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Trong số này:    

 Thư Tổng Hội 

 Thư Ngỏ của Ban Biên Tập  

 Tin tức và hình ảnh sinh hoạt của Tổng Hội và các 

Hội Đoàn Cựu SVSQ/Trừ Bị/QLVNCH Năm 

Châu 

 Tổ Chức, Nội Quy, và Thành viên Tổng 
Hội Cựu  SVSQ/TB/TĐ tại Hoa Kỳ 

 Danh Sách Liên Lạc Các Hội Đoàn 

 Hội Cựu SVSQ/TBTĐ, Detroit, Michigan 

 Hội Cựu SVSQ/TBTĐ, Austin, Texas   

 Chia Sẻ Sinh Hoạt: Tượng Đài Đá Đen 

 Trang Nhắn Tin Tìm CH và Thân Nhân 

 Phân ưu, Chúc mừng 

 Thơ 

 Đại Dịch Toàn Cầu            THT 

 Phi Vụ Cuối Cùng             HTP 

 Mùa Noel Kỷ Niệm            TH.K19  

 Thơ Phùng Thụy Khượng            PTK  

 Công Khó Vợ Hiền            TKT  

 Đêm Đợi Quân Thù            TG 

 Thơ Trần Thanh                        TT 

 Thơ Huy Văn             HV 

 Bài vở, tài liệu, ký sự 

 Chia Sẻ Cảm Nghiệm về  9-11    TXT 

 Câu Chuyện Vượt Biển (phần 1/2)  LTT 

 Cành Sát Quốc Gia (phần 1/2)    Chu Kim 

 Web Links Việt Ngữ và Anh Ngữ 

 Tin tức, thời sự  

 Điều Cần Biết Về COVID-19  CDC 

 Hoa Kỳ và Trung Quốc Có Thể PAT 

  Bình luận, phiếm luận  

 Luận Về Lý Tưởng                      TXT 

 Hoa Kỳ và Sứ Mệnh Bảo Vệ       TXT 

 Phiếm Luận   LDT 

 Ban BT: 

 Tổng quát: Chu Quang Đại 

 Trình Bày: Lê Hoàng Lộc 

 

HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:       Trần Xuân Thời 

Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn:       Đặng Xuân Ngô 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:    Trần Xuân Thời 

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:   Phạm Trung Cang 

Văn phòng Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/HK: 

P.O.Box 14572, Minneapolis, MN 55414 

Phone: (763) 458-1123 

Trần Xuân Thời  thuducmn@gmail.com  

Đây là Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy số 2 của 

Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ tại Hoa Kỳ đến với quý 

độc giả. Ban Biên Tập thành thật cám ơn tất cả qúy 

Niên trưởng, Đồng môn, Chiến hữu của các Quân 

Binh Chủng QLVNCH, và Thân hữu đã gửi bài vở, 

tài liệu, hình ảnh, video cho chúng tôi. Ban Biên Tập 

rất lấy làm khích lệ nhận được sự ưu ái, ủng hộ, và ý 

kiến xây dựng của quý vị để giúp Bản Tin Sinh Hoạt 

được phát triển tốt đẹp và phong phú hơn.  

Tất cả những bài vở đăng trong Bản Tin không nhất 

thiết phù hợp hoàn toàn với đường lối và chủ trương 

của Tổng Hội. Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung 

bài viết của mình. Và để phù hợp với khuôn khổ của 

Bản Tin, chúng tôi xin được phối hợp với tác giả để 

rút gọn hay sửa đổi khi cần. Bài gởi trễ sẽ được chọn 

đăng trong các Bản Tin kế tiếp. Các bài dài hơn sẽ 

dành cho Đặc San Tổng Hội trong tương lai. 

Xin tiếp tục gởi bài vở hay liên lạc Ban Biên Tập về: 
 

Chu Quang Đại:  Dai Chu <daichu43@gmail.com>  
Lê Hoàng Lộc:     longviewle@gmail.com  
Phan Quốc Ý:      Y PHAN <Giason90@msn.com> 
Lê Duy Tôn:         Le Ton <leton5419@gmail.com>  
 
Trân trọng cám ơn, 
Ban Biên Tập Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy 
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Qúy Niên Trưởng, qúy Chiến hữu và Thân hữu, 

Bản tin kỳ này được phát hành vào thời điểm cuối năm 

với các ngày Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và Năm Mới 

Dương Lịch.  Tạ Ơn là ngày quốc lễ của Hoa Kỳ để tạ 

ơn Thiên Chúa đã quan phòng những người di dân đầu 

tiên đến Mỹ Châu, đồng thời cũng là sáng kiến hữu ích 

và đắc nhân tâm nhằm thăng tiến tinh thần kết hợp giữa 

người di dân và thổ dân, kiến tạo sự hợp tác giữa các 

nhóm sắc tộc da trắng và kích thích sự tăng trưởng 

kinh tế, chính trị trong công tác xây dựng đời sống 

mới. Giáng Sinh là dịp mừng Đấng Chí Tôn xuống thế.  

Năm Mới là dịp họp mặt, ôn lại quá khứ, kiểm điểm 

công tác đã thực hiện trong năm qua và hoach định cho 

tương lai.   

Nhập gia tùy tục, thay mặt Hội Đồng Quản Trị Tổng 

Hội kính cầu chúc: (1) Quý Niên trưởng, qúy Chiến 

hữu và quý thân hữu được dồi dào sức khỏe; (2) tri ân 

các chiến hữu Việt, Mỹ và Đồng minh đã hy sinh trong 

cuộc chiến chống CS xâm lược; (3) tri ân quốc gia và 

công dân Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta khi chúng ta 

phải xa quê cha, đất tổ để được sống và thực thi những 

quyền tự do căn bản làm người và cho thế hệ con cháu 

của chúng ta cơ hội được hấp thụ những kiến thức văn 

minh hiện đại để xây dựng tương lai và bảo tồn dòng 

giống Việt.  

Ngoài ra, trong suốt 45 năm qua tại hải ngoại, với tinh 

thần “Quân và Dân như cá với nước”, chúng tôi xin ghi 

lại môt số hình ảnh để tri ân quý Niên trưởng, quý 

Chiến hữu Việt, Mỹ đã sát cánh tham gia sinh hoạt và 

hỗ trợ các đoàn thể cựu chiến binh, văn hoá, xã hội, 

đóng góp vào công tác xây dựng Công Đồng Việt Nam 

Hải Ngoại ngày càng thêm cường thịnh. 

Những công tác mà TH/CSVSQTB/QLVNCH đã thực 

hiện từ ngày thành lập liên quan đến các lãnh vực: (1) 

Bảo vệ chính nghĩa quốc gia, hoằng dương danh dự cố 

hữu của người chiến binh QLVNCH đã chiến đấu để 

bảo vệ chính nghĩa quốc gia và thưc thi công tác tái 

lập tự do, dân chủ cho Việt Nam; (2) bảo tồn và phát 

huy những đặc thù văn hoá Việt; (3) tạo cơ hội thăng 

tiến tình huynh đệ chi binh, tương thân, tương ái; (4) 

tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể văn hóa, xã hội, 

kinh tế, chính trị; (5) tham gia sinh hoạt và kết chặt 

thân tình với cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiền ở 

Việt Nam; (6) kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng hội và 

các Hội điạ phương; (7) liên lạc với Tập thể Cựu 

Chiến Sĩ/QLVNCH/Hải Ngoại và các Quân, Binh 

Chủng; (8) liên lạc, tham gia sinh họat với chính 

quyền điạ phương, trung ương; (9) tổ chức các Đaị hội 

CSVSQTB/QLVNCH; (10) phát huy tinh thần quốc 

gia dân tôc và khuyến khích sự hình thành tập thể hậu 

duệ VNCH. 

Để kỷ niệm năm thứ 70 thành lập các Quân Trường Sĩ 

Quan Trừ Bị Nam Định và Thủ Đức (1951-2021) Đại 

hội CSV/SQ/TB sẽ được tổ chức tại St. Paul, Minne-

sota vào khoảng trung tuần tháng 8, 2021, nếu hoàn 

cảnh cho phép.  Chương trình Đại hội sẽ đươc thông 

báo trong Bản Tin tháng 4/2021.  

Chúng ta đang trải qua những biến động liên quan đến 

cuộc bầu cử năm 2020. Hoa Kỳ là một quốc gia “dân 

chủ pháp trị” chứ không phải “độc tài pháp quyền” 

nên chúng ta thấy có sự giao thoa tư tưởng thể hiện 

qua các phương tiện truyền thông nhằm minh chứng 

sự hợp lý và hợp pháp của cuộc bầu cử. Tâm lý chung 

của con người là muốn biết rõ sự thực. Một khi biết rõ 

sư thực thì chúng ta không còn băn khoăn, thắc mắc 

nữa. ”You will know the truth and the truth will set 

you free” (John 8:31-32). Dân chủ pháp trị là trị nước 

theo luật (rule of law) của quốc hội đại diên cho toàn 

dân soạn thảo và ban hành. Độc tài pháp quyền là áp 

dụng luật (rule by law) không do đại biểu của toàn dân 

soạn thảo mà do chế độ hay đảng phái soạn thảo và 

ban hành.   

Thái độ trung dung của chúng ta là chúng ta có quyền 

phát biểu theo quan điểm của mình để bảo vệ công lý, 

chính trực trong tinh thần “hoà nhi bất đồng”. Mọi bất 

đồng, nếu có, sẽ được hoá giải theo Hiến Pháp, luật tối 

thượng của quốc gia Hoa Kỳ và Tối Cao Pháp Viện 

Hoa Kỳ là cơ quan cuối cùng giải thích Hiến Pháp. 

Chúng ta ước mong “sau cơn mưa trời lại sáng”. 

Kính thư, 

TM Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 
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Trần Xuân Thời 

Tổng Hội Trưởng 

Ngoài ra, trong suốt 45 năm qua tại hải ngoại, với tinh 
thần “Quân và Dân như cá với nước”, chúng tôi xin ghi 
lại môt số hình ảnh để tri ân qúy Niên trưởng, qúy 
Chiến hữu Việt, Mỹ đã sát cánh tham gia sinh hoạt và 
hỗ trợ các đoàn thể cựu chiến binh, văn hoá, xã hội, 
đóng góp vào công tác xây dựng Công Đồng Việt Nam 
Hải Ngoại ngày càng thêm cường thịnh.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ban Biên Tập: Xin  xem thêm các “Hình ảnh sinh 
hoạt” trong các trang kế tiếp.  
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Hình ảnh sinh hoạt và tri ân quý Niên trưởng và 

quý Chiến hữu Việt, Mỹ tham gia xây dựng các 

đoàn thể và Công Đồng Việt Nam Hải Ngoại 

Hình từ trái sang phải và từ trên xuống dươí: Với 

Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai and General Homer Smith (DAO);  

TT Huỳnh Văn Cao và Lý Tòng Bá; TT Lê Minh Đảo; TT Nguyễn 

Duy Hinh; TT Trang Sĩ Tấn; Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm 
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Hình ảnh sinh hoạt và tri ân quý Niên trưởng và 

quý Chiến hữu Việt, Mỹ tham gia xây dựng các 

đoàn thể và Công Đồng Việt Nam Hải Ngoại 

Hình từ trái sang phải và từ trên xuống dươí: Với 

Đại Hội Thủ Đức Atlanta, GA, 2014; TT Nguyễn Khắc Bình; 

Đô Đốc (Admiral) Elmo Zumwalt; Trung Tướng Nguyễn Chánh 

Thi; Đại Tá Ngô Thế Linh; Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và 

Tổng Trưởng Tư Pháp Michael Hatch, MN 
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Hình ảnh sinh hoạt và tri ân quý Niên trưởng và 

quý Chiến hữu Việt, Mỹ tham gia xây dựng các 

đoàn thể và Công Đồng Việt Nam Hải Ngoại 

Hình từ trái sang phải và từ trên xuống dươí: Với 

General Ben Harrison (101AirBorne_KheSanh Battle);  
Họp mặt Thủ Đức;   

TT Trần Văn Nhựt và General Eugene; TT Bùi Đình Đạm;  
Dr. Steve Young; Chiến Hữu Thủ Đức meeting 
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Kính gởi quý Niên trưởng, Đồng môn, Chiến hữu, và 

Thân hữu, 

Thật là một niềm vui mừng lớn cho Tổng Hội Cựu 

SVSQ/TB/TĐ tại Hoa Kỳ khi chúng tôi nhận được 

thịnh tình quý mến và nồng nhiệt quý vị đã dành cho 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy đầu tiên xuất bản 

tháng 9 năm 2020 vừa qua. Chúng tôi nhận được một 

số lời khen ngợi về hình ảnh trình bày (đẹp), và nội 

dung (ngắn, gọn nhưng đầy ý nghĩa). Một vài độc giả 

nhiệt tình cho chúng tôi những lời khuyên xây dựng để 

phát triển Ban Tin Sinh Hoạt CATN trong tương lai. 

Một số độc giả đầy nhiệt tình khác khuyến khích chúng 

tôi tiếp tục thăng tiến, mở rộng hơn công việc thông tin 

và liên lạc giữa các Niên trưởng, Đồng môn, hội đoàn 

Cựu SVSQ/TB/TĐ, và chiến hữu các Quân, Binh 

Chủng khắp mọi nơi. Đây là một công việc đầy thử 

thách, cần nhiều cố gắng và tham gia tích cực của tất cả 

mọi người, mọi thành phần trong các tổ chức, hội đoàn 

nhưng phần thưởng của sự liên hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn 

nhau, đoàn kết khối dân, quân, cán, chính Việt Nam hải 

ngoại và quốc nội thành một tập thể lớn mạnh chống 

Cộng sản độc tài, bạo tàn, áp bức là điều đáng được 

chúng ta cố gắng thực hiện. Người công chính chẳng 

hề ưa sự bất công. (Rightous men do not tolerate injus-

tice.) Trong khả năng dù giới hạn, Tổng Hội chúng tôi 

sẽ tiếp tục cố gắng phần mình để hy vọng đó sẽ trở 

thành sự thật. Có tận lực mới tri thiên mệnh. Chúng tôi 

chân thành đón nhận và tri ân mọi ủng hộ của quý vị.   

45 năm sau chiến tranh Việt Nam, kỹ thuật 

(technologies và nhất là digital technologies), kinh tế 

toàn cầu (globalization), các diễn biến và chiều hướng 

lớn (macrotrends) như: cơ cấu cung ứng (supply 

chains), khí hậu thay đổi (climate change), đại dịch 

coronavirus (pandemic), di trú (immigration), và dân số 

gia tăng (world population increase) là một số nguyên 

nhân chính yếu gây các thay đổi lớn cục diện thế giới. 

Thời gian 3 tháng giữa hai số báo qua nhanh và chúng 

ta đã chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng: 

 Đại Dịch Covid-19 gia tăng và thuốc chủng ngừa: So 

với số báo CATN 31 tháng 8, 2020, trong 3 tháng qua, 

thống kê toàn cầu ghi nhận lúc 12:27PM ngày 7 tháng 

12 năm 2020 của COVID-19 Dashboard by the Center 

for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 

Hopkins University (JHU): 67.440.864 mắc bệnh (so 

với 25.318.901, gia tăng 263.36%); 1.541.661 chết 

bệnh (so với 847.797, gia tăng 181.84%). Hoa kỳ và 

các quốc gia Âu Châu đang phải vất vả đối đầu với làn 

sóng Covid-19 tăng vọt đầy đe dọa lần thứ 2. Có ít 

nhất 3 thuốc chủng ngừa đang hoàn tất thử nghiệm 

giai đoạn 3 với kết quả công hiệu trên 90% (từ các 

công ty dược phẩm Pfizer, Moderna, và AstraZeneca) 

sửa soạn được sử dụng khẩn cấp trong tháng 12 năm 

nay. Một số phương pháp, và thuốc tìm bệnh (testing), 

chữa trị (“antibody cocktail treatment”) đang được thử 

nghiệm với sự chấp thuận khẩn cấp của cơ quan y tế 

FDA Hoa kỳ. Anh Quốc là nước đầu tiên chấp thuận 

thuốc chủng ngừa Pfizer cho dân chúng. 

 Cuộc bầu cử Tổng Thống và lưỡng viện Quốc Hội 

Hoa Kỳ ngày 3 tháng 11 đã qua. Tuy nhiên, tranh 

chấp về kết quả bầu cử giữa 2 đảng Dân Chủ và Cộng 

Hòa vẫn còn đang tiếp diễn, tạo nên một tình trạng 

chính trị bất ổn định trong lúc đại dịch tiếp tục gia 

tăng truyền nhiễm và gây tử vong cao. Các biện pháp 

kiểm soát để hạn chế mức độ lây nhiễm cũng như thiệt 

hại về nhân mạng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, 

kinh tế, y tế, và xã hội tại Hoa Kỳ. Lễ Tạ Ơn 

(Thanksgiv-ing) Giáng Sinh (Christmas) và Năm Mới 

(New Year) năm nay sẽ khác xa các năm qua. 

 Như tại Hoa Kỳ và Âu Châu, đại dịch Covid-19 tiếp 

tục gia tăng và gây khó khăn khắp nơi trên thế giới. 

Các quốc gia phải chọn liên minh và đối phó về nhiều 

phương diện. Mới gần đây, 15 tháng 11, 2020, 15 

quốc gia Á Châu vùng Thái Bình Dương (Asian Pacif-

ic) gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc 

Châu, Tân Tây Lan và 10 quốc gia trong hiệp hội 

ASEAN (Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á trong 

đó có Việt Nam) vừa ký kết một thỏa ước tự do mậu 

dịch lớn nhất thế giới (the Regional Comprehensive 

Economic Partnership, hay RCEP). Thỏa ước mậu 

dịch RCEP này bao trùm một phần ba dân số và tổng 

sản lượng thế giới. Dù đảng cầm quyền là Dân Chủ 

hay Cộng Hòa, với sự vắng mặt của Hoa Kỳ và Ấn Độ 

trong liên minh kinh tế này, ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại 

Á Châu có phần bất lợi hoặc suy thoái cả về chính trị 

lẫn kinh tế.      

Trong lúc đợi thuốc chủng ngừa Covid-19, Tổng Hội 

cầu chúc toàn thể quý vị, nhất là quý Niên trưởng cao 

tuổi, mọi an lành và sức khỏe. Xin tiếp tục ủng hộ và 

gởi bài vở cho Ban Biên Tập Tổng Hội.  

Trân trọng cám ơn quý vị. 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 
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Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy đầu tiên (Số 1), 
xuất bản tháng 9, 2020, đã nhận được nhiều khuyến 
khích, nhiệt tình ủng hộ và ý kiến xây dựng của quý 
đồng môn, niên trưởng, chiến hữu quân binh chủng 
VNCH, và độc giả khắp nơi. Đây là một khích lệ lớn 
lao cho Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ tại Hoa Kỳ. Tổng 
Hội vui mừng đón nhận các khích lệ, chân thành cám 
ơn các ủng hộ, và cầu chúc sức khỏe cùng sự may mắn 
và an lành đến với toàn thể quý vị.  
 
Chiến hữu Tân Hà/ Thủ Đức Houston, TX: 
Houston đã nhận được Bản Tin BB Thủ Đức. Rất vui 
mừng vì hình ảnh đẹp và bài vở xúc tích. Đây là một 
nỗ lực đáng được biểu dương của Tổng Hội và của Ban 
Biên Tập. Việc làm này là một cách kết nối huynh đệ 
đồng môn Thủ Đức, Đồng Đế, đồng thời nhắc nhở lại 
một thời đáng nhớ. Xin hoan hô Tổng Hội và Ban BT 
Đặc san Bộ Binh TĐ và ĐĐ. 

Chiến hữu Nguyễn Như Thanh/ Gia Nã Đại: 
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của CH Hà Nhật Tân... 

Chiến hữu Ngô Viết Quyền: 
Cảm ơn HT [Chu Quang Đại] và các đồng môn khác 
đã tích cực làm ra bản tin CƯ AN TƯ NGUY với 
nhiều hình ảnh thật giá trị. 

Ông Bùi Quốc Hùng: 
Tổng Hội chân thành cảm tạ ông Bùi Quốc Hùng khích 
lệ và giúp ý kiến cho Ban BT. Chúng tôi sẽ áp dụng 
các lời khuyên xây dựng này đề phát triển Bản Tin 
CATN tốt đẹp hơn. 

Chiến hữu Victor Phạm (BS Phạm Đức Vượng)/ 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ 
VNCH Hải Ngoại:  
Kính gửi CH THT Trần Xuân Thời và CH Chu Quang 
Đại:  
Chúng tôi đã nhận  được Bản tin Cư An Tư Nguy gửi 
đến (qua file PDF đính kèm). 
Trong hoàn cảnh đại dịch Cúm Covid 19 khiến chúng 
ta không thể có dịp trực tiếp gặp gỡ nhau như thường 

lệ, với sáng kiến thực hiện Bản Tin Cư An Tư Nguy 
phổ biến qua internet đã là sợi dây liên lạc để chúng ta 
nối kết với nhau, biết được tin tức của gia đình cựu 
SVSQTB Thủ Đức khắp nơi trong hoàn cảnh khó 
khăn dịch bệnh như hiện nay. 
Xin chân thành cảm tạ mỹ ý và công lao của quý 
Chiến Hữu đã bỏ công sức để hoàn tất công việc giá 
trị thật cần thiết trong nhu cầu giữ sợi đây thân ái của 
những người đã cùng xuất thân từ trường Mẹ năm 
xưa. 
Tôi sẽ chuyển tiếp Bản Tin Cư An Tư Nguy này để 
cùng phổ biến rộng rãi đến các chiến hữu khác. 

Trân trọng, 
Thân chào quý chiến hữu 

 
Chiến hữu Đặng Ghi/ TĐ Washington: 
Tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Alpha Lê Duy 
Tôn, Khoá 12B/72 [đã viết trong BT Số 1 như sau]: 

"Tôi đề nghị chúng ta nên thống nhất lại và gọi chung 
một danh xưng là “Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ 
Quan Trừ Bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” (Hội Ái 
Hữu Cựu SVSQ/TB QLVNCH) ngoài ra các địa danh 
nơi quân trường trú đóng như Nam Định, Thủ Đức, 
Đồng Đế, Long Thành chúng ta nên để trong ngoặc để 
biết đó là những nơi đã đào tạo. Đã 45 năm qua mà 
chúng ta vẫn còn lấn cấn, chia rẽ nhau chỉ vì một 
danh xưng thì làm sao có thể tiến xa hơn nữa trong 
mưu đồ khôi phục lại quê hương thân yêu!!! Rất mong 
các HT suy nghĩ lại và cùng bắt tay thể hiện tinh thần 
đoàn kết và thống nhất để từ đó tạo ra sức mạnh hầu 
nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu trên mọi lãnh vực 
trước chủ trương gây chia rẽ của bè lũ Cộng Sản." 
 
Email trả lời về đề nghị thống nhất danh xưng (Hội 
Ái Hữu Cựu SVSQ/TB QLVNCH) của TTK/TH/ 
Chu Quang Đại: 
Chúng tôi rất cám ơn đề nghị của CH Ðồng môn Đặng 
Ghi.   
Thực ra chúng tôi đang "thận trọng" chuẩn bị cho việc 

thay đổi danh xưng như đề nghị của CH càng sớm 

càng tốt! Nhưng vì để có bản tu chính NỘI QUY và 

giấy phép hợp lệ, Tổng Hội cần một phiên họp thông 

qua mà Ðại Hôi 2019 vừa qua bị thời gian quá ngắn! 

(chỉ có 1 ngày chủ nhật mà 3 buổi sinh hoạt ở 3 nơi 

(Tiền Ðại Hôi ở khách sạn, Chào cờ ở Tượng Ðài 

Chiến Sĩ, Văn nghệ Tâm giao ở nhà hàng. Cả Ba 

nơi đều cách xa nhau) nên chưa thực hiện được! Do 

vậy vấn đề vẫn còn đó chờ Ðại Hội tới! (Chúng tôi đã 

chuẩn bị LOGO như đính kèm dưới đây để trình bày 

xin ÐH biểu quyết chung với NỘI QUY VÀ GIẤY 

PHÉP. Rất mong kỳ Ðại Hôi tới CH Đặng Ghi và các 

Quý CH đi tham dự để mình cùng giải quyết... 
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Hình: Huy hiệu (Logo) mới (đề nghị) cho tên mới của 
Tổng Hội chờ được chấp thuận trong Đai Hội tới. 
 

֎ 
 
Chiến hữu Nguyễn Hữu Nhân, khóa 5/68, Chủ Tịch 
Hội Liên Trường SQTB/QLVNCH/San Jose, điện 
thoại khen Bản Tin và ủng hộ $100.00 USD.  
 
Chiến hữu Trọng Nguyễn (Martin)/ TĐ Austin, TX: 
Điện thoại khen Bản Tin trình bày đẹp đáng nâng lên 
hàng Đăc san. Nhiều đồng môn và chiến hữu khác 
cũng gọi điện thoại khen ngợi và khuyến khích tiếp tục 
phát hành Bản Tin Sinh Hoạt CATN. 
 
Cựu SVSQ/TB/TĐ khóa 25 Lê Thanh Tùng, chủ 
nhiệm Tạp chí Dân Văn Đức Quốc (Danvanmagazin) 
hưởng ứng, đóng góp bài viết cho Bản Tin, và giới 
thiệu Tổng Hội TĐ/HK đến các chiến hữu cựu SVSQ/
TB/QLVNCH ở Âu Châu. Tổng Hội chân thành cảm tạ 
sự ủng hộ và đóng góp của niên trưởng Tùng và các 
chiến hữu tại Âu Châu.  
 
