 
Đảng chiếm giữ riêng Mai Dịch cho mình. 
Rồi cho xây Hoàn Vũ rất môi sinh 
Riêng với Đảng, không ai thiêu cả 
Nơi đô thành, chạy dọc ngang đường phố 
Đặt tên đường, Đảng giành giật phần mình. 
Đây đường Lê Duẩn, kia đường Trường Chinh 
Đường to đẹp Đảng giành phần dự trữ 
Các tỉnh huyện, ổn định cùng lịch sử 
Đảng hội vài ba điểm vào nhau 
Cuộc “đoàn viên” chưa “ân ái” bao lâu 
Rồi vẫn Đảng truyền ra lệnh tách. 

Quá tùy tiện, Đảng làm theo sở thích 
“Khắc khắc, nhập nhập” như trò chơi 
Cuối cùng chỉ khổ sở Dân thôi 
Còn ý Đảng, vẫn luôn luôn là đúng. 
Ghế Đảng trị, quyết giữ cho bằng được 
Đảng khóa xiềng vào Dân chủ, Tự do 
Từ miền quê cho tới thành đô 
Cấm ngôn luận, cấm tự do báo chí. 
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Đảng chúa ghét các nhà nghệ sĩ 
Nhàn cư ngồi thóc mách lăng nhăng 
Ai dũng cảm, đòi hỏi lẽ công bằng 
Đảng biến tướng, “chính chuyên” bằng nhiều 
cách. 

Về bầu cử Đảng tạo khuôn bằng sắt 
Rất “tự do”, rất “dân chủ, khách quan” 
Nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Duyệt danh sách, đưa người ra ứng cử. 

Thế là “nguyên khí hiền tài” xứ sở 
Đảng loại bỏ đi, rất “khéo”, rất “tình”. 
Các đại biểu đều đồng chí của mình 
Chẳng ai dám chỉ danh, xung khắc. 

Quốc hội diễn trò, điều trần vấn đáp 
Như chuyện xưa “Bài thơ Con cóc” 
“Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô” 
Bầy cơ hội, cùng ra sức điểm tô! 

Sáng đúng chiều sai, mai lại đúng! 
Chống chân lý bằng lưỡi lê họng súng. 
Đảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa 
Chuyện nghĩa tình chỉ “sớm nắng chiều mưa”. 
Từ “Đồng chí” là mỹ từ vô nghĩa! 
Đảng thấu không, dòng đời đang mai mỉa 
Đảng lộng hành, đạp Dân Chủ dưới chân. 

Nhớ một thời Đảng chiến đấu vì Dân. 
Dân tộc đã nghiêng mình kính trọng. 
Rồi gặp được khi như diều bay bổng 
Đảng ngất ngây trong tiếng ngợi ca. 
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Hàng trăm tờ báo, vài triệu cái loa 
Điệp khúc, điệp ca: Công ơn của Đảng. 

Đảng say mê, dối lừa không nhàm chán 
Xóa sao được, những tội lỗi gây nên! 
Đạo lý Việt Nam “máu chảy ruột mềm” 
Cải cách địa điền, người, cửa nhà tan tác 
Dù Đảng đã chia vài ba miếng đất 
Suốt mấy năm nghèo vẫn hoàn nghèo. 

Nhóm “Nhân Văn” hỏi tội đáng bao nhiêu? 
Đảng đày đọa bao cuộc đời chí sỹ. 
Bao trí thức bắt giam thời chống Mỹ 
Gán ghép “chống Đảng” tội tày trời 
Lửa chiến tranh dẫu đã tắt lâu rồi 
Sao ác tâm, cảnh nồi da nấu thịt!!! 

Hai đảng bạn, đồng hành bao thân thiết 
Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ Việt Nam 
Vai sát kề vai, suốt mấy chục năm 
Gắn bó thế! Hà cớ chi loại bỏ?! 

“Chanh kiệt nước rồi, vứt luôn cái vỏ” 
Bạn bè thủy chung, sao nỡ phản thùng!? 
Nỗi đoạn trường càng lộn xộn lung tung 
Sợ hậu họa, Đảng xuống tay, chấm hết…. 
Đêm đã khuya, trước khi dừng bút 
Xin dùng câu của Gớt tặng cho đời 
“Lý luận nào, rồi cũng xám bạn ơi, 
Còn cây đời, vẫn xanh tươi mãi mãi”. 

Xin được xếp vần thơ, dừng lại 
Vài dòng chân, tôi gửi tặng cho đời 
Thơ của tôi như tia nắng ban mai 
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Cộm mắt ai, nhưng không hề độc hại. 
Ta biết ơn, khi Đảng còn vĩ đại 
Còn hôm nay, cuộc đổi chác bán mua 
Đừng biến mình thàng những chúa những vua 
Mà thống trị dân đen, như thuở trước. 

Đảng ngụy ngôn: “Có công giành Độc Lập” 
Chức, Quyền, Tiền dân đã trả Đảng rồi                                     
Nơi cung đình, đâu phải chợ trời 
Dân hết nợ, Đảng cứ ngồi, cứ hưởng 

Để trần gian, lại công hầu khanh tướng 
Đảng một bên, Dân chịu nhục một bên.                                 
Những luận cứu: Các Mác và Lê nin 
Giờ xa lạ với Con Hồng Cháu Lạc! 

So với Đảng, có súng bom bạo lực 
Vần thơ tôi là vẫn điệu lương tâm 
Tố Như ơi! Tôi sẽ đợi trăm năm 
Rồi chân lý sáng ngời vào lịch sử! 
Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử 
Còn tương lai!?  

Phút mặc niệm, bắt đầu! 

Trần Độ 
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Gọi Mùa Thu Mơ                                                                                                            
(nhạc và lời Phạm Anh Dũng)                                                                                                 

Duy Trác hát, Duy Cường hòa âm,                                           
Hoàng Khai Nhan (Nhan Hien)                                                    
video: 
https://youtu.be/hIg72xZepZM 
 

Em Và Mùa Thu-tranh Nguyễn Sơn (Nguyen Son) 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/hoanglaotata?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhIg72xZepZM&h=ATOyaWMtZ4DqfbZubZhTNIZXPkGxiiaTZlxiq9xsmwyA0SUCneWwlz2PyrslYj46Vrkd0nJ5VActubrK6iIMNgFQfwfb9pgmsQf81QhWQHorQEI0bzeWcB59H9A2ZSioYeqHNvs8vf4n9B5Ufc7EE7n-Hc40VtLVbM4jwVrO_d-sE5dSNRbyF4GO3ZXTnZ_ACubVF0_aTF6pvBfewTgIhSXTsiLb6da55aXiBHyUwoPKnQNVcA2VlalBwAlMFb1as9w8FjsPf9VNUDMn8Paw_YmAjEXxVSj7hJ4pwntdjvbqNA
https://www.facebook.com/loanguyensona?fref=mentions
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DÒNG THƠ THA NHÂN 

Kính thưa quí vị, thực tình cá nhân chúng tôi và thi sĩ 
MĐHT, chưa hề có một sự quen biết hay liên hệ nào cả. 

Và tôi cũng chưa có duyên để được đọc bất kỳ một chữ nào 
của Bà cả, vì thế sự hiểu biết của tôi với Nữ Sĩ thật chẳng có 
gì để viết, 

Chỉ mới biết tên bà khi xem trên báo chí báo tin buồn Bà đã 
mất, nên mới xem qua và mới được biết về thân thế và sự 
nghiệp to lớn của Bà. Đó là sự thiếu sót và tiếc nuối, trong 
lòng mang một chút tự trách tại sao mình ít đọc quá để đến 
nỗi một vị Thi Sĩ tài ba lỗi lạc và có công lớn với nền Văn 
Bút hải ngoại như thế mà không hề hay biết… 

Vì vậy, tôi không thể viết gì về Bà cả mà chỉ có mấy vần thơ 
gượng gạo như dưới đây, chỉ nhắc lại tên một số tác phẩm 
tiêu biểu của Bà, như một lời tự hứa là sẽ đọc sau này vậy. 
Mong quí vị thông cảm và bỏ qua cho… 
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ĐÀNH KHẤT! 

Tin như sét đánh, nổ ngang tai                                                                 
Sao lại Hoài Trinh mà chẳng ai!!??                                                        
“Mơ’’ mãi “Thiên Nga’’ không gặp “Hắn’’*                                     
“Dòng Mưa Trích Lịch’’ đợi ngày mai.                                                 
“Bơ Vơ’’ “Tử Địa’’ chưa xem tới                                                   
“Sám Hối’’ “Lang Thang’’ cứ kéo dài.                                                 
“Trà Thất’’ “Thư Sinh’’ còn phải khất                                                      
Thôi đành đề đó ngóng tương lai!!! 

Tha Nhân cảm tác khi nghe tin thi sĩ                                                            
Minh Đức Hoài Trinh qua đời.                                                               

*Tên một số tác phẩm tiêu biểu của MĐHT. 

 
SẦU LY XỨ 

Bốn mấy năm rồi nhớ cố Hương                                                               
Từ khi sóng đỏ phủ toàn phương                                                       
Tan hàng tan cả đời hoa mộng                                                                
Gãy súng gãy luôn kiếp gió sương                                               
Kẻ ở khốn cùng trong ngục lớn                                                               
Người đi sung túc giữa tình thương                                                         
Bên lòng canh cánh sầu ly xứ                                                               
“Phải dựng hòa bình trong chiến trường?’’                              