THT Trần Xuân Thời: Tổng Hội nhận được lời yêu 
cầu của một độc giả (em Sơn Phạm, xem cột bên phải)
tìm người anh  mất tích trận Khe Sanh 1972 . Ban Biên 
Tập thiết lập TRANG NHẮN TIN Tìm Chiến Hữu và 
Thân Nhân. Kính mong quý chiến hữu hợp tác giúp tìm 
thân nhân theo chi tiết đính kèm. Trân trọng cám ơn.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc chiến tranh xâm lược và cưỡng chiếm miền 
Nam tự do bằng bạo lực của Cộng Sản Hà Nội, tay sai 
của Trung cộng và Cộng sản Quốc tế, đã gây tang tóc 
cho toàn dân Việt cả Nam lẫn Bắc. Vì mưu đồ xâm 
lược này, theo một thông kê, tổng số thiệt hại nhân 
mạng gồm cả quân đội và thường dân hai bên lên đến 
3.207.000 người (Deaths in Vietnam War (1954–75) 
per R. J. Rummel, Vietnam War casualties, Wikipe-
dia, the free encyclopedia).   
Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/HK thành kính tưởng 
niệm và tri ân các dân, quân, cán, chính VNCH đã 
chiến đấu và anh dũng hy sinh trong công cuộc chiến 
đấu tự vệ để bảo vệ tự do và dân chủ cho Việt Nam 
Cộng Hòa. 
Trong tinh thần tri ân này, trang NHẮN TIN TÌM 
CHIẾN HỮU VÀ THÂN NHÂN của Tổng Hội xin 
được là một nhịp cầu thông tin giúp quý chiến hữu, 
thân hữu và độc giả tìm kiếm người thân thất lạc hay 
thất tung vì chiến tranh. Chúng tôi cầu chúc quý vị 
nhiều may mắn  trong mọi cố gắng tìm chiến hữu và 
thân nhân. Mọi nhắn tin và thông tin xin liên lạc:  

Văn phòng Tổng Hội : thuducmn@gmail.com   
 
 
 
Sơn Phạm: 
Tìm thân nhân TQLC mất tích tại chiến trường 
Khe Sanh 1972 : 
"Chào Bác Thời! 
Nhìn lại những Hình Ảnh rất đáng quí và nhiều Kỷ 
Niệm. (trong Bản tin Cư An Tư Nguy của TH 
Thủ Đức)... 
Em nhớ lại Anh Cả của em Phạm Văn Cang, SQVB 
Dalat đã nằm xuống cho Tổ Quốc vào Mùa Hè Đỏ 
Lửa 1972. Anh thuộc Binh Chủng TQLC đánh Trận 
Khe Sanh ở Quảng Trị...và mất tích không tìm được 
xác cho tới bây giờ. Em ước mơ một ngày nào về 
thăm lại Chiến Trường đó, mong sao tim được tin tức 
của Anh. 
Khi nào Bác Thời có dịp gặp những Chiến Sĩ TQLC 
ra Trường SQVB Dalat 1972, mong có ai đó biết về 
Thiếu  Úy Pham Van Cang." 
Cam Ơn Bác Thời rất nhiều! 
 
 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 
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TRANG CÁC LINKS: 

 

 

 
 
Links Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/HK: 

Trung tâm lưu giữ Bản Tin Sinh Hoạt CATN: 

http://www.nhayduwdc.org/sh/catn/2020/
ndwdc_sh_catn2020_btshCATN_001_2020SEP27_sun
.htm 

Link xem tiền đại hội 2019, Oklahoma, USA: 

https://youtu.be/QmKy8atKteM   

Link xem đại hội 2019, Oklahoma, USA: 

https://www.youtube.com/watch?
v=0BpbPWhIPNk&feature=youtu.be  
 
Link xem Văn nghệ và Dạ tiệc: 

https://www.youtube.com/watch?
v=3D_ZNkh0NI4&t=93s 
 
Trang WEB Thanhhuyenk19: 

https://thanhhuyenk19.wixsite.com/thtd 

Trang hình Tổng Hội Thủ Ðức: (một ít hình kỷ 

niệm): 

Dac San Tong Hoi Thu Duc - Hinh by Dac San Thu 
Duc HK - Flipsnack 

Tâm sự người vợ lính VNCH: 
https://www.facebook.com/100002937331279/videos/
pcb.2786073721500512/2785536351554249  

Public Links - tài liệu, hình ảnh, video hữu 
ích khác trên Internet: 

Việt Ngữ: 
CDC Centers for Disease Control and Prevention site: 

Những Điều Cần Biết về Đại Dịch COVID-19 | CDC   
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
your-health/index.html  

Hồn-Việt  UK Online: https://hon-viet.co.uk/  

Quân lực Việt Nam Cộng Hòa HD Phần 1/4: 
https://www.youtube.com/watch?v=YaC-BUNVdeg  
(Source: YouTube, Video, 15 minutes) 

Theo Dấu Giầy Sô: Trận Thường Đức 1974 - Nấm Mồ 

Tập Thể 1062 | Quân Sử VNCH Chiến Tranh Việt Nam: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bm_rXUxPPn4  
(Source: YouTube, Video, 13 minutes) 

Anh Ngữ: 

CDC Centers for Disease Control and Prevention site:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
index.html  
 
Global Map: COVID-19 Dashboard by the Center for 
Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins University (JHU): 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html  

 

DW Documentary - How Coronavirus Is Changing 

The World (Source: YouTube, Video, 47 minutes) 

https://video.search.yahoo.com/search/video?
fr=mcafee&p=how+coronavirus+is+changing+the+w
orld+dw+documentary&_guc_consent_skip=1607284
136#id=1&vid=fef10218f952468868c0937b5febcce4
&action=click   
 

How the US Plan to Distribute Covid-19 Vaccines:  

 “The initial doses of Pfizer and BioNTech's Covid-19 

vaccines could go out next month, if the FDA grants 

emergency authorization. There are also three other 

promising vaccine candidates in the pipeline from 

AstraZeneca, Moderna, and Johnson & Johnson. The 

process of distributing the vaccine to the 330 million 

people living in the U.S., however, could prove a lo-

gistical challenge. Here's a look at how the federal 

government plans to do it. “ 

https://www.youtube.com/watch?v=TQFQwSENai8  

(Source: CNBC, YouTube, Video, 14 minutes)   

 
The U.S. and China could slip into a ‘new cold war’ 
that pushes countries to pick sides: 
https://www.cnbc.com/2020/10/01/us-china-may-slip-
into-a-cold-war-pushing-nations-to-pick-sides.html 
Source: CNBC/World Politics 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC và BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI 

CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC tại HOA KỲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thành viên Tổng Hội (từ trái): Lê Văn Sanh, Nguyễn Khắc Vinh, Huỳnh Văn Chính, Phạm Trung 

Cang, Trần Xuân Thời, Đặng Xuân Ngô, Bùi Ngọc Lân, Ngô Viết Quyền 
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15 

 

Văn Phòng Tổng Hội:  

P.O. Box 14572, Minneapolis, MN 55414 

Phone: (763) 458-1123 

Email: thuducmn@gmail.com 

  

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:    Trần Xuân Thời 

Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn: Đặng Xuân Ngô 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:  Trần Xuân Thời 

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:    Phạm Trung Cang 

  

 Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội Thủ Đức 

Hội Đồng Quản Trị 

Chủ Tịch: Trần Xuân Thời 

Quản Trị Viên 1: Bùi Ngọc Lân 

Quản Trị Viên 2: Ngô Viết Quyền 

  

Hội Đồng Cố Vấn 

Chủ Tịch: Đặng Xuân Ngô 

Thành Viên: Huỳnh Văn Chính, Trần Thiên Hiệu,  

Lê Văn Sanh, Nguyễn Khắc Vinh, Trần Văn Ngà,  

Chu Văn Hùng, Huỳnh Hồng Quân 

  

Hội Đồng Giám Sát 

Chủ Tịch: Phạm Trung Cang 

Phó Chủ Tịch : Trần Văn Chính 

Tổng Thư Ký: Lê Văn Hoàng 

  

Hội Đồng Chấp Hành  

Chủ Tịch: Trần Xuân Thời 

Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Lê Đình Thăng 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Lê Tiến Dũng 

Tổng Thư Ký: Chu Quang Đại 

Thủ Quỹ: Trần Văn Thanh 

Phạm Bá Thành: Phụ Tá Tài Chánh 

Trương Quốc Tuấn: Phụ Tá Liên Lạc 

Nguyễn Văn Thành: Phụ Tá Liên Lạc Canada 

 

Phụ Tá Liên Lạc Các Vùng Tại Hoa Kỳ:  

  

Trần Hồng Minh: Phụ tá Vùng Tây Bắc, gồm:   

AK, WA, OR, MT, ID, WY 

Phan Thành Lạc: Phụ Tá Vùng Tây Nam gồm:   

CA, HI, AZ, NV, CO, UT, NM, NV 

Lê Văn An: Phụ Tá Vùng Trung Bắc, gồm:  

ND, SD, MN, IA, NE KS, OK, WI, MI 

Bùi Ngọc Lân: Phụ Tá Vùng Trung Nam, gồm:  

MO, TX, TN, KY, AR, AL, MS, IL, OH 

Hà Văn Tãi, Phụ Tá Vùng Đông Bắc, gồm:  

VT, ME, NH, MA, CT, RI, NY, PA, NJ, VA 

Nguyễn Văn Cường: Phụ Tá Vùng Đông Nam, 

gồm:  

DE, DC, MD, GA, FL, LA, NC, SC. 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 
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DANH SÁCH LIÊN LẠC CÁC HỘI ĐOÀN  

 
USA: Hoa Kỳ/Tên Tiểu Bang, Thành Phố - Họ và Tên 
1.     Alabama, Huntsville:   XL  Nguye n Ngọ c Sơn 
2.     Arizọna:     HT  Ðọ  Ðứ c Vĩ nh 
3.     CA, Orange Cọunty:   HT  Nguye n Trọ ng Thu 
4.     CA, San Diegọ:    HT  Phan Tha nh La c 
5.     CA, San Jọse:    HT Nguye n Hứ u Nha n  
6.     CA, San Jọse:     HT  Nguye n Minh Đứơ ng 
7.     CA, Sacramentọ:    HT  Tra n Va n Nga  
8.     Cọlọradọ:     HT  Nguye n Va n Thi nh 
9.     Cọnnecticut:    XL Vu  Trọ ng Trie m  
10.   Flọrida, Jacksọnville:  HT  Tra n Quye n 
11.   Flọrida, Orlandọ:    HT  Huy nh Tha nh Nhơn 
12.   Flọrida, Palm Beach:   HT  Nguye n Kim Sơn 
13.   Flọrida, Pensacọla:    HT  Vứơng Va n Gia u 
14.   Geọrgia:     HT Pha m Trung Cang 
15.   Kansas, Kansas City:  HT Bu i Ty  
16.   Kansas, Wichita:    HT Pha m Quọ c Nam 
17.   Lọuisiana:    HT Nguye n Va n Cứơ ng 
18.   Massachusetts, Bọstọn:     HT  Pha m Va n Khanh  
19.   Michigan, Detrọit:    HT Tọ  Va n Minh 
20.   Minnesọta:     HT Tra n Xua n Thơ i 
21.   Missọuri:     HT Vu  Ngọ c Ha i  
22.   Mississippi, Bilọxi:   HT Nguye n Va n Ma ng  
23.   New Yọrk:     HT Nguye n Bĩ ch 
24.   New Yọrk:    HT  Tie u Nhơn La c 
25.   Oklahọma:     HT Pha m Ba  Tha nh 
26.   Oregọn:     HT Tra n Họ ng Minh 
27.   Philadelphia:    HT  Bu i The  Thu y 
28.   Tennessee:     HT Họa ng Trọ ng Hanh 
29.   Texas, Austin:    HT Đa  ng Va n Nghie  p 
30.   Texas, Dallas:    XL Nguye n Ngọ c Sơn 
31.   Texas, Họustọn:   HT  Ha  Nha  t Ta n   
32.   Texas, San Antọniọ:   HT Nguye n The  Du ng 
33.   Washingtọn DC:   HT  Le  Tie n Du ng 
34.   Washingtọn:     HT Nguye n Đọ ng Duy 
35.   Wiscọnsin:     HT Vọ  Huy Nga n 
 
CANADA: Gia Nã Đại/Tên Tiểu Bang, Thành Phố - Họ và Tên 
1. Alberta, Calgary va  Edmọntọn ĐD Le  Va n Nam 
2. Ontariọ, Tọrọntọ    CT  Nguye n Va n Ta n 
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3. Ontariọ, Tọrọntọ   CT Le  Đứ c Va  n 
4. Quebec, Mọntreal   CT Nguye n Nhứ Tha nh 
5. Quebec, Ottawa   ĐD Họa ng Sọng An 
 
AUSTRALIA: Úc Châu/Tên Tiểu Bang, Thành Phố - Họ và Tên 
1. New Sọuth Wales (NSW)  HT Pha m Va n Thọ ng 
 
EUROPE: Âu Châu/Tên Quốc Gia, Thành Phố - Họ và Tên 
1. Germany, Bochum    Le  Thanh Tu ng 
 
 
Ghi chu  chứ c vu :  HT (Họ  i Trứơ ng)/ CT (Chu  Ti ch)/ XL (Xứ  Ly )/ ĐD (Đa i die  n)/  
Chứ a trọ ng (Blank): Ca n tin tứ c.  
Nhie u tha nh phọ  lơ n cọ  hơn 1 họ  i đọa n/đa i die  n.  
Ne u ca n lie n la c, bọ  tu c, hay cọ  thay đọ i, xin quy  Họ  i/Đa i die  n thọ ng ba ọ ve  Tọ ng Họ  i 

Cứ u SVSQ/TB/TĐ/HK qua:  

Tổng Thư Ký: Chu Quang Đại daichu43@gmail.com 
Tra n trọ ng ca m ơn  

mailto:daichu43@gmail.com
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Trích bản Nội Quy và các Huấn Thị  Điều Hành  

    Trần Xuân Thời 

֎ 
1- Mục Đích:  

(1) Duy trì và phát huy tinh thần chiến hữu cao đẹp; 

(2) Tạo môi trường gặp gỡ, giúp đỡ lẫn nhau; (3) Hỗ 

trợ, phát huy văn hoá Việt Nam; (4) Tranh đấu cho 

phúc lợi chung của đồng bào Việt Nam trong và ngoài 

nước; (5) Góp phần tái lập tự do, dân chủ cho Việt 

Nam; (6) Bảo vệ quốc gia nơi Cộng Đồng  Việt Nam đang 

cư ngụ.  

(Với mục đích nêu trên Tổng Hội tôn trọng quyền tự 

do cá nhân của các thành viên. Thành viên có thể tham 

gia các đoàn thể xã hội, văn hoá, tôn giáo, kinh tế, 

chính trị miễn là sinh hoạt trong các đoàn thể này 

không đi ngược lại chủ trương của Tổng hội.) 

2- Các Trường Hợp Chế Tài: 

(1) Vi phạm nội quy và các tội hình sự; (2) Ngôn ngữ 

bất xứng gây tổn thương đến danh dự của Tổng Hội; 

(3) Hành động trái với chủ trương của Tổng Hội; (4) 

Hành động gây thiệt hại cho đồng bào trong và ngoài 

nước. 

3- Tiêu Chuẩn Hành Sự: 

Tổng hội là một tổ chức được thành lập theo luật bất 

vụ lợi (not-for-profit) nên nhân sự phải tuân giữ các 

nguyên tắc chung của tổ chức bất vụ lợi và luật lệ địa 

phương trong khi hành sự. 

Hội Đồng Quản Trị thực thi bổn phận được Tín Thác:   

Khi bầu, hội viên thể hiện sự tín nhiệm và uỷ thác cho 

các quản trị viên nhiệm vụ quản trị và điều hành hiệp 

hội gọi chung là trách nhiệm tín thác (fiduciary duty). 

 Trách nhiệm được hội viên tín nhiệm và uỷ thác đòi 

hỏi các quản trị viên phải chu toàn nhiệm vụ đã được 

uỷ thác qua ba tiêu chuẩn hành sự: 

(1). Cần mẫn: (duty of care): Chăm lo sinh hoạt của tổ 

Tổng Hội Cựu Sinh viên  

SQ/TB/TĐ Tại Hoa Kỳ 

chức trong vấn đề hình thành và cập nhật các văn 

kiện căn bản; thực thi chính sách, chương trình và 

phục vụ tổ chức với tinh thần thận trọng, cần mẫn, 

tận tình, biết tiên liệu để tránh sự bất ổn, phân hóa 

hay gây thiệt hại cho tổ chức…   

(2). Trung tín (duty of loyalty): Trung thành với bản 

điều lệ, nội quy để phục vụ hội viên, bảo vệ uy tín, 

danh dự và tài sản của tổ chức; không được chiếm 

công vi tư, vi phạm nguyên tắc quyền lợi tương phản 

(conflict of interest), không cạnh tranh bất chính 

(unfair competition); phải tạo sự tín cẩn, tôn trọng và 

hợp tác giữa các đồng sự, thành viên,  trung thành 

với danh xưng, tôn chỉ và mục đích của tổ chức… 

(3). Tuân phục: (duty of obedience): Tuân giữ các 

nguyên tắc điều hành nội bộ, luật lệ tiểu bang, liên 

bang, báo cáo định kỳ về sinh hoạt, tài chính, thuế 

khoán, nhật tu, tái ghi danh thường niên giấy phép 

hoạt động theo luật định. 

4. Điều Hành các Cơ Chế: 

Để thực thi các phần vụ nêu trên Hội Đồng Quản Trị 

với các chức năng Quản Trị, Cố Vấn, Chấp Hành và 

Giám sát, điều hành toàn bộ sinh hoạt của tổ chức. 

Các quản trị viên, ngoài nhiệm vụ chung là thành viên 

của HĐQT còn phải chu toàn các công tác loại biệt của 

mỗi cơ chế: 

Hội Đồng Quản Trị:  

(1) Thu nhận ý kiến về các chương trình sinh hoạt do 

HĐ Cố Vấn, HĐ Chấp Hành, HĐ Giám sát đề nghị, và 

đưa ra đại hội hay các phiên họp đặc biệt để thảo 

luận và biểu quyết các chương trình 

(2) Tổ chức các phiên họp (trực diện hay qua các 

phương tiện truyền thông) mỗi lục cá nguyệt để duy-

ệt xét sự tiến triển của các chương trình, báo cáo cho 

hội viên sinh hoạt của tổ chức. 

(3) Tổ chức đại hội thường niên và đại hội bầu cử 

định kỳ, quy định nguyên tắc.  

(4) Lập kế hoạch gia tăng số thành viên của tổ chức, 

giúp đỡ, thăm viếng các thành viên. 

(5) Thăng tiến sự thông đạt với các đoàn thể, cộng 

đồng, các cơ quan chính quyền, thiện nguyện. 

(6) Tường trình sinh hoạt trong đại hội thường niên. 

Hội Đồng Cố Vấn: 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 
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(1) Đề nghị và thảo luận ý kiến, đúc kết ý kiến của 

thành viên 

(2) Chuyển ý kiến được thông qua đến HĐ Quản Trị 

(3) HĐ Cố Vấn là cơ quan bày tỏ quan điểm khi được 

các HĐ tham khảo 

(4) Giúp các HĐ hoàn thành nhiệm vụ khi được yêu 

cầu 

(5) Tường trình sinh hoạt trong đại hội thường niên 

(6) Giúp Tổng Hội đi đúng tinh thần “Cư An Tư Nguy”  

Hội Đồng Chấp Hành: 

(1) Đề nghị và thực thi các chương trình do Hội Đồng 

Quàn Trị thảo luận và biểu quyết. 

(2) Đại diện tổ chức tham dự sinh hoạt của các thành 

viên, các đoàn thể để giúp đỡ, tạo tình đoàn kết giữa 

các đoàn thể, các cộng đồng. 

(3) Tổ chức các phiên họp định kỳ hằng lục cá nguyệt 

đề kiểm điểm công tác, thực hiện các chương trình  

(3) Tìm phương pháp gây quỹ sinh hoạt cho tổ chức. 

(4) Thực thi các chương trình tương thân, tương trợ. 

(5) Tường trình sinh hoạt trong đại hội thường niên. 

Hội Đồng Giám sát: 

(1) Giúp HĐ Quản Trị, HĐ Chấp Hành chu toàn nhiệm 

vụ chiếu Nội quy và luật lệ hiện hành. 

(2) Kiểm điểm công tác chiếu theo chương trình đã 

được chấp thuận. 

(3) Đề nghị, biên soạn các văn kiện bổ túc hay giải 

thích các văn kiện căn bản của tổ chức cho thành viên 

hay các vị tân quản trị viên.       

(4) Tổ chức các phiên hội định kỳ về các vấn đề ảnh 

hưởng đến tổ chức. 

(5) Điều tra và đề nghị giải quyết các khiếu nại liên 

quan đến tổ chức. 

(6) Đề nghị chế tài nếu có trường hợp khiếu nại hay vi 

phạm tiêu chuẩn hành sự. 

(6) Tiếp xúc với các cơ quan liên hệ khi có khiếu nại 

liên quan đến tổ chức. 

(7) Tường trình sinh hoạt trong đại hội thường niên. 

(Trích bản Nội Quy và các Huấn Thị  Điều Hành)  

  

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 

Làm trai cho đáng nên trai 

 Xuống Đông, Đông tĩnh,lên Đoài, Đoài yên   
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Giới Thiệu 

♥ 

Sự hình thành & Hình ảnh sinh hoạt 

Hội CSVSQ/TBTĐ Michigan chào đời 

nhân kỳ Đại Hội Thủ Đức Thế giới tổ chức tại 

thành phố Toronto, Canada năm 2003. Thuở 

ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ, qui tụ những cựu 

SVSQ sinh sống gần nhau tại thành phố 

Detroit, Michigan. 

Nhân nghe tin có đại hội Thủ Đức sắp tổ 

chức tại Toronto, một thành phố chỉ cách xa 

hơn 4 giờ lái xe, những cựu sĩ quan trừ bị xuất 

thân từ các quân trường Thủ Đức, Đồng Đế 

liền tụ hội, thành lập một nhóm, đề cử đồng 

môn Ngô Sỹ Hân, khóa 22 Thủ Đức, phục vụ 

tại quân chủng Không Quân, làm trưởng nhóm, 

cầm đầu phái đoàn đi tham dự với tư cách Dự 

thính. 

Ngay từ lúc mới thành lập, với danh 

xưng là “Nhóm Thân hữu Thủ Đức Detroit”, đã 

mạnh dạn đứng ra tổ chức ngày lễ Chiến sĩ 

Trận vong, và Đêm Văn nghệ gây quỹ giúp 

Thương Phế Binh/VNCH đang sống cuộc đời 

lầm than tại quê nhà. 

Tiếng lành đồn xa, Nhóm Thân hữu đã 

qui tụ được nhiều cựu SVSQ/TBTĐ trong 
vùng, và dần dà loan tõa khắp tiểu bang 
Michigan. Để đáp ứng tình thế mới, Nhóm cải 

danh thành Hội, và danh xưng hiện tại là Hội 
cựu SVSQ/TBTĐ Michigan. Khi Hội cựu 

Quân cán Chính Detroit thành lập, Hội Thủ 
Đức Michigan là thành phần nòng cốt, đã cùng 
Hội này tổ chức tưởng niệm hay kỷ niệm 

những ngày lễ quan trọng, như ngày Quốc hận 
30/4, ngày Quân lực 19/6, ngày Chiến sĩ Trận 

vong, và tham dự các cuộc diển hành cùng với 
Vietnam Veterans of American, Chapter 9, 

trong các ngày lễ Veterans Days và Memorial 
Days của Hoa Kỳ. Cùng với Hội Cựu Quân 
Cán Chính Detroit và Cộng đồng Người Việt 

Quốc gia Michigan, tổ chức Đại hội Cờ Vàng, 
khi lưỡng viện Quốc hội Michigan ban hành 

Nghị quyết công nhận Cờ Vàng là Cờ biểu 
tượng của Tự do và là Di sản của Cộng đồng 

người Mỹ gốc Việt. Hằng năm, vào dịp Tháng 
Tư Đen, cùng Cộng đồng người Việt Quốc gia 
đi đến Quốc hội Tiểu bang, tham dự những 

buổi biểu quyết Nghị quyết Tháng Tư Đen. 

Mỗi năm, Hội cựu SVSQ/TBTĐ 

Michigan vẫn qua Canada tham dự các ngày lễ 

lớn do Hội cựu Quân nhân QLVNCH hay Hội 

cựu SVSQ/TBTĐ Ontario tổ chức, và thường 

xuyên tham dự các Đại hội Thủ Đức của Liên 

bang Hoa Kỳ. Đồng môn Tô Văn Minh, Khóa 

5/68 Thủ Đức, Phục vụ tại Quân chủng Không 

quân, là Hội trưởng đương nhiệm.  

Email: minhto10@gmail.com  
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HỘI CỰU SVSQ/TBTĐ 

MICHIGAN 

mailto:minhto10@gmail.com


21 

 

 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 

  
HÌNH SINH HOẠT HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ/ TB/ TĐ 

MICHIGAN 

Alpha Nam, HT Minh, Alpha  Trí và Alpha Đình 
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Giới Thiệu Sinh Hoạt 

Hội SVSQ/TB/TĐ AUSTIN, TEXAS 

 

Để chào mừng ngày Quân Lực VNCH 19/6 và 

để kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Cựu Sinh 

Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Austin, một buổi 

lễ đã được long trọng tổ chức tại nhà hàng 

Thần Tài trong khu thương xá China Town Cen-

ter trên đường N. Lamar của thành phố Austin 

vào đêm 15 tháng 6, 2019 vừa qua. 

Với sự hiện diện của gần 400 người bao gồm 

các đoàn thể tôn giáo, dân sự, quân sự, các cơ 

sở thương mại và đồng hương tại Austin, buổi 

lễ dưới sự tổ chức của Hội cựu SVSQ Thủ Đức 

Austin, Ban Văn Nghệ Lưu Gia và Ban Nhạc 

Blue Ocean. 

Các hội đoàn từ xa bao gồm Minnesota, Dallas, 

Houston, San Antonio; Các đơn vị quân đội 

bao gồm các Hội Thủ Đức Dallas Forth Worth, 

Houston, San Antonio, Minnesota, Các chiến 

hữu Không Quân, Nhảy Dù, Hải Quân; Các 

đoàn thể dân sự như Hội Cao Niên Austin, 

Cộng Đồng NVQG Austin. Về phía tôn giáo có 

Hội Thánh Cao Đài Austin. 

Các quan khách gồm có Bà quả phụ Thiếu 

Tướng Đoàn Văn Quảng, Chiến hữu Trần Xuân 

Thời Tổng Hội Trưởng Tổng Hội SVSQ/TĐ HK, 

Chiến hữu Đặng xuân Ngô, CT HĐ cố vấn Tổng 

Hội SVSQ/TB/TĐ HK, chiến hữu Trần Như Bá, 

Tổng HT Tổng Hội Nha Kỷ Thuật, chiến hữu Buì 

Quang Thống, Phó Tổng Hội Trưởng Tổng Hội 

Nhảy Dù, Cô Lena Nguyễn, Chủ Tịch CĐNVQG 

Austin, Ô. Nguyễn Thành Nhân, tân Hội 

Trưởng Hội Cao Niên Austin, Hiền Tài Ngô Văn 

Vội, Thánh Thất Cao Đài Austin và Ô. Châu 

Kim Khánh, đại diện tổ chức Liên Minh Việt 

Nam Độc Lập Dân Chủ tại Austin. 

Buổi lễ chia làm 3 phần: phần một là phần 

nghi thức bao gồm chào cờ, mặc niệm; Truy 

điệu và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm, phát 

biểu của quan khách, hậu duệ; Giới thiệu tân 

BCH Hội SVSQ TĐ Austin, Vinh danh và trao 

vòng hoa cho các Chiến Sĩ. Phần hai là phần 

văn nghệ do Ban Văn Nghệ Lưu Gia thực hiện 

và phần ba là phần dạ vũ do Ban Nhạc Blue 

Ocean phụ trách. 

Trong phần một, sau nghi thức chào cờ, mặc 

niệm và đặt vòng hoa lên đài tưởng niệm là 

phần chào mừng quan khách của Tân Hội 

Trưởng Đặng văn Nghiệp. Tiếp theo là Alpha 

Hoàng văn Tập trình bày về lịch sử và ý nghĩa 

của ngày Quân Lực 19/6. Alpha Lê văn An, cựu 

Hội Trưởng sơ lược hoạt động của Hội Thủ 

Đức Austin trong thời gian qua, đồng thời giới 

thiệu thành phần tân Ban Chấp Hành của Hội. 

Kế tiếp là giới thiệu các tổ chức mới thành lập 

để chào mừng Ngày Quân Lực như Chi Hội Lôi 

Hổ Nha Kỷ Thuật Austin, Hội Phụ Nữ Austin. 

Tiếp theo là phần phát biểu của hai hậu duệ 
Minh Anh và Nguyễn Tân. Minh Anh là con 
của một Sĩ Quan QLVNCH và là một Võ Sư 
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Akido, Võ Sư Trần Phú Hữu. Nguyễn Tân là con  
của Đại Uý Nguyễn Tiên. Ông cũng là một nghệ 
nhân và hoạ sĩ. Nguyễn Tân cũng từng là 

một Sĩ Quan Marine của quân đội Hoa Kỳ. 

Trong phần phát biểu của Nguyễn Tân có đoạn 

cháu nhắc đến biến cố 30.4 như là một mất 

mát to lớn của đất nước chúng ta. Để kết luận 

cháu nói: Chiến Tranh đã đi qua, ký ức rồi sẽ 

phai nhạt nhưng các Chiến Sĩ QLVNCH sẽ 

không bao giờ và không thể nào bị quên lãng. 

Trong phần vinh danh và cám ơn các cơ sở 

thương mại gồm có Full Tax Services, Liên Phát  

Company, Trại Gà Đồng Nai, Vina Pharmacy,  

Elder Home Care và Dang Law Group là những  

nhà tài trợ chính cho buổi lễ. 

Chương trình đã được rất nhiều người hiện 

diện khen ngợi về sự tổ chức, và phần văn 

nghệ đặc sắc của ban văn nghệ Lưu Gia. 

Điều khiểnchương trình buổi Lễ Mừng Ngày 

Quân Lực  và Kỷ Niệm 10 năm thành lập Hội 

SVSQ  Thủ Đức Austin là 2 MC Kiều Thu và Lê 

Hùng và buổi Lễ đã chấm dứt vào lúc 11:30 

p.m. cùng ngày sau phần dạ vũ tưng bừng và 

sôi động của Ban Nhạc Blue Ocean. 
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HÌNH SINH HOẠT HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ/TB/TĐ/AUSTIN 2019 

LỄ KỶ NIỆM MỪNG NGÀY QUÂN LỰC 19./6 VÀ 10 NĂM THÀNH LẬP  

HỘI SVSQ/TB/TĐ AUSTIN 

Cựu HT Lê An và các đơn vị bạn trước giờ 

khai mạc  

  Lễ Truy điệu  

  Giới thiệu Tân Ban Chấp Hành Hội TĐ/ Austin 

 Tân HT TĐ Austin Đặng văn Nghiệp và 

Tổng HT chuyện trò với anh em  

 Cựu Hội trưởng TĐ Austin Lê văn An  trao quà 

lưu niệm cho Tổng HT TĐ Trần xuân Thời. 
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  Trao plaque cho các nhà tài trợ  

         Ban hợp ca TĐ Austin  
Hội Phụ Nữ Austin và ca khúc “ Có những 

người Anh “  

Choàng vòng hoa cho Đại Niên Trưởng Quan M Tống  và các cựu  SVSQ/ QLVNCH  khác 

Trao tặng vòng hoa lưu niệm cho các cựu QN tham dự  

HỘI SVSQ/TB/TĐ AUSTIN 
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 
Tổng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức tại Hoa Kỳ 

 
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM 

các Đồng môn Cư An Tư Nguy, 
Các Chiến hữu, Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa 
đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong công cuộc đấu tranh  

 bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia và Tự do Dân Chủ  
của Dân Tộc Việt Nam  

Chống lại tà quyền độc tài Cộng sản Hà Nội, 
tay sai của Trung cộng và Cộng sản Quốc tế. 

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

cùng tang quyến và thân hữu về sự ra đi vĩnh viễn  
của các huynh đệ và chiến hữu ở khắp nơi.  

Thành tâm cầu nguyện cho anh hồn các tử sĩ  
được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng. 

Nguyện cầu anh linh các tử sĩ phù hộ cho công cuộc đấu tranh 
dành lại Tự do, Công lý, và Nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam. 

 
“… Chắp nén hương trước bàn thờ Tổ quốc 

Cùng nghiêng mình cung kính trước anh linh 
Chúc hồn anh mau về cõi trường sinh 
Sau một đời tận hiến cho quê mình.” 

 
Đại diện Hội Đồng Quản Trị  

Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/Hoa Kỳ 
Tổng Hội Trưởng  

Alpha Trần Xuân Thời 
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Anh bay phi vụ cuối cùng 

Giã từ bè bạn, về vùng an vui 

Bao nhiêu thương nhớ ngậm ngùi 

Còn đâu trông thấy nụ cười của anh? 

 

Giờ đây sinh, tử phân ranh 

Người đi, kẻ ở thôi đành biệt ly 

Lệ trào đưa tiễn anh đi 

Kỷ niệm xưa đó khắc ghi trong lòng  

 

Chuyến bay đêm, từ đây đà vĩnh viễn 

Không bao giờ, Anh trở lại sân bay 

Cõi hồng trần nào ai biết ai hay? 

Thoáng một chốc, nay chia ly vĩnh biệt 

 

Anh ra đi, nơi nầy anh có biết? 

Bạn bè Anh, đau xót tiếc khôn nguôi 

Nhắc đến Anh, chỉ lặng lẽ bùi ngùi  

Rồi ôn nhớ, tháng ngày xưa kỷ niệm 

 

Chuyến bay đêm, Hỏa Long giờ tắt lịm 

Có còn gì, những giây phút bên nhau 

Hoàng hôn xưa, nay vắng bóng con tàu  

Thôi Anh nhé, nghìn thu Anh yên giấc  

Alpha Hoàng Tiến Phương tiễn bạn 
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 Remark by Thoi Xuan Tran, former National President of 
the Vietnamese American Community (VAC), President, 
Thu Duc  Fellowship, at the event program “Welcome the 
Traveling replica of the Vietnam Veterans Memorial in 
Washington, D.C.,” Saturday June 23rd, 2018, Minnesota 
State Capitol Grounds.  

Bức tượng Đài Di Động Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoa Kỳ 
hy sinh tại chiến trường Việt Nam được trưng bày qua 
các tiểu bang. Nhân dịp bức tường di động đến Minne-
sota, chiến hữu Trần Xuân Thời, nguyên chủ tịch Cộng 
Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, đại diện Công Đồng Việt 
Nam và các đoàn thể dân, quân, cán, chính, tri ân các 
chiến sĩ  đã hy sinh oanh liệt trong cuộc chiến chính 
nghĩa chống Cộng sản xâm lăng. Bản Tin xin chia sẻ bài 
phát biểu của chiến hữu chủ tịch Trần Xuân Thời trong 
buổi lễ trước Minnesota State Capitol.     

Dear Vietnam Veterans, 

 Thank you Twin Cities Public Television for the oppor-

tunity to be here today to honor and express our pro-

found gratitude to all Vietnam Veterans who had to 

leave their families, friends and home, to travel half-

way across the World and help fight for the freedom of 

Vietnam.  The Vietnam veterans fought so gallantly 

side by side with the Republic of Vietnam and allied 

armed forces for trying to help keep Vietnam free. We 

will never forget your sacrifice. 

For the families whose members are missing in action, 

or died in Vietnam, words cannot say what is in our 

heart, nor tell you how deeply we feel for you in your 

sorrow.  “There is no greater love than to lay down 

one’s life for one’s friends” (Jn 15:13). We have great 

admiration for those who died for the just cause of 

freedom. Their ultimate sacrifices will never be in 

vain.   

An American Vietnam veteran once told me that the 

most difficult thing for him was feeling that what he 

did in Vietnam was all in vain.  He was made to feel 

shame when he returned home instead of proud of 

what he and his brothers and sisters had done.  He 

struggled with that feeling for over 40 years, until one 

day after visiting the Vietnam Wall, his sister asked 

him: “Why do you think you went to Vietnam?  His 

response was: “To prevent the spread of communism 

in Southeast Asia and throughout the world.”  Her 

response was: “How do you know you didn’t.”  That 

made him think that the sacrifices made by his broth-

ers and sisters were not in vain.  Maybe they could 

not prevent the subjugation of South Vietnam by the 

communists, but they did keep Thailand, the Malaysi-

an peninsula, the Philippines and others from falling 

under communist domination.  

He also said the hardest thing he had to do in Vi-

etnam was to leave his brothers behind when he ro-

tated back to the United States knowing many more 

would never return.  

Thank God we have learned not to blame the warrior 

for the war.  Nothing will make up for the way our 

Vietnam veterans were treated when they got home, 

but at least they are honored now rather than des-

pised.  He told me that nothing compares to being 

thanked by second and third generation Vietnamese 

Americans for what he did for them in Vietnam.  It 

makes up for a lot of pain that he felt over the years. 

Vietnam has more than 4,800 years of history, in 

which for one thousand years Vietnam was under Chi-

nese domination and with French colonial connection 

from 1862 to 1954. The Geneva Accords in 1954 

signed by Great Britain, France, Soviet Union, China, 

and Viet Minh divided Vietnam into two zones: a 

southern zone to be governed by the State of Vi-

etnam, and the northern zone to be governed by Viet-

namese Communist rebels.  

The Vietnamese Communist rebels violated 1954 Ac-
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cords and launched subversive actions against the Re-

public of Vietnam by organizing the Liberation Front 

for the infiltration of more military men and ammuni-

tion into South Vietnam. 

The Republic of South Vietnam requested the United 

States for help at first with thousands of military advi-

sors to a maximum of 500,000 military men and wom-

en. The Paris Peace Agreement of 1973 ended the War 

and restored the peace in Vietnam.  

The North Communist armed forces violated the 1973 

Peace Agreement, crossed the DMZ and invaded South 

Vietnam on April 30, 1975.  

For more than 40 years, the Hanoi government has 

been a dictatorial and not authentic regime for not 

being elected by the Vietnamese people, in violation of  

(1)   Article 21 (3) of the Universal Declaration of Hu-

man Rights that states “The will of the people shall be 

the basis of the authority of government. This will shall 

be expressed in periodic and genuine elections … which 

shall be held by secret vote or equivalent free voting 

procedures.”  

(2)   Article 9(b) of the Paris Peace Agreement of Janu-

ary 27, 1973 states “The South Vietnam shall decide 

themselves the political future of South Vietnam 

through genuinely free and democratic general elec-

tions under the international supervision.” 

  The armed conflict is over but the war on human 

rights is not over yet. We strongly appreciate your con-

tinuing support to our effort to restore democracy and 

freedom in Vietnam. Millions of Vietnamese are cur-

rently demonstrating against the Vietnamese Com-

munist totalitarian regime for conceding land and is-

lands to China and for passing legislation to stifle the 

freedom of expression and other worst violations of 

human rights. 

  “Be ready to give a reason for the hope that is in 

you” (1 Peter 3:15).  Yes, we have reasons to appreci-

ate the noble deed of Vietnam Veterans and allied 

forces for trying to keep Vietnam free.  Vietnam War 

was a just war in accordance with the internation-

al criteria: 

(1) The use of force in Vietnam war was the last resort 

against the communist attacks; (2) The Republic of 

Vietnam was a legitimate authority to request the 

United States of America and allied forces for help to 

defend South Vietnam against the communist inva-

sion; (3) The United States and allies’ intervention in 

Vietnam had a just cause to be in response to a 

wrong suffered in order to correct the inflicted 

wound; (4) The Vietnam war was primarily to re-

establish peace. The aim of the use of force was for 

justice; (5) The Vietnam war was proportional to the 

casualties suffered. The Republic of Vietnam, United 

States and allied forces only used the amount of force 

when absolutely necessary and (6)   Innocent citizens 

were not the target of war.  On the contrary, the com-

munist forces used civilians as a shield in human wave 

attacks, and shelled mercilessly at villages, schools 

and populated cities to kill innocent peoples with the 

shock to human conscience banner “We, VC, should 

fight to the last Vietnamese for Soviet Union and Red 

China”!  

We are here to honor all United States and Allies’ 

armed forces veterans who fought so gallantly side by 

side with RVN Armed forces  and to commemorate all 

fallen comrades in arms. 

Our life long appreciation to all of you for your sacri-

fices 

God bless you and bless America. 

References: THE WALL THAT HEALS | June 21-24 2018 at 
the MN State Capitol | MNVietnam.org/Wall 

 The Wall That Heals: https://www.facebook.com/
events/210507822861351/  

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 

https://www.mnvietnam.org/thewallthatheals/
https://www.facebook.com/events/210507822861351/
https://www.facebook.com/events/210507822861351/


30 

 

Nhân ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (US Veterans 

Day, 11/11/2020) - Để tri ân các chiến sĩ Hoa Kỳ và 

Việt Nam Cộng Hòa.  

    Trần Xuân Thời  

Hoa Kỳ là một quốc gia mẫu mực thực thi chế độ bảo 

vệ tự do dân chủ, nhờ đó trở thành quốc gia hùng mạnh 

nhất thế giới. Cơ quan FBI quản lý an ninh quốc nội 

kiểm soát chặt chẽ mọi hành vi phá rối trị an của Cộng 

sản Quốc tế. CIA quản lý an ninh quốc tế hoạt động rất 

hữu hiệu khiến cho Cộng sản Quốc tế, dù đã chiếm gần 

một nửa thế giới, từ sau thế chiến thứ hai, nhưng vẫn 

thất bại trong mưu toan khuynh đảo thành trì của Thế 

Giới Tự Do cho đến khi khối Cộng sản Nga và Đông 

Âu sụp đổ vào cuối thập niên 1980. 

Trong suốt 100 năm sau ngày ban hành bản Tuyên 

Ngôn Cộng sản Quốc tế (1848-1948), phong trào Cộng 

sản Quốc tế đã bành trướng qua các liên minh 

(Communist Comintern): Phong trào Đệ nhất (1864-

1876), Đệ nhị (1889-1918), Đệ tam (1919-1943) và Đệ 

tứ Quốc Tế (1938-1953) nhằm lật đổ chính quyền tư 

bản, lấy giải thoát giai cấp vô sản làm cứu cánh và kỳ 

vọng đạo binh vô sản thế giới kết hợp để tiêu diệt tư 

bản vì lịch sử thế giới là lịch sử của giai cấp đấu tranh, 

biểu tượng là cuộc cách mạng vô sản tháng 10, 1917 lật 

đổ triều đại Nga Hoàng Tsar Nicholas II. Tại Trung 

hoa, Mao Trạch Đông đã thôn tính Trung hoa lục địa 

năm 1949 và Tưởng Giới Thạch phải di tản chiến thuật 

ra đảo Đài Loan. 

Trước sự bành trướng nhanh chóng của chủ nghĩa 

Cộng sản Quốc tế, Hoa Kỳ đã gia tăng guồng máy an 

ninh quốc nội và tình báo quốc ngoại, ban hành và tu 

chính nhiều đạo luật ngăn ngừa phá rối trị an. Từ năm 

1798, Hoa Kỳ đã ban hành luật Alien and Sedition Act 

ngăn ngừa và trừng trị cuồng ngôn nhằm làm mất uy 

tín chính quyền địa phương và trung ương… Năm 

1917, Hoa Kỳ ban hành luật Espionage Act, đồng thời 

với cuộc cách mạng vô sản taị Nga sô. 

Năm 1901, Tổng thống William McKinley bị các 

phần tử chủ trương vô chính phủ ám sát. Vị Tổng 

Thống thứ 25 của Hoa Kỳ, đã để lại các nhận xét bất 

hủ: “In the time of darkest defeat, victory may be 

nearest… That’s all a man can hope for during his 

lifetime - to set an example – and when he is dead – to 

be an inspiration for history”. Tiểu bang New York 

ban hành luật ngăn ngừa tội phạm ám sát vì lý do 

chính trị và âm mưu lật đổ chính phủ… Năm 1919, 

Schenck, đảng viên Cộng Sản, đã bị kết án chiếu luật 

Espionage Act 1917 vì xách động thanh niên phản đối 

chiến tranh và cản trở vấn đề tuyển mộ binh sĩ. Năm 

1919 tại Ohio, Debs, một thủ lãnh Cộng sản, đã đọc 

diễn văn trước 1.200 khán giả nhằm xách động chống 

chiến tranh, xúi dục thanh niên bất tuân lệnh nhập 

ngũ, đã bị kết án trên 10 năm. Năm 1927 tại Califor-

nia, Whitney, đảng viên Cộng sản, bị kết án vi phạm 

luật Criminal Syndicalism Act, tổ chức phá hoại, dùng 

bạo lực làm phương tiện lật đổ chính quyền hợp 

pháp… Năm 1951, chiếu luật Smith Act, 11 lãnh tụ 

Cộng sản đã bị kết án vì chủ trương bạo hành, lật đổ 

chính phủ… 

Tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Quốc hội đã ban hành 

luật trừng trị các hành động phá rối trị an, lật đổ chính 

phủ. Các luật lệ cấp Liên bang cũng như cấp Tiểu 

bang hiện nay vẫn còn có hiệu lực áp dụng đối với các 

hành vi phá rối trị an, lợi dụng tự do ngôn luận tuyên 

truyền xuyên tạc, sách động quần chúng bạo loạn tạo 

nguy cơ cho nền an ninh quốc nội. 

Chúng tôi xin đơn cử một thí dụ về luật tiểu bang đối 

với chủ nghĩa Cộng sản, nhân viết về vụ William Join-

er Center thuộc Trường Đại Học Massachusetts tại 

Boston, tiểu bang Massachusetts, thuê hai cán bộ 

Cộng sản Việt Nam tham gia vào công tác viết về lịch 

sử người Việt tỵ nạn hải ngoại. Trong suốt hai năm từ 

tháng 1/2000 đến tháng 3/2002, Cộng đồng người Việt 

hải ngoại đã nỗ lực tranh luận với Đại học Massachu-

setts tại Boston hầu điều chỉnh hành động vi phạm luật 

lệ của Đại học Massachusetts. 

Luật của tiểu bang Massachusetts, định nghĩa các tổ 

chức khuynh đảo là những tổ chức có mục đích chung 

nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp bằng phương pháp 

bạo động hay các phương thức bất hợp pháp khác. 

Đảng Cộng sản là đảng có mục đích khuynh đảo, do 

đó đảng Cộng sản là đảng không được luật Massachu-

setts công nhận. Tổng trưởng Tư pháp có nhiệm vụ 

điều tra và truy tố các tổ chức khuynh đảo. Đảng viên 

các tổ chức khuynh đảo thường bị truy tố về tội hình 

sự, không được ứng cử vào các chức vụ công cử, 

không được bổ nhiệm vào các chức vụ tại các cơ quan 
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công quyền, không được tuyển dụng vào các cơ sở giáo 

dục công lập và tư thục, và bị cấm hành nghề trong một 

số ngành dịch vụ, không được nhập tịch v.v… 

Luật Massachusetts, Chương 264, Điều 16 ấn định “…

Subversive organizations …mean any form of associa-

tion…whether incorporated or otherwise for the com-

mon purpose of advocating, advising, counseling or 

inciting the overthrow by force or violence or by any 

unlawful means, of the government of the Common-

wealth or of the United States”. Điều 16 A “The Com-

munist Party is hereby declared to be a subversive or-

ganization. Điều 17 “A subversive organization is here-

by declared to be unlawful. Điều 18 “The attorney gen-

eral shall bring an action… against any organization 

which has reasonable cause to believe is a subversive 

organization”. Điều 19 “Any person who becomes or 

remains a member of any organization knowing to be a 

subversive organization shall be punished by imprison-

ment in the state prison for not more than three years 

….”. Điều 20 “No person who has been convicted of a 

violation of the provisions…of section nineteen…shall 

be eligible to…employment…in any public or private 

institution…The attorney shall have jurisdiction in eq-

uity to restrain and enjoin any such person from per-

forming such duties.” 

Mặc dù hiện nay Hoa Kỳ giao thương với các nước 

Cộng sản vì lý do kinh tế, thương mại, an ninh toàn cầu 

và vì lý do nhân đạo để nâng cao sinh hoạt của các lĩnh 

vực nhân sinh, bảo vệ nền văn minh nhân bản dựa trên 

các quyền thiên nhiên (natural rights civilization) hay 

nhân quyền do Tạo hóa ban cho nhân loại mà không ai 

được quyền xâm phạm. Tuy vậy các chính quyền độc 

tài vẫn đối nghịch với thế giới tự do, chứ không có 

nghĩa bang giao tức là xóa bỏ lằn ranh Quốc, Cộng. 

Quan niệm về các quyền bất khả xâm phạm do Tạo hóa 

ban cho nhân loại là quan niệm phát xuất từ dân gian. 

Hầu hết nhân loại hướng về đấng Tạo Hoá. Từ ngàn 

xưa các bộ tộc, quốc gia đều quan niệm tộc trưởng các 

bộ lạc hay vua chúa các quốc gia là Thiên Tử, trung 

gian giữa Trời và loài người, thừa mệnh Trời trị vì 

thiên hạ. Quan niệm này bàng bạc trong lịch sử và văn 

hóa nhân loại từ cổ đến thế kỷ 20. Tại Á Châu, Tần 

Thủy Hoàng lên ngôi năm 13 tuổi, đến năm 22 tuổi 

mới được thực thụ tấn phong vào chức vụ Hoàng Đế 

năm 238 trước Công nguyên. Các vua qua các triều đại 

tại Trung Hoa đều được tấn phong theo quan niệm Vua 

là Thiên Tử, thay mệnh Trời trị vì thiên hạ cho đến đời 

vua cuối cùng của Triều đại Mãn Thanh vào đầu thế kỷ 

thứ 20. 

Bên phương trời Tây, các Đức Giáo Hoàng La Mã, đại 

diện cho Thần quyền, là Giáo hội Công Giáo, thường 

tấn phong các vị Hoàng Đế, như Giáo Hoàng Lê-ô thứ 

III năm 800 sau Công nguyên đã tấn phong Hoàng Đế 

Charlemagne. “Thần quyền và thế quyền như linh hồn 

và thể xác không thể tách rời nhau.” 

Khổng giáo quan niệm “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, 

quân vi khinh”. “Dân là nước, vua là thuyền. Nước có 

thể lật đổ thuyền”. Nhưng Khổng học cũng quan niệm 

“Trung thành bất sự nhị quân”. Cộng sản Trung Hoa 

đã lợi dụng chủ trương “Trung Thành” nầy để khuyến 

dụ dân chúng trung thành với Đảng Cộng sản. Ngày 

nay Trung Cộng lập các Viện Khổng Tử tại một số 

quốc gia trên thế giới để bành trướng văn hóa Trung 

Quốc. Nhưng tiếc thay, các Viện Khổng Tử cũng là cơ 

quan tình báo. Sự lạm dụng này đã khiến cho một số 

cơ quan truyền bá văn hoá của Trung Cộng bị các 

quốc gia đóng cửa. 

Chủ nghĩa Cộng sản vô thần (atheism) không công 

nhận các quyền bất khả xâm phạm và nổi tiếng trên 

thế giới là chủ nghĩa vi phạm nhân quyền. Vì Cộng 

sàn vô thần, không tin con người có đời sau, nên 

không có tín ngưỡng. Cộng sản chủ trương con người 

là sinh vật kinh tế, không có linh hồn, nên cũng sống 

theo bản năng như các cầm thú khác. Ngược lại, các 

quốc gia tự do quan niệm hữu thần (theism) mọi người 

sinh ra được hưởng quyền bình đẳng và những quyền 

thiên nhiên (natural rights) bất khả xâm phạm được 

Tạo hóa ban cho nhân loại. 

Một trong những đặc điểm của Văn Minh Tây Phương 

là chủ trương quảng bá và tôn trọng nhân quyền,  nhân 

phẩm, nhân vị của con người. Mọi người được bình 

đẳng, được tạo dựng theo hình ảnh của Tạo hoá. Con 

người có: (1) trí tuệ (intellect) để thu nhận kiến thức, 

tinh luyện suy luận và phát triển sáng tạo; (2) lý trí 

(reason) để suy xét, phân biệt phải trái, thiện ác; (3) ý 

chí (will) để quyết tâm thực hiện điều mình mong ước 

hay lý tưởng của mình; và (4) tự do (freedom) để hành 

động theo lương tri. Do đó, con người “Nhân linh ư 

vạn vật” cao trọng hơn các loài thọ sinh khác. 

Trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập, ngày 2 tháng 9 năm 

1945 tại Ba Đình, Hà Nội, ông Hồ Chí Minh cũng lập 

lại những câu văn trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 

của Hoa Kỳ năm 1776, mở đầu với câu: 

“Hỡi đồng bào cả nước. Tất cả mọi người đều sinh ra 

có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 

không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền 

ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu 

cầu hạnh phúc”. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên 

ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, 

câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới 

đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền 
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sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên 

ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp 

năm 1791 cũng nói: ‘Người ta sinh ra tự do và bình 

đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và 

bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai 

chối cãi được.’” 

Cộng sản Việt Nam muốn mê hoặc đồng bào và đánh 

lừa dư luận thế giới tự do. Nếu chúng ta xét qua thực 

chất hoạt động của đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 

1945 đến nay, chúng ta thấy rõ CSVN chỉ hứa suông 

mà không bao giờ có thành ý thực hiện những điều hứa 

hẹn. Lời hứa không mất tiền mua. Edmund Burke rất 

hữu lý khi nhận xét về những hứa hẹn hão huyền của 

các chính quyền độc tài: “Hypocrisy can afford to be 

magnificent in its promises; for never intending to go 

beyond promises, it cost nothing”. 