Tha Nhân 
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‘’CẢM ƠN NGƯỜI DÂN BA MIỀN ĐẤT NƯỚC, ĐÃ 
CAN ĐẢM ĐỨNG THẲNG NGƯỜI, VƯỢT QUA SỢ 
HÃI, ĐỐI MẶT VỚI BẠO QUYỀN ĐỂ MỞ ĐƯỜNG 
CHO TỔ QUỐC VÀ VIỆT TỘC ĐI TỚI!’’ 

CẢM sâu sắc nước ta sắp mất                                                            
ƠN Tổ Quốc ta phất Cờ lên                                                      
NGƯỜI người nhất quyết đòi quyền                                                  
DÂN Ta giống Việt cháu Tiên con Rồng 

BA mặt một lòng cùng chống cộng                                             
MIỀN nào cũng vậy giống Lạc Long                                                 
ĐẤT ta ta sống đừng hòng                                                       
NƯỚC Việt là nước của giòng Việt Nam 

ĐÃ bao thời đại cam cùng sống                                               
CAN cường quật khởi chống ngoại xâm                                   
ĐẢM đang giải quyết đồng tâm                                              
ĐỨNG lên chung sức diệt quân nội thù 

THẲNG mà tiến đừng hù đừng hú                                               
NGƯỜI với người cư xử ngang nhau                                          
VƯỢT bao uất ức khổ đau                                                             
QUA thời chuyên chính hết mau độc tài  

SỢ khi quá trễ lay chẳng kịp                                                             
HÃI độc tài thừa dịp trồi lên                                                  
ĐỐI phường bán nước đừng quên                                                   
MẶT ngay chỉ mặt những tên tội đồ 
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 VỚI kiên quyết tung hô tranh đấu                                             
BẠO động cũng đành, giấu được chi                                   
QUYỀN tuyên bố phải thực thi                                           
ĐỂ cho chúng biết dân đi hàng đầu 

MỞ nền Dân Chủ đâu chỉ nói                                             
ĐƯỜNG chông gai cởi trói giống nòi                                      
CHO con cháu, đấy gương soi                                                     
TỔ tiên giống Việt là nòi Lạc Long  

QUỐC Gia Đất Nước mong tiến tới                                                      
VÀ Việt Nam cùng với năm châu                                              
VIỆT giòng, Bách Việt đứng đầu                                               
TỘC Văn Lang đã từ lâu kiêu hung                                                 
ĐI khai phóng quyết chung chí hướng                                                
TỚI thành công mới hưởng thái bình… 

NƯỚC TÀN DÂN MẠT!! 

Bước lui xấn tới một vòng U                                                      
Nói lắm người ta vẫn bảo ngu!                                                                   
Kìa lũ ươn hèn khoe tuấn tú                                                                         
Đây bầy gian ác trộ thâm tu                                                         
Chó ngồi bàn độc loe mồm hú                                                                  
Dậu đổ bìm leo ngoác miệng hù                                                            
Nước mạt mới sinh phường dã thú                                                         
Dân tàn khóc hận với thiên thu!! 

                  Tha Nhân 
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THƠ ĐỘC VẬN KHOÁN THỦ VỸ BÁT TỰ ĐỒNG 
ÂM : 

DỄ GÌ THƯƠNG 
 
Thương thì thương thế dễ gì thương 
Thương bởi đôi môi chút ánh hường.  
Thương giọng oanh vàng vang khắp hướng,  
Thương lời thỏ thẻ vọng muôn phương.  
Thương hoài hình Liễu luôn mơ tưởng,  
Thương mãi dáng hoa cứ vấn vương 
Thương bậu Sexy thật khó cưỡng 
Thương Em như vậy, dám xem thường?!!  
  
Tha Nhân 

ĐỪNG NGHE…HÃY NHÌN 

ĐỪNG tin cái lũ cộng vong nô                                                 
NGHE thật thế nhưng…vẫn phải ngờ                                          
CỘNG đảng chủ trương luôn giả dối                                             
SẢN sinh một bọn tưởng ngu ngơ                                               
NÓI xoen xoét chẳng cần sai đúng                                               
HÃY cẩn thận nghe chớ ngủ mơ                                                   
NHÌN thật kỹ công trình chúng dựng                                        
NHỮNG kỳ đài kỳ vỹ qui mô                                                      
GÌ đâu vài tháng thành vô dụng                                                    
CỘNG thuế tiền dân đảng cướp vồ!                                              
SẢN xuất toàn hàng Trung Cộng thải                                                
LÀM cho nưóc Việt hoá tiêu xơ 
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Tha Nhân cảm tác khi nghe tin VC Nguyễn Đức 
Chung lật lọng đòi truy tố nhân dân Đống Tâm & 
Mỹ Đức… 

Tha Nhân 
 
 
'’XÉ NỖI SỢ KIA TRĂM TRIỆU MẢNH VỤN, VÁ LẠI 

SƠN HÀ DỰNG ƯỚC MƠ HOA!!’’ (Hào Nguyễn) 

XÉ tan huyền thoại lão gian hồ                                                          

NỖI nhục giống nòi lão rước vô!                                                           

SỢ mãi nên hèn, co rụt cổ                                                                        

KIA kìa đảng Cộng, đảng tham ô! 

TRĂM trăm vẫn thiếu, đảng gom, cướp                                         

TRIỆU triệu chẳng thưà, đảng giựt, vồ.                                         

MẢNH vải che thân đảng cũng khoái                                                   

VỤN vò, thu mãi biến qua to!!  

VÁ khéo còn hơn kẻ vụng may                                                          

LẠI thành của lạ thật là hay!                                                                    

SƠN, tô, hàn, gắn, bôi hèn yếu                                                                 

HÀ - lạm xóa tan, bồi dũng, ngay 

DỰNG mới Quê Hương Dân Chủ hóa                                           

ƯỚC nguyền Dân Tộc Thái Bình thay!                                            

MƠ hoài Độc lập nhân quyền vững                                                   

HOA Tự Do bừng rạng tương lai!! 

Tha Nhân ngẫu hứng cảm tác, khi đọc câu trên trong bài thơ 

Cùng tên trên trang HNC5865, của Hao Nguyen. Cam Thành, 

June 27, 2017 
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KỶ NIỆM VỚI NHÀ VĂN MINH ĐỨC HOÀI TRINH 

 

Nguyễn Ninh Thuận 

     Ninh Thuận nghe tin chị Minh Đức Hoài Trinh mất, khi 
Ninh Thuận đang ở miền Đông Hoa Kỳ dự những buổi lễ 
trên đó, nên không đến chia buồn với gia đình anh chị 
được! Tuy vậy vừa mới nghe tin đau đớn đó, Ninh Thuận 
đã phân ưu & báo tin với bạn hữu trên trang báo điện tử 
của Ninh Thuận ở www.phonhanvan.com và trang văn 
thơ tamthuanthovan.blogspot.com…. 

    Những hình ảnh về chị mồm một hiện về trong ký ức 
Ninh Thuận…Nhớ trước đây Ninh Thuận hay ghé thăm anh 
chị vì ngưỡng mộ tài danh văn thơ của chị, hơn nữa Ninh 
Thuận cùng NV Nguyễn Quang cùng sinh hoạt chung trong 
Mạng Lưới  Nhân Quyền, nên hàng tháng hay gặp nhau 
trong những buổi họp…Anh chị, đã xem Ninh Thuận như 
người em, nên anh nấu món ăn ngon là gọi Ninh Thuận đến 
ăn. 

     Bước vào nhà anh chị, hình ảnh chị ngồi theo tư thế nằm 
trên một ghế sofa bên phải góc phòng, chị hay nhẻn miệng 
cười vô tư một cách thân thiện. Cái cười mản nguyện bên 
Anh Quang, người chồng tốt lo cho chị từ miếng ăn giấc 
ngủ một cách nhẹ nhàn, tận tình và khi nào cũng cười như 

http://www.phonhanvan.com/
http://tamthuanthovan.blogspot.com/
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khuyến khích chị ăn no ngủ kỷ như ngầm bảo : “ Em đừng 
lo, việc gì cũng có anh đây lo liệu hết!” Hơn nữa chúng tôi 
cũng thân thiết nhau hơn, qua trung gian anh Phạm Lưu 
Đạt, người em kết nghĩa của anh chị, đã lo chu toàn bảo 
hiểm cho các con của Ninh Thuận…nên có dịp thưởng thức 
những món anh Đạt mang đến chung vui, ngoài tài nấu 
nướng tuyệt vời của anh Quang… 

    Món ăn & phong cách ăn nhà anh chị Quang-Minh Đức 
Hoài Trinh theo lối Tây. muỗng nỉa, khăn ăn, dĩa để riêng 
từng người đã sắp sẳn do một chị phụ bếp lo liệu & anh 
Quang là bếp chánh! Nếu sáng hay trưa thì ăn bánh mì, bơ 
Pháp, trứng, carôt, dưa leo…Có khi ăn cua hấp, cá, gà, thịt 
bò theo kiểu Tây…Ăn xong chị hay hỏi : “Anh cho chị em 
chúng tôi  ăn tráng miệng gì đây ?  Y như rằng tráng miệng 
cũng thay đổi hoài như: - trái cây đầu mùa, bánh Pháp, 
kem…Ngoài ra trong khi ăn cũng có rượu nữa cơ! Ninh 
Thuận còn e dè ăn, nhưng khi nào chị cũng mĩm cười 
khuyến khích “ Em ăn đi, chị em chúng mình chỉ việc ăn, & 
ăn cho nhiều thì anh mới vui! Vì anh làm thức ăn & mọi thứ 
đều ngon lắm! ” 

     Nhìn chị nói cười  như một trẻ vô tư vô lự mà thèm! Chị 
khi nào cũng nép mình bên bờ vai rắn chắc với thân hình to 
lớn của anh Quang che chở chị. Chị đi ra ngoài sinh hoạt 
với sự dìu dắt qua đôi tay cứng rắn của anh Quang…Chúng 
ta cứ tưởng là chị phụ thuộc vào chồng từ khi trẻ cho đến 
nay tuổi già sức yếu như ngày hôm nay. 