Về phương diện tri thức, nghiên cứu về quyền thiên 

nhiên do Tạo Hoá ban cho nhân loại thuộc phạm trù 

Thần học (Theology). Các ý niệm về nhân phẩm, nhân 

quyền, các quyền bất khả xâm phạm được hiểu qua đức 

tin (Faith seeking understanding: If you do not believe, 

you will not understand) hơn là qua suy lý. Cộng sản 

Vô Thần không tin vào đấng Tạo Hóa đã tạo ra vũ trụ 

và nhân loại, nên chưa trưởng thành để am hiểu các ý 

niệm về quyền tự do mà đấng Tạo Hoá đã ban cho. 

Những quyền này Tạo Hoá ban cho mọi người, nhưng 

Tạo Hóa cũng ban cho con người tự do để chọn sự 

lành, lánh sự dữ hay ngược lại. 

Ngoài ra, vì trí tuệ con người có khả năng hữu hạn nên 

ngoài cuộc sống trần tục, có những điều mà giác quan 

chúng ta không thu nhận được nên chúng ta cần phải có 

lòng tin tưởng để được Thiên khải. Cố Tổng Thống 

Hoa Kỳ Calvin Coolidge đã nhận định: Chỉ khi nào con 

người có tín ngưỡng mới mong được trưởng thành. “It 

is only when men begin to worship that they begin to 

grow.” - “Có cầu mới được, có xin mới cho, có gõ mới 

được mở.” 

Quan niệm về quyền bất khả xâm phạm thiên nhiên do 

Tạo hóa ban cho nhân loại đã và đang ảnh hưởng đến 

tâm lý chính trị, tư duy và hành động, của nhân dân 

hữu thần trên thế giới và các triết thuyết chính trị của 

các quốc gia dân chủ Tây phương. Bảo vệ tự do, dân 

chủ, nhân quyền là căn bản, là nền móng, là những hạt 

giống cưu mang mầm mống của các cuộc cách mạng 

tại Mỹ (1776), tại Pháp (1789) trong thế kỷ thứ 18 và 

vấn đề giải phóng nô lệ phát xuất từ Anh Quốc (1833) 

và sau đó khai triển tại Mỹ sau cuộc nội chiến (1861-

1865) trong thế kỷ thứ 19. Tư tưởng lên khuôn cho 

hành động. Vấn đề thực thi sứ mệnh bảo vệ quyền tự 

do thiên nhiên (Natural Rights Liberty) do Tạo Hóa 

ban cho nhân loại đã và đang là nguyên động lực điều 

hướng chính sách đối nội, đối ngoại của Hoa Kỳ. 

Đối nội, một trong những nguyên nhân chính của cuộc 

nội chiến tại Hoa Kỳ (1861-1865) là để bảo vệ nhân 

quyền, giải phóng chế độ nô lệ, vì chế độ nô lệ không 

phù hợp với Thiên lý, phản bội lý tưởng tự do. “Thuận 

Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”. Hoa Kỳ đã trả 

một giá rất đắt, đã hy sinh 618,000 nhân mạng trong 

cuộc nội chiến Nam-Bắc phân tranh và cả sinh mạng 

của vị Tổng Thống Cộng Hoà khả kính Abraham Lin-

coln, người quyết tâm giải phóng chế độ nô lệ để cải 

tiến xã hội. 

Đối ngoại, Hoa kỳ đã tham chiến chống Đức Quốc Xã 

và Phát Xít Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945) 

tại hai mặt trận Âu, Á. Hoa Kỳ đã hy sinh hơn 

500,000 quân sĩ. Giả sử Hoa Kỳ không tham chiến thì 

Âu Châu, Phi Châu đã bị Đức Quốc Xã xâm lăng. Á 

Châu và ngay cả Úc Châu cũng bị Phát Xít Nhật 

chiếm đóng thì vận mệnh của hơn 30 dân tộc liên hệ 

sẽ tang thương như thế nào! Nếu không có Hoa kỳ 

đánh bại Nhật Bản thì Trung Hoa chẳng những đã hy 

sinh 14 triệu người mà còn phải hy sinh nhiều sinh 

mạng hơn nữa và nhất là Âu Châu, Á Châu, Phi Châu, 

kể cả Úc Châu, cũng không biết bao giờ mới thoát 

khỏi ách độc tài đảng trị của Đức và Nhật. Trong cuộc 

chiến chống sự bành trướng của Cộng sản Quốc tế tại 

Viêt Nam, Hoa Kỳ cũng đã hy sinh 58,000 nhân mạng 

trong số đó có 7 vị tướng lãnh. 

Tất cả hy sinh mà Hoa Kỳ gánh chịu, không phải để 

xâm lăng, chiếm đất, giành dân, mà đã thể hiện ý chí 

bất khuất trong chủ trương “bảo vệ chính nghĩa tự do” 

cho nhân loại chống kẻ xâm lăng. Đúng với triết lý 

nhân sinh của một quốc gia quyết tâm ra tay nghĩa 

hiệp: “Nếu người tốt không ra tay hành động thì kẻ 

gian tà chiến thắng - “Evil triumphs if good men do 

nothing”. 

Hơn 125,000 quân nhân anh dũng, binh sĩ và tướng 

lãnh Hoa Kỳ, đã “sống gửi nạc, thác gởi xương” tại 

các nghĩa trang Âu, Á, nơi mà họ đã hy sinh để giành 

lại chủ quyền cho các quốc gia lâm chiến như Anh, 

Pháp, Phi và các nước khác tại Âu châu, Á châu 

….Hàng năm, đến ngày kỷ niệm Đệ Nhị Thế Chiến, 

dân chúng các quốc này đã đem vòng hoa ra tảo mộ, 

tri ân các chiến sĩ Hoa kỳ đã hy sinh tánh mạng để giải 

phóng dân tộc họ. Đó là bằng chứng hy sinh vì Chính 

nghĩa (just cause) vì lý tưởng tự do mà thế giới Cộng 

sản không bao giờ có. 

Ngoài vấn đề hy sinh nhân mạng, nhân dân Hoa Kỳ, 

sau thế chiến đã viện trợ hằng ngàn triệu Mỹ Kim để 

tái thiết Âu Châu và Nhật Bản. Hoa kỳ đã lột xác Nhật 

Bản từ chế độ quân trị, kiêu binh lạc hậu sang chế độ 
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tự do dân chủ, bằng cách cung cấp thực phẩm, kỹ thuật, 

nhân tài vật lực để tái thiết quốc gia Nhật về mọi khía 

cạnh nhân sinh văn hoá, giáo dục, kinh tế, xã hội, chính 

trị. Nhờ thế, Nhật Bản đã chỗi dậy nhanh chóng sau 

cơn binh biến và ngày nay đã trở thành một quốc gia 

hùng mạnh ngang hàng với các nước tiên tiến Tây 

phương. Nhật Bản tuy bại trận, nhưng luôn biết ơn Hoa 

Kỳ, đã từng vinh danh Tướng MacArthur vào danh 

sách phong thần, một trong 12 ân nhân của dân tộc 

Nhật. 

Tại Việt Nam, năm 1975. Công Sản Bắc Việt đã vi 

phạm Hoà Ước Ba Lê và xâm lăng miền Nam Việt 

Nam nên Hoa Kỳ không viện trợ tái thiết. Cộng sản 

Bắc Việt, quá lạc hậu và dã man, đã trả thù Miền Nam 

bằng cách bắt giam hằng triệu dân, quân, cán, chính 

Miền Nam. Hàng chục ngàn người đã chết trong ngục 

tù Cộng sản vì bị tra tấn, đói khát và bệnh tật do chế độ 

lao tù bất nhân của chế độ Cộng sản. Cộng Sản Hà Nội 

đã vi phạm trắng trợn Công Ước Geneva về Tù Binh 

Chiến Tranh. Hơn nửa triệu người đã chết thảm trên 

biển cả hay vuì thây bên góc rừng, xó núi, trên đường 

vượt thoát tìm tự do. Cuộc chiến do Cộng sản Miền 

Bắc phát động đã gây nên cuộc chiến tương tàn làm 

cho 5 triệu người Việt vô tội bị vong mạng để thực hiện 

mộng làm nô lệ cho chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế “ 

đánh cho Nga Sô, Trung Cộng” dù phải hy sinh đến 

người Việt cuối cùng.   

Công sản Hà nội đã phạm tội ác gây chiến tranh (war 

crimes), vi phạm Hoà Ước Ba lê, xâm lăng Việt Nam 

Cộng Hòa, bắt bớ, giam giữ trái phép, sát hại dân, 

quân, cán chính VNCH, huỷ hoại sinh mạng, tài sản, 

truyền thông văn hoá Việt Nam. Đến nay đã 45 năm 

sau ngày 30/4/1975, không một lời xin lỗi, không bồi 

thường thiệt hại cho nạn nhân chiến cuộc mà còn vừa 

đòi “ hoà giải hoà hợp”  vừa tiếp tục đàn áp dân chúng, 

đục khoét của cải tài sản VNCH để xây dựng chủ nghĩa 

Cộng sản một cách vô nhân đạo. Đồng bào quốc nội và 

tập thể người Việt tự do hải ngoại đã trải qua thời gian 

thử thách chống cộng bằng “thập nhị sứ quân”, cần 

chuyển hướng sang thế công, đồng tâm hiệp lực thống 

nhất hành động, hỗ trợ một tổ chức chính phủ VNCH 

có năng lực tấn công Cộng sản trên mọi lĩnh vực văn 

hoá, xã hội, kinh tế, chính trị…để hoàn thành đại 

nghiệp tái lập tự do, dân chủ, thịnh  vượng cho toàn 

dân và sự toàn vẹn lãnh thổ từ Ải Nam Quan đến Mũi 

Cà Mau. 

    Trần Xuân Thời  

Ghi chú về hình trên: Nữ Đại Tá gốc Việt Laurie Lưu, 

US Navy, lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2017, 

Houston, Texas. Nguồn: Phóng Sự Cộng Đồng 
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ý tưởng (Ideal) là những gì tốt đẹp nhất mà 

chúng ta muốn đạt đến. Nào là ngôi nhà lý 

tưởng, hai trái tim vàng trong túp lều tranh. Người yêu 

lý tưởng, công việc lý tưởng, đời sống lý tưởng, cộng 

đồng lý tưởng.... 

Phải chăng chỉ có con người mới có lý tưởng? Đúng, 

chỉ có con người mới có những ước mơ làm đẹp cuộc 

đời, cho nên con người không ngừng làm việc, phát 

minh để tiến bộ, cải tiến sinh hoạt hàng ngày từ sinh 

hoạt của cá nhân, tổ chức, đoàn thể đến sinh hoạt của 

cộng đồng, xã hội từ thời thượng cổ đến thời đại văn 

minh như hiện nay. 

Con người khác các sinh vật khác nhờ có lý trí biết suy 

xét, biết phát minh những điều mới lạ, biết suy xa hiểu 

rộng để theo đuổi lý tưởng của mình. Lý tưởng có thể 

xếp loại vào đối tượng như những lý tưởng nhằm vào 

phúc lợi cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, nhân 

loại. Hoặc xếp loại theo mục tiêu như làm giàu, phát 

triển kiến thức, kiến tạo hòa bình, thiết lập công lý, 

nhân quyền, kiến tạo hạnh phúc cho đồng bào, phát 

triển nghệ thuật, phát triển thể thao, phát triển các 

phương tiện giải trí.... 

Trí tuệ là cơ năng đặc biệt của con người. Từ thuở sơ 

sinh, trí tuệ như một tờ giấy trắng. Trí tuệ thu nhận các 

dữ kiện từ thế giới bên ngoài nhờ các giác quan, tinh 

luyện các dữ kiện thu nhận được qua quá trình học hỏi, 

tiếp xúc, chia sẻ, đối thoại, làm việc và lưu trữ kinh 

nghiệm vào vô thức. Tiến trình này đóng góp vào sự 

phát triển của trí tuệ. Tai càng nghe nhiều, mắt càng 

thấy nhiều, trí tuệ càng thu nhận được nhiều dữ kiện, 

gặp được nhiều hoàn cảnh, biết được nhiều sự việc thì 

con người càng trở thành lão luyện nhờ trí tuệ càng 

phát triển. Người khôn thường là người trường trải, học 

hỏi nhiều, và ứng dụng kiến thức vào nhiều hoàn 

cảnh. 

Muốn thực hiện được lý tưởng, cần phải hội đủ bốn 

yếu tố chính, ba yếu tố đầu có tính cách bẩm sinh 

(innate) và yếu tố thứ tư do sự tu luyện của bản thân. 

–Trí tuệ (intellect): Mọi người bình thường đều có trí 

tuệ do Thượng Đế ban cho con người. Trí tuệ là cơ 

năng đặc biệt của con người, biết tự thu nhận kiến 

thức, học hỏi kinh nghiệm, tinh luyện suy luận và ứng 

dụng kiến thức vào sự xây dựng cuộc sống cá nhân và 

nhân quần xã hội và phát triển sáng tạo. 

–Lý trí (reason): là cơ năng giúp con người biết phân 

biệt, tốt xấu, phải trái. 

–Tự do (freedom): Tự do tâm lý là yếu tố bẩm sinh, 

mọi người đều có tự do quyết định về phương diện 

tâm lý như chọn lành lánh dữ, tự do suy tư, mơ ước, 

yêu thương mặc dù tự do tâm lý có thể bị hạn chế bởi 

tự do chính trị, luân lý xã hội, tôn giáo, tạo thành cái 

gọi là siêu bản ngã (superego) đè nặng lên tự do tâm 

lý. 

–Ý chí (will): Ý chí là yếu tố do con người tự rèn 

luyện. Có chí thì nên. Có trí tuệ để suy tư, tìm ra việc 

phải làm, kiến tạo lý tưởng, có tự do chọn lựa lý 

tưởng, nhưng nếu không có ý chí cương quyết thúc 

đẩy hành động thì dù có chương trình, kế hoạch mà 

thiếu quyết tâm thực hiện cũng như không. 

Nếu chúng ta có lý trí mà không biết học hỏi, thu nhận 

kiến thức, tinh luyện suy luận, phát triển sáng tạo và 

ứng nghiệm vào đời sống, thì lý trí sẽ trở nên vô dụng. 

Ngọc bất trác bất thành khí, uổng công của Thượng 

Đế. Con người có tự do để hành động, nhưng phải biết 

hành xử quyền tự do quý báu này để làm việc hữu ích 

cho nhân quần xã hội. “Tự do chân chính, nhân bản là 

tự do làm viêc thiện và ngược lại là thứ tự do giả tạo”. 

Tự do mà Thượng Đế ban cho loài người không phải 

tự do biếng nhác, phí phạm cuộc đời. Sự biếng nhác sẽ 

làm hạ nhân phẩm con người (dehumanization) qua 

những hành vi tiêu cực, khiến cho thân thể không phải 

là phương tiện cho trí tuệ phát triển. Nếu trí tuệ bị 

giam giữ trong một cơ thể biếng nhác, có mắt mà 

không có tròng, có tai mà không chịu nghe... thì trí tuệ 

sẽ bị lụn bại, thân xác nảy nở theo tuổi tác mà trí tuệ 

vẫn ở trạng thái thiếu truởng thành. 

Trạng thái ấu trĩ này khiến cho con người gặp nguy cơ 

rơi vào tình trạng thiếu nhân cách, sống không tưởng: 
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Hoặc tự xem mình là tuyệt hảo, tài ba hơn người, cái gì 

cũng hay cũng giỏi, nên không cần học hỏi, vì nghĩ 

mình là thiên thần giáng thế (angelism). Cũng có thể 

ngược lại thái độ tự thần thánh hoá, con người rơi vào 

hố sâu vật chất, không phân biệt được sự khác biệt giữa 

đời sống của con người và đời sống của thú vật, nghĩa 

là không có linh hồn, tôn thờ vô thần và duy vật 

(materialism). 

Thế thì với lý trí mà Thượng Đế ban cho chúng ta, với 

quyền tự do quyết định và với ý chí cương quyết để 

thực hiện những gì chúng ta mong ước, con người đã 

có đủ phương tiện sống ở đời để thừa hưởng sản nghiệp 

thiên phú gồm đất đai, sông núi, tài nguyên thiên nhiên, 

muông thú, hoa lá cỏ cây.... Thượng Đế như vậy đã yêu 

thương con người không bút nào tả xiết. 

Mặc dù con ngườỉ hưởng được cuộc sống thần tiên ở 

trần gian, nhưng con người vẫn tự tạo cho chính mình 

những ngăn trở khiến cho đời sống bớt phần thi vị hạnh 

phúc. Dù có sự thành công và cố gắng, con người vẫn 

gặp cảnh bất công, xấu xa, và cảm nhận sự bất hạnh, do 

ma vương, quỷ dữ tạo nên như làn sóng vô thần tạo nên 

cho chúng ta mất tự do, xa lìa quê hương, sống viễn xứ. 

Mỗi khi gặp sự bất hạnh, con người lại cố gắng vượt 

thoát sự bất hạnh nhờ tiềm năng bẩm sinh. Đặc điểm 

của tiềm năng này là khả năng kiến tạo lý tưởng cho 

cuộc sống. Một khi đã có lý tưởng thì con người biết 

việc gì phải làm, con đường nào phải đi và biết ứng 

dụng khả năng mình để thực hiện lý tưởng mình mong 

ước. 

Người ta thường nói đời sống mà không có lý tưởng 

như bầu trời không tinh tú, hoặc “Người mà không có 

lý tưởng như thuyền không lái, như ngựa không cương 

trôi dạt lông bông không ra thế nào cả”. Trong cuộc 

sống hằng ngày, chúng ta cũng nhận thấy nhiều người 

làm việc không có chương trình, kế hoạch, làm thật 

nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu, vì bị người ta phụ 

hay vì mình kém khả năng cũng không biết! Khi gặp 

thất bại triền miên vì thiếu lý tưởng, con người có thể 

rơi vào một trong ba thái độ: 

–Thái độ thứ nhất là dù thất bại những vẫn cố gắng làm 

việc. Thua keo này bày keo khác. Học hỏi kinh 

nghiệm, thất bại là mẹ thành công, là những người có 

thái độ tích cực đáng khích lệ. Thi hỏng không bỏ cuộc 

mà chuẩn bị thi lại. Có chí thì nên. 

–Thái độ thứ hai là thoái thác, quy ẩn. Thất bại vài lần 

sinh ra chán nản, bi quan, trở về quy ẩn. “Quan bất 

sai, lại bất vấn”. Mời gọi tham gia việc này, thực hiện 

việc nọ đều bị khước từ bằng cái lắc đầu từ nan. “Thôi 

thôi ta đã biết rồi, lồng vàng âu cũng là nơi ngục tù.” 

–Thái độ thứ ba là đả phá tiêu cực, bất mãn, sinh ra 

phá hoại để trả thù thực tại, không lấy cũng quấy cho 

hôi. Một số người thất bại sinh ra oán hận đời, chống 

đối, nói hành nói xấu cho bõ ghét, chê bai mọi người. 

Do đó, trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy những 

người hay chống đối thường là những người tâm hồn 

bị giao động vì thiếu lý tưởng, như thuyền không lái, 

như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra 

thế nào cả. 

Trong một đoàn thể, một cộng đồng mà nhiều người 

có lý tưởng là dấu hiệu tốt đẹp, xã hội có tiềm năng 

tiến bộ. Ngược lại, trong một đoàn thể, cộng đồng mà 

nhiều người không được hướng dẫn để tìm ra một lý 

tưởng để sống thì hội đoàn, cộng đồng sẽ tiến triển 

một cách chậm chạp, làm trì trệ mọi chương trình và 

kế hoạch hữu ích cho sự phát triển của đoàn thể, cộng 

đồng và xã hội. 

Thế thì điều quan trọng là mọi người trong đoàn thể, 

cộng đồng, thử xét lại chính mình, quay lại cuốn phim 

của đời mình, xem thử xưa nay mình đã làm những gì, 

thành công như thế nào, và tại sao lại thất bại. Thượng 

Đế đã cho chúng ta lý trí để suy xét thì hãy bỏ chút thì 

giờ dùng lý trí để tìm về dĩ vãng, phân tách xem 

những việc đã làm, xét lại hiện tại đang làm những gì, 

và dự phóng những công tác sẽ thực hiện trong tương 

lai. 

Những người chỉ trông cậy vào quá khứ, xưa bày nay 

làm, là những người thiếu khả năng suy luận và thiếu 

sáng kiến. Những điều người trước đặt để ra, phác hoạ 

ra chỉ nên xem là những suy luận căn bản để chúng ta 

dựa vào hầu bổ túc và phái triển cho hợp với sự tiến 

bộ của con người theo dấu chỉ của thời đại (Signs of 

the times). “Đọc sách mà tin hoàn toàn vào sách, 

nhược bằng đừng đọc sách thì hơn” là vậy. Thật ra, 

trên đời này chẳng có gì mà không làm được, hay 

không cải tiến được. Cái khó là ở chỗ biếng nhác, 

thiếu kiên nhẫn mà thôi. “Thế thượng vô nan sự, nhân 

tâm tự bất kiên.” 

Muốn thành người hữu dụng và sống đúng với ý nghĩa 

làm người (to be fully human), chúng ta phải kiến tạo 

cho mình một lý tưởng. Người không có lý tưởng là 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 



36 

 

người chưa trưởng thành (immature). Người trưởng 

thành thật sự, là những người sống một cách hữu dụng 

cho nhân quần xã hội. 

Diễn trình (process) kiến tạo lý tưởng là diễn trình suy 

luận, tự kiểm thảo, thu nhận dữ kiện, ứng dụng khả 

năng hầu tìm ra một hướng tiến thích hợp cho mình 

trong bối cảnh phục vụ phúc lợi chung. 

Hầu hết mọi người trưởng thành đều có lý tưởng, dù có 

khi mơ hồ chưa nhận chân được lý tưởng một cách rõ 

rệt. Có khi lẫn lộn giữa lý tưởng chính và lý tưởng phụ, 

giữa lý tưởng (Ideal) và các mục tiêu (objetives) phải 

thực thi để đạt tới lý tưởng. Đặt phụ thành chính và 

biến chính thành phụ làm cho tâm hồn mình cứ phân 

vân không biết nên làm gì trước, làm gì sau. Sự lưỡng 

lự làm mình mất thì giờ, có khi nửa đường mà bỏ cuộc. 

“Bán đồ nhi phế.” 

Nói một cách tổng quát, muốn biết lý tưởng, nên xét lại 

mình đã dùng tiền bạc, thì giờ, công sức, suy tư đến 

vấn đề gì nhiều nhất trong cuộc sống của mình thì có 

thể vấn đề đó là lý tưởng của đời mình. Có người hy 

sinh thì giờ để viết lách nhằm “Phù thế giáo một vài 

câu thanh nghị”. Có người hy sinh cả cuộc đời vì lý 

tưởng cách mạng, giải thoát dân tộc ra khỏi nơi đắm 

đuối. Có người bỏ cuộc đời trần thế để tu trì, cứu nhân 

độ thế. Có ngưòi hy sinh thì giờ để phục vụ nhân quần 

xã hội.... 

Chúng ta khoan lượng giá lý tưởng đúng hay sai, tốt 

hay xấu, mà chỉ kiểm điểm lại sự việc (identify the is-

sues). Một khi đã kiểm điểm sự việc chúng ta mô tả rõ 

sự việc đó, so sánh với luật lệ, với luân lý cổ truyền, 

với các tiêu chuẩn xử thế của một người bình thường 

(reasonable person standard) xem thử những gì chúng 

ta theo đuổi có tính cách chính đáng hay không, để gạt 

bỏ những lý tưởng giả hình (false ideal), không thực tế 

(unrealistic), phi nhân thất đức (immoral). Từ đó, 

chúng ta có thể điều chỉnh tư duy và hành động nhằm 

thực hiện lý tưởng đích thực hữu ích cho cá nhân, gia 

đình, cộng đồng, quốc gia, và nhân loại. 

Vai trò của lý tưởng rất quan trọng trong đời sống của 

con người. Lý tưởng là nguồn sống của con người. 

Nguồn sống bao gồm cả sự thích thú khi thực hiện lý 

tưởng. Bao gồm cả ước vọng, sở thích, khiến cho con 

người dồn toàn năng lực vào sự thực hiện để đạt đến lý 

tưởng mong muốn. 

Chọn lý tưởng là suy luận việc phải làm và dồn hết sở 

thích của mình vào lý tưởng đó. Thực hiện lý tưởng 

còn phải được thôi thúc bởi ý chí (will) tức là nguyên 

động lực thúc đẩy mình thực thi lý tưởng. Nếu thiếu ý 

chí, đôi khi có lý tưởng nhưng không thực hiện được 

vì thiếu quyết tâm, sa ngã, yếu lòng, bị lôi kéo, chia trí 

bởi những lý tưởng lệch lạc. 

Lý tưởng chính đáng (authentic ideal) là lý tưởng có 

thể thỏa mãn mọi nhu cầu của mình. Nhu cầu về đời 

sống thiêng liêng cũng như đời sống thế trần. Một 

công trình có ý nghĩa nhất mà mình có thể hiến trọn 

cuộc đời để thực hiện, khi thực hiện như vậy, chúng ta 

đạt được giai đoạn trưởng thành. 

Làm thế nào để kiến tạo cho mình một lý tưởng: 

1. Trước hết, phải ấn định chủ đích (goal), việc dự 

định làm, việc cần thực hiện để có thể thỏa mãn nhu 

cầu hiện tại và tương lai của mình. Chủ đích này phải 

có sức hấp dẫn lôi cuốn sức cố gắng của mình. Nghĩa 

là không tạo sự chán nản trong lúc thực hiện, vì sự 

chán nản có thể làm cho chúng ta bỏ cuộc. 

Chủ đích phải có tính cách thử thách tài năng của 

chúng ta, khiến cho chúng ta quyết chí đạt đến việc đã 

định. Chủ đích phải có tính thực tế, nghĩa là có thể 

thực hiện được, có thể đạt được, nghĩa là phải hợp với 

khả năng của mình. Chọn chủ đích quá khả năng của 

mình tức là chọn chủ đích không tưởng. 

2. Sau khi định được chủ đích phải thực hiện, phải tạo 

cho mình lòng tin sắt đá sẽ đạt được chủ đích đó. Sự 

xác tín (conviction) chở được núi. Lòng tin thúc đẩy 

mình thực hiện chủ đích một cách dễ đàng. 

3. Đang khi thực hiện chủ đích, chúng ta sẽ cảm thấy 

thích thú trong công việc làm, không cảm thấy mệt 

mỏi, nhờ đó công tác được thực hiện nhanh chóng. 