     Nhưng xin thưa, khi còn trẻ, chị Minh Đức Hoài Trinh là 
một phụ nữ gan dạn xông pha ngoài chiến trường sôi động 
như Algerie & Việt Nam. Năm 1972 chị được cử theo dõi & 
tường thuật cuộc hòa đàm Paris. Năm 1973 chị sang Trung 
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Đông theo dõi cuộc chiến Do Thái . Tên tuổi của chị Minh 
Đức Hòa Trinh không ai trong giới văn học là không biết. 
Chị là cô gái Huế, con nhà quyền quý trâm anh, thủa nhỏ đã 
tham gia phong trào kháng chiến chống thực dân 
Pháp…Chị học rất giỏi, đã từng du học tại Pháp về ngành 
Báo chí & Hán văn, đã hoạt động tích cựu ngành truyền 
thông báo chí. Chị cũng đã từng giảng dạy khoa báo chí tại 
Viện Đại Học Vạn Hạnh năm 1974-1975. 

     Sau 75, chị Minh Đức Hoài Trinh sang Paris cộng tác đài 
phát thanh ORTF chương trình Việt Ngữ để đấu tranh cho 
những nhà cầm bút bị áp bức dưới thời Cộng Sản cầm tù 
được trả tự do..Chị đã lập ra Hội Văn Bút Quốc Tế tại Rio de 
Janeiro, Ba Tây vào năm 1979, mà Ninh Thuận là thế hệ 
đàn em của chị cần học hỏi ở chị rất nhiều…Chị Minh Đức 
Hoài Trinh đã sáng tác hơn 25 tác phẩm giá trị, trong đó có 
tuyện ngắn, thơ, mà trong đó nhiều bài thơ được phổ nhạc 
rất hay & có giá trị về văn học , cũng như tranh đấu…Chị đã 
ở tại Pháp từ 1953-1964… Năm 1980 chị Minh Đức Hoài 
Trinh định cư với chồng là NV Nguyễn Quang tại Nam Cali. 
cho đến ngày mất ! 

   Ninh Thuận xin mượn  một đoạn văn của Nhà Văn 
Nguyễn Quang đã viết trong tuyển tập ‘ Văn Nghiệp Và 
Cuộc Đời Minh Đức Hoài Trinh ’ để kết thúc kỷ niệm về chị 
Minh Đức Hoài Trinh “ Sau khi đọc quyển sách này, người 
ta  tự hỏi làm sao Minh Đức Hoài Trinh, một con người nhỏ 
bé lại có thể hoàn thành trên nhiều lãnh vực trong thời 
gian đen tối nhất của lịch sử Việt nam… Bà đã đi trên khắp 
5 lục địa, Bà đã vào những vùng chiến tranh lửa đạn…” 

Nguyễn Ninh Thuận 
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BOLERO 
 

Phạm Tín An Ninh (Danlambao) 
 
     Có lẽ chưa bao giờ, kể cả thời VNCH, nhạc Bolero thịnh 
hành và được người trong nước mê mẩn như bây giờ, đặc 
biệt ở miền Bắc, nơi mà trước 1975 Bolero được dán cho 
cái nhãn “nhạc vàng” và không còn đất sống, một số người 
thích hát loại nhạc này đã bị tù đày 10-15 năm, để phải 
chết hay khốn khổ cả một đời, trường hợp Phan Thắng 
Toán (tức Toán Xồm) và Nguyễn Văn Lộc (Lộc Vàng) ở Hà 
Nội là những điển hình.  
 
     Bây giờ Bolero như trận cuồng phong, phá tan mọi 
thành trì, chiếm ngự tất cả mọi nơi, từ thành phố đến nông 
thôn, từ các “tụ điểm”, sân khấu “hoành tráng”nhất, len lỏi 
đến tận các hang cùng ngõ hẻm, “vùng sâu vùng xa”, kể cả 
trong các đám ma, đam cưới; làm mê mẩn từ người già đến 
con trẻ, từ những ông quan lớn, đại gia đến dân dã, bần 
cùng. Ở đâu cũng nghe Bolero. 
 
     Người ta không còn đếm được các chương trình tìm 
giọng hát cho loại nhạc này: “Hát Cùng Bolero”, “Thần 
Tượng Boleo”, “Solo Cùng Bolero”, “Tình Bolero”, “Tình 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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Bolero Hoan Ca”... Những cuộc thi hát nhạc Bolero thu hút 
hằng vài chục ngàn thí sinh, đủ mọi thành phần, cán bộ, sĩ 
quan, thầy cô giáo, các em bé 7, 8 tuổi, đến từ “mọi miền 
đất nước”. Từ những danh ca, “nghệ sĩ ưu tú”, “nghệ sĩ 
nhân dân” đến anh bán kẹo kéo dạo đều đua nhau hát và 
kiếm tiền bằng Nhạc Bolero. Và không cần biết cho phép 
hay không, họ hát đủ mọi đề tài: miền Nam thanh bình, tình 
yêu, tình lính, đời lính (VNCH), kể cả những bản nhạc chiêu 
hồi, như “đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi 
dòng sông bạc hai màu”, “miền Nam có nắng thanh bình có 
đồng lúa đẹp có tình quê hương, anh ơi mau sớm lên đường, 
bình minh còn đợi ruộng nương còn chờ...”v.v... 
 
     Trong cái khát khao Bolero ấy, thực chất chính là nỗi 
khát khao khung trời, con người, nếp sống, tình cảm, tấm 
lòng đối với quê hương đất nước của quân dân miền Nam 
thuở trước, và đặc biệt là tính nhân bản đã hoàn toàn thiếu 
vắng tại miền Bắc trên bảy mươi năm và tại miền Nam hơn 
bốn mươi năm dưới chế độ Cộng Sản. Khi một ca sĩ hát, họ 
thả hồn vào từng lời ca, cùng bâng khuâng với những hình 
ảnh, tình tự trong nhạc phẩm, họ có cảm giác đang được 
sống trong cùng không gian và thời gian mê đắm ấy. Người 
nghe thì hồn như bay bỗng đến chốn thiên thai nào đó, họ 
đắm chìm trong cảm xúc của một thời hạnh phúc, mà 
người miền Nam đã mất đi trong tiếc nuối, và người miền 
Bắc thì khát khao nhưng chưa bao giờ được sống. Và như 
thế, một thiên đường Miền Nam trước 1975 thực sự đã 
sống lại trong lòng mọi người, thiết tha và mãnh liệt. 
 
     Văn chương hay âm nhạc là những phạm trù phản ảnh 
trung thực nhất cho một xã hội. Bolero, một loại nhạc bình 
dân, dù được ai đó gán cho cái tên nhạc “sến”, đã làm đúng 
vai trò ấy, đã suốt một thời thăng hoa qua cuộc sống chan 
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hòa yêu thương, nhân bản, và nhạc Bolero cũng chính là 
tiếng than ai oán, bi phẩn của người dân miền Nam thời ấy, 
khi mà cuộc chiến phi lý và bẩn thỉu nhất do bọn người CS 
rừng rú gây ra để phá hoại đất nước, giết chết bao thế hệ 
thanh niên của hai miền, và tạo cảnh huynh đệ tương tàn, 
làm hệ lụy lâu dài cho cả một dân tộc. Những thế hệ ở Việt 
Nam bây giờ có cảm xúc như thế nào khi nghe những bài 
Tám Điệp Khúc, Đêm Nguyện Cầu, Kẻ Ở Miền Xa, Hai 
Chuyến Tàu Đêm, Đường Xưa Lối Cũ, Sương Trắng Miền 
Quê Ngoại, Những Đóm Mắt Hỏa Châu...? Và trong tất cả 
những bài ca về lính mà họ đang say mê hát, họ có tìm 
được câu nào hô hào “sinh Nam tử Bắc” hay “thề phanh 
thây uống máu quân thù” như trong chính bài quốc ca CS? 
 
     Nhạc Bolero đã đè bẹp tất cả các loại nhạc “đỏ”, nhạc ăn 
cắp, bắt chước, lai căng của nhiều nhạc sĩ trong nước, viết 
theo lệnh đảng hay làm dáng, đua đòi “vươn ra biển lớn!” 
Ca sĩ thì “thặng dư giá trị” đủ hạng đủ cỡ, mà nhạc sĩ thì 
hiếm hoi như lá cuối mùa thu và cũng chẳng sáng tác được 
bao nhiêu ca khúc ra hồn, ngoài một vài bài của các nhạc sĩ 
Thanh Tùng, Bắc Sơn, Phú Quang, Trần Tiến, Phan Đình 
Điểu... và bài Phượng Hồng phổ từ thơ Đỗ Trung Quân. 
 
     Những ca sĩ miền Nam chuyên hát nhạc “sến” đã hết thời 
ở hải ngoại cỡ Chế Linh, Giao Linh, Phương Dung, Thái 
Châu, Tuấn Vũ... về Việt Nam làm nhiều show đã cháy vé, 
được ca ngợi đón tiếp như những ông bà hoàng Bolero, 
mang về quê hương những làn gió mới! Nhiều người được 
trang trọng mời ngồi ghế “nóng” làm giám khảo cho các kỳ 
thi tuyển lựa ca sĩ Bolero! 
 
     Ngày 30.4.75, trên đường vào “tiếp thu” miền Nam, bà 
Dương Thu Hương ngồi khóc bên vệ đường khi nhìn thấy 
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một miền Nam văn minh, hiền hòa, trù phú gấp vạn lần 
miền Bắc. Bà đã nhận ra cả một quá khứ bị lừa dối. Một số 
trí thức miền Nam, như chú cháu Đỗ Trung Hiếu, Đỗ Hữu 
Ưng (ở cùng quê và học trung học cùng trường Võ Tánh-
Nha Trang với người viết) khi bỏ miền Nam vô bưng, lòng 
nô nức đi làm “cách mạng”, nhưng đến khi được chuyển ra 
miền Bắc mới giật mình biết đã “lạc đường” nhưng quá 
muộn, đành phải “nín thở qua sông”.  
 
     Trước khi vô bưng, Đỗ Hữu Ưng từng theo học Khóa 11 
Đốc Sự tại Viện QGHC thời VNCH. Sau 75, về “tiếp thu miền 
Nam” giữ chức chủ tịch của một huyện nào đó ở Sài Gòn, đã 
tìm gặp lại những đồng môn cũ, khuyến khích mọi người 
nên sớm tìm đường vượt biển, nhưng chẳng mấy ai dám 
tin! Ông chú gốc giáo sư thì làm đến chức ủy viên tôn giáo 
của thành ủy, nhưng bất mãn nên cùng đám Nguyễn Hộ, 
Trần Văn Trà lập ra Câu lạc bộ Kháng Chiến Cũ. Để phản 
ứng cho sự ăn năn hối hận của mình, hai chú cháu đã bị lột 
hết các chức tước, riêng ông chú phải nhận những bản án 
tù và đã chết dưới tay người đồng chí CS! 
 
     Nhiều thanh niên miền Bắc, điển hình là Nguyễn Viết 
Dũng, đang là một sinh viên giỏi, từng đoạt giải “Đường 
Lên Đỉnh Olympia”, với một tương lai tươi sáng, nhưng đã 
dám công khai treo cao cờ vàng ba sọc đỏ trên nóc nhà, 
mặc quân phục và mang phù hiệu QLVNCH như là một hình 
thức tôn vinh, luyến tiếc một chính thể, một quân đội chính 
danh đã bị bức tử. Bị cầm tù ra, anh con khắc trên cánh tay 
hai chữ "Sát Cộng" và rủ nhiều bạn bè tìm vào Nghĩa Trang 
Quân Đội Biên Hòa thắp hương kính cẩn tưởng niệm 
những người lính miền Nam đã vị quốc vong thân. Những 
người mê hát, mê nghe nhạc Bolero, chắc hẳn ít nhiều đều 
mang trong lòng những hoài niệm, suy tư, cảm xúc như thế. 
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     Những nhạc sĩ miền Nam, đang còn sống như Lam 
Phương, Lê Dinh, Song Ngọc... hay đã mất ở hải ngoại như 
Trần Thiện Thanh, Trịnh Hưng, Hoàng Thi Thơ, Duy 
Khánh, Nhật Ngân, Anh Bằng,... hoặc chết ở quê nhà trong 
nghèo nàn khốn khó như Trúc Phương, Thanh Sơn, Nguyễn 
Văn Tý... khi sáng tác những bản nhạc Bolero chắc họ 
không ngờ đã tạo thành những vũ khí vô hình nhưng ghê 
gớm, làm mê mẩn hàng mấy chục triệu người sống trong 
chế độ Cộng sản, có sức xoi mòn và làm sụp đổ chế độ tàn 
ác man rợ này.  
 
     Mặc dù bọn tà quyền vẫn đang sống thoi thóp, dựa vào 
bạo lực, và sự kết họp mong manh của đám đồng chí cùng 
băng đảng, để chia chác quyền lợi, tài sản cướp bóc của 
nhân dân và sẵn sàng “mỏi gối quì mòn sân Tàu phủ”, 
nhưng bên trong thực sự đã mục rữa, thối tha, chia bè kết 
nhóm để tranh giành, thanh toán lẫn nhau. Lòng dân sẽ 
thay đổi nhanh chóng khi Nhạc Bolero ngày càng xoáy sâu 
vào trí não và tâm hồn họ, cộng với một thực trạng xã hội 
rệu rã, xuống cấp ở tất cả mọi lãnh vực, tất yếu sẽ tạo thành 
một hệ quả khôn lường. 
 
     Cả một đất nước như đang bị ngón sóng thần Bolero 
tràn ngập, làm thay đổi não trạng và nỗi khao khát của con 
người, biết đâu sẽ dẫn đến việc sụp đổ cả thành trì của một 
chế độ từng lên án, tìm mọi cách để ngăn cấm, triệt tiêu nó. 
Thêm một chỉ dấu báo hiệu cho ngày tàn của CSVN. 
 

4/9/2017 
 

Phạm Tín An Ninh 
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Hôm thằng lính nghỉ làm, cùng chúng tôi đi ra ngoài ăn tối. 
Trong bữa ăn, thằng lính ngỏ lời: “Ít hôm nữa là sinh nhật 
của con, con không muốn quà cáp, cũng không muốn đi ăn 
tiệm như mọi lần mà con chỉ muốn đi làm thiện nguyện.”. 
  
“Làm gì, ở đâu con?” Mẹ nó hỏi. 
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“Con muốn tới Keagan, Houston Food Bank ở đường I.10, 
giúp đóng hộp phần ăn cho con nít nghèo. Con nít nhà 
nghèo đi học trường cho ăn miễn phí; tới mùa hè không đi 
học nên đói. Người ta tổ chức phát phần ăn cho những đứa 
trẻ này.”. 
“Ba có nghe nói.”                                                                                
“Ba muốn đi với con không?” 
“Ừ! Ba đi với con.” 
 
Lòng tôi chợt hân hoan. Lâu lắm rồi không cùng với thằng 
lính làm một việc gì công ích. 
 
Trước ngày sinh nhật một hôm, thằng lính nhắc lại tôi ghi 
danh với Keagan. Tôi nhờ nó giúp tôi ghi danh cho lẹ. Nó 
nói “Ba tự tay ghi danh để biết mình muốn làm việc gì, ở 
khu nào.” Tôi nói, “con làm chỗ nào Ba làm chỗ đó, con ghi 
giùm Ba luôn.” Nó ghi danh xong, dặn tôi, “mình làm chỗ 
đóng hộp thức ăn, phải mang giày kín chân, mặc áo tay dài, 
râu tóc sạch sẽ; người ta sẽ cấp cho áo yếm và lưới bao tóc, 
râu; có mặt tại kho hàng đúng 6 giờ sáng.” 
 
Sáng qua, chúng tôi thức dậy 4g45 sáng vì cần đi lúc 5 giờ. 
Từ nhà tôi chạy tới đó hết 45 phút vì không biết xe cộ, 
đường sá có vấn đề gì không. Đâu đó trong thâm tâm tôi có 
than phiền “đi làm thiện nguyện mà cực khổ quá!”. Tôi đã 
nghỉ hưu từ lâu, chỉ còn phải điều hành trường dạy võ buổi 
chiều nên thường ngày ngủ tới 8g sáng mới dậy; vì thế, 
thức giấc giờ đó không phải chuyện dễ làm. Tôi đã để đồng 
hồ báo thức, nhưng đồng hồ chưa kịp reo thì nhà tôi đã lay 
tôi dậy, “anh à, dậy đi kẻo trễ giờ.” Tôi giật mình rời chăn 
êm nệm ấm, hai mắt ráo hoãnh, lòng vui vẻ làm vệ sinh cá 
nhân, gọi thằng lính ngủ trên lầu. Thằng lính đã sẵn sàng đi. 

http://thovanyenson.com/?p=9685
http://thovanyenson.com/?p=9685
http://thovanyenson.com/?p=9685
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Chúng tôi tới Food Bank lúc 5g45 sáng. Tưởng mình tới 
sớm nhưng khi bước vào kho đã thấy khá đông người ta 
đang làm việc. 
 

 
 
Nhìn câu viết rất lớn trên tường làm tôi xúc động, “because 
of you, a child will eat today” (vì những người như bạn, 
một đứa trẻ sẽ được ăn hôm nay). Cạnh bên là chữ Cám 
Ơn” cũng khá lớn. Chợt liên tưởng đến Việt Nam, đến 
những trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc, không được học hành… 
hình dung những em bé tả tơi ở các bãi rác, trước những 
quán ăn; các em bé bán vé số, đánh giày dầm mưa dải 
nắng… khắp mọi miền đất nước! Nước Mỹ giàu có mà vẫn 
lắm người nghèo dù có biết bao nhiêu chương trình trợ 
giúp từ chính quyền, từ các cơ quan thiện nguyện… nhưng 
thật sự họ đâu có nghèo bằng số đông dân tộc của tôi hiện 
giờ; chắc chắn không thể có những em bé cùng khổ như ở 
quê tôi; vậy mà nhà nước Việt Nam không hề nghỉ tới mà 
còn tận sức bóc lột, cướp giựt của dân nghèo; họ còn bỏ ra 
tỷ này tỷ nọ để xây dựng những công trình vô bổ, những 
tượng đài vô nghĩa mà ai cũng biết đó là những công trình 
bày đặt ra để ăn chia với nhau, để tiếp tục thâu tóm tiền 
bạc để tiêu xài phung phí, để gửi con đi học nước ngoài, để 
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mua xe tậu nhà ở ngoại quốc… Tôi cố cầm lòng để không 
rơi nước mắt. 
 