4. Khi thực hiện các mục tiêu đề đạt đến chủ đích, 

phải đặt ra những tiêu chuẩn (criteria) để lượng định 

công tác, xem thử công tác đã thực hiện đúng mức, 

quá nhanh quá chậm, đúng đường hướng, hay sai lệch 

để tiện việc điều chỉnh. 

5. Một khi đã có lý tưởng, thì tâm hồn bình thản vì 

biết mình có hướng đi rõ rệt, không lo lắng vẩn vơ, 

không bị lôi kéo bởi mãnh lực này, ý kiến nọ, mà nhất 

quyết thi hành cho trọn vẹn lý tưởng của mình. Những 

người làm việc có lý tưởng không tranh chấp, không 

bình phẩm vu vơ, không tiên đoán lệch lạc, không 

ganh tỵ, không lộng ngôn. Những người có lý tưởng 
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thường bận rộn nhằm chu toàn lý tưởng đang theo đuổi. 

Theo đuổi một lý tưởng tức là yên tâm thực hiện những 

gì mình mong ước, an tâm sống với lý tưởng của mình, 

sự thực hiện lý tưởng dần dần trở thành lối sống của 

mình, một lối sống đầy đủ về mọi phương diện, trong 

ấm, ngoài êm. Những người có lý tưởng khác hẳn 

người thường là sự bình tâm, an lạc, say mê lý tưởng 

và dồn nỗ lực phục vụ lý tưởng của mình. 

6. Một khi sự thực hiện lý tưởng đã trở thành thói quen 

của cuộc sống, có nghĩa là nếu không thực hiện được 

những gì mình mong ước thì mình cảm thấy không 

được bình an trong tâm hồn. Khi đó, chính lý tưởng đã 

thôi thúc chúng ta làm việc một cách hăng hái, khiến 

cho công lực chúng ta gia tăng, nhờ đó vượt mọi trở 

ngại, thử thách để đạt đến những gì mình đã quyết 

định. 

7. Lý tưởng đến giai đoạn này là trụ buồm vững chắc 

cho cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta trải qua cơn 

sóng gió của cuộc đời, giữ vững đức tính làm người 

xứng đáng, làm người có lý tưởng, làm người toàn 

diện. 

“Đời người không có lý tưởng như bầu trời không tinh 

tú”. Người có lý tưởng là người tự tin. Thận trọng 

trong lời nói và chín chắn trong hành động vì ngôn và 

hành đều có chủ đích nhắm đến một mục tiêu đã định. 

Lý tưởng có thể phân loại theo đối tượng như phục vụ 

gia đình, cộng đồng, quốc gia, nhân loại, hoặc theo 

mục tiêu như phát triển kiến thức, nghiên cứu bệnh lý, 

dược phẩm, phát triển kinh tế, tài chánh, thương mại, 

nghệ thuật, v.v. 

Bá nhân bá tánh, mỗi người thiên về một loại lý tưởng. 

Những người có lý tưởng tương đồng thường kết hợp 

để thực thi lý tưởng như lập đảng để thực thi lý tưởng 

cách mạng dân tộc... Lập hội để phục vụ cộng đồng, 

lập nơi thờ tự để chiêm bái.... 

Điều quan trọng là phải tôn trọng lý tưởng chính đáng 

của tha nhân. Ai không đồng lý tưởng với mình không 

phải là kẻ chống đối mình. Lý tưởng chính đáng là lý 

tưởng tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm, hữu ích cho 

nhân quần xã hội. 

Sở dĩ xã hội tiến bộ là nhờ những công dân hữu dụng, 

hoàn thành những chương trình kế hoạch trong lúc thực 

thi lý tưởng của mình. Xã hội tiến bộ có hằng trăm 

ngành hoạt động. Thời gian sống hữu hạn, không ai có 

thể làm hết mọi việc, học hết mọi ngành. Kiến thức 

chúng ta thu nhận được cũng rất hữu hạn và tương đối. 

Thầy ngành này lại là học trò của ngành khác. 

 *** 

 Luận về lý tưởng là luận bàn về chiều sâu của cuộc 

sống liên quan đến phạm trù triết học nhân sinh, nhằm 

góp phần suy diễn về đời người và người ở đời, là một 

vấn đề muôn thuở. Nhà tâm lý học Maslow đã nhắc 

đến 5 loại nhu cầu của nhân thế: 

(1) Nhu cầu sinh vật lý (physiological need) như đói 

ăn khát uống; 

(2) nhu cầu sống an toàn (safety need); 

(3) nhu cầu hội nhập, sinh hoạt hội đoàn,(social need); 

(4) nhu cầu được tôn trọng (esteem need) và 

(5) nhu cầu thực hiện lý tưởng của đời mình (self actu-

alization need). 

Lý tưởng đóng vai trò điều hướng hành vi của con 

người. Thiếu lý tưởng tức là chưa trưởng thành về tư 

tưởng; nói khác đi, chưa trở thành con người toàn diện 

vậy. 

    Trần Xuân Thời  
 

Nguồn/ Photo credit:   https://hon-viet.co.uk/  
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Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sa vào 

một 'cuộc chiến tranh lạnh mới'  

khiến các nước phải chọn bên 

       Chuyển ngữ: Phan Anh Thi, 10/03/2020 

US President Donald Trump and China’s President Xi Jinping 

attend a business leaders event inside the Great Hall of the People 

in Beijing on November 9, 2017. 

Nicolas Asfouri | AFP | Getty Images 

֎ 

Một nhà phân tích về Trung Quốc từ công ty Fitch So-

lutions, Tân Gia Ba, cho biết Mỹ và Trung Quốc có 

"các giá trị hoàn toàn đối nghịch” (diametrically op-

posed values) và cuối cùng sẽ rơi vào một "cuộc chiến 

tranh lạnh mới" (a new cold war) trong những thập 

niên tới.  

Ông Darren Tay từ Nhóm Nghiên Cứu Các Hiểm Họa 

tại công ty nghiên cứu dữ liệu của quốc gia Châu Á này 

cho biết: “Bởi một cuộc chiến tranh lạnh mới, ý tôi là 

một cuộc đấu tranh về kinh tế, quân sự và ý thức hệ 

toàn cầu, có thể kéo dài cả thế hệ, có thể dẫn đến sự 

phân đôi của phần lớn thế giới thành một khối ủng hộ 

Hoa Kỳ và một khối ủng hộ Trung Quốc mà trong đó 

một số đáng kể các quốc gia bị mắc kẹt giữa hai bên.” 

Ông nói sự chia rẽ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế 

giới có thể sẽ buộc các quốc gia Đông Nam Á phải 

chọn phe, mặc dù họ chỉ muốn trở nên “thực 

dụng” (pragmatic) và duy trì sự thân thiện với cả hai 

nước càng lâu càng tốt. 

“[Các quốc gia] Ở Châu Á sẽ khó mà cưỡng lại sự lôi 

cuốn của sức hút vì tầm mức và ảnh hưởng quy mô của 

Trung Quốc,” ông Tay nói trong buổi hội thảo Cập 

Nhật Tam Cá Nguyệt “Kinh Tế Vĩ Mô Á Châu” (Asia 

Macroeconomic Quarterly Update virtual seminar) 

của công ty.  

Ông nói thêm: “Đó không phải là một lý lẽ kiện toàn 

để nói rằng họ sẽ đều đứng về phía Trung Quốc trong 

trường hợp đó.” “Nhưng nguy cơ đó phải được cứu 

xét." 

Các Giá Trị Đối Nghịch 

Giải thích ý của ông về “sự đối nghịch về ý thức hệ” 

giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ông Tay đề cập đến một 

thông cáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc được lưu 

hành vào năm 2013 xác định dân chủ hiến định 

(constitutional democracy) và quyền tự do báo chí 

(freedom of the press) là một số mối đe dọa đối với 

quyền lực của đảng ([Chinese Communist] party’s au-

thority). Ông nêu ra rằng đây là những gì Tây Phương 

(the West) coi là những giá trị căn bản phổ quát 

(universal values). 

Ông Tay cho biết lãnh vực kỹ thuật đã trở thành chiến 

trường giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và người ta có 

thể sẽ chứng kiến sự chia rẽ lớn lao nhất nếu mối quan 

hệ giữa hai bên không được cải thiện. 

Trong những tháng gần đây, Hoa Thịnh Đốn ngày 

càng gây khó khăn hơn cho hãng điện tử Trung Quốc 

Huawei trong việc mua các sản phẩm điện tử 

(semiconductors) cần thiết [từ Hoa Kỳ] để sản xuất 

các sản phẩm của hãng. Chính quyền Trump cũng đã 

cố gắng loại trừ công ty video ứng dụng TikTok có trụ 

sở tại Bắc Kinh khỏi các cửa hàng ứng dụng của Hoa 

Kỳ mặc dù một tòa án Hoa Kỳ cuối cùng đã tạm thời 

ngăn chặn lệnh đó.  

Ngày Càng Ngờ Vực 

Ông Tay nói: 

“Tuy nhiên, các hành động của chính sách đối ngoại 

hung hăng như danh sách đen (blacklists) và lệnh cấm 

(bans) của cả hai bên sẽ không phải là điều duy nhất, 

mà sự thiếu tin tưởng lẫn nhau cũng sẽ đóng một vai 

trò quyết định khiến các nước chia rẽ nhau.” 

“Thật là dễ dàng tưởng tượng một khách hàng Mỹ 

không tin tưởng một công ty kỹ thuật Trung Quốc cẩn 

thận trong việc bảo vệ quyền riêng tư (privacy) của họ 

và tương tự như vậy với một người khách hàng Trung 

Quốc đối với các công ty kỹ thuật Hoa Kỳ.” 

Ông nói thêm điều đó càng đặc biệt có thể xảy ra nếu 
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mối quan hệ Mỹ-Trung càng xấu đi và có nhiều sự ngờ 

vực “không những chỉ giữa chính phủ mà còn giữa 

người dân của hai cường quốc lớn này trên thế giới.” 

Người tiêu thụ hai bên dường như đã tẩy chay các sản 

phẩm của nhau khi chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy sau khi 

đại dịch coronavirus bùng phát. Một báo cáo của nhà 

băng Deutsche Bank Research vào tháng 5 cho biết 

một cuộc khảo sát cho thấy 41% người Mỹ sẽ không 

mua hàng “Made in China” nữa, trong khi 35% người 

Trung Quốc sẽ không mua hàng hóa “Made in USA”. 

       Chuyển ngữ: Phan Anh Thi, 10/03/2020 

Nguồn: CNBC/World Politics 

https://www.cnbc.com/2020/10/01/us-china-may-slip-

into-a-cold-war-pushing-nations-to-pick-sides.html  
Published Wed, Sep 30 2020 9:12 PM EDT – Updated Sep 30 

2020 9:18 PM EDT 

Tác giả: Abigail Ng@ABIGAILNGWY  
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    Trần Xuân Thời 
 

Hằng năm Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ (1992-

2012) tham gia tổ chức buổi Diễn Hành Văn Hoá Quốc 

Tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Sau năm 2012 

CĐVNHK dùng danh xưng mới là Cộng Đồng Người 

Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. Diễn Hành Văn 

Hoá Quốc Tế  là  sinh hoạt dành cho các sắc dân cư 

ngụ tại Hoa Kỳ mang màu sắc văn hoá, xã hội và chính 

trị, biểu dương hằng năm, trước sự hiện hiện diện của 

nhiều phái đoàn ngoại giao thành viên của Liên Hiệp 

Quốc tại thành phố New York. 

 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York, thành 

viên của CĐVNHK, đảm trách tổ chức tham dự Văn 

Hoá Quốc Tế hằng năm. Năm nay 2020 vì Viêm Phổi 

Vũ Hán nên không thể tổ chức được. Đặc điểm của 

sinh hoạt này về phía Việt Nam do tập thể người Viêt 

quốc gia tham dự với “Cờ Vàng tung bay thiên phương 

vạn hướng và không có loại cơ máu đỏ lòm”. Ngược 

lại, về phía Trung Hoa, chỉ có phái đoàn Tàu Cộng diễn 

hành rất đông đảo, không thấy lực lượng Trung Hoa 

Quốc Gia xuất hiện. Hy vọng sau biến cố Viêm phổi 

Vũ Hán, ban tổ chức sẽ loại bỏ tập thể Tàu Cộng ra 

khỏi cuộc diễn hành Văn Hoá Quốc Tế hằng năm. 

Năm 2001, phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, 

với sự tham gia đông đảo của các cộng đồng từ các tiểu 

bang Hoa Kỳ, Âu châu và Úc Châu và các đoàn thể 

dân, quân, cán, chính… đã tham dự cuộc diễn hành vào 

ngày Chúa Nhật 9 tháng 9 năm 2001. Qua ngày thứ hai 

10 tháng 9, một số phái đoàn còn lưu lại để thăm thành 

phố lớn nhất tại Hoa kỳ, thăm các kỳ quan như tượng 

nữ Thần Tự do hay lên sân thượng của Toà Tháp Đôi 

(Twin Tower) tại World Trade Center để ngắm cảnh 

tượng hùng vĩ của thành phố New York… Những 

người nấy bị kẹt lại hằng tuần ở New York. Tình trạng 

khủng bố tấn công New York đã làm tê liệt giao thông 

hằng tháng và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá, xã 

hội, kinh tế, chính trị của nhân dân Mỹ suốt mấy năm 

sau. Sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa kỳ vì 

thế cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. 

Sau ngày Diễn Hành Chúa Nhật 9/9/2001, chiều thứ 

hai ngày 10/9/2001, chúng tôi lên phi trường Laguardia 

trở về sau thời gian diễn hành, đã phải đợi trên phi đạo 

thật lâu vì một cơn mưa lớn tràn qua New York như 

báo hiệu một điềm chẳng lành. Một số chuyến bay về 

phương Nam, phương Bắc bị hoãn vì lý do thời tiết, 

phái đoàn chúng tôi bay về phương Tây nên được 

hạnh thông hơn. Về đến nhà đã 11 giờ đêm nên ngủ 

một giấc. Sáng sớm thứ ba ngày 11 tháng 9 (9/11) vừa 

thức giấc đã thấy cảnh tượng hãi hùng xảy ra tại New 

York.  

Nhớ lại, ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi đã thoát 

khỏi Saigon lúc 5 giờ chiều trên chiếc Hải Vận Hạm 

402 của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Hải Vận Hạm 

402, sau khi cưu mang chúng tôi thoát khỏi hiểm 

cảnh, đã an giấc ngàn thu trong lòng đại dương. 

Chúng tôi được chuyển qua chiến hạm HQ 5 và sau 

thời gian chờ đợi, để cứu vớt những người đến trễ, 

cùng hạm đội Hải Quân Hoa Kỳ, đã lên đường đi Su-

bic Bay. 

Trước khi vào căn cứ hải quân Subic Bay của Hoa Kỳ 

tại Phi luật Tân, tất cả đạn dược còn lại trên tàu phải 

được đổ xuống bể. Nam nhi thà đổ máu nhưng không 

rơi lệ, nhưng chúng tôi quả tình đã không cầm được 

nước mắt khi nhìn quốc kỳ VNCH từ từ hạ xuống để 

trao trả chiến hạm lại cho Hải Quân Hoa Kỳ. Thật là 

“Phong trần đến cả sơn khê. Tang thương đến cả hoa 

kia cỏ này” (Cung Oán Ngâm Khúc). 

Từ Subic Bay, chúng tôi được chuyển sang tàu Green 

Forest đi đảo Guam tạm trú. Sau thời gian tạm trú ở 

Guam, từ Anderson  Air Base, máy bay dân sự  của 

hãng Northwest Airlines, nay là  hãng Delta, đưa 

chúng tôi qua lục địa Hoa Kỳ vào cuối tháng 5, 1975 

và tạm trú tại Trung Tâm Huấn Luyện quân sự  Indian 

Town, ngoại ô của thành phố Harrisburg, Pennsylva-

nia.   

Đã 45 năm trôi qua, nhưng vẫn có người tổ chức hành 

hương về Indiantown Gap, thăm lại “cố  lý” đã dung 
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nạp chúng tôi trong những ngày  đầu tiên trên đất Hoa 

Kỳ . “Objets inanimés, avez- vous donc une âme qui 

s'attache à notre âme et la force d’aimer”? (Alphonse 

de Lamartine). Dù cố lý là vật vô tri vô giác, nhưng 

tình người đã nhân cách hoá vật vô tri đó là ân nhân để 

ơn đền, nghĩa trả. Chúng tôi ở xa không có dịp tháp 

tùng phái đoàn thăm lại “Cố Lý Indiantown Gap” 

nhưng trên bước đường lưu lạc giang hồ, vẫn tâm 

tưởng đến trại tạm trú này. Xin gửi lời cảm mến và tri 

ân quý vị đồng hương đã nhớ đến hành hương nơi tạm 

cư thân thương này. 

Hai mươi sáu năm sau (1975-2001) cảnh tang thương 

ngẫu lục đã đến với Hoa kỳ và cuộc chiến chống khủng 

bố hầu như “endless war” vẫn tiếp diễn suốt 19 năm 

nay. Cuộc chiến chống khủng bố cơ hồ như không bao 

giờ dứt, không khác gì cuộc chiến chính nghĩa chống 

Cộng Sản xâm lăng của Người Việt Quốc Gia suốt 45 

năm nay sau năm 1975, không bằng vũ khí mà bằng 

tâm lý chiến trên mặt trận nhân quyền của dân, 

quân, cán, chính Việt Nam Công Hòa.  

Mục tiêu chính là để đòi lại quyền “Dân Tộc Tự 

Quyết”. Một quyền  được công pháp quốc tế công nhận 

như là quyến ưu tiên phải được tôn trọng (jus co-

gens) để tự quyết thể chế chính trị cho tổ quốc qua các 

cuộc bầu cử tự do dưới sự giám sát của quốc tế.  

Từ năm 1954 qua Hoà ước Geneva, thực dân và Cộng 

Sản đã tước đoạt quyền dân tộc tự quyết của toàn dân 

Việt bằng cách chia hai đất nước và đến năm 1975 

Cộng Sản xâm lăng Việt Nam Công Hòa, áp đặt 

chế độ Cộng Sản vô thần, độc tài toàn trị. “Dấu binh 

lửa nước non như cũ. Kẻ hành nhân qua đó chạnh 

thương” (Chinh Phụ Ngâm). 

Thời gian và đời người trôi dài với nhau. Thời gian vô 

bờ và đời người vô bến. Cây muốn lặng để hưởng an 

bình mà gió chẳng ngừng. Vì thế, chúng ta luôn sẵn 

sàng hy sinh cho đại cuộc để cứu sinh linh ra khỏi nơi 

đắm đuối.  

Môt khi nhà nước yên thì dân, quân, cán, chính Việt 

Nam Cộng Hòa mới được thung dung và hoàn trả bút 

nghiên khi sạch nợ núi sông. 

Kính 

Trần Xuân Thời 
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Nữu Ước, Hoa kỳ. 

Hàng đầu: Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ Trần Xuân Thời (bên trái), và Thiếu tướng Lê Minh Đảo, 

nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 18 BB QLVNCH (bên phải), tiếp theo là các qúy vị Chủ tịch và đồng bào đại diện các 

Cộng Đồng Việt Nam tại các tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia. 
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   Alpha Lê Duy Tôn 
 

          QLVNCH được thành lập để bảo vệ Miền Nam 

thân yêu chống lại bọn tà quyền Cộng Sản Miền Bắc 

với âm mưu nhuộm đỏ đất nước hầu làm quà dâng lên 

bọn quan thày Nga Tàu. Trong bối cảnh vừa thoát ra 

khỏi chế độ Phong Kiến cùng sự đô hộ của Thực Dân 

Pháp lúc đó, Miền Nam Việt Nam vẫn cố gắng từng 

bước xây dựng nền Cộng Hoà Tự Do cũng như đem lại 

ấm no hạnh phúc cho người dân. 

          Vì là đất nước theo thể chế Tự Do nên mặc dầu 

chính quyền cần có một lực lượng quân đội để bảo vệ 

Tổ Quốc nhưng người dân vẫn có quyền chọn đơn vị 

hoặc binh chủng mình thích để tình nguyện tham gia. 

Đó là những chàng trai đã quyết định chọn binh nghiệp 

để dấn thân, ngoài ra chỉ phải thi hành nghĩa vụ quân 

sự theo luật lệ ban hành. Để có được một quân lực 

hùng mạnh, chuyên nghiệp, Bộ Quốc Phòng đã thành 

lập các quân trường huấn luyện quân nhân các cấp về 

mọi lãnh vực, chuyên môn để họ phục vụ hữu hiệu hơn 

khi ra đơn vị. Riêng với các trung tâm huấn luyện Sĩ 

Quan, bộ TTM chú trọng nhiều hơn vì các Sĩ Quan khi 

tốt nghiệp được xem như lực lượng nòng cốt để từng 

bước đảm nhiệm các chức vụ trong đơn vị. Để kỷ niệm 

ngày thành lập QLVNCH hằng năm, chính quyền Việt 

Nam Cộng Hòa đã tổ chức các buổi diễn hành nhằm 

tuyên dương các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất 

sắc, biểu dương lực lượng các quân binh chủng cùng sự 

góp mặt của các khóa sinh từ các quân trường về tham 

dự. Qua đó người dân phần nào biết được sinh hoạt 

cùng các chiến công của tập thể quân nhân QLVNCH 

đã giành được nhằm bảo vệ cuộc sống của họ được an 

toàn nơi hậu phương. 

                   

 “ Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”  

          

Hình ảnh chàng trai với bộ quân phục hoa rừng sánh 

vai cùng tà áo dài đã làm tiêu tốn biết bao giấy mực 

của các văn, thi sĩ thời bấy giờ. Cũng chính vì thế nên 

chắc hẳn không ít trái tim các bóng hồng đã bồi hồi 

rung động khi dõi theo những bước chân hào hùng 

đang nhịp bước trên đường và ngược lại thì các chàng 

trai trong đoàn quân cũng cảm thấy hãnh diện với màu 

cờ sắc áo mình đang mang trước sự ngưỡng mộ của 

những bông hoa thành thị. Đối với Hải Quân và Không 

Quân thì quá dễ để phân biệt, chỉ với Bộ Binh và các 

Binh Chủng thì ngoài bộ quần áo trận khác nhau ra thì 

“Mai” nào cũng giống nhau cả. Trong những lần gặp 

gỡ đầu tiên với các em gái hậu phương chắc hẳn phải 

tốn khá nhiều thời gian để giải thích về sự khác biệt 

cũng như cần “tốc chiến tốc thắng” nên các chàng trai 

Võ Bị đã phải dùng địa danh Đà Lạt nhằm xác định 

nơi mình xuất thân. Võ Bị Quốc Gia Việt Nam là quân 

trường đào tạo Sĩ Quan hiện dịch như West Point của 

Hoa Kỳ. Hơn nữa tiêu chuẩn và điều kiện để được 

nhận vào cũng tương đối khá khó khăn. Với các khóa 

thụ huấn đủ bốn năm (một nửa khóa 22 và từ khóa 23 

trở về sau), khóa sinh khi tốt nghiệp được xem như 

“Văn Võ song toàn” với bằng cử nhân Khoa học Thực 

dụng và cấp bực Thiếu Úy Hiện Dịch sau 4 năm trui 

rèn để làm hành trang cho cuộc đời binh nghiệp. 

 Song song với việc thành lập trường Võ Bị Quốc Gia 

để đào tạo Sĩ Quan Hiện Dịch, bộ Quốc Phòng cũng 

tiến hành thành lập một trung tâm huấn luyện để đào 

tạo Sĩ Quan Trừ Bị và chuyên môn. Quân trường này 

được đặt tại Thủ Đức và được gọi là Liên Trường Võ 

Khoa.  

Chiến cuộc ngày một leo thang theo mức độ yểm trợ 

của khối Cộng Sản, miền Nam Việt Nam cũng cẩn 

phải tăng cường lực lượng quân đội để chống lại cũng 

như với chiều hướng hiện đại hoá lực lượng quân sự 

qua sự hỗ trợ của Đồng Minh Hoa Kỳ. Các trung tâm 

huấn luyện Sĩ Quan Hải Quân, Không Quân, Chiến 

Tranh Chính Trị được thành lập, đồng thời các ngành 

cũng lần lượt chuyển về những địa điểm khác nhường 

khu vực Liên Trường lại cho trường Sĩ Quan Bộ Binh 

vì trường cần phải mở rộng để đáp ứng nhu cầu cung 

cấp Sĩ Quan cho chiến trường ngày một khốc liệt hơn. 

Trường được chính thức  đặt tên là trường Sĩ Quan Bộ 

Binh /Trừ Bị / QLVNCH. 

          Nói chung nơi chiến địa thì sự khác biệt giữa 

Hiện Dịch và Trừ Bị hoàn toàn không rõ rệt. Có chăng 

là khả năng lãnh đạo chỉ huy của mỗi cá nhân khi đối 

mặt với quân thù. Còn riêng đối với các em gái hậu 

phương chắc cũng bâng khuâng không kém khi quyết 

định chọn cho mình “ một bóng Tùng Quân”. . . 
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THƠ TRẦN HUY TIỀM 

Tha ng 3, 2020  

Đa u mu a di ch be  nh tọa n ca u Cọvid-19 

Mến tặng Hội viên Ái Hữu Thủ Đức Oregon Và VPC 
Mến tặng quý độc giả Bản Tin  Sinh Hoạt CATN 

 

Mùa Xuân chưa kịp tưng-bừng 

Anh-đào vừa mới ngập-ngừng nở hoa 

Nắng xuân chưa kịp chan-hòa  

Nông dân chưa kịp trồng cả trồng rau  

Gái Xuân e ấp chưa lâu  

Thời-trang mới, đẹp sắc màu thanh-tân  

Hẹn hò âu yếm tình-quân  

Hoa lòng phơi-phới tuổi thần-tiên yêu  

Ước mơ năm mới bao điều  

Tình duyên hạnh-phúc có nhiều chàng theo  

Thân hình hơ-hớ mông, eo  

Vòng một đỉnh núi, lưng đèo chênh-vênh  

 

Ngờ đâu chuyện bất-thình-lình  

Trời ra tai-ách dân tình hoang-mang  

Covid-19 tràn lan  

Mấy triệu nhiễm, mấy trăm ngàn người “die”! 

Hoa Kỳ nặng nhất trần ai  

Pháp, Anh, Đức, Ý thứ hai cũng nhiều  

Nước Nga dịch bệnh đồng chiều 

Người dân lây nhiễm bao nhiêu mỗi ngày  

Cấm đường, cấm chợ đó đây  

Ở nhà bứt-rứt dân hay biểu-tình  

Biết bao cô cậu bất-bình  

Khẩu trang che kín nên đành nhịn hôn!  

Giãn cách xã-hội vẫn còn  

Dịch chưa lùi bước, vì con vi-trùng  

Thích chen vào phổi “nằm vùng”  

Chờ hai tuần sẽ nổ bùng ruột gan!  

Bệnh nhân ngộp thở mê-man  

“Ra đi” hàng loạt ngày càng tăng cao!  

Toàn cầu hoảng sợ xôn-xao  

Nhất là bô lão tuổi cao khó lòng  

 

 

 

 

Những nơi sinh-hoạt cộng-đồng  

Lễ lớn, lễ nhỏ đều không cử-hành  

Nhà thờ, chùa miếu vắng tanh  

Đám tang, đám cưới: gọn, nhanh (mười người)  

Học đường: đóng cửa cấp thời  

Thế-Vận-Hội cũng phải dời năm sau (2021).  

Chủ nhà nước Nhật hơi đau  

Bốn năm chuẩn bị bao lâu tốn tiền.  

Đại dương mấy chiếc du thuyền  

Bỗng dưng nhốt khách liên-miên bao ngày  

Cách ly, cách biệt, bao vây  

Tìm không ra thuốc! “Ông Thầy” cũng thua! 

Dân đen, thủ-tướng, bà vua  

Cúm không kiêng nể, chẳng chừa một ai  

Cuộc sống nan-giải mỗi ngày  

Liên-Hiệp-Quốc cũng gãi tai gãi đầu!  

Ông WHO chỉ biết lo-âu  

Ông Trump họp báo, ngồi lâu bực mình 

Ký-giả chất vấn bất bình  

Che mũi, che miệng, chỉ rình hạ nhau  

Nửa năm nữa sẽ đi bầu  

Hôm nay chưa nắm được đầu siêu vi!  

Con này nó chẳng kém gì  

Virus cộng sản cực-kỳ dã-man  

Biến hình biến dạng lây lan  

Càng ngày càng lắm hoang-mang bao trùm!  

 

Cầu mong Thượng-Đế thương giùm  

Tận diệt “con ác”, cứu muôn người lành  

Thế-gian trở lại yên bình  

Đêm không ác mộng, ngày thành vui ca  

Trẻ thơ, người lớn, cụ già  

Máy bay cất cánh, xe ra đường trường  

Mọi ngành sinh-hoạt thông thương  

Thế-gian hồi phục đội ơn Quý Ngài  

Phù-hộ cho những nhân-tài 

Tìm ra thuốc chủng diệt loài dịch ôn ./.  

Đại Dịch Toàn Cầu  
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Tìm Em Nơi Đâu? 
Tác giả: Khương Thuỵ Phùng 

Hậu Duệ VNCH - Ðan Mạch  

♥♥ 
Tôi về thăm lại bến quê xưa 

Nơi có con sông rợp bóng dừa 

Thầm mong gặp lại người em gái 

Kỷ niệm hôm nào ta trú mưa 

Từ lúc tôi xa! Em có buồn? 

Riêng tôi thương nhớ lệ trào tuôn 

Xót xa một mình trong hiu quạnh 

Thao thức canh trường nhớ em luôn 

 

Tôi đã về rồi em ở đâu? 

Tìm em không gặp khiến tôi sầu 

Hỏi thăm hàng xóm cho tôi biết 

Em đã qua cầu chẳng còn đâu 

 

Nhớ em cây cỏ cũng thay màu 

Cung đàn tấu khúc bản sầu đau 

Em đã theo chồng quên lời hứa 

Mộng ước tan rồi hẹn kiếp sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng 

 

Quá khứ qua đi, nỗi buồn động lại 

Da diết tâm hồn, thương nhớ về ai? 

Gói ghém thương đau ta xin gửi lại 

Sống cho hiện tại nghĩ về tương lai 
 

Mong ước một ngày thấy ánh ban mai 

Trong đêm tối không còn cay đôi mắt 

Quên những lúc khiến tim mình đau thắt 

Bởi hợp tan chẳng do ta xếp đặt? 

 

Bước chân qua một cuộc tình quá đắt 

Ta lạc loài trong trống vắng cô đơn 

Muốn đi xa để quên hết nợ ơn 

Để tỉnh giấc để không còn ngủ thiếp 

 

Để vui lên! Để đôi chân bước tiếp 

Đẩy lùi xa dĩ vãng lại phía sau 

Không quay về tìm kiếm những niềm đau 

Mà phải sống cho cuộc đời hiện tại 
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Ngồi bên cửa sổ trời Đông, 

Hắt hiu gió lạnh, buồn trông chiều tà. 

   Lặng nhìn ngày tháng trôi qua, 

Đếm bao kỷ niệm xót xa trong lòng. 

    

Nhớ xưa mưa gió bão bùng, 

Lặn lội thăm chồng bất kể ngày đêm. 

   Dẫu cho chân yếu tay mềm, 

Vượt cả núi rừng, lòng vẫn không nao. 

    

Gẫm thương người vợ ngày nào. 

Sớm tối trưa chiều, vất vả nuôi con. 

   Giờ đây thân xác héo mòn, 

Đếm bao công khó: “Anh còn nợ em”. 

    

Đêm đêm thủ thỉ bên rèm, 

Tình chồng nghĩa vợ, mặn nồng hai ta. 

   Dìu nhau đi hết tuổi già, 

Dẫu rằng đói rách vẫn là tình chung. 

 

            Martin Trần Kim Trọng 

                Texas, 15-11-2016 

 

֎ 
 

Tháng hai bao nỗi lo âu 

Muôn dân muôn nước buồn rầu dịch lan 

Bao giờ bệnh mới dập tan 

Bao giờ mới được an toàn bình yên 

 

Câu kinh khấn nguyện triền miên 

Tai qua nạn khỏi sống hiền thẳng ngay 

Cầu trời xã hội đổi thay 

Những kẻ làm ác một ngày hiền lương 

 

Những người sống cảnh đáng thương 

Gặp được may mắn trên đường tai ương 

Cầu cho nước Việt quê hương 

Những kẻ lãnh đạo biết thương dân mình 

 

Đừng gieo đau khổ chúng sinh 

Đừng để bá tánh vì tình chết oan 

Nghĩa là để giữ áo quan 

Mặc cho dân khổ dịch tràn khắp nơi 

 

Bệnh vào khổ lắm dân ơi 

Vac - cin chưa có ông trời cất đi 

Và rồi bao cảnh chia ly 

Nghĩ mà đã sợ ... đến thì chịu thôi 

 

Cầu cho nước Việt Nam tôi 

Vượt qua đại dịch để rồi bình an. 

 

Khương Thụy Phùng  

Đan Mạch,  

10 tháng 2, 2020 

 

 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 

 

CÔNG KHÓ VỢ HIỀN 
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Sao dám gây cảnh máu đổ  lệ rơi? 

Mang bom đạn ngoại nhân về cày xới quê cha đất tổ 

Mang chủ nghĩa phi nhân về giày mồ Tiên Tổ 

Lịch sử sẽ kết án: 

Những tên Tội Ðồ Dân Tộc vong bản, vô thần. 

Hỡi những kẻ vô nhân! 

Ðang giấu bàn tay đẫm máu 

Bằng những lời lếu láo: 

"Giải phóng nhân dân" 

 

Hỡi lũ vô thần! 

Gian manh quỷ quyệt 

Ðè cổ đám trẻ thơ xâm câu ác nghiệt: 

"Sinh Bắc Tử Nam”. 

 

Lời chúng bây khác với việc làm 

Nướng mạng người như nướng tôm nướng cá 

Trong những trận chiến kinh hồn nghiệt ngã 

Như Tết Mậu Thân 

Như Mùa Hè Ðỏ Lửa kinh hoàng. 

 

Dân đói cho ăn đạn 

Khát cho uống bom 

Nhưng dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn 

Vùi đám tội đồ vào nấm mồ nhuốc nhơ trong lịch sử. 

   

    
    Trường Giang 

     -- Phước Tuy  1972 -- 

 

 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 

 

Ðêm ÐỢi Quân Thù 

    

 

Võng căng giữa chạc cây già 

Ðong đưa nỗi nhớ, trăng tà đầu non 

Bút nghiên ngày ấy đâu còn 

Súng gươm lửa khói nước non mịt mờ. 

 

Trăng tàn nửa mảnh chơ vơ 

Hồn oan tử sĩ dật dờ khói sương 

Quê hương nhầu nát đau thương. 

Quê hương tơi tã. Quê hương điêu tàn. 

  

Nòng thép lạnh tì trên thành võng 

Sương rừng thấm ướt Poncho 

Ngón trỏ hờm bên cò súng 

Pháo đêm rít ngang đầu. 

 

Tự hỏi mình cuộc chiến sẽ về đâu? 

Khi những kẻ đối đầu có thể là anh em, con cháu 

Ta nhả đạn cho tim ta trào máu 

Cho hồn ta quằn quại chữ "Tương Tàn". 

 

Ôi ! Núi xương sông máu, ly tan 

Mấy mươi năm truy sát nhau mài miệt 

Hận thù nào oan nghiệt??? 

Máu đỏ da vàng dân tộc Việt!!! 

Ðồng bào cả người ơi! 
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     Thanh Trần /K12 

Du khách thắng cảnh Chùa Hương 

Tà tà trực chỉ nẻo đường băng sơn 

Đi xe, đi bộ, đi thuyền 

Nước trong, nước đục nối liền dòng khe 

 

Thăm chùa ta phải dùng ghe 

Ngược xuôi dòng nước thoáng nghe chim rừng 

Chùa Hương lồng lộng thiên cung 

Xây trên dải núi mông lung chiều tà 

 

Chùa Hương quang cảnh bao la 

Núi sông hoang giã thật là nên thơ 

Chu Mạnh Trinh cảm cảnh thành thơ 

Làm cho du khách ngẩn ngơ cảnh chùa 

 

Cảnh đời sớm nắng chiều mưa 

Thắng cảnh Hương Tích người xưa tạo thành 

Chùa Hương phong cảnh như tranh 

 

Em đi Chùa Hương  
 

Bài hát nổi danh thủa nào 
Du khách cảm cảnh tiêu dao 

Cầu xin đôi bạn tâm giao suốt đời 
 

Hương Tích cảnh đẹp tuyệt vời 
Chùa Hương hang động là nơi trữ tình 

Rủ áo theo Phật quên mình 
Công chúa Diệu Thiện dứt tình đi tu 

 
Chùa Hương lác đác sương mù 

Hương Tích sơn thủy thiên thu gợi tình 
Cảnh đẹp nhất buổi bình minh 
Suối Giải Oan, Am Phật Tích  

gợi tình nước non 
 

Vú Mẹ nước chảy, đá mòn 
Đường lên Hương Tích lại còn quanh co 

Trai thanh, gái lịch hẹn hò 
Thắng cảnh Hương Tích thăm dò tình duyên 

 
Nhiều chùa, lâm động thiên nhiên 

Chùa Hương tuyệt tác, đảo điên tâm hồn 
Chiều trời bảng lảng hoàng hôn 

Tha phương nhớ cảnh trường tồn Chùa Hương 
 

Đệ nhất thắng cảnh Đông Phương 
Núi rừng hùng vĩ quê hương ngàn đời… 

Cảm cảnh ghi chép đôi lời 
Vọng về Hương Tích suốt đời tha hương!!! 

 
Yêu nhau trao hết tình thương 

Anh em con cháu yêu thương dường nào 
Tạo Hóa Thượng Đế trời cao 

Nhìn mây nhìn cảnh nao nao cõi lòng...!!! 
    

   Thanh Trần /K.12  

 

 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 
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KỶ  NHÂN  HỒI 
 

 
Có phải ta vừa mơ hạnh phúc 

Khi nhìn hoa dại nở trong mưa 

Chợt nhớ nhà ai vàng hiên cúc 

Hỏi thầm cố quận đã Thu chưa 

 
Một gánh tang thương đời phiêu bạt 

Tuổi thơ bỏ lại phía sau lưng 

Hoa niên cũng lắm phen trôi dạt 

Tóc trắng đường mây bước vô chừng 

 
Ký ức hành hương về dĩ vãng 

Theo trang nhật ký thả ngược dòng 

Níu lại thời gian dù khoảnh khắc 

Để thoáng hương xưa quyện hoài mong 

 
Không phải sa trường sao “ Tuý Ngoạ”? 

Đong giọt sầu trong chén đầy vơi 

Ly khách quặn lòng mơ quê cũ 

Viễn phương hồn mộng “ Kỷ Nhân Hồi” 

 

     

  

 

 

 

HOÀI  THU 

 
 

Thấp thoáng hoàng hôn loang bóng tối 

Đó đây tinh tú chợt du hành 

Có phải hồn Thu phơn phớt trỗi 

Khi làn sương toả dáng mong manh 

 
Nhớ xưa Thu quyện vào hơi thở 

Trên cả bàn tay ấm tình đôi 

Kỷ niệm còn đầy trong trí nhớ 

Đời vẫn xoay vòng Thu mãi trôi 

 
Tương lai mang giấc mơ hiện thực 

Quá khứ ngập ngừng chút nhớ quên 

Lung linh kỷ niệm như ảo giác 

Khi lá vàng Thu rụng bên thềm 

 
Ngồi bên khung cửa nhìn trăng muộn 

Thắp ngọn đèn khuya trên phố sương 

Như hoả châu xưa lùa bóng tối 

Soi bước chinh nhân chốn sa trường 

 
Lòng chợt mênh mông trong đêm vắng 

Ước một ngày vui buổi tao phùng 

Mượn thoáng hương Thu vừa đọng cánh 

Gởi em lời ước hẹn tình chung 
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Nguồn: (Trích từ) : https://vietnamese.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html 

 

 

 

 

 

Theo dõi các triệu chứng 

Những người mắc bệnh COVID-19 đã có một loạt 

các triệu chứng được báo cáo - từ các triệu chứng 

nhẹ đến bệnh nghiêm trọng. Các triệu chứng có 

thể xuất hiện 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với 

vi-rút. Những người có các triệu chứng này có 

thể nhiễm COVID-19: 

Sốt hoặc ớn lạnh 

Ho 

Hụt hơi hoặc khó thở 

Mệt mỏi 

Đau cơ hoặc đau người 

Đau đầu 

Mới mất vị giác hoặc khứu giác 

Đau họng 

Ngạt mũi hoặc chảy nước mũi 

Buồn nôn hoặc nôn mửa 

Tiêu chảy 

Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu 

chứng có thể xuất hiện. CDC sẽ tiếp tục cập nhật 

danh sách này khi chúng tôi tìm hiểu thêm về 

COVID-19. 

 

Thời điểm nên tìm kiếm chăm sóc y tế 
khẩn cấp 

Tìm các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu* của COVID-
19. Nếu có người đang biểu hiện bất cứ dấu hiệu 
nào trong số này, hãy tìm đến dịch vụ cấp cứu y 
tế ngay lập tức: 

 Khó thở 

 Đau hoặc tức ngực thường xuyên 

 Trạng thái lẫn lộn mới  

 Không thể thức dậy hay duy trì sự tỉnh táo 

 Môi hoặc mặt xanh tái 

*Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu 
chứng có thể xuất hiện. Hãy gọi ngay cho nhà 
cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về bất kỳ triệu 
chứng nào nghiêm trọng hoặc đáng lo đối với 
quý vị. 

Gọi 911 hoặc gọi trước cho cơ sở cấp cứu địa 
phương: Thông báo cho nhân viên trực tổng đài 
rằng quý vị đang tìm kiếm sự chăm sóc cho một 
người nhiễm hoặc có thể nhiễm COVID-19. 

Bảo vệ bản thân và người khác 

Cách tốt nhất để không nhiễm bệnh là tránh 
phơi nhiễm với vi-rút này. Quý vị có thể thực 
hiện các bước để làm chậm sự lây lan. 

Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet với người 
khác bất cứ khi nào có thể. Điều này rất quan 
trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-
19. 

Che miệng và mũi bằng khẩu trang khi ở gần 
người khác. Điều này giúp giảm nguy cơ lây lan 
cả khi tiếp xúc gần và lây truyền qua không khí. 

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. 
Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng 
dung dịch sát trùng tay có chứa tối thiểu 60% 
cồn. 

Tránh không gian đông đúc trong nhà và đảm 
bảo không gian trong nhà có hệ thống thông 
gió thích hợp bằng cách tăng lưu thông không 
khí ngoài trời vào trong nhà nhiều nhất có thể. 
Nói chung, ở không gian ngoài trời và trong 
không gian có hệ thống thông gió tốt giúp làm 
giảm nguy cơ tiếp xúc với các giọt bắn từ đường 
hô hấp có thể gây lây nhiễm bệnh. 

Ở nhà và cách ly với những người khác khi bị 
bệnh. 

Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề 

mặt hay chạm vào. 

 

 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 

Những Điều Quý Vị Cần Biết  [Từ CDC.GOV] 

Tìm hiểu những điều cần biết về đại dịch 

COVID-19 và cách bảo vệ bản thân và gia 

đình. Tìm hiểu thêm 

Những Điều Cần Biết về Đại 
Dịch COVID-19 

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
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Lợi ích từ việc tiêm 
vắc-xin COVID-19 

Cập nhật ngày 24 tháng 11 
năm 2020 

Tin tức cần biết về đại dịch 
COVID-19 từ CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) 

Nguồn: https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/vaccine-benefits.html   

Chúng tôi hiểu rằng, một số người có thể lo ngại về 

việc tiêm chủng sau khi Hoa Kỳ có vắc-xin COVID-

19. Dù các loại vắc-xin này đang được triển khai nhanh 

nhất có thể, các quy trình và thủ tục thường quy vẫn 

được thực hiện để đảm bảo độ an toàn của bất kỳ loại 

văc-xin nào được cho phép hay phê chuẩn cho sử dụng. 

An toàn là ưu tiên trên hết và có nhiều lý do để tiêm 

chủng. 

Sự thật về vắc-xin COVID-19 

SỰ THẬT: Vắc-xin COVID-19 sẽ không đưa COVID-

19 vào người quý vị 

Dưới đây là tóm tắt các lợi ích của việc tiêm chủng 

COVID-19 dựa trên những gì chúng ta hiện đã biết. 

CDC sẽ tiếp tục cập nhật trang này khi có thêm dữ liệu. 

Tiêm chủng COVID-19 sẽ tránh cho quý vị mắc 
COVID-19 

Các loại vắc-xin COVID-19 đang được đánh giá 

cẩn thận trong các thử nghiệm lâm sàng và sẽ được 

chấp thuận hay phê chuẩn khi và chỉ khi chúng làm 

giảm đáng kể khả năng mắc COVID-19 của quý vị. 

Dựa trên những gì chúng ta đã biết về vắc-xin cho 

các loại bệnh khác, các chuyên gia tin rằng việc sử 

dụng vắc-xin COVID-19 có thể giúp bệnh của quý vị 

không bị trở nặng ngay cả khi bị mắc COVID-19. 

Việc tiêm chủng của chính quý vị cũng có thể bảo 

vệ cho mọi người xung quanh quý vị, đặc biệt là những 

người có nguy cơ mắc bệnh nghiệm trọng do COVID-

19 cao hơn. 

Các chuyên gia tiếp tục thực hiện thêm các nghiên 

cứu về ảnh hưởng của việc tiêm chủng COVID-19 đối 

với mức độ nghiêm trọng của bệnh do COVID-19, 

cũng như khả năng ngăn con người phát tán chủng vi-

rút gây bệnh COVID-19. 

Tiêm chủng COVID-19 sẽ là cách an toàn hơn 
để giúp xây dựng khả năng bảo vệ 

COVID-19 có thể có biến chứng nghiêm trọng, đe 

dọa tính mạng, và không có cách nào để biết COVID-

19 sẽ gây ảnh hưởng đến quý vị như thế nào. Và nếu 

quý vị mắc bệnh, quý vị có thể lây bệnh cho bạn bè, 

người nhà và những người khác xung quanh mình. 

Các thử nghiệm lâm sàng với vắc-xin COVID-19 

trước hết phải thể hiện được là chúng an toàn và hiệu 

quả trước khi bất kỳ loại nào được cho phép hoặc phê 

chuẩn để sử dụng. Các lợi ích tiềm tàng và đã biết của 

vắc-xin COVID-19 phải vượt qua nguy cơ tiềm tàng 

và đã biết của vắc-xin thì mới được sử dụng theo 

Quyền Sử Dụng Cấp Cứu (EUA). Xem video giải 

thích về EUA. 

Việc mắc COVID-19 có thể đem lại phần nào khả 

năng bảo vệ tự nhiên, còn gọi là sự miễn dịch. Nhưng 

giới chuyên gia vẫn chưa nắm được sự bảo vệ này sẽ 

kéo dài bao lâu, và nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng 

hoặc tử vong do COVID-19 vượt xa bất kỳ lợi ích nào 

của miễn dịch tự nhiên. Tiêm chủng COVID-19 sẽ 

giúp bảo vệ quý vị bằng cách tạo ra phản ứng kháng 

thể mà không phải trải qua tình trạng bệnh. 

Cả miễn dịch tự nhiên và miễn dịch do vắc-xin đều là 

những khía cạnh quan trọng của COVID-19 mà các 

chuyên gia đang cố gắng tìm hiểu kỹ hơn và CDC sẽ 

tiếp tục thông tin cho người dân khi có thêm bằng 

chứng. 

Tiêm chủng COVID-19 sẽ là một công cụ quan 
trọng để giúp ngăn chặn đại dịch 

Việc đeo khẩu trang và cách ly giao tiếp xã hội 

giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm hoặc làm lây lan vi-rút 

sang người khác, nhưng các biện pháp này là chưa đủ. 

Vắc-xin sẽ phối hợp với hệ miễn dịch của quý vị để 

sẵn sàng chống lại vi-rút nếu quý vị bị phơi nhiễm. 

Sự kết hợp giữa tiêm chủng và tuân thủ khuyến 

cáo của CDC để bảo vệ bản thân và người khác sẽ 

đem lại mức độ bảo vệ cao nhất trước COVID-19. 

Ngăn chặn môt đại dịch đòi hỏi phải dùng mọi 

công cụ có sẵn. Khi các chuyên gia biết thêm về cách 

tiêm chủng COVID-19 có thể giúp giảm lây lan bệnh 

trong các cộng đồng như thế nào, CDC sẽ tiếp tục cập 

nhật khuyến cáo bảo vệ cộng đồng bằng những tri 

thức khoa học mới nhất. 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Cơ Quan Quản Lý 
Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) Hoa Kỳ vừa cho 
phép xử dụng khẩn cấp (EUA hay Emergency Use 
Authorization) một loại vắc-xin COVID-19  được 

phát triển bởi hãng Pfizer và BioNtech. 

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.youtube.com/watch?v=iGkwaESsGBQ
https://www.youtube.com/watch?v=iGkwaESsGBQ
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


51 

 

Tác giả: LÊ THANH TÙNG, Khoá 25 SQTĐ. 
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Ghi chú của Ban BT Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/HK 

Sau nhiều năm trường sắp đặt và tổ chức vượt biển đầy 

gian khổ, nguy hiểm, và các lần vượt biển thất bại liên 

tiếp, niên trưởng Lê Thanh Tùng, một cựu Sĩ Quan 

Biệt Động Quân QLVNCH cùng gia đình và thân hữu 

45 người đã vượt biển từ THỦ ĐÔ SAI GON, đi 

đường sông ra biển, thành công. Niên trưởng và mọi 

người trên thuyền được cứu sống trên biển Đông bởi 

con tàu cứu các thuyền nhân Đức Cap Anamur ngày 1 

tháng 5 năm 1980. Từ ngày đó, gia đình niên trưởng đã 

định cư, sinh sống, và phát đạt tại Đức quốc. Gia đình 

NT, cũng như hơn 11,300 “thuyền  nhân” (boat people) 

được cứu sống trên biển Đông luôn cảm ơn cứu tử, và 

lòng nhân đạo cũa Tiến Sĩ người Đức Rupert Neudeck, 

người sáng lập ủy ban cứu thuyền nhân “Ein Schiff für 

Vietnam (“A ship for Vietnam”). Năm 1982, tổ chức 

này đổi tên là “Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte e. 

V.”,  tên 1 tàu chở hàng. Vì lý do an toàn cho những 

thuyền nhân toan tính vượt biển sau đó, niên trưởng 

Tùng đã phải giữ kín những chi tiết vượt biển từ thủ đô 

Saigon này cho đến gần đây, khi tin tức này không còn 

gây nguy hiểm nữa. 

Vì bài viết khá dài, Ban BT quyết định đăng trên Bản 

Tin trong 2 kỳ liên tiếp (Bản Tin số 2 và 3). Tổng Hội 

chân thành càm ơn NT Tùng chia sẻ bài viết này và 

các ủng hộ cho Tổng Hội tại Âu Châu. Chúng tôi cầu 

chúc sức khỏe và bình an cho NT và gia đình cũng 

như hy vọng có thêm sự hợp tác của NT trong tương 

lai. Ban BT thêm hình sưu tầm từ Internet. 

Vài lời phi lộ của tác giả: 

Những lời chia buồn này [thơ phân ưu tiến sĩ Rupert 

Neudeck qua đời ngày 31 tháng 5 năm 2016] đã “hé 

lộ” câu chuyện vượt biển tìm tự do ngay tại Thủ Đô 

Saigon, đã được giữ kín hơn 37 năm, theo người trong 

cuộc, nếu nói ra sớm sẽ ảnh hưởng đến những người 

đi sau, bọn công an cú vọ biết được sẽ dễ dàng “tóm” 

trọn ổ. Nay “phong trào” vượt biển tìm tự do không 

còn nữa, nên “câu chuyện” này được kể lại tỉ mỉ, rõ 

ràng từng giai đoạn, trước là để ghi lại công ơn cứu tử 

của vị đại ân nhân, Dr. Rupert Neudeck, sau là để qúy 

độc giả Tạp Chí Dân Văn, cùng bạn bè, thân hữu cùng 

chiêm nghiệm và thưởng lãm. 

֎ 

Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, việc vượt biển tìm 

Tự Do ngay tại Saigon, rất khó thực hiện, vì lúc đó 

bọn phỉ quyền còn kiểm soát  chặt chẽ, công an khu 

vực luôn luôn “dòm ngó” nhà dân. Việc “đi bán chính 

thức” do công an tổ chức cũng không còn rầm rộ như 

các năm 1978-1979. Kể từ ngày hé lộ chuyện vượt 

biển bằng ghe ngay tại Thủ Đô Saigon, cho đến bây 

giờ, cũng không thấy có ghe thứ hai, như vậy, trong 

lịch sử thuyền nhân, chỉ có duy nhất một chiếc thuyền 

chở 45 người ra đi, xuất phát ngay trên sông rạch của 

Thủ Đô Saigon, và bây giờ, người tổ chức chiếc thu-

yền này kể lại để cống hiến cùng bạn đọc, thân hữu xa 

gần.  