Chúng tôi được hướng dẫn rửa tay thật kỹ, xong họ phát 
cho áo yếm và lưới trùm tóc, chỉ cho chúng tôi chỗ đứng 
trong dây chuyền đóng gói. Cũng may, dây chuyền thiếu hai 
chỗ liền nhau. Tôi phụ trách phần cà rốt, thằng lính phụ 
phần dưa hấu và chuyển sang máy đóng hộp. Có nhiều dây 
chuyền làm việc giống nhau từ số 1 đến số 6. Mỗi dây 
chyền gồm 7 vị trí: người mở bọc ny lông (mỗi bọc chứa 10 
cái) gói bánh bột mỏng của người Mễ; người đặt bánh vào 
ngăn lớn của khay nhựa nhỏ màu đen, hình chữ nhật, có 3 
ngăn; người đặt 2 miếng ham& cheese tròn dài cuốn sẵn và 
rau cải lên bánh; phiên tôi cho một muỗng lớn cà rốt loại 
nhỏ, đã gọt sẵn vào một ngăn, xong chuyển qua cho thằng 
lính làm đầy ngăn còn lại với muỗng lớn dưa hấu cắt vuông 
nhỏ; chuyển qua cho người kiểm soát trước khi đưa qua 
máy đóng hộp; và cuối cùng là người điều hành máy đóng 
và sắp vào thùng lớn. Khi thùng lớn đầy, họ sẽ gọi người tới 
mang đi vào kho vận chuyển. 
 

 
 
Tiếng nhạc rap (giật) mở lớn, át cả tiếng máy, như thôi 
thúc mọi người cùng quay cuồng với công việc. Người ta 
thường nói “làm như máy” bây giờ mới thấy nghĩa lý của 

http://thovanyenson.com/?p=9685
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nó. Lâu lâu lại có người la to “bánh bột đường số 5; hoặc 
rau cải số 4; thịt số 2…” đến lúc hết cà rốt tôi cũng gọi, “cà 
rốt số 4”; thế là có một nhân viên của kho mang tới liền. 
Công việc bổ sung cung cấp các loại vật thực này cũng có 
thể là người tình nguyện như chúng tôi. Họ cũng làm liền 
tay, cung cấp bất cứ món nào thiếu ở bất cứ khu vực nào. 
Tôi bỗng nổi máu tếu gọi to, “beef steak line 4”, mọi người 
bật cười to. Một lúc lâu sau tôi lại gọi, “cognac line 4”, thiên 
hạ lại cười… làm quên đi mệt nhọc. 
 
Từ lúc đến cho tới lúc ra về (có nghỉ tay 15 phút lúc 8g), 
chúng tôi múa như máy. Ngoài việc bỏ cà rốt, tôi còn nhanh 
tay phụ người đứng bên cạnh gở những cuốn thịt dính 
chùm, nhưng đôi khi cũng quýnh quán cho kịp với máy; 
không ai có thì giờ để nói chuyện riêng. Xong buổi sáng, 
chúng tôi ra về, chân tay mỏi nhừ, nhưng lòng hoàn toàn 
vui vẻ, chỉ những khi nghĩ về sự khốn khổ của trẻ em VN 
với sự so sánh không công bằng. Thằng lính nhìn tôi hỏi, 
“Ba thấy sao?” “Ba rất vui, nhất là cùng làm việc thiện 
nguyện với con. Phải chi một ngày nào đó mình có cơ hội 
được làm công việc này ở Việt Nam thì vui biết mấy!” “Yes 
Ba, We Wish!” 
 

 

http://thovanyenson.com/?p=9685
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TIN BUỒN 
 

NHẠC SĨ VŨ ĐỨC NGHIÊM                                                                         
“GỌI NGƯỜI YÊU DẤU” ĐÃ RA ĐI!!! 

 

 

     Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm, tác giả “Gọi Người Yêu Dấu,” 
vừa qua đời tại San Jose, miền Bắc California, vào sáng Thứ 
Hai, 24 Tháng Bảy 2017, hưởng thọ 87 tuổi. 

     Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sinh ngày 30 Tháng Sáu năm 
1930 tại Nam Định. Ông gia nhập quân đội năm 1951, theo 
học khóa 1 trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, cấp bậc cuối 
cùng là Trung Tá, Huấn Luyện Viên Tiếp Vận, Trường Chỉ 
Huy & Tham Mưu Đà Lạt- Long Bình, quân đội VNCH. 

     Sau 1975, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm bị tù trại tập trung của 
cộng sản suốt 13 năm. Cuối năm 1990, ông cùng gia đình 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1524220364288447&set=a.431508643559630.96274.100001014951490&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1524220364288447&set=a.431508643559630.96274.100001014951490&type=3
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sang Hoa Kỳ theo diện cựu tù nhân chính trị. Sau khi định 
cư ở Hoa Kỳ, trong những năm gần đây nhạc sĩ Vũ Đức 
Nghiêm đã thực hiện các CD Tôn Vinh Ca và 2 CD: Mùa 
Xuân Thung Lũng Hoa Vàng và Dòng Sông Đứng Lại (cộng 
tác với nhạc sĩ Phạm Anh Dũng).Năm 2002, nhạc sĩ Vũ Đức 
Nghiêm được thành phố Santa Clara, California, tuyên 
dương và trao giải thưởng đặc biệt dành cho những nghệ sĩ 
cao niên đã phục vụ nghệ thuật trên 50 năm, đã tạo thành 
tích ở Việt Nam và tiếp tục sau khi định cư ở Hoa Kỳ. 

 

 
 

Goi Nguoi Yeu Dau - Thanh Lan 
 

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm qua đời, hưởng thọ 87 tuổi 
http://www.nguoi-viet.com/…/nhac-si-vu-duc-nghiem-
qua-doi-…/ 

Thanh Lan - Gọi Người Yêu Dấu - Thu Âm Trước 1975  
https://www.youtube.com/watch?v=B0wNvj64CCA... 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl0Vy9VTYOvg&h=ATPmw3-li2lUX_Vh1svoF9rXV6z7xk1KNuHvcv1LzBfiUGZgGrC6WjLMQCz0R24bhYoR98cU47km6KFmJa_7OmCyPil9rR0VLDUaN6Orbf5js6SEpswDPACQZLQ2CP6LlcokN6Wyraovor43fMvIGY_H-IqzLScd0OaMLnFAUemWlyF5jOdc5ahnKyH2LfJmg5Ez1-rbvzQK2ny8PZN08RxiH5D-CEe1tOt0Zh7PBy_sQVDJaNGmRW6WmRijkSRoVOkZ4Hr-6JwqsboxeNI1XepUPyde
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl0Vy9VTYOvg&h=ATPmw3-li2lUX_Vh1svoF9rXV6z7xk1KNuHvcv1LzBfiUGZgGrC6WjLMQCz0R24bhYoR98cU47km6KFmJa_7OmCyPil9rR0VLDUaN6Orbf5js6SEpswDPACQZLQ2CP6LlcokN6Wyraovor43fMvIGY_H-IqzLScd0OaMLnFAUemWlyF5jOdc5ahnKyH2LfJmg5Ez1-rbvzQK2ny8PZN08RxiH5D-CEe1tOt0Zh7PBy_sQVDJaNGmRW6WmRijkSRoVOkZ4Hr-6JwqsboxeNI1XepUPyde
https://www.youtube.com/watch?v=l0Vy9VTYOvg
http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nhac-si-vu-duc-nghiem-qua-doi-huong-tho-87-tuoi/
http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nhac-si-vu-duc-nghiem-qua-doi-huong-tho-87-tuoi/
https://www.youtube.com/watch?v=B0wNvj64CCA
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THÂM TÂM  

 

Cuộc đời và sự nghiệp 

 

Thâm Tâm tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, sinh ngày 12 
tháng 5 năm 1917 tại thị xã Hải Dương (nay là thành phố 
Hải Dương), tỉnh Hải Dương. 

Xuất thân trong một nhà giáo nền nếp, thuở nhỏ, ông học 
tiểu học ở Hà Nội. Từ năm 1938, từng vẽ tranh để kiếm 
sống. Từ những năm 1940, ông tham gia viết báo, viết văn 
và thường được đăng tải trên Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày 
nay, Tiểu thuyết thứ năm và Truyền bá quốc ngữ... Ông 
từng thử sức trên nhiều thể loại nhưng thành công hơn cả 
vẫn là thơ. Thơ Thâm Tâm có nhiều giọng điệu, khi buồn da 
diết, khi trầm hùng, bi tráng, khi reo vui... 

1945, Thâm Tâm tham gia văn hóa Cứu quốc, ở trong Ban 
biên tập báo Tiên Phong (1945-1946), sau đó ông nhập 
ngũ, làm thư ký tòa soạn báo Vệ quốc quân . 

Ông mất sau một cơn bệnh đột ngột ngày 18 tháng 8 năm 
1950 trên đường đi công tác trong chiến dịch Biên giới, 
được đồng đội và nhân dân địa phương mai táng tại bản Pò 
Noa, xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. 

Thâm Tâm nổi tiếng với bài thơ Tống biệt hành. Sinh thời 
ông chưa in thơ thành tập. Sáng tác thơ của ông được xuất 
bản năm 1988 trong sưu tập Thơ Thâm Tâm. 