Lý do tôi ghi rõ trong bản Phân Ưu, là mong muốn 

được “kết bạn” với những người cũng tổ chức vượt 

biển bằng thuyền ngay tại Saigon như tôi. 

Không có ai đi bằng ghe từ Saigon liên lạc với tôi, 

nhưng có rất nhiều email muốn tôi viết lại việc tổ 

chức này do hiếu kỳ và tò mò, như vậy trong lịch sử 

thuyền nhân Boat People chỉ độc nhất một chiếc thu-

yền do tôi làm, đi từ sông Saigon ra cửa biển Vũng 

Tàu. Đường bộ Saigon-Vũng Tàu dài 120 Km, đường 

sông tương đương hoặc dài hơn nhưng quanh co vắng 

lặng, tàu tuần công an lúc nào cũng chạy tới chạy lui 

để kiểm soát và làm tiền các ghe thuyền chuyên chở 

hàng hoá, do đó phải cẩn thận trọng suốt cuộc hải 

hành. Công an chận xét mà trên ghe đầy người, coi 

như xong, tất cả vào “nhà đá”, người tổ chức không có 

ngày về. Tôi dùng chiến thuật như khi đi hành quân 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 
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diệt Việt Cộng, một xuồng tam bản, chạy máy đuôi 

tôm, lọai ghe này chạy rất nhanh, không có mui, dùng 

làm tiền sát chở 2 người, chạy trước khoảng 1 hải lý, 

gặp tàu tuần, quay lại, bấm đèn pin để làm hiệu báo 

động, đó là lần thứ 3, đi ban đêm. Khi thấy có đèn hiệu, 

chiếc thuyền chính chở người phải rẽ ngay vào con 

rạch gần nhất, trốn trong đó, chờ ghe tiền sát thám 

thính, thấy an toàn mới cho tiếp tục lên đường. 

Tôi cũng chân thành tạ lỗi cùng các bạn bè thân thiết từ 

ngày gặp nhau trên nước Đức, 37 năm qua, trong lúc 

“trà dư tửu hậu” chỉ toàn các chiến hữu thiết thân, 

nhưng tôi cũng không hề nói về câu chuyện vượt biển 

ngay tại Thủ Đô Saigon,  như người “hàng xóm” tại 

khu Hoà Hưng, là anh Nguyễn Hữu Huấn, người  được 

Cap Anamur vớt trước tôi, đã gặp nhau trên boong tàu 

vào tháng 5, 1980 tại cảng Singapore, cũng không hề 

nghe tôi nói về con thuyền đi đường sông từ Saigon ra 

cửa biển Vũng Tàu…Sở dĩ tôi giữ kín “như bưng” là vì 

“nói ra”, bọn công an cộng sản biết được sẽ tóm trọn ổ 

những người đi sau nếu họ cũng làm như tôi. 

Cap Anamur đã cứu vớt thuyền nhân như sau: 

- Cap Anamur 1 gồm nhiều chuyến, từ tháng 9, 

1979 đến tháng 5, 1982, vớt được 194 ghe, 9507 người. 

- Cap Anamur 2, từ tháng 3. 1986 đến tháng 6, 

1986, vớt được 18 ghe, 888 người. 

- Cap Anamur 3, từ tháng 4, 1987 đến tháng 6, 

1987, vớt được 14 ghe, 905 người. 

Tổng cộng 3 lần ra khơi, Cap Anamur đã vớt được 

226 thuyền, 11.300 người. Ở đây cũng xin nói rõ, tất 

cả các thuyền nhân dưới 18 tuổi đều được bảo lãnh 

đoàn tụ gia đình, chính phủ Đức chi trả mọi chi phí 

cho việc đoàn tụ này. Tôi đem đi 2 đứa cháu, một đứa 

gọi là chú ruột, một đứa gọi là cô ruột, cả 2 đứa đã bảo 

lãnh cha mẹ, anh chị em, mỗi gia đình 7 người, chúng 

tôi không phải trả một chi phí nào cho tiền vé máy bay 

đoàn tụ, đặt chân đến nước Đức, mọi người được lãnh 

trợ cấp để sinh sống ngay. Nhiều người thấy nước 

Đức “cưu mang” và mở rộng lòng nhân, đều nói là 

những thuyền nhân này đẻ bọc điều mới được hưởng 

những may mắn như thế, công ơn cứu tử của vị ân 

nhân, ông Thánh Neudeck sẽ sống mãi trong lòng 

chúng tôi, những người phải từ bỏ chế độ cộng sản 

độc tài, khát máu ra đi, chín phần chết, chỉ có một 

phần sống mong manh. Sau 37 năm (1979-2016), số 

người đoàn tụ, số người trưởng thành lập gia đình, 

sinh con đẻ cái, nâng con số lên khoảng 70.000 người, 

trong đó có rất nhiều gia đình, các con em họ đều 

thành đạt trên bước đường học vấn, như gia đình anh 

chị Nguyễn Đức Trụ, cả 5 cháu, 3 trai 2 gái đều đỗ 

đạt, đứa thì Bác Sĩ, đứa thì Kỹ Sư, đứa thì Dược Sĩ. 

Gia đình anh chị Lê Thanh Tùng ở Bochum, 4 cháu 

Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 2 
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gái đều xong bậc Đại Học,  đi làm, có địa vị ngoài xã 

hội, mỗi cháu học một ngành nghề khác nhau. Đặc 

biệt, ghe của tôi có anh Trương Ngọc Thanh, đã tốt 

nghiệp Kỹ Sư Phú Thọ, khi đến Đức, đi học lại, tốt 

nghiệp Bác Sĩ, hiện mở phòng mạch tại Tỉnh Minden, 

Tiểu Bang NRW, Germany. Anh Nguyễn Hữu Hoàng, 

Kỹ Sư Địa Chất tại VN, qua Đức, học lại, thành Bác Sĩ 

Y Khoa, đang hành nghề tại một nhà thương ở tỉnh 

Menden, còn gia đình anh Phạm Văn Hoá, đã bị 3 ghe 

hải tặc bao vây, sửa soạn tấn công, thì Cap Anamur đến 

cứu kịp, 2 cháu gái của anh Hoá lúc đó mới 4,5 tuổi, 

nay đã tốt nghiệp Đại Học, cháu Thanh Trúc, một nữ 

Luật Sư trẻ, đã làm MC cho buổi khánh thành tượng 

đài thuyền nhân năm 2009, tại hải cảng Hamburg. Đặc 

biệt hơn nữa, một thuyền nhân đã trở thành Dược Sĩ 

Trung Tá trong quân đội Đức, đó là Anh Lê Vĩnh Hiệp, 

còn nhiều điều kỳ thú mà chúng ta chưa biết được như 

ĐĐ Thích Hạnh Giới, Trụ Trì chuà Viên Giác, là một 

Boat People, tốt nghiệp Đại Học Đức, xuống tóc đi tu 

được Sư Phụ Thích Như Điển cho qua Ấn Độ du học, 

đậu bằng Tiến Sĩ Phật Học. Tôi chỉ kể ra những trường 

hợp điển hình, chắc chắn còn rất nhiều các con cháu đã 

đạt được thành quả rất tốt đẹp trong lãnh vực học vấn. 

Riêng đạo Công Giáo đã có thêm nhiều Linh Mục, 

những vị này được Cap Anamur vớt ngoài biển Đông, 

đi tu trở thành các vị lãnh đạo tinh thần trong Giáo Hội 

Công Giáo, tôi quen biết thân thiết với vài vị Linh 

Mục, dù tôi không phải là tín hữu.  

1.- TÌM ĐƯỜNG RA ĐI. 

Thấm thoát sống với loài qủy đỏ đã gần 5 năm, nhất là 

sau ngày mẹ tôi mất, 08.02.1979, càng thúc đẩy tôi 

quyết tâm tìm kiếm một lối thoát, 3 đứa con gái của tôi 

không thể nào học lên được, vì với lý lịch, cha là dân di 

cư 54, Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, con cái 

chắc chắn bị “trù dập” trong cái guồng máy “xét lý lịch 

3 đời, hồng hơn chuyên”. Cá nhân tôi, được lưu dụng 

làm việc tại Saigon Thủy Cục, nay đổi tên là Công Ty 

Cấp Nước, đến tháng 6, 1976, bị cưỡng bách cho nghỉ 

việc để đi kinh tế mới, các hậu quả do chế độ mới 

giành cho tôi đã từ từ phủ chụp lên cuộc sống gia đình 

tôi, đây là một sự trả thù hèn hạ mà chế độ phỉ quyền 

luôn luôn tuyên truyền, là khoan hồng, nhân đạo với 

người chế độ cũ, tôi bị thương, giải ngũ, trở thành 

Thương Phế Binh với cấp độ tàn phế 70%, vừa kịp lúc 

Saigon Thủy Cục, một cơ quan tự trị, lương bổng cao 

hơn lương Trung Úy Quân Lực VNCH, thi tuyển nhân 

viên, ngạch kiểm soát viên kiêm thâu ngân viên, tôi 

nộp hồ sơ, kèm các huy chương để được ưu tiên, thêm 

điểm. Kết quả tôi đậu đầu trong 5 người và làm việc 

tại khu Chợ Lớn, sau 3 tháng tôi xin đổi về khu Sai-

gon, gần nhà hơn. Saigon Thủy Cục có 3 khu chính là 

Saigon, Chợ Lớn, Gia Định và nhà máy nước Thủ 

Đức. Sau ngày 30.04.1975, bọn “răng đen mã tấu” 

tiếp thu Saigon Thủy Cục, chúng đổi tên là Công Ty 

Cấp Nước, vẫn làm việc như cũ, chúng giao cho tôi 2 

người mới từ ngoài Bắc vào, để chỉ dẫn cho họ, tôi có 

chút nghi ngại, nhưng không chỉ bảo cho chúng, thì có 

thể bị kỷ luật, tôi và các nhân viên được lưu dụng phải 

“học tập cải tạo” 1 tháng tại cơ quan, mãn khoá được 

cấp giấy chứng nhận, tôi dùng giấy chứng nhận này, 

sau khi bị cho nghỉ việc, đi khắp các tỉnh miền Tây, 

tìm đường vượt biển. Thời buổi nhiễu nhương, sống 

trong một xã hội lấy “lừa dối” làm kim chỉ nam, rất 

nhiều người mất vàng mà không đi được, còn bị vào 

tù, đi đâu cũng nghe, người này người kia vừa bị gạt, 

dù thế, tôi cũng không nản. Trong gia tộc có một vị 

thông gia với nhạc phụ  của tôi, làm nghề đánh cá tại 

Vũng Tàu, tôi và người anh đồng hao, đã ra Vũng 

Tàu, ngủ đêm tại nhà vị thông gia này, để tính chuyện 

ra đi, nhưng không thành, vị thông gia không dám 

chứa chấp số người từ Saigon ra đây, chỉ ngủ lại một 

thời gian rất ngắn, lý do công an khu vực tại xóm chài 

này như con cú vọ, lúc nào cũng “lùng xục” khắp 

trong xóm, người lạ xuất hiện là bị xét hỏi ngay. 

Đường đi từ bãi sau Vũng Tàu không thể nào thực 

hiện được với người từ nơi khác đến. Trên đường trở 

về Saigon, chúng tôi ghé chợ Rạch Dừa, Bà Rịa, thăm 

một người bạn, anh này cho biết những khó khăn mà 

bọn công an kiểm soát các khu xóm dễ dàng đem ghe 

thuyền ra biển, nói chung, những thôn xóm gần bờ 

biển đều được vào sổ “bià đen”, bọn công an khu vực 

luôn luôn “để mắt” đến. Việc mua “bãi” nếu êm xuôi 

thì an toàn cho người ra đi, nhưng nhiều khi vì “tranh 

ăn”, chúng nó “đấm đá” lẫn nhau mà chủ ghe lãnh đủ, 

người đi mất vàng bạc cũng không dám “tố cáo” hay 

thưa gởi gì cả. Thằng cháu rể tôi kể về chuyến ra đi 

của nó năm 1979, đi xe đò ra Vũng Tàu, có người dẫn 

đường tới khu đánh cá Phước Tỉnh, di chuyển ban 

ngày, không lén lút, nói chuyện ồn ào như cái chợ, 

thanh niên mỗi người vác một bao bố lớn kinh sách 

Phật Giáo, trong số người đi chung có Ni Cô Thích 

Nữ Diệu Hạnh, nay đang trụ trì một ngôi chuà tại 

Barntrup, Đức Quốc, số kinh sách và Tượng Phật do 

số thanh niên của ni cô vác đem theo. Đây là chuyến 
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vượt biển đã được “mua bãi” không sợ bị công an bắt 

giữ, rất an toàn xuống ghe để ra khơi. 

Tôi có anh bạn tên Dương Phục, vợ là Vũ Thanh Thủy, 

14 lần mới đi được, bây giờ hai vợ chồng đang làm Đài 

Phát Thanh tại Houston, Texas, nhờ gia đình bên vợ đi 

trước, gởi đô la về nên mới có tiền để trả cho 13 lần ra 

đi không thành, lần thứ 14 mới ra khơi được, thì lại bị 

tàu hải tặc cướp bóc thật dã man, khủng khiếp. Dương 

Phục và Vũ Thanh Thủy đã viết hồi ký “TÌNH YÊU 

NGỤC TÙ & VƯỢT BIỂN” ghi lại tất cả các diễn biến 

cuộc vượt biển tìm tự do của đời mình.  

Tôi bôn ba khắp các tỉnh sát bờ biển thuộc vùng bốn, 

nhưng vì không có người quen nên việc tổ chức ra đi 

không thực hiện được, sau bốn tháng, trở lại Saigon để 

tìm đường khác. 

Tôi ghé thăm thúc phụ tại trại Khuông Việt, Ngã Ba 

Ông Tạ, thím tôi hỏi thăm việc ra đi như thế nào, tôi 

cho biết tình hình chung rất khó khăn vì việc lừa gạt 

trong chuyện vượt biển xảy ra quá nhiều, không biết ai 

thật ai giả, tiền mất tật mang. Thím tôi cho biết, người 

hàng xóm sát cạnh nhà có người chú, ông ấy có chiếc 

thuyền chạy từ Saigon ra Vũng Tàu, chặt củi ở rừng 

đem về bán sinh sống cả nhà, mấy đứa con lái ghe từ 

sau 30.04.1975 đến bây giờ nên rất rành đường đi trên 

sông, biết chỗ nào có trạm kiểm soát đế tránh né, giống 

như đi trên đường bộ vậy. Đúng là “buồn ngủ gặp 

chiếu manh”, nhờ thím tôi giới thiệu với ông Sơn hàng 

xóm, và xin trực tiếp gặp ông Hoàng Văn Vân, người 

có chiếc ghe chặt củi, ngày giờ hẹn gặp sẽ cho biết sau, 

tôi ra về, đúng ngày hẹn, tôi đến, cuộc gặp gỡ thân mật 

tại nhà ông Sơn, ông Vân và tôi đã thoả thuận, phiá tôi 

bỏ tiền mua ghe, mua máy và mọi chi phí khác, phiá 

ông Vân được đi cả gia đình, không phải đóng góp gì 

cả vì nhà quá nghèo, vợ ông Vân đã chết, ông ở vậy 

nuôi đàn con hơn mười đứa,  

2.- GIAI ĐOẠN MUA THUYỀN, MUA MÁY. 

Người con trai trưởng của ông Vân là Hoàng Văn Sự 

đã đưa tôi lên Thủ Đức để mua thuyền, chiếc thuyền 

dài 11 mét, ngang 3 mét, không có máy móc gì cả, còn 

tốt, chắc chắn, thuyền này chỉ đi trên sông, mũi bầu, 

nghe nói thuyền đi biển phải đóng mũi Tháilan mới chẻ 

sóng được, nếu là mũi đi biển, công an sẽ “hỏi thăm” 

ngay, tôi quyết định mua chiếc ghe này với giá 5 lượng 

vàng, chủ thuyền viết giấy tay bán cho tôi, không có thị 

thực gì cả, tôi phải nhờ chiếc ghe của ông Vân lên kéo 

về cột đằng sau nhà ông Vân,  nằm sát con kinh Nhiêu 

Lộc, khúc ấp Hoà Bình, gần Ngã Ba Ông Tạ.  

Muốn vượt biển phải gắn máy Yamaha một “blok” 

hoặc lớn hơn, tôi đi thăm dò nhiều người có ghe thu-

yền chuyên chở từ vùng bốn về Saigon và ngược lại, 

may mắn có vị giới thiệu tôi với “chú Bảy Chợ quán”, 

nhà trước Bệnh Viện Chợ Quán, sau nhà là con rạch 

chạy dài đến cầu chữ Y và cầu Rạch Ông. Tôi trình 

bày thẳng với chú Bảy, tôi có ý định ra đi và nhờ chú 

ấy lo chuyện lắp ráp máy, chú Bảy bảo đem chiếc ghe 

neo ngay sau nhà để chú xem xét, ngày hôm sau tôi 

trở lại với chiếc thuyền và cột ngay dưới chân cột nhà 

chú Bảy, sống với Cộng Sản 5 năm, tôi biết lòng 

người dân Saigon, ai ai cũng chán ghét bọn “răng đen 

mã tấu” nên không ngần ngại nói thẳng ý định “vượt 

biển tìm tự do” với người đối diện, cứ lấy cái “tâm 

thật“” để cư xử, chính vì bản tính của tôi lúc nào cũng 

thủy chung với mọi người, nên kể từ ngày làm tờ Tạp 

Chí Dân Văn, đã lấy bút hiệu là Lý Trung Tín. Chú 

Bảy xem xét chiếc ghe, cho biết còn khá tốt, với kích 

thước này thì chỉ gắn máy Yamaha đầu bạc 1 block 

thôi, tôi đồng ý với lời cố vấn của chú, hôm sau nữa, 

tôi giao 5 lượng vàng lá cho chú Bảy, không cần viết 

giấy biên nhận gì cả, đối xử bằng tấm lòng chân thật 

giữa 2 bên, những chuyện làm có tính cách “bất hợp 

pháp” mà đòi hỏi “giấy tờ” thì là đã không tin nhau 

rồi, bọn phỉ quyền biết được thì cả 2 phiá đều “mắc 

tội”, chi bằng ta cứ đối đãi thực tâm của những người 

bị áp chế bởi cường quyền. Thời gian khoảng 1 tuần lễ 

sẽ ráp máy xong, hàng ngày tôi đều ghé chú Bảy, lần 

nào ông cũng đãi tôi bữa cơm thật chân tình, càng nói 

chuyện càng thấy hợp tính nhau, nhất là các nhận xét 

về cái chế độ này, tôi mở lời mời chú Bảy cùng ra đi 

với tôi, nhưng chú từ chối chờ chuyến đi của giòng họ 

chú, và chú chúc tôi gặp được nhiều may mắn khi ra 

khơi. Đúng 7 ngày sau, việc ráp máy hoàn tất, chú 

Bảy hẹn ngày giờ cho ghe chạy thử, xong xuôi tôi 

giao ghe cho cậu em vợ là Trần Văn Vinh giữ và lái, 

để thực hiện các giai đoạn kế tiếp. 

3.- CHỌN NGƯỜI THÂN TÍN - HỌC CĂN BẢN 

HẢI QUÂN. 

Mua ghe, ráp máy xong, phải có người tin cậy, thân 

tín giữ ghe, mới có thể tiến hành từng bước, tôi phải ở 

trên “bờ” để “tính toán” mọi chuyện. Tôi có 5 cậu em 

vợ đều đã trưởng thành, chỉ riêng cậu út Trần Hoàng 

Minh đang phải đi “nghiã vụ quân sự” đóng bên Cao 
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Miên, 4 cậu kia đang sống tại Saigon và Biên Hòa. Tôi 

là con trai út, chỉ có một người em thúc bá nhưng chú 

này còn ham chơi, không thể giao cho những việc hệ 

trọng, cuối cùng tôi chọn cậu em Trần Văn Vinh, hai 

anh em đi uống cà phê, tôi rủ Vinh tham gia chuyện 

vượt biển tìm tự do bằng thuyền ngay tại Saigon, Vinh 

không do dự cũng không thắc mắc, đồng ý đi với tôi, 

như vậy, yên tâm một việc, đã có người thân tín “cật 

ruột” để giữ chiếc ghe trong suốt thời gian chờ đợi 

ngày giờ khởi hành, tôi dặn Vinh đem ghe chạy “đi lại” 

trên sông Saigon ra đến cửa biển Vũng Tàu, quan sát 

và nắm vững những địa điểm mà tàu tuần công an chận 

xét trên sông, một thời gian sau Vinh cho biết đã 

“thuộc” đường đi trên sông, giống như đi trên bộ, chỗ 

nào có tàu tuần, chỗ nào hay bị chận xét, cách tránh né 

chúng như thế nào Vinh đều đã nắm rõ. Cứ khoảng 

một tuần về lại Saigon, lên bờ mua thực phẩm cho việc 

ăn uống, rồi xuống thuyền đi ra Vũng Tàu chặt vài bó 

củi chở về Saigon cho gia đình ông Hoàng Văn Vân. 

Trên thuyền lúc nào cũng có ít nhất 2 thủy thủ lái ghe, 

là Hoàng Văn Quỳnh và Trần Văn Vinh, hoặc Hoàng 

Văn Mục, Trần Văn Vinh, thỉnh thoảng có thêm Lê 

Quang Đĩnh, em thúc bá, đi theo cho quen “sóng gió”, 

các người con trai ông Vân đã thay nhau đi cặp và chỉ 

bảo Trần Văn Vinh điều khiển chiếc thuyền thật nhuần 

nhuyễn, dù trước đó Vinh chưa hề chèo ghe trên sông 

rạch. Ê kíp lái thuyền đã đầy đủ, nhưng người chỉ huy 

phải có sự hiểu biết tối thiểu về biển cả, tôi nghĩ ngay 

đến chú em Nguyễn Gia Bảo, em ruột người bạn thân 

cùng khoá Sĩ Quan Thủ Đức với tôi, chú Bảo tốt 

nghiệp khoá 24 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, chỉ bị đi 

tù cải tạo hơn một năm thì được thả về, đang sống 

chung với gia đình có người chị dâu là em kết nghiã 

của tôi, khi cô em này lên thăm tôi trên trường Sĩ Quan 

Thủ Đức, tôi đã giới thiệu cho Nguyễn Thiện Tường, 

người bạn thân, anh ruột Nguyễn Gia Bảo, sau đó nên 

duyên vợ chồng, lúc mãn khoá Tường chọn Thiết Giáp, 

tôi lựa Biệt Động Quân. Từ ngày ra trường tháng 

1/1968, cách Tết Mậu Thân 18 ngày, Tường và tôi đi 

hành quân liên miên, đứa ở Quân Đoàn 2, đứa thuộc 

Quân Đoàn 3, tôi dự trận Mậu Thân ngay tại Chợ Lớn, 

Tường thì còn đang học khoá căn bản Thiết Giáp, hai 

đứa không gặp được nhau lần nào cả, rồi ngày 

30.04.1975 ập đến, Tường trong trại cải tạo, tôi bị 

thương trở thành Thương Phế Binh trước Hiệp Định 

Paris nên không phải đi tù cải tạo, chỉ học tập 1 tháng 

tại cơ quan đang làm việc là Saigon Thủy Cục. Năm 

2010 nhân dịp sang Cali dự Đại Hội kỷ niệm 50 năm 

thành lập binh chủng Biệt Động Quân/Quân Lực Việt 

Nam Cộng Hoà, tôi đã làm một vòng các Tiểu Bang 

thăm bạn bè, thân nhân, ở Thành phố Camden, NJ gặp 

Trần Văn Nam, người anh em đồng hao, bị Việt Cộng 

đày ra Bắc hơn 8 năm, bây giờ “tối ngày” đi biểu tình 

chống Cộng Sản tại New York, Washington với chiếc 

xe lăn và lá cờ vàng ba sọc đỏ, bay qua Orlando, Flor-

ida, thăm gia đình Nguyễn Thiện Tường mà từ ngày 

mãn khoá 25 Sĩ Quan Thủ Đức, tháng 01.1968, đến 

bây giờ tháng 07.2010 mới gặp lại, hơn 42 năm, vật 

đổi sao dời, bị đầy đọa bởi bọn người cầm thú, nay có 

dịp trùng phùng, những kỷ niệm được nhắc đến như 

một phần ký ức trong cuộc sống, chuyến bay kế tiếp 

đưa vợ chồng tôi đến Thành Phố Denver, Tiểu Bang 

Colorado, hội ngộ với Huỳnh Lập Quốc, tôi và Quốc 

cùng khoá Thủ Đức, chỉ có 2 thằng về Tiểu Đoàn 51 

Biệt Động Quân, nên rất thân nhau, tôi bị thương, giải 

ngũ, Quốc tiếp tục trong quân ngũ đến ngày tan hàng, 

tôi không hề biết tin Quốc ra sao sau tháng 4 đen, 

Quốc người Sóc Trăng, tôi ở Saigon, bặt tin nhau từ 

ngày lũ “răng đen mã tấu” chiếm trọn miền Nam, mới 

mấy năm nay thôi, nhờ có Tổng Hội Biệt Động Quân, 

tôi mới liên lạc được với Quốc và rủ nhau cùng về dự 

Đại Hội tại Cali. Lúc này Tường còn đang bị giam 

trong trại cải tạo thuộc vùng 2, tôi đến thăm vợ con 

Tường, gặp Bảo, tôi nhờ Bảo xuống nhà chỉ dẫn các 

điều căn bản khi đi biển, Bảo sốt sắng mỗi ngày chạy 

xuống nhà tôi, đóng kin căn phòng và hướng dẫn thật 

tỉ mỉ về coi sao trên trời, đo tốc độ chiếc ghe, tính độ 

giạt của sóng, cách xem Hải Đồ, Hải Bàn… 

Hình: Một cảnh cứu vớt thuyền nhân đắm tàu trên 

Biển Đông (jungle.world - Flucht aus Vietnam) 

(Đón đọc phần 2 kết cục trong Bản Tin CATN số 3) 
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Tác giả: Chu Kim 

13-01-2019 
 

Ở tuổi bảy mươi, người ta thường nghĩ đến hưởng 

nhàn, quên đi mọi sự đời để vui chơi đây đó cho 

khoẻ cái thân già. Tôi thì khác, tuổi càng cao, ký ức 

thời gian càng cuồn cuộn dâng lên, lôi kéo hồn tôi 

tìm về quá khứ, một thời mà tôi đã sống và làm 

việc cùng với bạn bè, cấp trên, cấp dưới của tôi 

trong cái gia đình Cảnh Sát Quốc Gia đầy nhọc 

nhằn vất vả ấy. 

Hình: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, tổng giám 

đốc CSQG VNCH, thị sát mặt trận tại Sài gon Tết 

Mậu Thân, 1968. NT Nguyễn Đức Vinh (Khóa 15 

SQTB/TĐ) là trung úy nhảy dù (mũ đỏ) đi bên trái 

tướng Loan.  

(Photo credit:  www.shutterstock.com) 

֎ 

Hơn bốn chục năm trôi qua, lòng tôi vẫn mang 

nặng những hoài niệm về một vị Tướng, người đã 

một thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Ðốc 

Cảnh Sát Quốc Gia và Cục Trưởng cục An Ninh 

Quân Ðội. 

Ông có cái tên gọi lên êm ái như tên của một nữ 

nhân, nhưng giới truyền thông và bạn bè đương 

thời thường gọi ông bằng một biệt danh “Sáu 

Lèo”. Chẳng biết biệt danh này do đâu mà có, 

nghe như đượm chất khôi hài, thế mà ông vẫn hề 

hà chấp nhận như một cái tên trời cho. Ngày ông 

về làm trưởng tộc gia đình CSQG, tôi chỉ một lần 

được thấy ông mặc quân phục ka-ki màu vàng, 

đội chiếc mũ chào mào và đeo hững hờ cặp lon 

ba bông mai bạc trên đôi vai gầy guộc khi ông 

bước lên lễ đài trong buổi bàn giao. 

Sau đó, chẳng biết ông để quên cặp lon ở đâu mà 

chỉ thấy ông đến nhiệm sở trong bộ cảnh bèo 

nhèo, quần dài, áo sơ mi cộc tay và đôi dép nhựa 

lẹp xà lẹp xẹp. Ngay cả khi lên cấp tướng trang 

phục cũng vẫn thoải mái như vậy. Có ai cắc cớ hỏi 

ông ngôi sao để đâu, ông chỉ tủm tỉm trả lời:  

- “Ngôi sao tớ gửi trên trời!” 

Thời gian đó, tôi đang làm việc tại sở Tâm Lý 

Chiến dưới quyền chỉ huy của chánh sở Vỏ 

Lương, một quận trưởng CSQG có nhiều thâm 

niên công vụ và dày dạn kinh nghiệm. Ông vừa có 

tài ứng biến lại vừa khéo léo trong cách ứng xử 

với mọi người. 

Tôi và thi sĩ Quách Ðàm phụ trách soạn bài vở cho 

chương trình phát thanh hằng tuần của CSQG 

trên đài Saigon. Anh Quách Ðàm, ngoài tài viết 

đầy truyền cảm mà nhiều thính giả đã được 

thưởng thức mỗi khi anh cất tiếng lên trong 

chương trình Thi Văn Tao Ðàn do anh Ðinh Hùng 
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làm chủ sự. Con người tài ba đó lại mang một cái 

tật “bất cần đời”, không xu nịnh cấp trên, không 

bon chen danh lợi để đến khi nhắm mắt lìa trần 

cũng vẫn chỉ là một phó Thẩm Sát Viên nhỏ bé. 

Tướng Loan ngồi chức vụ chưa được bao lâu thì 

miền Trung và thủ đô Saigon bỗng bùng lên những 

cuộc chống đối chính phủ do nhà sư Thích Trí 

Quang phát động nhằm hạ bệ tướng Nguyễn Cao 

Kỳ ra khỏi chức vụ chủ tịch Uỷ Ban Hành Pháp 

Trung Ương. 

Miền Trung ồn ào biểu tình, lính tráng công chức 

thi nhau rã ngũ đào nhiệm! 

Thành phố Saigon, vang động hò hét xuống 

đường, phố xá ngỗn ngang bàn thờ Phật! 

Trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, tướng Loan đã tức 

tốc điều động một số sĩ quan an ninh quân đội và 

một số viên chức CSQG ra miền Trung để thay thế 

những cấp chỉ huy nhút nhát bạc nhược hoặc bị lôi 

cuốn vào những âm mưu đen tối. Những người 

được ông tuyển chọn đều có đầy đủ khả năng ứng 

phó và lòng can đảm dám gồng mình chấp nhận 

những hậu quả rủi ro đến với bản thân. Ðiển hình 

cho những nhân tố tích cực này là quận trưởng Vỏ 

Lương được bổ nhiệm giám đốc nha CSQG vùng I, 

quận trưởng Trần Minh Công giữ chức vụ trưởng 

ty CSQG Ðà Nẵng. 

Tại thủ đô Saigon, tướng Loan đã cương quyết làm 

tròn sứ mạng của mình không phải bằng cách ngồi 

tại văn phòng chỉ tay hò hét ra lệnh mà bằng cách 

đưa cá nhân mình vào nơi sôi động. Vị tướng 

không giày không lon đó đã chấp nhận những 

ngày giờ sống bụi đời trên đường phố, sát cánh 

cùng đội ngũ nhân viên, trực tiếp nhận trách 

nhiệm và chia xẽ nỗi gian nan nhọc nhằn cùng 

thuộc cấp. Từng nơi từng lúc, ông tiến thẳng đến 

đám đông cuồng nộ, giải thích thuyết phục ai về 

nhà nấy, đồng thời kính cẩn vái lạy trước các bàn 

thờ Phật, xin phép được đưa ảnh tượng hương 

khói trở lại chùa chiền cho xứng đáng với vị trí 

trang nghiêm thờ phượng. 

Bóng đen u ám của một biến cố ngậm ngùi đã 

được xua đi, Saigon và miền Trung lại rạng lên 

những tia sáng thanh bình. 

Tướng Loan sau đó, đã thi hành quyết định của 

Hội Ðồng Quân Lực đích thân tiễn đưa “người 

hùng” Nguyễn Chánh Thi lên đường sang Mỹ 

chữa bệnh “thối mũi”, một căn bệnh thâm căn cố 

đế, hiểu theo nghĩa bóng, mà ông này đã nhiễm 

từ ngày 1-1-1960 sau cuộc đảo chánh hụt tổng 

thống Ngô Ðình Diệm. 

Lần đầu tiên tôi được tháp tùng tướng Loan là dịp 

đi theo ông chánh sở Tâm Lý Chiến làm tin cho 

buổi phát quà Trung Thu tại cô nhi viện Gò Vấp. 

Khi xe chúng tôi vào trong sân cục An Ninh Quân 

Ðội, đã thấy tướng Loan ngồi chờ sẵn trên xe 

Jeep lùn của ông, miệng phì phèo điếu thuốc, tay 

cầm chai bia 33 lắc qua lắc lại. Ông Dẫn tiến đến 

đứng nghiêm toan giơ tay chào thì tướng Loan 

phất tay như ra hiệu bảo về xe đi và nói: 

- “Thôi, mình đi chứ.” 

Lúc sắp khởi hành, tướng Loan bỗng xuống khỏi 

xe, tiến về phía chúng tôi và nói với tài xế của ông 

Dẫn: 

- “Chú em ra ngồi phía sau, để tớ lái xe cho ông 

chánh sở.” 

Trước một tình huống quá bất ngờ, ông Dẫn bị 

lúng ta lúng túng, chỉ còn biết ngồi cứng người 

như tượng gỗ, hai tay thu gọn trong lòng bắp vế. 

Tôi và tài xế đã phải nín cười đến đau cả bụng. 

Tới cổng cô nhi viện, tướng Loan rời bỏ tay lái, lè 

phè lê đôi dép nhựa đi cạnh ông chánh sở uy nghi 

sắc phục lon mũ chỉnh tề đang giơ tay chào hàng 

quân tiếp đón. Thình lình, ông trưởng chi Gò Vấp, 

người phụ trách dàn chào chạy đến bên tôi hỏi 

nhỏ: 

 - “Nghe nói có chuẩn tướng đến, sao giờ này  

chưa thấy?” 

Tôi chỉ tay về phía trong và nói: 

- “Ông tướng kia kìa, người mặc thường phục 

đó.” 

Trưởng chi thảng thốt kêu lên: 
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- “Chết cha! Tôi cứ tưởng đó là anh tài xế của ông 

chánh sở!” 

Tướng Loan là vậy đó! Một con người bình dị, 

không câu nệ hình thức, không đặt nặng lễ nghi. 

Hôm đó, chính vị tướng tổng giám đốc CSQG là 

người đã tạo nên một bầu không khí đầy ấm cúng, 

sưởi ấm những tâm hồn trẻ thơ sớm mang một số 

phận hẩm hiu từ lúc chào đời khi ông đến trọ 

chuyện nâng niu vỗ về và tặng quà cho từng em 

nhỏ. Câu ví: “Tướng Loan hiền như ma-sơ” có lẽ 

từ đó mà ra. 

Thời gian sau, tôi được điều động về làm phóng 

viên cho toà soạn nguyệt san Rạng Ðông dưới 

quyền chỉ huy của đại tá Trần Văn Thăng, phó tổng 

giám đốc kiêm chủ nhiệm, thiếu tá chánh văn 

phòng Vũ Huy Ðức kiêm chủ bút và biên tập viên 

Nguyễn Hồng Nhuận Tâm giữ vai trò tổng thư ký. 

Số báo đầu tiên vừa phát hành xong, bỗng anh 

Nguyễn Hồng Nhuận Tâm xin từ nhiệm, kéo theo 

hai nhân viên khác làm theo. Toà báo bảy người, 

giờ mất hết ba, bốn anh em còn lại cảm thấy buồn 

buồn, mặt ai cũng chảy dài như mặt ngựa. 

Một buổi chiều, thiếu tá Ðức gọi chúng tôi, ông 

chậm rãi nói: 

-“Người ta không muốn làm, ông tướng cũng 

không ép. Mấy anh em còn lại cố gắng làm cho 

tốt.” 

Rồi ông quay sang tôi khẽ bảo: 

- “Ðây là lệnh ông tướng, cậu sẽ làm tổng thư ký 

toà soạn. Mai sẽ có giấy tờ chính thức. Nếu cần 

thêm người, cứ cho tôi biết, văn phòng sẵn sàng 

giúp đỡ.” 

Hôm sau, tôi lập phiếu trình xin thêm hai nhân 

viên bổ sung cho toà soạn. Một có khiếu về ăn nói, 

quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, sẽ phụ trách đi xin 

quãng cáo để bảo đảm có đủ tiền trang trãi ấn phí. 

Một có tài về hội hoạ lãnh phần trang trí và sắp 

xếp bài vỡ. Cả hai đều mang cấp bậc khiêm 

nhường phó thẩm sát viên. Tướng Loan đã chấp 

thuận ngay với lời phê “OK, viết cho beau (hay) 

vào.” 

Hơn nữa tháng trời, anh em chúng tôi đã liên tục 

vật lộn với công việc. Phần tôi, khi về nhà lại phải 

lo đến nhà các ông Nguyễn Mạnh Côn, Vũ Hoàng 

Chương, Ðinh Hùng để lo xin bài vỡ. Nói chung, 

tất cả mọi người đều nô nức làm việc, cố gắng 

tranh thủ thời gian để nguyệt san được ra đúng 

ngày cuối tháng. 

Chuyện đời có lắm cái kỳ thú và trớ trêu bất ngờ! 

Khi số báo mới vừa được xuất xưởng khỏi nhà in 

Xây Dựng, tôi được thiếu tá chánh văn phòng gọi 

lên tươi cười cho biết tướng Loan quyết định 

thưởng cho anh em chúng tôi mỗi người một 

chút tiền bồi dưỡng. Nói là một chút chứ thực ra 

rất rộng rãi khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Ưu đãi 

đó sau trở thành thông lệ làm ông chánh sở Tâm 

Lý Chiến Trần Văn Ðệ thốt lên: 

- “Mỗi thằng làm báo là một ông vua!” 

Vài anh ký giả báo ngoài nghe được tin này, ùn ùn 

kéo đến xin với tướng Loan cho đóng góp công 

sức với tờ nguyệt san không cần nhuận bút mà 

chỉ cần tướng Loan ký cho một giấy chứng minh 

thư cộng tác để đi đây đi đó cho tiện. Ông cảm 

ơn thiện chí của họ, nhưng không chấp thuận 

ngay mà lại uỷ thác việc cấp giấy cho thiếu tá 

chánh văn phòng. Ông này lại giao phó cho tôi 

xem xét đề nghị. Tôi nghĩ có điều gì không ổn, 

nên cứ tà tà ngâm việc dù họ đã giục tôi mấy lần. 

Bừng một buổi sáng, thiếu tá Ðức ra lệnh cho tôi 

huỷ bỏ việc cấp giấy chỉ vì hai tay ký giả Quốc 

Quân và Kỳ Hùng đã có những đòi hỏi quá đáng, 

người thì xin bao thầu quảng cáo cho tờ báo, 

người thì dẫn ông kia bà nọ đến xin giúp đỡ áp 

phe này áp phe kia khiến tướng Loan bực mình  

không bao giờ cho gặp nữa. 

Bất ngờ, vài bữa sau, ký giả Duyên Anh tức Vũ 

Mộng Long, dưới bút hiệu Thương Sinh, đã phạng 

anh em chúng tôi bằng một bài báo nhếch nhác 

trong mục “Sống Sượng” của nhật báo Sống do 

ông Chu Tử làm chủ nhiệm. Nội dung bài báo đầy 

tính chất tưởng tượng, moi móc lung tung, nào là 

chúng tôi làm việc lề mề chậm chạp, nào là văn 
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phòng làm việc vắng như chùa bà Ðanh. 

Tôi đọc bài báo thấy nóng cả mặt nên chạy ngay ra 

toà báo Sống tìm gặp Duyên Anh để hỏi cho ra lẽ. 

Một vài người quen cho tôi biết DA đi khỏi và hỏi 

tôi tìm anh ta có việc gì. Tôi than phiền về bài báo 

rồi lặng lẽ ra về. 

Hai hôm sau, vừa bước vào sở đã nghe anh em kể 

lại vừa rồi ông chánh sở Tâm Lý Chiến Trần Văn Ðệ 

đến hỏi từng bàn xem ai là người đã đến toà soạn 

báo Sống tìm Duyên Anh. Tôi vội gõ cửa xin vào và 

nói cho ông biết tôi chính là người ông muốn tìm. 

Ông không nói gì, lặng lẽ thảy ra trước mặt tôi tập 

phiếu trình điểm báo và lạnh lùng bảo: 

- “Chú đọc đi.” 

Cũng vẫn bài báo trong mục “Sống Sượng” của 

Thương Sinh với tựa đề “Xin cho tôi một tuýp 

Optalidon”. Optalidon là loại thuốc trị nhức đầu, 

nếu uống nhiều sẽ bị chết. Trong bài báo, Duyên 

Anh cũng chính là Thương Sinh tự cho mình là một 

ký giả chân chính có thiện chí nên mới viết bài 

chấn chỉnh lề lối làm việc của một số nhân viên sở 

Tâm Lý Chiến để rồi phải hứng chịu những lời chửi 

bới hăm doạ thủ tiêu của một “bạn dân” đến từ sở 

này v.v.... 

Thật là một sự vu cáo quá sức tưởng tượng. Ngay 

chuyện Duyên Anh đề quyết nhóm chúng tôi là 

nhân viên sở Tâm Lý Chiến cũng đã không đúng sự 

thật vì sở này chỉ là nơi tạm trú của chúng tôi để 

làm việc, chỉ tội cho sở Tâm Lý Chiến tự nhiên bị 

mắc hàm oan. 

Tôi nói với ông Ðệ: 

- “Xin ông chánh sở cứ trình bài báo lên chuẩn 

tướng, tôi xin nhận lãnh mọi trách nhiệm.” 

Sau đó, tôi lên gặp thiếu tá Ðức trình bày tự sự và 

xin ông cho tôi được vào yết kiến chuẩn tướng 

tổng giám đốc. Ông đồng ý ngay và bảo tôi ngồi để 

ông vào trình trước. 

Vào trong, tôi thấy tướng Loan đang đọc bài báo, 

ông ngẩng mặt lên ra lệnh cho tôi ngồi. Thú thật 

lúc đó tim tôi đập thình thịch, tự hỏi chưa biết hậu 

quả sẽ ra sao. 

Ðọc xong bài báo, ông nhìn tôi và hỏi: 

- “Làm gì mà hăng quá vậy? Bộ cậu muốn giết ký 

giả chân chính sao?” 

Tôi trình những ý nghĩ của mình đối với bài báo 

trước và mọi diễn tiến về việc đi tìm ký giả Duyên 

Anh. 

Nghe xong, tướng Loan gấp tập hồ sơ điểm báo 

và phán một câu: 

- “Cậu hãy tìm ngay gã ký giả này, bợp tai cho hắn 

ba cái. Nhớ nói với hắn đây là lệnh của tướng 

Loan. Thôi, hãy về yên tâm làm việc.” 

Tôi đứng lên chào ông rồi ra khỏi văn phòng với 

một tâm thái nhẹ nhàng cùng niềm cảm kích kính 

mến sâu xa trước tấm lòng của một vị tướng dám 

đem tên tuổi của mình để bênh vực nỗi oan cho 

một nhân viên nhỏ bé như tôi. 

Sau đó, tôi không dám làm theo lời ông, nhưng 

vẫn đi tìm Duyên Anh để nói cho hắn biết. Hắn 

trốn như con cáo, tôi đành gặp ông Chu Tử và cha 

Lãm, chủ nhiệm báo Sống và báo Xây Dựng để 

bắn tin cho họ biết nỗi bực bội của tướng Loan 

đối với những gì Duyên Anh đã viết một cách độc 

ác về chúng tôi. 

Vài bữa sau, mục “Sống Sượng” đã biến mất trên 

nhật báo Sống. 

Vào những ngày tháng giữa năm 1967, thời kỳ 

tiền bầu cử Tổng Thống, tôi được tướng Loan gọi 

ra gặp riêng ông hai lần tại cục An Ninh Quân Ðội  

để gợi ý cho tôi viết một số bài quan điểm liên 

quan đến cuộc vận động bầu cử đồng thời ông 

cho biết một số kỹ xão sẽ áp dụng trong việc 

thông tin tuyên truyền yểm trợ cho một liên 

danh. Tôi xin mạn phép không kể ra đây vì người 

được ông ủng hộ đã làm ông quá thất vọng đến 

nỗi có lúc ông phải kêu lên “đem bắn tên đó cho 

rồi.” 

Ðối với người bạn đồng minh Hoa Kỳ, tướng Loan 

không tin cậy cho lắm từ khi CSQG bắt một người 

có dấu tích là một cán bộ Việt Cộng nội tuyến 

trong toà đại sứ Hoa Kỳ mà toà đại sứ này cứ 
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khăng khăng đòi thả. Bực mình vì người Mỹ quá 

xen sâu vào nội bộ Việt Nam nói chung và hoạt 

động CSQG nói riêng, tướng Loan xin từ chức, 

nhưng tổng thống Thiệu không chấp thuận. 

Những ngày giáp tết Mậu Thân, trong lúc đồng 

bào đang nô nức chuẩn bị đón Xuân, tướng Loan 

đã âm thầm cùng đoàn tuỳ tùng rong ruổi đến 

thăm các ty CSQG xa xôi hẻo lánh, những nơi được 

mệnh danh là chốn khỉ ho cò gáy, ngày đêm phải 

đương đầu với những áp lực quấy phá của lũ 

phiến cộng bạo tàn. Phước Long, Bình Long, Kiến 

Tường, Kiến Hoà, Ninh Thuận, Quãng Ðức, Hậu 

Nghĩa là những nơi tôi được theo gót chân ông. 

Mỗi buổi sáng, chúng tôi tụ tập tại tư dinh của ông 

trong trại Phi Long, Tân Sơn Nhất để rồi từ đó lên 

hai chiếc trực thăng đến các nơi trên. Ông đến để 

nắm rõ tình hình địa phương, để thăm hỏi nhân 

viên các cấp và để tặng chút tiền làm tiệc tất niên 

cho anh em. 

Ðến bất cứ đơn vị nào, ông đều đi quanh xem xét 

hệ thống phòng thủ và cho ý kiến tại chỗ. Với các 

đơn vị có nhiều vọng gác xây bằng bê-tông kiên 

cố, ông nhẹ nhàng nhắc nhỡ: 

- “Nước mình nghèo, phải đánh giặc theo lối nhà 

nghèo, ụ bê tông cứng nhưng không chịu đựng 

loại đạn xuyên phá, tốt hơn nên dùng nhiều bao 

cát vừa đỡ tốn kém lại vừa an toàn.” 

Những ngày giờ đi theo, tôi thấy ông sống và làm 

việc như một con thoi, quên cả giờ giấc với gia 

đình, quên cả những cơn đau bao tử và quên cả 

những hiểm nguy đến với bản thân. 

Một lần, ngồi trên máy bay, dáng vẻ mỏi mệt, ông 

che miệng ngáp dài rồi nói một cách tự nhiên: 

- “Tối hôm qua tớ chẳng ngủ được chút nào, bà 

ấy cằn nhằn cả đêm chỉ vì làm việc mà quên đi lời 

hứa về đúng giờ để cùng ăn một bữa cơm với gia 

đình.” 

Hình như cách ăn uống của ông cũng đơn giản 

như cách ăn mặc. Trong các bữa ăn tại các ty 

CSQG hoặc tại các toà tỉnh trưởng, tuy có đủ thịt 

cá, rượu Tây thuốc Mỹ trên bàn, tôi vẫn chỉ thấy 

ông nhâm nhi một tô hủ tiếu hoặc tô bún canh 

bên cạnh chai bia 33 và gói thuốc lá Ru-by màu 

hồng. 

Nói về máu “liều” của tướng Loan chắc ít ai bì kịp. 

Tôi nhớ lần đến thăm ty CSQG Hậu Nghĩa, sau khi 

dùng bữa cơm khét do đại tá tỉnh trưởng Mã 

Sanh Nhơn thết đãi, ai ai cũng chuẩn bị lên trực 

thăng ra về. Lúc đó vào khoảng 3 giờ chiều, bỗng  

tướng Loan đổi ý, ông bảo hai phi công lái trực 

thăng về trước để ông và đoàn tuỳ tùng dùng 

đường bộ cho thoải mái. Cái quyết định “bốc 

đồng” đó đã báo hại trưởng ty Ngô Văn Huế phải 

một phen hết vía chỉ vì con đường độc đạo đó 

thường bị Việt Cộng gài mìn phục kích bất ngờ. 

Trời cuối Ðông, mặt trời muốn đi ngủ sớm thế mà 

tướng Loan cứ nhất định phải ghé thăm một đơn 

vị Cảnh Sát Dã Chiến nơi mà các nhân viên của 

ông đã oanh liệt chống trả một cuộc tấn kích của 

giặc thù vào đêm hôm trước. Ông đến bắt tay 

từng chiến sĩ, ngợi khen tinh thần quả cảm và ghi 

công trạng của tất cả mọi người. 

Chiều hôm đó, khi về đến nhà, ông kéo chúng tôi 

vào một căn phòng nhỏ, chỉ vào hai thùng giấy 

lớn và khoe: 

- “Ðây là số pháo hồng do một người bạn ở Hồng 

Kông gữi biếu.” 

Nói xong, ông tự tay mở một thùng phát cho mỗi 

người ba phong, ngoại trừ thiếu tá Tiến, chỉ huy 
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trưởng Tổng Hành Dinh đang ngẩn tò te chìa tay 

ra hỏi: 

- “Còn phần của em đâu?” 

Tướng Loan không đưa pháo mà còn cười hỏi lại: 

- “Cậu hả? Chuyện đó tính sau. Cậu về tắm rửa 

sạch sẽ rồi lên đây cùng tôi khuân thùng pháo đây 

ra dinh Ðộc Lập để hai ông Thiệu, ông Kỳ làm gì thì 

làm, nhà mình thấp lè tè treo vào đâu.” 

Thiếu tá Tiến vừa gãi đầu vừa quay sang chúng tôi 

phân bua: 

- “Các cậu thấy chưa, Chuẩn tướng thấy tôi đẹp 

trai nên đi đâu cũng kéo theo.” 

Tướng Loan tảng lờ như không nghe, nhưng 

miệng lại tủm tỉm cười thích thú. 

Rồi Xuân Mậu Thân đã trở về! Xuân đến từng nhà, 

Xuân vô giáo đường, Xuân lên đình chùa, Xuân vào 

lăng miếu. Hương Xuân tràn ngập mọi nơi. Tiếng 

Xuân vang vọng trên đài, ngọt ngào đi vào lòng 

người bằng những lời thơ cung nhạc chúc tụng 

một năm mới an khang hạnh phúc. 

Nữa đêm về sáng của ngày đầu năm, giữa lúc khói 

hương thiêng liêng còn đang nghi ngút thì bỗng 

nhiên từng loạt âm thanh của súng đạn vang lên 

khiến ai nghe cũng phải bàng hoàng kinh động… 

(Đón coi phần 2 trong Bản Tin Sinh Hoạt CATN số 3 

để biết các biến động khi Cộng sản tấn công Sai-

gon, và các hoạt đông phản công của Tướng 

Nguyễn Ngọc Loan trong tết Mậu Thân 1968).  

Trên:  Bản đồ các địa điểm tấn công của Cộng quân 

Tết Mậu Thân, 1968. Dưới: Chiến sĩ QLVNCH phản 

công diệt giặc  và đuổi phiến cộng khỏi các thành phố. 
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Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy thân ái kính chào tạm 
biệt quý Niên Trưởng, quý Đồng Môn cùng quý Chiến 
Hữu các Quân Binh Chủng QLVNCH và quý độc giả.  

Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tại Hoa 
Kỳ trân trọng cám ơn quý vị đã tiếp tục ủng hộ để Bản 
Tin Cư An Tư Nguy được ngày càng tốt đẹp và phong 
phú hơn. Ban Biên Tập cũng kính mong sự thông cảm 
của tất cả quý vị cho những sơ suất ngoài ý muốn. Xin 

tiếp tục gởi bài vở, tài liệu, email đến Ban Biên Tập: 
 

Chu Quang Đại:  Dai Chu <daichu43@gmail.com>  
Lê Hoàng Lộc:     longviewle@gmail.com  
Phan Quốc Ý:      Y PHAN <Giason90@msn.com> 
Lê Duy Tôn:         Le Ton <leton5419@gmail.com>  

Hẹn gặp lại quý vị trong Bản Tin SH CATN kỳ tới. 

      Kính chào đoàn kết 

daichu43@gmail.com
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