Ngoài ra, Thâm Tâm còn có 3 bài thơ Gửi T.T.Kh., Màu máu 
Tygôn, Dang dở. Đây là những bài thơ tình hay nhất của 
Thâm Tâm gởi cho thi sĩ bí ẩn T.T.Kh. trong năm 1940. 
Trong các bài thơ, ông tự nhận là người tình cũ của T.T.Kh. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1562045817209527&set=pcb.1562048277209281&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1562045817209527&set=pcb.1562048277209281&type=3
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NGUYỄN QUYÊ!T THẮNG VÀ NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC QUANG 

 

PHONG TRÀO DU CA VIỆT NAM 

Thấm thoát đã sáu năm trôi qua ngày Nguyễn Đức Quang, 
con chim đầu đàn của Phong Trào Du Ca Việt Nam đã lìa 
bầy ngày 27-03-2011, nhân dịp ngày giỗ của anh, hồi 
tưởng lại những sinh hoạt thân thương mà chúng tôi đã có, 
tôi viết lên đây 1 kỷ niệm tuy thật nhỏ bé, chả có gì gọi là 
đặc biệt, thế nhưng nó là sự khởi đầu của tôi dính liền với 
phong trào du ca nói chung và với Nguyễn Đức Quang nói 
riêng , đã ăn sâu một nền văn nghệ cộng đồng trong tôi và 
kéo dài mãi cho đến hôm nay, mảnh kỷ niệm này anh 
NĐQuang vẫn luôn nhớ và đã kể lại cho tôi cùng các bạn 
nghe trong lần họp mặt " 30 Năm Sinh Hoạt Cộng Đồng " 
tại Cali năm 1997, và tôi cũng có dịp kể lại cho anh và các 
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bạn nghe lại trong buổi văn nghệ " Tình Ca Ngưỡi Hát 
Rong" tại Hòa lan năm 2010 trong dịp anh đi thăm Âu Châu 
cùng bằng hũu, hôm nay một lần nữa, tôi ghi lại đây với tất 
cả lòng qúi mến và thương nhớ tới người anh tinh thần 
NĐQuang của tôi đã muôn trùng xa cách. 

Nguyễn Quyết Thắng 

Bức Ảnh  

Sinh nhật 17 tuổi của tôi rơi đúng vào ngày đại hội du ca 
toàn quốc lần thứ 1, năm 1967 nhóm họp tại khuôn viên 
trường đại học Văn Khoa ( cũ ) tọa lạc trên đường Gia Long 
Sài Gòn , chúng tôi 4 người gồm Thị Đầm, Nguyệt Quờn, 
Thanh Tài và tôi, đại diện cho đoàn Du Ca Lòng Mẹ tại 
Banmêthuột kéo nhau về dự , mặc dù tôi đã thành lập đoàn 
Du Ca Lòng Mẹ năm 1966 khi đoàn còn mang tên là đoàn 
Thanh Ca Tác Động do tình cờ nghe được những bản nhạc 
này bởi Huỳnh Long Hải thuộc đoàn Thanh Ca Tác Động 
Long An hát , trong lòng đã luôn dâng một niềm cảm mến 
vô biên người nhạc sĩ, tuy chưa được diện kiến nhưng vẫn 
coi anh như một thần tượng . 

Từ bến xe đò , chúng tôi tìm đến điểm hẹn tập trung, bước 
vào khuôn viên , tôi phải đi qua những căn phòng nhỏ thấy 
đề bảng CPS rồi bảng Thanh Niên Thiện Chí , rồi bảng 
Nguồn Sống v..v.. cuối cùng là 1 phòng sinh hoạt thật lớn có 
nhiều người đang lui tới : Phong Trào Du Ca Việt Nam. 

Tôi rụt rè lấp ló nhìn vào trong , bất chợt có một người đi 
ngược ra gập tôi hỏi :  

- Em tìm ai ? 

tôi nói :  

- Dạ , em muốn tìm anh Nguyễn Đức Quang ạ , 

anh ta trả lời : 
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- Vào đi em, Quang đang ở trong đó . Hôm sau tôi mới biết 
tên anh ấy là Huỳnh Đắc Đậu , một người thật dễ thương , 
vui tánh , luôn hòa đồng với mọi người , sẵn sàng để mọi 
người đem ra làm trò diễn kịch . 

Bước vào phía trong hội trường tôi thấy nhiều người đang 
bận rộn treo biểu ngữ trên sân khấu , người thì đang kê 
bàn, treo đèn , kết hoa, bên cạnh tôi dựng một cái thang và 
có người đang đứng trên đó gắn bóng đèn thấy tôi hỏi vọng 
xuống : 

- Các em mới đến đó hả ? đơn vị nào đấy ? 

tôi hỏi : 

- Dạ chúng em thuộc đoàn duca Banmethuột , em muốn 
gặp anh Nguyễn Đức Quang ạ , 

- Ờ ! anh đây , chờ anh một tí . 

Tôi giật mình, thì ra người mình đang muốn tìm là đây , tôi 
ngước lên nhìn , thấy một người thanh niên chắc lớn hơn 
tôi 5-7 tuổi là cùng, ốm tong, mặc một chiếc áo sơ mi trắng 
ngắn tay, chiếc quần kaki vàng và mang đôi dép sandals 
nhựa có quai, dáng dấp của một học sinh chứ không phải 
dáng ... " thần tượng " như tôi nghĩ , lòng chợt trùng xuống , 
đôi chút thất vọng ... 

Lúc còn ở quê nhà chúng tôi đã học thuộc và tập cho nhau 
những bài ca có tinh thần yêu quê hương đâú tranh thật 
hào hùng và bất khuất của dân tộc, qua những bản nhạc 
của NĐQuang tôi đã học được những bài học thật hữu dụng 
thực tiễn hơn là những bài trong lớp thầy cô giáo đã dậy. 

"... Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại                                             
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài 

Từng giờ qua, cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không 
nguôi…                                                                                                    
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Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang                                          
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang                                                   
Còn Việt Nam,triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng..." 

Hình ảnh qua lời nhạc của NĐQuang phải là một người vạm 
vỡ, bắp thịt săn tròn , tung xiềng như Phù Đổng hiên ngang, 
sao giờ thấy cái cổ dài thoòng, mái tóc chẻ ngôi vắt ngang 
bên , cái miệng hô ra, cười cười . 

" Đường Việt Nam ôi vô cùng vô tận                                              
Đường ngang tàng ngoài biển Nam giữa Trường Sơn                         
Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng                                                    
Mỗi xóm làng một dở dang.                                                             
Đường ruộng ngô đến xóm dừa chưa cùng                                     
Đường ngông cuồng đường trường chinh vẫn ruổi rong                     
Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi                                                    
Lúa yêu người hẹn về bước rong chơi 

. . . . . . 

Nhưng càng mưa giông càng vươn tới                                                
Bước chân hùng còn đi rất hang                                                      
Đi dựng lấy huy hoàng                                                                                
Giống da vàng này là vua đấu tranh ..." 

Như một bài địa lý về đất nước VN, nó rộng lớn đến độ từ 
thuở chào đời đến nay , nào ai có thể đi hết được ?, tôi nghĩ 
thế ,NĐQuang như một Hercule với đôi chân rắn chắc rong 
ruổi đường dài, bước trên mọi chông gai, thế sao bây giờ 
tôi lại thấy NĐQuang với 2 cánh tay lêu khêu và cái miệng 
rộng đến mang tai thế kia , hình ảnh một chàng trai hào 
hùng mà tôi đã hình dung tưởng tượng ra mà tôi đã nắn 
nót vẽ trên bìa giấy hẹn sẽ tặng anh lúc gặp gỡ, nay trở 
thành kịch cỡm vô duyên qúa. 

Tối hôm đó, tất cả các du ca viên khắp nơi đã tề tựu đông 
đủ, chúng tôi ngồi thành vòng tròn quây quần trong hội 
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trường, dưới ánh sáng chỉ đủ soi tỏ những mái đầu xanh. 
Chúng tôi cùng nhau hát những bài ca quen thuộc của du 
ca, Nguyễn Đức Quang đứng ở giữa vòng tròn, anh khom 
người cong chân rồi vung tay lều khều đánh nhịp : 

"... Ta còn những người thật yêu nhau biết bao thiết tha         
Chưa gặp bao giờ mà đã quá uống máu ăn thề                                
Giam mình trong lòng thành đô kia sống nơi ấp quê                  
Nhưng tình cao vời đòi yêu thương khắp luôn thế-gian  

. . . . . . . . 

Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu đang chiến tranh                    
Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu chưa thanh bình                     
Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu đang khó khăn                           
Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu chưa ấm êm... ". 

Cánh tay của anh dang dài như bao phủ trên đầu chúng tôi, 
đôi cánh tay ôm trọn tiếng hát của chúng tôi rồi tung lên 
cao vụn vỡ rơi rớt lên tâm hồn chúng tôi, chúng tôi càng 
vươn vai hát lớn , chúng tôi hát bằng trái tim thật trong 
sáng, thật non nớt của tuổi chưa đầy đôi mươi , chúng tôi 
chưa được nghe đến những gíao điều, chủ nghĩa ,chính 
kiến, những tuyên ngôn tung trời của loài người, chúng tôi 
chỉ biết lúc chào đời cho đến nay toàn thấy cảnh chiến 
tranh dầy xéo trên quê hương , người dân phải sống trong 
cơ cực của thiên tai lũ lụt, chiến đấu với miếng cơm manh 
áo, chúng tôi chưa biết đến tình yêu trai gái , nhưng điều 
chắc chắn chúng tôi đang có một trái tim và một bầu máu 
nóng đang sôi sục trong những trại công tác thiện nguyện 
trong dịp nghỉ hè, trong những mái trường bằng tre lá 
được cất lên vội vã nơi những thôn làng bản ốc xa , chúng 
tôi đang học và đang hành những bài công dân thật đơn 
giản mà nhiều người đã hay bị lãng quên . 
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" Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi                           
Mà phải cùng nhau ta làm cho tươi mới                                             
Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau                                               
Nghi ngờ nhau , khích bác nhau                                                                
Cho cay cho sâu , cho thật đau 

Không phải là lúc ta ngồi mà cãi suông                                               
Không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dẫn đầu                                    
Thế giới ngày nay không còn ma quái                                                      
Thần tượng tàn rồi , còn anh với tôi                                               
chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi 

Làm việc đi không lo khen chê                                                                 
Làm việc đi hãy say và mê                                                                       
Cứ bắt tay từ từ chúng ta giải quyết                                                             
Mình chậm chân theo sau người ta                                                          
Còn ngồi đây nghĩ lo viễn vong                                                                 
Thắc mắc ngại ngùng đến lúc nào mới làm xong ... " 

.... Không đâu ! đó chỉ là tỷ dụ mà anh Quang nêu cho cho 
chúng tôi thấy lớp đàn anh của chúng tôi đã vấp phải như 
thế đó, giờ đây trong căn phòng này chúng tôi đang ngồi 
xát bên nhau, kề vai nhau, tay nắm tay nhau , chúng tôi 
không nhìn nhau nhưng tất cả đang cùng nhìn về điểm 
giữa, con tim đang cùng một nhịp thở , mọi người đều hát 
lên một câu cùng ý nghĩa , theo cùng một chỉ đạo hướng 
dẫn của cái dáng người nhập nhô đứng giữa vòng. 

"... Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền                       
Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến                                  
Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt                              
Hy vọng đã vươn dậy như làn tên, đang rực lên, trong màn 
đêm ..." 
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Niềm xúc cảm mạnh mẽ dâng lên , dường như có giọt nước 
mắt nào long lanh , và hình như tôi đã có cảm tình với bóng 
hình mảnh khảnh này . 

" Lìa nhau mây đen lớp lớp, về đây che khuất, che khuất mẹ 
hiền                                                                                                                  
Mẹ buồn nhìn đời khốn khó, đàn con gieo thêm lắm, thêm 
lắm ưu phiền                                                                                                  
Mẹ khuyên khuyên con tiếng nấc nghẹn ngào: à ơi con hỡi 
đừng lìa nhau                                                                                      
Đạn bay trên non cao, hay đạn tuôn về xóm nghèo                                
Lìa nhau cho non nước tiêu điều"                                                                   
" Ai từng đi trên đường Việt Nam.                                                           
Bước âm thầm và tim nát tan.                                                                 
Bao lòng tham chất chứa đầy                                                           
những mưu đồ bạo tàn đang ngăn lối.                                                
Nhưng càng mưa giông càng vươn tới.                                                   
Bước chân hùng còn đi rất hăng. ...." 

Cái chân khẳng khiu của anh xoay chuyển chống đỡ , đạp 
lên niềm kiêu hãnh, bước theo nhịp con tim . 

" Cho đàn em tôi còn bỡ ngỡ nơi sân trường                                           
Đi kiếm tình thương trong tập sách in đen                                                  
Em say sưa học cố vươn lên                                                                  
Trong khi cô thầy bỗng lo hơn                                                                
Bao nhiêu năm dạy chưa thấy niềm tin                                                 
Cho người bạn trai mà bạn gái rất mơ mộng                                         
Hay cố đùa vui theo ngày tháng long đong                                                
Nay cho ra đời đứa con trai                                                                     
Mai sinh thêm một gái đông vui                                                           
Theo gương cha mẹ bơ vơ rồi đói ..." 

Tiếng hát như gào thét thiết tha, như năn nỉ kể lể, như 
trách móc giận hờn, thoát ra từ cái miệng rộng đến mang 
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tai kia, sự trông chờ của con người Việt Nam đau khổ khiến 
cái cổ dài của anh lại càng dài thêm, chúng tôi hát say sưa 
bên nhau như chưa từng được hát, mà qủa thật như thế, 
đây là lần đầu tiên chúng tôi từ bốn hướng trở về , cùng hát 
một lời ca, cùng mang một tâm trạng, cùng gõ một nhịp tim 
với cánh tay bao phủ trên đầu, 

Rõ thật NĐQuang đứng đó không còn là NĐQuang thư sinh 
ban đầu của tôi nữa, anh thật mạnh mẽ như người lực sĩ 
đang phô bầy những bắp thịt căng tràn , tiếng hát của anh 
hùng hồn, không cần đến máy phóng thanh, vang vang như 
dẫn lối, như truyền khẩu, lời hát của anh là một nhắc nhở, 
một lời khuyên nhủ, hay một khuyến cáo, nó ngầm chứa 
một sự đau khổ, một chút phẫn nộ, và cả lòng tự hào dân 
tộc nữa . 

" Chuyện Việt Nam ta mấy mươi năm                                                      
Mấy trăm năm hay đã hơn ngàn năm                                                           
Mấy ngàn năm chưa thấy vẻ vang                                                         
Trên đường đi vẫn đầy bóng tối tăm                                                            
Ôi quê hương ơi đẹp tươi đứng trong trời đất                                                    
Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất ..." 

Mấy trăm cái miệng cũng ngoạc lớn theo anh , những nhịp 
chân nhún nhẩy của anh dội ngược vào lòng chúng tôi , tôi 
thấy anh qủa cao lớn và quyền uy nơi đây, anh không yếu 
đuối như tôi tưởng , và hình ảnh tôi đã tuởng tượng con 
người to lớn vai u thịt bắp mà tôi đã vẽ ra, vẫn còn nằm 
trong balô kia qủa đúng không sai , tôi yêu và tôi thích cái 
dáng dấp này của anh, cám ơn anh đã cho tôi ôn lại những 
bài học Sử Ký, Địa Lý, Công Dân Gíao Dục, tình Nhân Bản ... 
qua những bài hát của anh , tôi yêu qúi anh và cho nên tôi 
yêu qúi du ca vô cùng . 
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Hôm chia tay trở về , tôi bồn chồn lui tới quanh co một hồi, 
điều này không tránh khỏi ánh mắt với sự thắc mắc của 
anh, anh hỏi : 

- Có chuyện gì không em ? 

Tôi rụt rè chìa ra tấm hình đã vẽ : 

- Em định tặng anh tấm ảnh này, mặc dù có thể không 
giống anh lắm, nhưng đó là sự tưởng tượng của em về anh , 
xin anh nhận cho . 

Anh Quang cầm tấm ảnh đưa lên xem, rồi há miệng cười ha 
hả . 

Tôi thở dài nhẹ nhõm ... 

Nguyễn Quyết Thắng 

 

Phamtran Anh Cám ơn bài viết của Thắng về một thời tuổi 
trẻ "Hào khí Ngất Trời" cho đến tận bây giờ... Nhớ về nơi 
bụi mịt trời nhưng không buồn muôn thuở của những năm 
1967-1968 tập sự ở Trung Tâm Tu Nghiệp Công Chức Tòa 
Hành Chánh Tỉnh Lâm Đồng... Cho anh gửi lời thăm tất cả 
Thắng nhé... 
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Phúng Điếu GS Nguyễn Thanh Liêm “Mới đây mà đã 1 năm rồi!”  
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CHIÊU TRÒ HÒA GIẢI CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT CỘNG 

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương, cái gọi là Hội nhà văn Việt 
Nam bày trò mời các nhà văn Việt Nam dù có cộng tác với 
chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Hải ngoại về nước. Văn nô 
Nguyễn Hữu Thỉnh còn nhấn mạnh đã được sự đồng ý của 
tên TBT Nguyễn Phú Trọng. Kết quả đại hội đã “thành công 
tốt đẹp” vì không có một nhà văn nào ở hải ngoại về tham 
dự. 

      Văn Đàn Thời Đại xin đăng lại nguyên văn 2 lá thư, một 
của Nguyễn Hữu Thỉnh gửi nhà văn Phan Nhật Nam và thư 
của nhà văn Phan Nhật Nam gửi trả lời sau đây: 

 

Thư gửi: Nhà văn PHAN NHẬT NAM 

 
Thưa anh, 

1/ Để đỡ đường đột, xin giới thiệu. Tôi là Hữu Thỉnh, người 
từng đọc anh đã lâu, hiện nay đang làm việc tại Hội Nhà 
văn Việt Nam. Tôi mới gặp Thụy Kha vừa ở bên ấy về, cho 
biết có gặp anh và hai người đã từng cùng nhau uống bia 
vui vẻ. 

     Đấy quả là một sự kiện bất ngờ thú vị. Với dư âm của các 
cuộc gặp ấy, tôi viết thư này thăm anh và bày tỏ nguyện 
vọng tái bản cuộc gặp ấy, và di chuyển nó về quê nhà với 
quy mô rộng hơn, thời gian dài hơn trong khuôn khổ một 
cuộc gặp mặt của Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn 
Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài.  

     Đây là một cuộc hội ngộ mà chúng tôi mong mỏi từ lâu, 
nay mới có thể thực hiện được. Với ý nghĩa cao cả, góp 
phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng 
đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng 
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ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp. Tôi chờ đợi được 
anh chia sẻ điều đó và chân thành mời anh tham gia sự 
kiện nói trên. 

     Anh Nam ơi, tôi muốn nói thêm rằng, chúng ta đều 
không còn trẻ nữa. Tôi hình dung cuộc gặp này là rất có ý 
nghĩa cho những năm tháng còn lại của mỗi chúng ta. Tôi 
cũng dự đoán rằng, có thể có những khó khăn. Nhưng từ 
trong sâu thẳm thiên chức nhà văn, chúng ta cùng chọn 
Dân Tộc làm mẫu số chung để vượt qua tất cả. 

2. Cuộc gặp mặt dự kiến sẽ diễn ra từ 20 đến 25 tháng 10 
năm 2017 tại Hà Nội và một số địa phương ở phía Bắc. 
Trường hợp anh Nam, Ban tổ chức sẽ lo chi phí toàn bộ đi 
về và thời gian tham gia Cuộc gặp mặt. Vì là lần đầu, còn 
nhiều bỡ ngỡ, xin anh vui lòng lấy vé giúp và cho biết thời 
gian chuyến bay để chúng tôi ra đón anh tại sân bay Nội 
Bài. Quá trình chuẩn bị có gì cần trao đổi, xin anh cho 
chúng tôi biết sớm. 

3. Ngay sau khi được hồi âm của anh, tôi sẽ gửi giấy mời 
chính thức cùng chương trình của Cuộc gặp mặt. Mùa Thu 
Hà Nội cùng những giá trị bền vững của tâm hồn Việt đang 
chờ đón Cuộc gặp mặt của chúng ta. 

Chúc anh sức khỏe, may mắn, gia đìnhh hạnh phúc và 
mong sớm nhận tin tốt lành. 

 
Hà Nội 1/9/2017 
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Thư gửi Ông Hữu Thỉnh, 
Hội Nhà Văn Hà Nội 
Qua địa chỉ điện thư Cô Đào Kim Hoa 
Phụ Tá Ngoại Vụ Hội Nhà Văn 

Tôi, Phan Nhật Nam nguyên là một sĩ quan cấp Đại Úy Hiện 
Dịch Thực Thụ thuộc Sư Đoàn Nhẩy Dù/Quân Lực VNCH 
gởi đến Ông Hữu Thỉnh, Chủ Tịch Hội Nhà Văn Hà Nội để 
trả lời thư đề ngày 1 tháng 9, 2017 qua điện thư của Cô 
Đào Kim Hoa 

1-Từ vị thế một quân nhân thuộc đơn vị tác chiến của Quân 
Lực Miền Nam như trên vừa kể ra, với tính khách quan, độc 
lập của người không liên hệ đối với sinh hoạt của giới văn 
hóa, học thuật trong nước, ở Hà Nội trước, sau 1975. Tôi có 
thư nầy để trả lời mời gọi mà ông Hữu Thỉnh đã trực tiếp 
gởi đến cá nhân tôi nhằm thực hiện tiến trình gọi là Hòa 
Hợp Hòa Giải. Câu trả lời trước tiên, dứt khoát là: Tôi xin 
được hoàn toàn từ chối sự mời gọi vì những lẽ.. 
 

2- Là một người sinh trưởng từ thập niên 1940, tiếp sống 
qua hai cuộc chiến 1945-1954; 1960-1975, thực tế lịch sử, 
chiến tranh, xã hội Việt Nam trước, sau 1975 đã cho người 
lính chúng tôi xác chứng: KHÔNG HỀ CÓ CHỦ TRƯƠNG 
HÒA HỢP HÒA GIẢI từ người/chủ nghĩa/chế độ cộng sản 
trong lý thuyết cũng như qua sách lược hành động. 
 

3-Từ thực tiễn của #2 thêm kinh nghiệm mà bản thân cá 
nhân là một đối tượng thụ nạn của thành phần gọi là Ngụy 
Quân-Ngụy Quyền thuộc chế độ Quốc Gia Việt Nam (1948-
1954); Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975) đến hôm nay vẫn 
tiếp tục bị miệt thị, xuyên tạc, và triệt hạ dẫu chiến tranh 
đã chấm dứt từ 1975. 
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4- Trong tình thế chung nhất của #2;#3, chắc chắn rằng 
không thể nào thực hiện được Hòa Hợp Hòa Giải như thư 
ông Hữu Thỉnh đề nghị! Cũng bởi, giới Nhà Văn chính là đối 
tượng hàng đầu bị bách hại đối với tất cả chế độ cộng sản 
Đông-Tây.  

     Lịch sử đẫm máu 100 năm của chế độ cộng sản từ 1917 
đến nay như một vũng tối ghê rợn phủ chụp lên lương tri 
nhân loại.. Hỏi thử buổi gặp mặt Tháng 10 tại Hà Nội (cho 
dẫu thực lòng đi nữa) sẽ gây được tác dụng gì? Nhà Văn? 
Nhà Văn Việt Nam đích thực là những ai? Nhưng đây không 
phải là vấn đề của cá nhân tôi - Trước sau chỉ là một Người 
Lính-Viết Văn. Cũng bởi, tôi chưa hề nhận Chứng Chỉ Giải 
Ngũ của Bộ Quốc Phòng/VNCH cho dù đã không mặc quân 
phục từ 1975. 

 5- Cuối cùng, với bản chất đơn giản, chân thật của một 
Người Lính, tôi có một đề nghị như sau: Để thực hiện tinh 
thần và nội dung Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc như lá thư 
mời của ông Hữu Thỉnh đã đề cao.. Hệ thống cầm quyền, cụ 
thể thành phần cán bộ làm công tác văn hóa, học thuật, 
truyền thông, báo chí.. dưới chỉ đạo của Bộ Chính Trị Trung 
Ương Đảng nơi Hà Nội chấm dứt, điều chỉnh MỘT CÁCH 
THÀNH THỰC danh xưng miệt thị Ngụy Quân/Ngụy 
Quyền; trong tất cả sử liệu, văn khố, tài liệu giáo khoa, văn 
thư hành chánh, sinh hoạt xã hội… 

     Cụ thể hơn hãy chấm dứt cách biểu tình với lời hô Đả 
đảo Thương Phế Binh VNCH!!! như đã xẩy ra nơi Dòng 
Chúa Cứu Thế Sài Gòn! Hãy nhìn lại.. Thương phế binh 
VNCH là những lão nhân phế binh, thương trận đã không 
được sống với dạng Con Người từ 30 Tháng 4, 1975.  

     Hãy để cho Người Lính QLVNCH còn sống sót và gia đình 
được trở lại Miền Nam sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi 



 

 

                                                                  VĂN ĐÀN  THỜI ĐẠI SỐ  ĐẶC BIỆT                                       313 

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi giới cầm quyền Hà 
Nội chủ trương phá bỏ một cách có hệ thống, dẫu người 
chết gần nửa thế kỷ qua không thể nào đe dọa đối với Chế 
độ XHCN! Xin hãy Hòa Hợp Hòa Giải với những người đã 
chết. Với người đang cố sống sau thảm họa Formosa, Nghệ 
An. Hãy hoà hợp, hòa giải với “Khúc ruột ở trong nước” 
trước. Khi ấy không cần mời, chúng tôi “Khúc ruột ngàn 
dặm” sẽ về. Về rất đông. Người Viết Văn - Lương Tri và 
Chứng Nhân của Thời Đại sẽ VỀ. TẤT CẢ CÙNG VỀ VIỆT 
NAM . 

Kính thư, 
Người Lính-Viết Văn, 
Công Dân Mỹ gốc Việt, 
Phan Nhật Nam 
Washington DC, 9 Tháng 9, 2017 
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RỒNG TIÊN HÀO KHÍ 
 

*Cảm xúc khi nghe lời hịch 
người trẻ Duy Nguyên 20 tuổi. 

 
HỒNG KHƯƠNG 

 
Mở trang sử RỒNG TIÊN ôn lại, 

giống Hùng Anh hào khí ngút cao, 
hy sinh bao Đấng Kiệt Hào, 

chiến trường thân mạng chẳng nao núng lòng. 
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Nay quốc gia cuồng phong thảm họa, 
gia nô cõng rắn cắn gà nhà, 
Anh Thư Hào Kiệt nước ta, 

đứng lên giải cứu Sơn Hà ngả nghiêng. 
 

Đây bao vị Sĩ Hiền ái quốc, 
dâng lời nguyện trước Đấng Anh Linh, 

Tổ Tiên phò hộ tâm thành, 
quyết đem thân mạng quên mình hiểm nguy. 

 
Đồng bào hỡi!Vang thề tiến bước, 
diệt tham tàn đuổi lũ ngoại xâm, 
dân NAM giòng máu LẠC HỒNG, 

hiên ngang vững mạnh đồng tâm loại thù. 
 

Xa lánh kẻ hèn ngu tham ác, 
chỉ riêng mình hưởng lạc thú vui, 

đau buồn thay bọn đười ươi, 
rượu men, trai gái một đời phiêu linh. 

 
Chúng đâu được học hành chu đáo, 

cha mẹ mù,thảo khấu con theo, 
loài vô Đức,Trí sống liều, 

lao vào biển lửa thân thiêu khác gì?! 
 

Mau tỉnh thức cuồng si phải dứt, 
sửa thân,tâm cho xứng con người, 

muôn dân tha tội lũ ngươi, 
hút bao xương máu,chôn vùi tuổi hoa. 

 
27-02-2017 

 
Hồng Khương- Trần Chinh Nương 
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Trước Bàn Thờ Quốc Tổ 

 

 

 

Giới thiệu Tác phẩm VIỆT NAM NƯỚC TÔI ở DC 
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